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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 

 

 

 

Administratura Apostolska w Atyrau istnieje od 1999 roku, założona przez 

Świętego Jana Pawła II. Ojciec święty podzielił terytorium Kazachstanu na 4 części 

tworząc Diecezje Astanijska, Karagandyjska, Almatynska i nasza Apostolska 

Administrature. Pierwszym jej Administratorem Apostolskim był Bp. Janusz Kaleta, 

który włożył wiele wysiłku aby z jednej parafii która po podziale ostała się w naszej 

jednostce administracyjnej w przeciągu kilku lat otworzyć kolejne parafie i 

sprowadzić kapłanów, siostry zakonne i woluntariuszy z różnych krańców świata dla 

przepowiadania Dobrej Nowiny. Po kilku latach został Ksiądz Biskup Janusz 

przeniesiony do Diecezji Karagandyjskiej. Jego następca został Bp. Adelio Dell Oro 

który wiele wysiłku włożył, aby rozwijać struktury tejże Administratury 

Apostolskiej.  

 

Parafia w Aktjubinsku powstała w 1983 roku gdzie do dzisiaj wspaniale 

pracuje najstarszy nasz kapłan Ks. Tadeusz Smereczynski. Parafia w Chromtau 

powstała w 1988 roku a dzisiaj dzięki pracy Księdza Piotra Kluzy i Księdza Kamila 

Bachary nie tylko będzie cieszyła się otwarciem nowego kościoła ale niezwykle 

prężnie rozwija się wspólnota parafialna. W 2003 roku po bardzo wielu ciekawych 

perypetiach została otwarta parafia w Kulsarach 220 km. od Atyrau. Także w tym 

roku została otwarta parafia w Uralsku 500 km. od Atyrau. Aktau to następne miejsce 

gdzie rodzi się od 2006 roku wspólnota parafialna. Wiele wdzięczności mamy dla 

pierwszej wspólnoty Sióstr Biednego Dzieciatka Jezus, które przez jakiś czas 

współpracowały z nami a dzisiaj z powodu braków personalnych wycofują się z 

pracy duszpasterskiej w Kazachstanie. Dziękujemy Bogu za Siostry Elzbietanki, 

które prowadza działalność duszpasterska wśród biednych, dzieci niepełnosprawnych 

i młodzieży.  

 

W dniu 16 maja 2015 roku Ojciec Święty Franciszek mianował mnie 

Administratorem Apostolskim dla Zachodniego Kazachstanu. Swoją posługę w 

Administraturze Apostolskiej w Atyrau rozpocząłem 28 czerwca 2015 roku.  
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Pracując w Norwegii od 2009 roku myślałem ze moje życie kapłańskie będzie 

toczyło się wśród fiordów. Kiedy zadzwonił Ksiądz Nuncjusz ze Szwecji przekazując 

mnie słowa Ojca Świętego żebym się spakował i powrócił do pracy duszpasterskiej w 

Kazachstanie (kiedyś już pracowałem w tym regionie od 2002 roku do 2007) byłem 

świecie przekonany ze jest to żart. Jednak po kilku minutach rozmowy przekonałem 

się ze to nie żart i dostałem krótki czas na spakowanie się (szczerze mówiąc nie 

miałem za wiele co pakować ponieważ od 17 lat mam 2 plecaki w których mam cały 

dobytek) i rozpoczęcia pracy w nowych warunkach.    

 

Dzisiaj na terenie Zachodniego Kazachstanu posługuje jedenastu kapłanów i 

pięć sióstr zakonnych. Dziękować Bogu mamy już pierwsze powołania kapłańskie i 

zakonne. 1 maja 2017 przeżyliśmy wspaniała uroczystość święceń kapłańskich 

pierwszego miejscowego chłopaka. Pracą duszpasterską obejmujemy wszystkie 

narodowości, które są w Kazachstanie. 93% miejscowej ludności na naszym terenie 

to Kazachowie. W działalności duszpasterskiej zwracamy uwagę na ukazanie piękna 

Miłości Boga do człowieka przez osobisty kontakt z ludźmi. Staramy się poprzez 

różne formy działalności dotrzeć do dzieci, młodzieży i starszych (spotkania: 

biblijne, katechizmowe, modlitewne; wyjazdy: na obozy, spotkania młodzieżowe, 

światowe dni młodzieży; prowadzimy kółka zainteresowań: językowe, taneczne, 

teatralne, muzyczne, sportowe; udzielamy pomocy biednym i starszym poprzez 

działalność Caritas). Wiele uwagi zwracamy na przygotowanie ludzi do godnego 

przyjęcia sakramentów a potem przekazywania miłości Bożej w swoich rodzinach i 

bliskim. Na dzień dzisiejszy w dwóch parafiach trwa budowa kościołów. Staramy się 

pomimo dużych odległości aby kapłani, siostry zakonne i woluntariusze często 

spotykać się na dniach skupienia powiązanych z formacja intelektualna i duchowa. 

Podejmujemy różne tematy które musimy rozwiązywać i zawsze staramy się robić to 

we wspólnocie (bardzo ważna dla nas jest jedność miedzy nami). Na dzień dzisiejszy 

priorytetowa sprawa to wychowanie dobrych młodych rodzin. Zapraszamy do nas 

rodziny ze Wspólnoty Neokatechumenalnej i z innych ruchów chrześcijańskich z 

różnych krajów aby były przykładem dla miejscowej ludności.  

 

W pierwszej kolejności Bóg czyni cuda z nami, którzy przyjechaliśmy spotkać 

Żywego Jezusa i nieść Go ludziom żyjącym w tym kraju. Tutaj uświadamiamy sobie 

ze nie my jesteśmy zbawicielami świata! Ta rola zarezerwowana jest od początku dla 

Niego. Kazachstan to kraj błogosławiony przez Boga! 

 Tak jak Jezus cierpiał na krzyżu tak i cierpiał ten kraj. Nie można przyjąć Jezusa bez 

krzyża i krzyża bez Jezusa. Tutaj realizuje się Ewangelia i błogosławieństwo Boga 

spływa na ludzi. Kochając ludzi wśród których żyjemy akceptując ich tradycje i 

mentalność spotykają prawdziwa Miłość. Często pytają dlaczego to robicie dla nas 

nie patrząc na narodowość i na religie. Nie ma innej odpowiedzi jak tylko ta która dal 

nam sam Jezus swoim przykładem życia.   

Dzisiejszemu światu potrzeba pokoju miedzy rożnymi religiami tak jak było od 

wielu wieków miedzy prostymi ludźmi. Zwyczajna rodzina czy to muzułmańska czy 

chrześcijańska pragnie godnie żyć w pokoju i miłości. Naszym zadaniem jest nieść 

pokój Boży i zawsze pokazywać to co nas jednoczy a nie podkreślać to co nas rożni! 

Bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierają nas  

modlitewnie i materialnie. Dzięki pomocy ludzi z różnych zakątków świata możemy 



prowadzić naszą działalność. Nie otrzymujemy pomocy materialnej od państwa 

Kazachskiego na naszą działalność ale coraz więcej jest wspaniałych ludzi, którzy 

ofiarują swoja pomoc na rzecz naszej Wspólnoty. 

Proszę Was! Pamiętajcie o nas i ludziach wśród których żyjemy abyśmy byli 

Dobrymi Pasterzami i prowadzili narody ku Bogu a nie byli zgorszeniem 

prowadzącym siebie i świat w przepaść piekła! 

 

Niech Bóg błogosławi! 
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