
Ks. Łukasz Niemiec, który w Kazachstanie głosi ewangelię od września 2011 roku, opisuje w 

swoim liście niezwykłą uroczystość objęcia posługi administratora apostolskiego w Atyrau 

przez ks. Dariusza Burasa. 

 

Atyrau, 17 lipca 2015 r. 

 

Pastores dabo vobis secudnum cor meum. “Dam wam pasterzy według mego serca”. 

Tymi słowami Pan Bóg obiecuje narodowi wybranemu, że nie zostawi go samemu sobie. 

Boża obecność będzie się uskuteczniać przez działalność wszystkich tych, których Najwyższy 

ustanowi pasterzami nad swoim ludem. Słowa proroka Jeremiasza nasza święta matka – 

Kościół odnosi również do tych, których Pan Jezus zechciał ustanowić pasterzami w swoim 

Kościele. O pasterzy, których serce będzie uformowane według obrazu Serca Jezusowego 

modlimy się w Kościele stale. Szczególnie jednak w miesiącu czerwcu, gdy kontemplujemy 

Serce Jezusowe wraz ze wszystkimi Jego cnotami rozlegają się błagalne wezwania za tych, 

których Pan wybrał, aby prowadzili swoich braci i siostry drogami Królestwa Niebieskiego. 

W Administraturze Apostolskiej w Atyrau nasza czerwcowa modlitwa nabrała 

szczególnego znaczenia. Oto bowiem 16 maja 2015 roku dotarła do nas radosna wiadomość, 

że Ojciec Święty Franciszek mianował księdza Dariusza Burasa, kapłana diecezji tarnowskiej, 

dotychczasowego wikariusza parafii katedralnej św. Olafa w Oslo, nowym administratorem 

apostolskim w Atyrau. Nasza administratura ma dopiero 16 lat – przechodzi więc okres 

dojrzewania i dlatego potrzebuje szczególnego wsparcia. Na terytorium dwukrotnie większym 

od Polski w zachodnim Kazachstanie jest 6 parafii. Katolików na tym obszarze jest zaledwie 

0,1%. Parafie są oddalone od siebie o kilkaset kilometrów. Te niełatwe warunki społeczne i 

religijne w których żyją katolicy w Zachodnim Kazachstanie powodują, że z wielką nadzieją 

oczekiwaliśmy nominacji Stolicy Apostolskiej. I doczekaliśmy się. Ksiądz Dariusz wrócił 

bowiem do Kazachstanu po 9 latach pracy na innych placówkach. Swoją misję w Atyrau ks. 

Dariusz Buras realizował w latach 2002-2006 r. Współpracował wówczas z pierwszym 

administratorem apostolskim, ks. bpem Januszem Kaletą. W czasie, kiedy wiele sił 

pochłaniały sprawy związane z budowami, ks. Dariusz duszpasterzował w Atyrau i tworzył 

parafię w Kulsarach. Dał się wówczas poznać jako gorliwy duszpasterz umiejący utorować 

drogę Panu Jezusowi do serc braci i sióstr zamieszkujących kazachską ziemię. 

Nie dziwi zatem fakt, że nasi diecezjanie, usłyszawszy o tym, że znany i lubiany 

kapłan wraca do Kazachstanu, wyrażali nieskrywaną radość. Jej przejawem był udział 

przedstawicieli wszystkich 6 parafii naszej Administratury w uroczystości objęcia urzędu 

Administratora Apostolskiego w Atyrau przez księdza Dariusza Burasa, która odbyła się w 

ostatnią niedzielę czerwca o godz. 11.00 w kościele pw. Przemienia Pańskiego w Atyrau. 

Wymownym znakiem podkreślającym rangę tego wydarzenia dla Kościoła katolickiego w 

Kazachstanie był udział wszystkich biskupów diecezjalnych Kazachstanu oraz nuncjusza 

apostolskiego ks. abpa Miguela Maury Beundii. Obrzęd objęcia urzędu Administratora 

Apostolskiego miał miejsce w czasie uroczystej mszy św., której przewodniczył nasz 

metropolita abp. Tomasz Peta z Archidiecezji Matki Bożej w Astanie. Mszę św. 

koncelebrowali ks. bp Adelio Dell’Oro dotychczasowy Administrator Apostolski w Atyrau i 

równocześnie od Niedzieli Palmowej tegoż roku biskup diecezjalny w Karagandzie, ks. bp 

Jose Luis Mumbiela Sierra z Diecezji Trójcy Świętej w Ałmacie i ks. mitrat Wasilij Gowera – 

Delegat Apostolski dla katolików ukraińskiego Kościoła grekokatolickiego żyjących w 

Kazachstanie. Oprócz ordynariuszy obecni byli wszyscy kapłani naszej administratury. 

Niezwykle ważna była dla nas obecność naszych braci kapłanów z Kościoła prawosławnego. 

To kolejny krok naprzód w dawaniu świadectwa chrześcijańskiej miłości w muzułmańskim 

Kazachstanie. 



Przed mszą św. ks. Dariusz złożył w zakrystii wobec urzędowych świadków (nasi 

księża biskupi) wyznanie wiary. Na początku Eucharystii po powitaniu ksiądz arcybiskup 

nuncjusz przekazał Nominatowi dekret Kongregacji Ewangelizacji Narodów, w którym 

Ojciec Święty Franciszek ustanawia ks. Dariusza Burasa nowym administratorem 

apostolskim w Atyrau. Na zakończenie mszy św. przedstawiciele wszystkich parafii złożyli 

nowemu Administratorowi życzenia wielu łask Bożych. W tej radosnej atmosferze, która 

przepełniała cały liturgiczny obrzęd, udaliśmy się na krótki koncert do Katolickiego Centrum 

Dzieci i Młodzieży, które działa w naszej parafii. Zwieńczeniem uroczystości była wspólna 

agapa dla wszystkich przybyłych gości.  

Objęcie urzędu administratora apostolskiego w Atyrau było umacniającym 

doświadczeniem dla nas wszystkich: dla kapłanów, sióstr zakonnych, wolontariuszy i dla 

naszych braci i sióstr, którym posługujemy, dla tej „małej trzódki”, jaką jest Kościół katolicki 

w zachodnim Kazachstanie.  

 

Ks. Łukasz Niemiec 

Kazachstan 


