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Ksiądz mgr lic. Dariusz BURAS 

ADMINISTRATOR APOSTOLSKI W ATYRAU 

Kazachstan 

Przewielebny Księże Administratorze! 

W uroczystych obchodach 20-lecia powstania Administratury Apostolskiej w Atyrau 

w Kazachstanie bierze udział mój delegat, ksiądz prałat Stanisław Wojdak. Pragnę za jego 

pośrednictwem, jak również listownie, zapewnić o mojej duchowej łączności z całą 

wspólnotą duchownych i świeckich, którzy dziękują Panu Bogu za powstanie struktur 

kościelnych w Atyrau. 

Historia tej Administratury Apostolskiej jest od początku mocno związana z Diecezją 

Tarnowską poprzez kapłanów, którzy w minionym dwudziestoleciu podejmowali i nadal 

podejmują posługę w Kazachstanie, w tym w Administraturze w Atyrau. Pragnę przy tej 

okazji wymienić ich z imienia i nazwiska — w minionym okresie byli to: bp Janusz Kaleta, ks. 

Waldemar Patulski, ks. Marian Brach, ks. Wojciech Maślanka, ks. Kamil Bachara, ks. Janusz 

Potok, natomiast obecnie podejmują posługę: ks. Dariusz Buras, ks. Piotr Kluza, ks. Łukasz 

Niemiec, ks. Cezary Paciej, ks. Robert Pyzik, ks. Piotr Dydo-Rożniecki. 

Warto też wspomnieć, że w latach 2011-2019 w stażach misyjnych w Kazachstanie 

wzięło udział 25 alumnów tarnowskiego Seminarium Duchownego. Do tej liczby należy 

dodać jeszcze 4 alumnów, którzy wyjechali przed rokiem 2011 oraz diakonów — w sumie 

wszystkich było 37. Dla czterech z nich (ks. Łukasza Niemca, ks. Cezarego Pacieja, ks. 

Roberta Pyzika i ks. Piotra Dydo-Rożnieckiego) to pierwsze doświadczenie Kościoła w 

Kazachstanie zaowocowało późniejszym podjęciem przez nich posługi właśnie w 

Kazachstanie. 

Przewielebny 
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Warto również podkreślić zaangażowanie kolędników misyjnych z Diecezji 

Tarnowskiej, którzy wsparli kilka projektów w Kazachstanie: ochronka dla ubogich dzieci, 

dom duszpasterski w Aktau oraz Centrum Misyjne dla Dzieci i Młodzieży w Atyrau. 

Wspólnota Kościoła w Atyrau jest nam zatem bardzo bliska i pragnę zapewnić, iż 

otaczamy ją stałą modlitwą oraz troską. Diecezja Tarnowska dzieli się swoim bogactwem 

duchowym i powołaniami, mając świadomość, że wiara rzeczywiście umacnia się, gdy jest 

przekazywana. Wszak to jeden Chrystusowy Kościół podejmujący misję doprowadzenia 

ludzi do zbawienia. 

Przewielebnemu Księdzu Administratorowi, wszystkim duchownym i wiernym 

świeckim współtworzącym Administraturę Apostolską w Atyrau, gorąco życzę i modlę się o 

to, by zapoczątkowane dwadzieścia lat temu dobre dzieło rozwijało się i przynosiło 

błogosławione owoce objawiające się w uświęceniu jak najliczniejszej rzeszy ludzi. Niech 

codziennej posłudze ewangelizacyjnej i duszpasterskiej towarzyszy głębokie zaufanie Bogu 

Ojcu, który realizuje swój zbawczy plan we wspólnocie Kościoła przez posłanie do świata 

Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. 

Niech także "Apostoł Kraju Stepów", bł. ks. Władysław Bukowiński, wyprasza u 

Boga potrzebne łaski dla Kościoła w Kazachstanie, by mógł radować się z rosnącej liczny 

wiernych, jak również z licznych powołań do służby Bożej w tym Kościele partykularnym. 

Z wyrazami serdecznej więzi w Chrystusie i darem modlitwy 


