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Tegoroczny Światowy Dzień Misyjny i następujący po nim Tydzień 
Misyjny przypada w tym roku w wyjątkowym czasie – w Nadzwyczaj-
nym Miesiącu Misyjnym. To bardzo ważny czas dla duszpasterstwa we 
wspólnotach parafialnych. Papież Franciszek wezwał nas do odkrycia 
świadomości dotyczącej misji ad gentes, ale też do „podjęcia z nową 
energią przemiany misyjnej życia i duszpasterstwa”, czyli do odpowiedzi 
na pytanie, czy moja parafia, czy moja rodzina kroczy wizją misyjności? 
Sam czas Tygodnia Misyjnego to szczególna okazja do animacji misyjnej 
i informacji na temat Papieskich Dzieł Misyjnych skierowanych do dzie-
ci, młodych i dorosłych. Materiały na każdy dzień Tygodnia Misyjnego 
zostały przygotowane, jak zwykle, przez centralę krajową PDM. Więcej 
na temat Tygodnia Misyjnego można przeczytać na naszej stronie inter-
netowej i w części informacyjnej naszego biuletynu.

W kończącym się roku mija dwadzieścia lat posługi naszych księży 
w Kazachstanie. Stosowny artykuł, pokazujący ich pracę w zarysie, mo-
żemy przeczytać w tym numerze. Publikujemy też słowa napisane z oka-
zji tej rocznicy przez naszych misjonarzy. W naszym biuletynie zamiesz-
czamy też listy naszych misjonarzy z Ameryki Południowej.

Jak zawsze w jesienny czas, na zakończenie Tygodnia Misyjnego za-
praszamy na tradycyjne XIX Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Żywe-
go Różańca. W tym roku będzie ono miało miejsce w Mielcu.

Zachęcamy do pracy z dziećmi w oparciu o materiały przygotowane 
przez sekretariat krajowy PDMD w Warszawie. Każda parafia dysponu-
je broszurą „Ukochany jest posłany”. Wykorzystajmy ją w całym roku 
szkolnym. Broszura ta proponuje tematy i treści na spotkanie w każdym 
miesiącu dla grup PDMD czy jakichkolwiek grup dziecięcych. 

Kolejna edycja kolędników misyjnych przed nami. Zaczynamy już 
dwudziesty siódmy raz. Ci, którzy jeszcze nie weszli na drogę dobrego 
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Od redakcji

przygotowania tego przedsięwzięcia, niech przekonają się o takiej po-
trzebie. Bez odpowiedniej formacji inicjatywa w naszych wspólnotach 
będzie jałowa, niepociągająca innych, a sami kolędnicy nie skorzystają 
z niej tyle, ile mogliby skorzystać w swoim rozwoju duchowym. Spró-
bujmy się też przekonać do konkursu dla dzieci kolędujących i zmotywo-
wać je, by wzięły w nim udział dla ubogacenia swego intelektu. Konkurs 
przybrał już bardziej powszechną formę, która wskazuje na jego łatwość.

Jak zawsze, w uroczystość Objawienia Pańskiego, skupmy naszą uwa-
gę na Misyjnym Dniu Dzieci. Nie zapomnijmy też w tym dniu o patronal-
nym święcie Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej, które roztacza nie 
tylko opiekę materialną nad misjonarzami, ale towarzyszy im modlitwą. 
Nie zapomnijmy, że biskup tarnowski w 2019 roku posłał kolejnych mi-
sjonarzy do Afryki i Ameryki Południowej, a jeden powrócił na afrykań-
ską ziemię po dwuletniej przerwie. Nie zapomnijmy więc o tych, którzy 
są u początku swej misyjnej drogi. Pamiętajmy o wszystkich naszych 
misjonarzach – tych diecezjalnych, którzy w liczbie 57 księży i 1 osoby 
świeckiej posługują na trzech kontynentach, jak również o zakonnych, 
których ponad dwieście rozsianych jest na czterech kontynentach.

Przyjmijmy też z otwarciem wydawany w Warszawie ogólnopolski 
tygodnik Idziemy, który dotrze do naszych wspólnot na Światowy Dzień 
Misyjny z ośmiostronicową wkładką, wydaną z okazji Nadzwyczajnego 
Miesiąca Misyjnego.



5

20 LAT POSŁUGI TARNOWSKICH PREZBITERÓW W KAZACHSTANIE

Jest czymś oczywistym, że zaangażowanie misyjne diecezji posyłającej mi-
sjonarzy, ma źródło poza nią. Biskup jakiejś misyjnej diecezji czy wikariatu apo-
stolskiego, prefekt czy administrator apostolski powierzonego mu terytorium, 
zwraca się do biskupa konkretnego Kościoła i prosi o misjonarzy. Inaczej jednak 
wyglądało to na przykładzie początku obecności diecezji tarnowskiej w Kazach-
stanie. Jeśli w przypadku jedenastu krajów, w których do tej pory jesteśmy czy 
byliśmy obecni, sytuacja była standardowa (biskup tarnowski proszony o księ-
ży), to kazus kazachstański jest zupełnie inny. Ta odmienność polega na tym, że 
tenże biskup tarnowski nie tyle był proszony o księży dla administratury apo-
stolskiej w Kazachstanie, ale o wyznaczenie administratora apostolskiego i to 
zanim administratura powstała. Wszystko to po to, by później przy współpracy 
z innymi księżmi zaczął tworzyć strukturę kościelną, której na tamtej ziemi od 
lat nie było, a przede wszystkim Chrystus nie był głoszony.

W ten sposób nasza obecność w Kazachstanie nie zrodziła się w kraju misyj-
nym, do którego później mieliby przybywać tarnowscy prezbiterzy, ale w samej 
Europie, a konkretnie w Niemczech. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłe-
go stulecia w niemieckim Königstein, stolicy „Kirche in Not” (Kościół w potrze-
bie), w perspektywie podziałów administracyjnych, które miały mieć miejsce 
w 1999 roku, została zorganizowana przez przewodniczącego sekcji polskiej 
cytowanej organizacji – ks. Kazimierza Piwowarskiego, konferencja o Kazach-
stanie, dla wielu wtedy kraju zupełnie nieznanego, zapomnianego z oczywistego 
wieloletniego braku kontaktów.

Odwilży polityczno-gospodarczej, jaka miała miejsce w ZSRR na przełomie 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, towarzyszyła również ta religijna. 
Na terytorium ZSRR zaczynali przyjeżdżać misjonarze. Z podziemia zaczęły 
wychodzić wspólnoty katolickie. Pojawiła się konieczność zjednoczenia utwo-
rzonych parafii w strukturach Kościoła katolickiego. Dlatego 13 kwietnia 1991 r. 
Stolica Apostolska utworzyła administraturę apostolską dla Kazachstanu i Środ-
kowej Azji. Na jej czele stanął marianin o. Jan Paweł Lenga MIC, który w maju 



6

Misje w artykułach

przyjął sakrę biskupią. Uzyskana przez Republikę Kazachstanu niepodległość 
w dniu 16 grudnia 1991 roku, pozwoliła m.in. na podjęcie pewnych nowych 
kroków ze strony Kościoła. W połowie maja 1992 r. nuncjusz apostolski w Mo-
skwie arcybiskup Francesco Colasuonno odwiedził Republikę Kazachstanu 
przybywając do Karagandy i Ałmaty. Został on przyjęty w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych tego kraju. Owocem tego spotkania było nawiązanie stosunków 
dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską, a Republiką Kazachstanu. Do-
konało się to 17 października 1992 r. Niespełna 6 lat później w czasie oficjalnej 
wizyty prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa w Watykanie 24 wrze-
śnia 1998 r. podpisano umowę o wzajemnych relacjach pomiędzy Republiką 
Kazachstanu a Stolicą Apostolską, gwarantującą swobodę działania Kościoła 
katolickiego w Kazachstanie.

To wszystko powoli owocowało odpowiednimi, kolejnymi działaniami. 
W dniu 7 lipca 1999 r. papież Jan Paweł II ustanowił nowy porządek kościelny 
w granicach Republiki Kazachstanu. Wspomniana wyżej administratura apo-
stolska została zlikwidowana, utworzono nową diecezję w Karagandzie, bez-
pośrednio podporządkowaną Stolicy Apostolskiej. Jednocześnie powstały nowe 
administratury apostolskie: w Ałmaty, Astanie i Atyrau. I właśnie administratura 
w Atyrau potrzebowała administratora apostolskiego. W tym miejscu powróćmy 
do wspomnianej konferencji w Königstein. Zaproszony na nią został ówczesny 
biskup tarnowski Wiktor Skworc. Jej uczestnikiem był również ówczesny nun-
cjusz apostolski w Kazachstanie abp Marian Oleś. Przekazał wtedy biskupowi 
tarnowskiemu wolę Jana Pawła II, by Kościół tarnowski podarował księży do 
Kazachstanu, również na ważny urząd administratora apostolskiego. Na to ze 
strony biskupa Wiktora padła odpowiedź: „Nie odmawiamy Ojcu Świętemu. Ży-
czenie spełnimy”. I tak też się stało.

1. Początki jak zawsze niełatwe

Podejmować misję, w jakimkolwiek kraju jako nową, jest zawsze niełatwo. 
W przypadku Kazachstanu było to szczególnie trudne. Trzeba było znaleźć 
kandydatów, to oczywiste. Musieli to być szczególnie zaradni prezbiterzy, bo 
wszystko, dosłownie wszystko zaczynali od zera. Nie wiedzieli, gdzie zamiesz-
kają, nie mieli żadnych wiadomości o ludziach, do których zostali posłani. Wie-
dzieli tylko, że mają tworzyć Kościół, czyli wspólnotę wierzących, do których 
musieli dotrzeć. Wiedzieli też, że w tych obcych warunkach już teraz czeka ich 
budowa kościoła i budynku administratury.
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Pierwsza dwójka

W obliczu obietnicy danej Janowi Pawłowi II, biskup tarnowski zaproponował 
objęcie funkcji administratora apostolskiego ks. Januszowi Kalecie, ówczesnemu 
od dwóch lat wikariuszowi w parafii pw. św. Mikołaja w Bochni, który wtedy miał 
za sobą studia licencjackie odbyte na krakowskiej Papieskiej Akademii Teologicz-
nej i czteroletnie studia doktoranckie na fakultecie teologicznym w Innsbrucku. On 
też w dniu 6 sierpnia został mianowany przez Jana Pawła II administratorem apo-
stolskim. Drugim księdzem, który otrzymał propozycję pracy misyjnej na kazach-
stańskiej ziemi, był ks. Waldemar Patulski, wikariusz w Limanowej-Sowlinach. 
Historia tej drugiej propozycji jest nieco rozbudowana.

Ks. Waldemar pierwotnie myślał o Rwandzie, ale wydarzenia w 1994 roku 
w tym kraju zmieniły całą perspektywę podjęcia pracy misyjnej. Myślał jednak 
dalej o byciu posłanym poza rodzinny kraj. Wszedł w kontakt z pewnych pol-
skim księdzem pracującym w Rosji. Jednocześnie biskup tarnowski oczekiwał 
dyspozycyjności swoich prezbiterów na pracę w tym kraju. Wszystko się jed-
nak zmieniło po wspomnianej konferencji w Königstein. Potrzeba było drugie-
go księdza do Kazachstanu. W rozmowie na początku 1999 roku ks. Waldemar 
otrzymał więc taką propozycję, zaakceptował ją i zaczął myśleć o wyjeździe, 
przygotowując się do niego.

Uroczyste posłanie i wręczenie krzyży misyjnych dwóm kandydatom na mi-
sjonarzy miało miejsce w tarnowskiej katedrze podczas mszy św. odpustowej 
w dniu 8 września 1999 roku. Za dwa tygodnie miał miejsce wyjazd obu misjo-
narzy. Samochodem udali się do Budapesztu, a stąd wzięli samolot do Atyrau, 
choć mimo ostatecznego przeznaczenia, jakim było to miasto, nie był to jesz-
cze cel podróży. Stąd bowiem kontynuowali swą podróż do Ałamaty, ówcze-
snej jeszcze stolicy (był to czas przenoszenia stolicy Kazachstanu z Ałmaty do 
Astany). Tutaj znajdowała się administratura apostolska, w której przyjął ich ks. 
Józef Haak, Polak będący jej sekretarzem. Jakiś czas (2-3 tygodnie) zamiesz-
kali w parafii prowadzonej przez o. Henryka Howańca (późniejszego biskupa 
Ałmaty). Dalszy odcinek podróży przebyli pociągiem do Karagandy, a stąd do 
Aktiubińska, gdzie – jakby na wyspie oblanej morzem ateizmu, islamu i różnych 
innych wyznań – istniała wspólnota katolicka prowadzona wtedy przez księdza 
z diecezji lubelskiej. Był nim ks. Tadeusz Smereczyński, przebywający tam od 
jesieni 1993 roku do dnia dzisiejszego, od 1998 roku proboszcz. W Aktiubińsku 
zakupili rosyjską Wołgę, a więc do Atyrau dotarli tym razem samochodem.

Wspólnota warta zauważenia

Aktiubińsk (Aktobe) zajmował szczególną „pozycję” w obszarze ówczesnej 
nowopowstałej jednostki administracyjnej Kościoła. Warto bowiem zaznaczyć, 
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że było to jedyne miejsce w całej nuncjaturze o obszarze 736 tys. km2 , a więc 
odpowiadającym więcej niż dwóm powierzchniom Polski, gdzie był ksiądz 
i wspólnota wiernych. Gromadzili się w kościele, który został wybudowany 
przez kapucyna o. Tomasza Freiherr von Gumppenberga w latach 1981-1983. 
Jest on jednym z „kazachstańskich” kandydatów na ołtarze. Poprzez uwięzienia 
i obozy pracy jego historia nawiązuje do bł. Władysława Bukowińskiego. 

Po wielu latach spędzonych na Łotwie, w grudniu 1979 roku przybył do 
Aktiubińska, aby zaopiekować się miejscową wspólnotą katolików przeważnie 
niemieckiego pochodzenia, przymusowo wysiedlonych z Powołża i Odessy. Ofi-
cjalny początek parafii datowany jest więc na rok 1979 r. Wspólnota ta, jeszcze 
za czasów Breżniewa, otrzymała z Moskwy pozwolenie na rejestrację, na spra-
wowanie kultu oraz na budowę kościoła, którego budowa rozpoczęła się w maju 
1981 r., a poświęcenie miało miejsce w 1983 r. przez biskupa Rygi Waleria-
na Zondkasa. Sam odważny ewangelizator i budowniczy zmarł dnia 5 stycznia 
1984 r. i spoczywa na cmentarzu w Aktiubińsku. Jego następcą został jezuita, 
o. Józef Werth, obecny biskup Nowosybirska. W latach 1994-1998 w Aktiu-
bińsku pracował emerytowany proboszcz z katedry w Mainz w Niemczech, 
ks. Guido Becker. Dzięki tym kilku duchownym nowo powstała administratura 
miała punkt zaczepienia we wspólnocie, która jako jedyna istniała na terytorium 
powstającej, rozległej administratury. W Aktiubińsku też dokonało się objęcie 
rządów pierwszego administratora. Dzięki obecności ks. Tadeusza Smereczyń-
skiego miejscowe duszpasterstwo wzbogaciło się o działalność charytatywną, 
przez powstanie stołówki i laboratorium. Wprowadzona została socjalna adapta-
cja alkoholików, narkomanów i rodzin. Ks. Tadeusz, kiedy wyjechali masowo 
Niemcy, zaczął tworzyć wspólnoty neoaktechumenalne. Pomocą były rodziny 
z misji z Polski, a potem z Hiszpanii. 

Miejsce przeznaczenia

Atyrau, miejsce przeznaczenia pierwszych prezbiterów tarnowskich w Ka-
zachstanie, było zamieszkiwane w 90% przez Kazachów (a więc ludzi kojarzo-
nych z islamem) i tylko około 5% ludności pochodzenia rosyjskiego oraz szereg 
mniejszości (m.in. Koreańczycy oraz Niemcy, których pozostało jeszcze kilkaset 
osób, a z nich część przyznawała się do katolickich korzeni i to właśnie oni 
stanowili grupę pierwszych wiernych). Wszyscy zaś, zarówno Kazachowie, jak 
i pozostali, ulegli ateizacji władzy radzieckiej i religijnie byli bardzo obojętni. 
Wśród tych, którzy przyznawali się do swych chrześcijańskich korzeni (prawo-
sławni, katolicy czy protestanci), niewielu znało na pamięć modlitwę Ojcze nasz. 

Przyjazd naszych pierwszych misjonarzy do Atyrau wypadł nocną porą pod 
koniec października. Udali się do hotelu w centrum miasta. W nim zatrzymali się 
kilkanaście dni, do czasu zakupu mieszkania w azjatyckiej części metropolii, na 
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ulicy Azattyk. Mieszkanie było dość duże, bo liczyło 90 m2. Mieli bowiem zamiar 
uczynienia go miejscem celebrowania Eucharystii, prowadzenia katechez i odby-
wania spotkań. Samo miasto nigdy nie cieszyło się obecnością księdza. Teren więc 
był par excellence misyjny. Rozpoczęli od poszukiwania kontaktów z katolika-
mi zamieszkującymi Atyrau. Wśród nich byli głównie Niemcy, przesiedleni kie-
dyś przez Stalina znad Wołgi. Otworzyli się też na pracowników firm naftowych, 
wśród których byli między innymi Amerykanie, Włosi, Francuzi, Węgrzy, Szkoci, 
Anglicy, Ukraińcy czy nawet Hindusi i zupełnie sporadycznie Polacy. 

Prawdziwe wejście w społeczność i rzeczywistość, w której wypadło im za-
kładać Kościół, było bardzo trudne. Ks. Janusz posiadał dwa numery telefonów 
kontaktowych, przekazane mu przez nuncjusza. Mogłyby one pomóc w zain-
stalowaniu się w tym mieście i ewentualnie w poszukiwaniu osób związanych 
z Kościołem katolickim, ale okazało się, że jeden był nieosiągalny, a drugi nic 
nie wnosił w całą trudną sytuację.

Pierwsze kontakty

Do pierwszych katolików żyjących w Atyrau, nasi księża dotarli przez miej-
scową gazetę Прикаспийская коммуна (Prikaspijskaja komuna), która kiedyś 
za swoją działalność otrzymała order Lenina. W niej ks. Janusz udzielił wywia-
du, z którego o przybyciu księży katolickich dowiedziały się osoby o pochodze-
niu niemieckim z organizacji „Wiedergeburt”. Zwołano spotkanie i tak wyglą-
dały pierwsze kroki, gdy chodzi o kontakty. W ten sposób spotkali się z kobietą 
o imieniu Paulina, a przez nią trafili do jej matki. Były to z pochodzenia Niemki, 
nieliczne katoliczki w mieście.

Ksiądz Janusz zaczął uczyć języka niemieckiego. Ściągnął przez to ludzi tego 
pochodzenia, nie władających już językiem swoich ojców. Niestety, za niedługo 
trzy rodziny opuściły Kazachstan i udały sie do Niemiec. Był to duży ubytek 
w ówcześnie rodzącej się wspólnocie Kościoła katolickiego w Atyrau.

Życie tworzącej się wspólnoty było ciągle inwigilowane przez KNB (Komitet 
Nacjonalnoj Bezopasnosti – kazachstański spadkobierca KGB). Kiedy w roku 
2000 cztery osoby pojechały z ks. Januszem do Rzymu na spotkanie młodych 
z okazji Roku Jubileuszowego, kilkakrotnie proponowano im współpracę. 

Aby przekonać siebie i innych, że katolicy w Atyrau jednak są, na Boże Na-
rodzenie 2000 wspólnie ze stowarzyszeniem „Wiedergeburt”, zorganizowano 
spotkanie w restauracji „Golden Rose”. Przyszło na nie około 200 osób. To była 
ważna odpowiedź na działania podejmowane przez przeciwników powstania 
Kościoła. To wyznaczało też perspektywę, że będzie dla kogo budować kościół.

Choć nasi księża przybywając do Atyrau znaleźli się na „pustym polu”, to 
jednak trzeba pamiętać, że wiara w poszczególnych ludziach przetrwała. W tym 
procesie niezastąpioną rolę odegrały babuszki. Tak było na terenie byłego 
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Związku Sowieckiego, nikomu tego nie trzeba tłumaczyć. Te święte „przekazi-
cielki” wiary, które prawdopodobnie nie doczekają się oficjalnego wyniesienia 
na ołtarze, zadbały o to, aby wiara przetrwała w ludziach, którym została na siłę 
odebrana. Szczególną rolę w tym przetrwaniu odegrała Gerlina Mienich, matka 
Anny i wspomnianej już Pauliny, która w swoim domu organizowała wspólną 
modlitwę i udzielała chrztu. Odchodzących do Pana katolików odprowadzała na 
cmentarz. Przy pierwszym z nią spotkaniu, wyznaczony przez papieża admini-
strator apostolski, poddany był swoistemu rodzaju egzaminowi z katechizmu. By 
udowodnić swą wiarygodność, że przybywa w imieniu Kościoła, by ten Kościół 
tu tworzyć, musiał powiedzieć wobec babuszki Gerliny Ojcze nasz, Zdrowaś 
Mario, Wierzę i wymienić najważniejsze święta katolickie.

Celebracje na początku miały miejsce w języku angielskim. Później powoli 
w języku rosyjskim, kiedy zaczynała tworzyć się wspólnota rosyjskojęzyczna. 
Na wiosnę 2000 roku w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło od 6 do 12 osób, 
dwie osoby gorliwie przygotowywały się do przyjęcia chrztu św., a trzy czy czte-
ry do spowiedzi i komunii św.

Zakupione mieszkanie szybko stało się zbyt małe, by gromadzić wszystkich, 
którzy chcieli się modlić. Próby chóru, nabożeństwa i spotkania duszpasterskie 
przeprowadzane w mieszkaniu w bloku nie bardzo podobały się też sąsiadom.

Nie było więc co zwlekać z budową kościoła, placówki duszpasterskiej, 
a jednocześnie siedziby samej administratury. Wątpliwości w tym względzie 
rozwiał ówczesny nuncjusz apostolski, który zachęcał do szybkiego podjęcia 
tego dzieła. Nie było to łatwe zadania, bo wymagało przebrnięcia przez gąszcz 
rozbudowanej biurokracji, nie mówiąc o pozyskiwaniu środków.

Potrzebne miejsce

Pierwszym obiektem, który musieli wybudować nasi pierwsi misjonarze, był 
kościół z odpowiednim zapleczem duszpasterskim, ale również tym, który miał 
służyć powstałej administraturze apostolskiej. Brakowało pomieszczenia, gdzie 
jednorazowo mogłaby się zebrać większa grupa ludzi, zarówno samych parafian, 
jak i obcokrajowców. Kiedy na przykład zbliżały się święta wielkanocne w 2001 
roku, szukano odpowiedniej sali. Myślano o jednym czy drugim domu kultury, 
również sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Był brany pod uwagę nawet 
dawny pałac komsomolców. Zawsze pojawiały się jakieś trudności. Na liturgię 
we wspomnianym pałacu, który wtedy był „Małą Akademią Sztuk Pięknych”, nie 
zgodził się naczalnik od religioznych djeł, wyjaśniając, że w budynku przeznaczo-
nym do edukacji, celebracja mszy św. jest sprzeczna z konstytucją Kazachstanu.

Potrzeba posiadana własnego kościoła była więc ewidentna. Trzeba było gro-
madzić środki finansowe, zwracając się po nie do katolickich organizacji poma-
gających Kościołowi na Wschodzie, szczególnie niemieckich organizacji Reno-
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vabis i Kirche in Not, do Konferencji Katolickich Biskupów w USA i Włoszech 
oraz organizacji pomagających misjom w Polsce. W prośbach o pomoc poma-
gała w dużej mierze miejscowa nuncjatura i to pewnie nie tylko dlatego, że nun-
cjusz był Polakiem. Administrator apostolski mógł więc na nie liczyć. Aktyw-
nie pomagał także ówczesny współpracownik ks. Waldemar Patulski. Udał się 
w tym celu do Rzymu na umówione spotkanie z biskupem Dziwiszem. Owocem 
wyprawy było 100 tys. dolarów przekazane przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

 Administratura apostolska została oficjalnie zarejestrowana przez państwo 
dopiero 29 lutego 2000 r. Już w lipcu 2000 r. został zakupiony plac pod budowę 
kościoła. Z nabyciem ziemi pod przyszły kościół i budynek administratury były 
trudności. Kiedy ostatecznie zakupiono plac pod budowę kościoła, w tygodni-
ku atyrauskim „Ак жайык” (Ak żajik – po kazachsku Biała Rzeka) ukazał się 
artykuł, w którym podsumowano śledztwo dziennikarskie odnośnie nabycia tej 
ziemi. Śledztwo to nie przyniosło żadnych rezultatów i redaktor naczelny tej ga-
zety stwierdził, że nie ma dowodów, że ziemia została nabyta nielegalnie, a dzia-
łalności dwóch polskich księży nie należy się bardzo obawiać. 

Projekt całego obiektu został wykonany w Polsce przez p. Elżbietę Langer 
i jej syna Piotra, a następnie adaptowany i zatwierdzony w Kazachstanie. Na 
przełomie marca i kwietnia 2001 ruszyła budowa. Wcześniej trzeba było zebrać 
wiele koniecznych dokumentów, zaświadczeń, pozwoleń i pieczątek. Budowę 
powierzono firmie „Ideal System”, prowadzonej przez Węgra i Ormianina. Był 
to dobry wybór. Prace budowlane toczyły się stosunkowo szybko i zostały po-
myślnie doprowadzone do końca. Nie brakło jednak trudności i to niemałych, 
np. z przyłączeniem się do miejskiego wodociągu.

We wrześniu 2001 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie kamienia węgiel-
nego i rozpoczęcie budowy. W tym wydarzeniu nie uczestniczyli żadni hierar-
chowie. Miał przyjechać Nuncjusz Apostolski, lecz nie dotarł z Almaty z powo-
du awarii samolotu. Dopisali natomiast parafianie, obecni byli przedstawiciele 
władz miasta i obłasti. Przybyli dziennikarze z lokalnych gazet i pracownicy lo-
kalnej telewizji. To było wydarzenie niemałej wagi, bo przecież dla miejscowych 
notabli i mediów, rzeczywistość Kościoła katolickiego, która „instalowała” się 
w Atyrau, była zupełnie nowa. Nazajutrz zaczęto budować ściany przyszłego 
domu bożego. Kościół urósł bardzo szybko. Tak szybko, że już w 4 sierpnia 2002 
roku miało miejsce jego poświęcenie. Miał go dokonać bp Wiktor Skworc, ale 
los sprawił, że nie doleciał.

Wystrój wnętrza kościoła został zaaranżowany przez ks. Tadeusza Bukow-
skiego, ówczesnego dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, a szczegó-
łowo zaprojektowany przez Macieja Kauczyńskiego z Krakowa. Praktycznie 
wszystkie elementy wystroju wnętrza ze stacjami drogi krzyżowej i witrażami 
zostały przywiezione z Polski. Nasz diecezjanin Tadeusz Kowal z Woli Radłow-
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skiej, który pozostawił ślad swojego artystycznego talentu również w Afryce, 
naznaczył nim również Kazachstan. W transepcie kościoła widnieje krzyż i fi-
gury, które są jego dziełem, a na ścianach świątyni można oglądać stacje drogi 
krzyżowej. Uroczyste „posłanie” tych stacji miało miejsce w Radłowie podczas 
specjalnego nabożeństwa.

Na witrażach kościoła w Atyrau w prezbiterium przedstawiono sceny biblij-
ne. W oknie na bocznej ścianie są postaci Jana Pawła II, biskupów Kazachstanu 
i wiernego ludu (scena upamiętniająca pielgrzymkę papieską w Kazachstanie 
z września 2001 r.), oraz postaci Jana di Piano Carpini (legata papieskiego, wło-
skiego franciszkanina) i jego współtowarzysza Benedykta Polaka. Podróżowali 
oni przez te nadkaspijskie ziemie z poselstwem papieskim do wielkiego cha-
na Mongołów. Pozostawili opis podróży, która trwała lata, bo od 16 kwietnia 
1245 r. do 18 listopada 1247 r.

Na jednym z witraży można też zobaczyć cztery babuszki, z których jedna – 
Anna Mienich, żyła jeszcze wtedy, gdy w roku 2007 przybyłem do Kazachstanu 
po raz pierwszy.

2. Sześć wysp na niekatolickiej ziemi

Na obszarze rozległej obszarowo administratury apostolskiej Atyrau jest obec-
nie tylko sześć wspólnot, z których tarnowscy księża naznaczyli swa działalnością 
cztery. Wszystkie one są jak wysepki na oceanie islamu czy ateizmu. Możemy i po-
winniśmy je wszystkie nazywać parafiami, choć nie kodujmy ich funkcjonowania na 
modłę polską. W administraturze wszystkich wspólnot jest dzisiaj sześć, a siódma 
powstanie prawdopodobnie niebawem. Księża tarnowscy związani są z czterema 
z nich, a więc dwie trzecie wszystkich parafii jest w rękach tarnowiaków. 

W stolicy administratury

W Atyrau jako stolicy administratury Kościół zaczął się tworzyć praktycznie 
z dniem dotarcia tu pierwszych księży. Z przyczyn oczywistych stał się on matką 
dla innych parafii, które z biegiem czasu zostały zakładane na terenie Zachod-
niego Kazachstanu. To są, a zwłaszcza u początków były, małe trzódki, czy uży-
wając niebiblijnego określenia „małe roślinki”, które trzeba podlewać i otaczać 
opieką z wielką delikatnością i cierpliwością.

W administraturze w chwili obecnej posługuje 14 księży, ale to tylko w ostatnim 
czasie liczba ta tak urosła. Siedziba administratury to ten sam budynek co plebania. 
Związana jest więc z istnieniem i funkcjonowaniem parafii, której wezwaniem jest 
Przemienienie Pańskie. Obecnie jej proboszczem jest ksiądz Słowak, który zmienił 
niedawno swojego ziomka na tym stanowisku. W tej parafii jednak od początku 
jej istnienia stałymi duszpasterzami byli nieprzerwanie księża tarnowscy: Janusz 
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Kaleta jako administrator apostolski, który swoim działaniem nadał wielki impuls 
powstającemu na tamtych terenach Kościołowi, zakładając pięć parafii, angażując 
się w różnego rodzaju prace i dzieła (IX 1999-XII 2012, od 2006 r. biskup), Wal-
demar Patulski (IX 1999-VIII 2002), Dariusz Buras (VII 2002-VIII 2006), w tym 
czasie sprawował również funkcję wikariusza generalnego administratury), Woj-
ciech Maślanka (VIII 2003-V 2005 i IX 2007-VIII 2008), Marian Brach (IX 2007-
X 2008), Piotr Kluza (X 2008-V 2011), Łukasz Niemiec (IX 2011- IV 2013 jako 
wikariusz i VII 2014-VIII 2016 jako proboszcz, od stycznia 2015 r. pełni funkcję 
wikariusza generalnego administratury), Cezary Paciej (II-VIII 2017 i I-V 2019) 
oraz od 1 października 2019 r. ks. Piotr Dydo-Rożniecki. Księża Dariusz Buras 
i Cezary Paciej oprócz Atyrau i Kulsar (administratura apostolska) – byli związa-
ni z pracą w seminarium w Karagandzie (diecezja Karaganda). Pierwszy z nich 
w roku akademickim (IX 2006 – V 2007) pełnił tutaj funkcję ojca duchownego. 
Drugi był prefektem w ciągu roku akademickiego (IX 2014 – V 2015). Semina-
rium to istnieje od 1997 roku (jako seminarium Redemptoris Mater), a od 1998 
roku jako seminarium międzydiecezjalne i międzynarodowe (studiują tam również 
klerycy z Gruzji i Armenii).

Pobyt i posługa ks. Dariusza Burasa w Kazachstanie to dwa okresy, które 
przedziela czas dedykowany Kościołowi w Norwegii. Pierwszy okres (VII 2002-
V 2007) związany jest ze wspólnotą w Atyrau i w Kulsarach (a właściwie jej 
tworzeniem w tym drugim miejscu), oraz w Karagandzie, jak to zostało zauwa-
żone powyżej. To również czas pracy z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza pod-
czas tzw. Wakacji z Bogiem, organizowanych w Aktau, na wybrzeżu Morza 
Kaspijskiego. Do tych przedsięwzięć duszpasterskich zapraszał on tarnowskich 
diakonów. Ich wyjazdy stały się awangardą w kontekście późniejszych staży 
misyjnych podejmowanych przez kleryków w okresie wakacji. W tym okresie, 
właśnie w Aktau, podczas obecności dwóch diakonów, doświadczył trudnego 
momentu, kiedy „nieznani ludzie” próbowali wobec niego użyć fizycznej prze-
mocy. Na szczęście wszystko zakończyło się tylko wizytą u lekarza. Drugi okres 
posługi ks. Dariusza zaczął się pod koniec czerwca 2015 r., kiedy papież zamia-
nował go administratorem apostolskim w Atyrau. 

Wspólnota w Atyrau jest wspólnotą osobliwą. Liczba w miarę regularnie 
praktykujących niedzielne Eucharystie osób w 270-tysięcznym mieście woje-
wódzkim jest bardzo dynamiczna – od 25 do 50, a nawet do 60. Najwięcej osób 
spośród tej miejscowej ludności jest głównie pochodzenia rosyjskiego. Kilkana-
ście osób przychodzi na niedzielną mszę św. celebrowaną w języku angielskim. 
Są to zwłaszcza Amerykanie (również z Alaski), którzy z Kazachstanem zwią-
zani są przez pracę w przemyśle naftowym. Ale nie tylko. Ci, którzy w niedzielę 
przychodzą do kościoła na terenie administratury, to reprezentanci wielu grup 
narodowościowych. Są wśród nich Filipińczycy, Włosi, Kanadyjczycy, przyby-
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sze z Wenezueli, Ekwadoru, Argentyny, Nowej Zelandii, Rosji, Singapuru, Indo-
nezji, Polski, Węgier, Ukrainy czy Białorusi. Jest też nieregularnie sprawowana 
Eucharystia w języku włoskim dla pracowników firm. Te 50 miejscowych osób 
oraz przybyszy uczestniczących w mszach w językach angielskim i włoskim, to 
również owoc dwudziestoletniej pracy naszych księży.

W Atyrau prowadzi się przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia 
chrześcijańskiego (chrztu, bierzmowania, Eucharystii) i do wstąpienia do Ko-
ścioła katolickiego osób ochrzczonych w innych Kościołach i wspólnotach 
chrześcijańskich. Niektórzy, zwłaszcza pochodzenia kazachskiego, dosyć długo 
są związani z parafią, ale trudno się im zdecydować na chrzest. Oprócz kate-
chezy przedsakramentalnej prowadzony jest kurs biblijny, odbywają się również 
spotkania małej grupy Communione e Liberazione. Jest również grupa Matki 
w Modlitwie (jednocząca matki modlące się w intencji swoich rodzin) Bardzo 
starannie, w trzech różnych „chórach”, przygotowywane są śpiewy liturgiczne 
na msze św. w poszczególnych językach.

Inicjatywą godną zauważenia jest kurs języka angielskiego, do którego od 
kilku lat dostęp mają wszyscy chętni, niezależnie od pochodzenia i wyznawanej 
religii. Katolika na nim prawie nie uświadczy, ale przecież nie jest to zaskocze-
niem dla nikogo.

Po przystąpieniu do budowy kościoła oraz pomieszczeń administratury, wnet 
podjęto (2004 r.) budowę domu dla sióstr zakonnych i centrum duszpasterskiego, 
które oddano do użytku w listopadzie 2005 r. Wybudowany o został przez firmę 
kierowaną przez Josefa Szegedi, który budował także kościół w Atyrau. 

Na początku posługiwały w Atyrau siostry ze zgromadzenia „Od Biednego 
Dzieciątka Jezus” a od 2008 roku w parafii posługują siostry elżbietanki. Pracy 
im nie brakuje. Docierają do najbiedniejszych, prowadzą centrum duszpaster-
skie, uczą katechizmu i prowadzą różnego rodzaju zajęcia manualne.

Trzeba dodać, że misyjna perspektywa posługi naszych księży dotyczyła nie 
tylko Atyrau. Dowiedziawszy się o tzw. wiosce rotacyjnej „Tengiz”, położonej 
około 300 km od Atyrau, w której na polach naftowych pracowali ludzie różnych 
krajów (zwłaszcza Filipińczycy), próbowali tam dotrzeć ze swoją posługą. Ta 
posługa trwała do 2010 roku.

Parafia przy granicy z Rosją

Drugą parafią powstałą jako następstwo administratury w Atyrau jest wspól-
nota pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uralsku utworzona w marcu 2003 
roku Uralsk, jako liczące ponad 300 tysięcy ludności miasto, leży przy granicy 
z Rosją, a oddalony jest 520 km od Atyrau. Pierwszymi jej duszpasterzami byli 
redemptoryści polscy. Wspólnota Kościoła powstawała, podobnie jak w Aty-
rau, w miejscu zamieszkania księży, w bloku. Dość szybko został wybudowa-
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ny kościół, którego otwarcie i poświęcenie miało miejsce w sierpniu 2008 roku 
z udziałem ówczesnego nuncjusza abp. Mauriego Buendii. Konsekracji w dniu 
22 października 2016 r. dokonał bp Štefan Sečka ze Słowacji, z którego diecezji 
Spiska Kapituła (sąsiaduje z diecezją tarnowską) księża pracują w Kazachstanie.

Jak wszędzie, także w Uralsku, toczyła się na początku batalia o ziemię 
pod świątynię. Ostatecznie udało się wydzierżawić prawie pół hektara gruntu, 
w tzw. szóstym mikrorejonie. Nie obyło się przy tym bez dramatyczno-komicz-
nych sytuacji: gdy już zaczęto robić ogrodzenie placu, zgłosił się człowiek, który 
przedstawił akt własności na właśnie będącą w trakcie grodzenia ziemię. Okaza-
ło się na szczęście, że miejski geodeta źle zlokalizował plac pod kościół i pleba-
nię. Ogrodzenie trzeba było o 40 metrów przestawić. Po problemach wynikłych 
przy budowie, jej zakończenia podjęła się firma z Uzbekistanu. Mieszkańcy tego 
kraju dość często podejmują pracę w dalekim dla nich Kazachstanie. Pracują 
szybko, stosunkowo tanio i w miarę solidnie jak na tamtejsze warunki. Kościół 
wraz z zapleczem duszpasterskim – zaprojektowany podobnie jak kompleks 
w Atyrau przez panią Elżbietą Langer – jest piękny, choć wykonany jednak nie-
dokładnie i wymaga remontu, zwłaszcza dachu. Po 70 latach, kiedy to komuniści 
zlikwidowali stojący tam kościół katolicki (podobnie jak 14 cerkwi prawosław-
nych), wieża z krzyżem w liczącym ponad 300 tys. mieszkańców mieście, na 
nowo obwieszcza, że również tu dotarli katolicy.

Całe wyposażenie kościoła przyjechało z Polski. W czasie mojego pierwsze-
go pobytu w Kazachstanie „Tir” przywiózł transport ważący 22 tony. Na własne 
oczy widziałem, że jest wszystko: marmurowy ołtarz, ambonka, witraże, ławki, 
potężne cztery żyrandole, nagłośnienie, meble do zakrystii, szopka. W sfinanso-
waniu tego wyposażenia ma swój duży udział również diecezja tarnowska.

Dzisiaj w niedzielę do kościoła w Uralsku przybywa 30-50 osób. Fakt wspo-
mnianej konsekracji, na którą byli zaproszeni również miejscowi oficjele, pod-
niósł prestiż obecności Kościoła katolickiego w tym dużym mieście. Na począt-
ku tworzenia tej wspólnoty chlubnie zapisał się Kościół tarnowski przez swoich 
prezbiterów. Tutaj duszpasterzem był ks. Wojciech Maślanka (V 2005-IX 2007). 
Dwa lata później objął tę rolę ks. Janusz Potok jako proboszcz (V 2009-VI 
2011). W domu parafialnym można oglądać zdjęcia nawiązujące do różnych 
wydarzeń parafialnych, w których brał udział. Proboszczem w Uralsku był też, 
choć krótko, ks. Cezary Paciej (20 VIII 2017-16 IX 2018). Od połowy czerwca 
2018 r. powrócił jako wikariusz, otrzymując jednocześnie misję tworzenia nowej 
wspólnoty w Aksaj, leżącej 130 km na wschód od Uralska. Obecnie, od połowy 
września 2018, proboszczem w Uralsku jest ks. Łukasz Niemiec. 

Uralsk jest miejscem formacji chrześcijańskiej dla całej administratury i nie 
tylko. Przybywają tu w okresie wakacji dzieci, by uczestniczyć w tak zwanych 
łagjerjach, czasem nazywanych Wakacjami z Bogiem (каникулы с Богом) czyli 
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obozach mających na celu formację chrześcijańską. Przykładowo, ks. Piotr Kluza 
w ramach tej formacji, najmłodszych parafian wysyłał (zawoził!) do oddalonego 
od Chromtau 580 km Uralska. W minione wakacje jedna z sióstr ze Wspólnoty 
Sióstr Uczennic Krzyża z Chromtau przemierzyła tę odległość z czwórką dzieci. 
W tej formacji, jak i w ciągu roku na rzecz miejscowej ludności, pomagają sio-
stry elżbietanki, które są pierwszym chronologicznie zgromadzeniem zakonnym 
z tych dwóch w całej administraturze.

Tam, gdzie odkryto wiarę katolicką i złoża chromu

Tym miastem jest Chromtau. Jest tu wspólnota, która zaczęła się kształtować 
już w latach czterdziestych XX wieku, gdyż ziemia ta stała się miejscem zsyłki 
dla ludzi narodowości niemieckiej, a także Polaków, Rumunów, Koreańczyków, 
Litwinów, Czeczenów, Ukraińców, Mołdawian i innych. To właśnie oni sami 
i ich potomkowie byli zaczynem przyszłej wspólnoty parafialnej. W czasie so-
wieckich prześladowań wierzący sami, bez kapłana, organizowali w prywatnych 
domach spotkania modlitewne, podczas których czytali teksty liturgiczne i śpie-
wali pieśni religijne. Byli to głównie Niemcy. Jednakże nawet w tym trudnym 
czasie pasterską opiekę nad tą wspólnotą w Chromtau starali się sprawować ka-
płani z parafii w Aktiubińsku.

W latach osiemdziesiątych XX wieku podjęto starania o zarejestrowanie 
parafii jako „wspólnoty religijnej”. Ważnym impulsem była rejestracja para-
fii w Aktiubińsku. Taki dokument rejestracyjny wydano 7 czerwca 1988 roku 
w Moskwie. Na spotkania modlitewne wybrano dom, który w 1990 roku Eugie-
nia i Alexander Martin podarowali wspólnocie.

Na dobre, to znaczy z księdzem jako rezydentem, chrześcijanie katolicy za-
częli się organizować w 2003 roku. Musiała nastąpić nowa rejestracja i miało 
to miejsce 3 marca 2004 roku. Pierwszy tarnowski ksiądz przybył na to miej-
sce w sierpniu 2005 roku. Był nim ks. Janusz Potok, który pełnił tu funkcję 
proboszcza do maja 2009 roku. Chromtau jest prawie 27-tysięcznym miastem, 
obfitującym w kopalnie odkrywkowe i głębinowe chromu (2 miejsce w świe-
cie), odkrytym na dobre w 2003 roku, choć metal ten wydobywany był już dużo 
wcześniej. Wtedy przybył tu właśnie pierwszy ksiądz – Jan Trela, kapłan diece-
zji rzeszowskiej. Jako pierwszy proboszcz dokonał – jak zawsze praktykuje się 
w Kazachstanie, przybywając na miejsce zakładania nowej wspólnoty – zakupu 
mieszkania w bloku, w którym zamieszkał. Próbował odkrywać wiarę w tamtej-
szej wspólnocie, a po nim robili to księża tarnowscy.

Kaplicą, w której sprawowane były sakramenty święte a szczególnie co-
dzienna Eucharystia, był parterowy dom, wyremontowany z zewnątrz przez ks. 
Janusza Potoka, a potem wewnątrz przez ks. Piotra Kluzę. Przestała być ona 
miejscem, w którym wierni zbierają się na Eucharystię, z chwilą, kiedy ten ostat-
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ni wybudował nowy kościół i złączony z nim obiekt duszpasterski. Pamiętam 
jak wieczorem 17 września 2016 roku z ks. Dariuszem i ks. Piotrem miałem 
zaszczyt koncelebrować mszę św., która była już ostatnią na tym miejscu.

W dniu bowiem 18 września 2016 r. miało miejsce wmurowanie kamienia wę-
gielnego w nowym kościele, który wtedy znajdował się na jednym z ostatnich eta-
pów swojej budowy i był przygotowywany do mającej wkrótce nastąpić konsekracji.

Starania o budowę kościoła rozpoczął ks. Janusz Potok. Władze wskazały miej-
sce przy starym cmentarzu, gdzie były prawdopodobnie pochowane m.in. ofiary 
represji stalinowskich. Starania o uzyskanie pozwolenia na budowę zostały uwień-
czone sukcesem przez ks. Piotra Kluzę. Zobowiązał się on do ogrodzenia starego 
cmentarza i opiekę nad 
nim. Ks. Piotr zaczął sta-
rania o budowę kościoła 
zaraz po objęciu funk-
cji proboszcza. Trzeba 
było nie tylko kupić 
ziemię, ale przewidzieć 
odpowiednie miejsce, 
a właściwie zgodzić się 
na wskazanie go przez 
władze miejskie. Potem 
zaczął się skompliko-
wany proces pozwoleń 
i wyzwalanych lub wy-
zwalających się trudności, choć i na tej drodze spotykał życzliwych ludzi, którzy 
katolikami nie byli i nie są. Pierwsza łopata została wbita dopiero po trzech latach 
– 19 lipca 2014 roku. Największy wkład w budowę miały organizacje Ofice to 
AID, która jest specjalną agendą Konferencji Episkopatu USA, Renovabis i Kirche 
in Not, a także archidiecezja w Kolonii, diecezja w Augsburgu i organizacja Pomoc 
Kościołowi na Wschodzie, działająca w imieniu Episkopatu Polski i Episkopat 
Włoch. Swój udział w budowie ma również diecezja tarnowska. To dar opiewają-
cy na sumę 15 tys. USD. Wszystkie okna i drzwi w całym kompleksie są „nasze”. 
I to nie tylko w sensie sfinansowania tej stolarki, która dzięki Iwonie Ligas, byłej 
świeckiej misjonarce w Republice Środkowoafrykańskiej, nie kosztowała tyle, ile 
mogła kosztować, ale i w sensie źródła produkcji, którym była zrodzona i funkcjo-
nująca w naszej diecezji firma Dako. Również firma Fakro ze Starego Sącza poda-
rowała okna dachowe do kościoła w Chromtau. A cały transport z wyposażeniem 
kościoła nie mógłby przejść procedury celnej w Kazachstanie, jeśli by nie patronat 
Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Biskup tarnowski wziął udział w konsekracji kościoła 
w Chromatau – przed nim proboszcz ks. Piotr Kluza
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 Samo wmurowanie kamienia węgielnego było doniosłą i niecodzienną uro-
czystością nie tylko dla samego jej budowniczego, tarnowskiego misjonarza 
ks. Piotra Kluzy, który przybył do Kazachstanu w lipcu 2008 r. We wnętrzu no-
wego kościoła sprawowaliśmy po raz pierwszy mszę św., której przewodniczył 
administrator apostolski ks. Dariusz Buras. Mnie przypadło w udziale wygło-
szenie słowa Bożego. W kazaniu podczas uroczystości, a także w słowie na jej 
zakończenie pozwoliłem sobie zauważyć, że bł. ks. Władysław Bukowiński uczy 
nas prawdy o konsekwencji pójścia za Jezusem i odwagi niecofania się przed 
trudnościami, za które często trzeba wiele zapłacić. Doceniając nie do opisania 
zaangażowanie w to dzieło samego ks. Piotra, powiedziałem też: „Ja błagadarjù 
Boga nie tolka za tò, szto On pasłàł k’wam swiaszczènnika, no osòbienno bła-
gadarjù Boga szto posłàł k’wam otcà Piotra Kluzu” (Dziękuję Bogu nie tylko za 
to, że posłał do was księdza, ale że posłał do was księdza Piotra Kluzę). Ks. Piotr 
jest i zostanie dla tej małej wspólnoty autentycznym darem.

W uroczystości wzięło udział dużo, jak na tamtejsze warunki, miejscowych 
katolików i nie tylko. Przybyło z dwóch parafii (również z oddalonego 100 km 
Aktiubińska) około 80 osób. Zgromadzenie stanowiło praktycznie obecność ca-
łych dwóch wspólnot.

Świątynia wpisała się już na stałe w panoramę miasta. To był też któryś z ce-
lów jej budowy. Znaczący jest fakt, że umiejscowiona jest około 300 m od me-
czetu i 600 od prawosławnej cerkwi. Również i ten kościół wraz z kompleksem 
duszpasterskim jest dziełem p. Elżbiety Langer.

Wmurowanie kamienia węgielnego otworzyło nowy przedział w historii pa-
rafii, ale potrzebowało jeszcze dopełnienia w akcie konsekracji świątyni. Doko-
nała się ona 25 czerwca 2017 r. przez posługę biskupa tarnowskiego Andrzeja 
Jeża. Same Uroczystości związane z konsekracją kościoła w Chromatu podzielo-
ne zostały na dwie części. Pierwsza, mająca wymiar typowo świecki, zaplanowa-
na była na sobotni wieczór, z kolei część modlitewna, połączona z konsekracją 
kościoła, na niedzielne przedpołudnie. Ten model świętowania jest do przemy-
ślenia dla nas, organizatorów różnych uroczystości i poświęceń.

W uroczystości konsekracji kościoła uczestniczyło ponad 100 osób, w tym 
trzech biskupów: Andrzej Jeż – główny celebrans, kaznodzieja i konsekrator no-
wej świątyni, Adelio Dell’Oro biskup Karagandy i bp Atanazy Sznaider z Astany 
oraz administrator apostolski w Atyrau ks. Dariusz Buras, 14 kapłanów (nie-
którzy musieli pokonać odległość ponad 1000 km) i 6 sióstr zakonnych, brat 
a nawet rodzice księdza Piotra, którzy nie kryli z powodu tego faktu wzruszenia.

Chromtau jest dobrym przykładem na sytuację religijną w Kazachstanie. Do 
meczetu, w 27. tysięcznym mieście, w którym ponad 90% mieszkańców to Kaza-
chowie, przychodzi około 200 osób. W cerkwi prawosławnej w niedzielę modli 
się kilkanaście osób. Za to wspólnota Kościoła katolickiego, dzięki łasce Bożej 
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i ofiarnej, ale i trudnej posłudze księży z Polski, powiększa się. Ks. Janusz Potok 
mówił mi, że kiedy tu przybył, miał trójkę wiernych. Dzisiaj, jak mówi ks. Piotr 
Kluza, jest w niedzielę ponad czterdzieści osób. Wśród nich są już cztery całe ro-
dziny, co jest bardzo obiecującym zjawiskiem. We wspólnocie jest dwóch rodzi-
mych Kazachów – jeden dorosły, a drugi młody. Są też tzw. sympatyzujący (ok. 
20 osób), którzy przychodzą od święta. Wszystko ma swój wolny, ale regularny 
rytm. W 2015 roku miał miejsce jeden chrzest, w 2016 – dwa, w 2017 – trzy, 
w 2018 – jeden, a w tym roku właściwie padł rekord – pięć osób. W ciągu 9 lat 
pracy w Chromtau ks. Piotr ochrzcił 26 osób. Połowa z nich to dorośli. Chrzest 
więc w Kazachstanie to prawdziwe święto dla szafarza, ale też dla rodziny oso-
by, która go przyjmuje. Trzeba dodać, że wspólnotę tworzą również niektórzy 
dorośli ochrzczeni w Kościele prawosławnym, którzy przeszli na katolicyzm. 
Ks. Piotr, gdy przybył tu jako proboszcz w maju 2011 r. (wcześniej był tu jako 
wikariusz od VII do X 2008), podawał w niedziele Komunię św. czterem czy pię-
ciu osobom. Teraz jest ich dwadzieścia pięć, co stanowi 60-70% całej wspólnoty 
parafialnej. Są przypadki, jak w całym Kazachstanie, że jedna osoba przyjmuje 
jednego dnia trzy sakramenty: chrzest, bierzmowanie i Pierwszą Komunię św. 

Do zauważenia jest fakt, że kilkanaścioro dzieci i młodzież bierze udział w so-
botniej katechezie-szkole z programem biblijno-liturgicznym dotyczącym życia 
Kościoła. Dzieci przychodzą na 2-3 godziny. Zawsze jest poczęstunek, który prak-
tycznie przynoszą zaopatrzone przez rodziców dzieci. Nasi księża wysyłają dzieci 
na wakacyjną formację do Uralska, o czym wspomniane było powyżej przy okazji 
opisywania tej parafii. Jednocześnie obiekt duszpasterski w Chromtau został po-
myślany przez ks. Piotra Kluzę jako dom przyjmujący w czasie wakacji dzieci 
z całej administratury. W okresie minionych wakacji w specjalnej grupie formacyj-
nej prowadzonej przez ks. Piotra Dydo-Rożnieckiego uczestniczyło 35 starszych 
dzieci (13-16 lat). Niektóre z nich musiały pokonać 2000 km, co oznacza spędze-
nie ponad 24 godzin w pociągu na odcinku Aktau – Chromtau.

Dodajmy, że od lat ks. Piotr Kluza dojeżdża do Aktiubińska oddalonego 
100 km od Chromtau, by pomagać lub zastąpić w posłudze kapłańskiej tamtej-
szego proboszcza. Żyjące w tych dwóch miastach wspólnoty, to najbliżej odda-
lone od siebie parafie w całej administraturze. W zimie z jazdą jest problem. Na 
niektórych odcinkach droga jest bardzo trudna, często nieprzejezdna z powodu 
występujących buranów czyli burz śnieżnych. Nawiany ze stepu śnieg odgarnia-
ny przy pomocy specjalnego sprzętu, tworzy biały „tunel” na 2-3 m wysokości. 
Raz o mało co nasz misjonarz nie ugrzązł w zaspie śnieżnej.

W październiku 2015 roku ks. Piotr doczekał się wikariusza. Był nim ks. Ka-
mil Bachara, który – z pewną dłuższą przerwą pobytu w Kazachstanie – pra-
cował w Chromtau do września 2017 r. Od września 2018 roku jego miejsce 
zajął ks. Piotr Dydo-Rożniecki. Jego wyjazd do Kazachstanu wzbudzał w nim 
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osobliwe uczucia. Mówił o nich na zakończenie Eucharystii w rodzinnej parafii 
w Mielcu, kiedy 17 września 2018 r. został posłany na pracę misyjną. Wyjeżdżał 
bowiem 78 lat po zesłaniu do tego kraju jego dziadka, który został tam zesłany 
podczas drugiej deportacji w kwietniu 1940 r. i spędził na tamtej ziemi sześć lat. 
Dziadek nie tak dawno zmarł, ale wtedy uczestniczył w owym obrzędzie posła-
nia swego wnuka. Ks. Piotr w pobliskim Aktiubińsku odnalazł miejsce przeby-
wania swego przodka. 

Nowy chromtauski wikariusz, robiąc postępy w języku rosyjskim (wyjechał 
bez językowego przygotowania) powoli wchodzi w realia Kościoła w Kazach-
stanie, a swoją znajomością języka angielskiego służy kilku osobom, które biorą 
u niego korepetycje dwa razy w tygodniu. Z początkiem października kontynu-
ował będzie jednak swoją pracę w Atyrau. Zastąpi go ksiądz z Ukrainy.

Należy też wspomnieć, że w ciągu ośmiu miesięcy na przełomie 2017 i 2018 
roku w Kazachstanie, głównie w Chromtau, podjęli posługę misjonarzy świec-
kich państwo Stanisława i Jerzy Demscy z Łącka. Udzielali się na polu duszpa-
sterstwa rodzin. Pan Jerzy zasłynął też z produkcji filmików ewangelizacyjnych, 
a jego żona Stanisława udzielała się jako wykształcona anglistka i to właśnie po 
niej ks. Piotr przejął „angielską” schedę.

Parafia najbliżej Atyrau

Czwartym owocem powstania i działania administratury apostolskiej w Aty-
rau jest parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Kulsarach, założona w grudniu 
2003 r. Zaczęło się jak zawsze od zakupu mieszkania w bloku. Rozpoczęły się 
cotygodniowe dojazdy na sobotę i niedzielę. Na początku trudno było celebro-
wać mszę św., bo katolicy, a raczej kandydaci na katolików, nie bardzo mieli 
pojęcie o najbardziej podstawowych prawdach wiary. W niedzielę też odbywało 
się przygotowanie do sakramentów św.

Parafię tworzył z dużymi trudnościami sprawianymi przez miejscowe wła-
dze, ale też z poświęceniem, obecny administrator apostolski ks. Dariusz Buras. 
Dojeżdżając z Atyrau, pełnił funkcję administratora parafii w Kulsarach od lipca 
2002 do sierpnia 2006 roku. Pamiętam, że kiedy odwiedziłem naszych misjona-
rzy w Kazachstanie w 2007 roku, miejscowa mała trzódka Kościoła zbierała się 
jeszcze w wykupionym w bloku mieszkaniu. W niedzielę 23 września owego 
roku w mszy niedzielnej uczestniczyło cztery dorosłe osoby. Dzisiaj wspólnota 
ma już swój mały kościół, czy raczej dużą kaplicę, która wtedy była w budowie. 
Na niedzielnej Eucharystii zbiera się przeciętnie 15 osób. 

Z pracą duszpasterską w Kulsarach związany jest praktycznie każdy tarnow-
ski ksiądz, który pracował w Atyrau. Tych jednak, którzy zamieszkali na stałe ze 
swoimi parafianami w tym mieście jest dwóch: ks. Łukasz Niemiec i ks. Ceza-
ry Paciej (IX-XII 2018). Najdłużej z księży tarnowskich z tą parafią związany 
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jest ten pierwszy. Swoje zapoznanie z Kazachstanem ks. Łukasz przeżył w lipcu 
2007 roku, kiedy przybył tu, również do Kulsar, jako kleryk. Po przyjeździe do 
pracy misyjnej we wrześniu 2011 r., będąc wikariuszem w Atyrau dojeżdżał do 
Kulsar do kwietnia 2013. Potem osiadł jako proboszcz (V 2013-VII 2014). Póź-
niej, obejmując probostwo w Atyrau (VII 2014-VIII 2016) znowu był regularnie 
w Kulsarach. Od sierpnia 2016 r. osiadł na stałe i sprawował funkcję proboszcza 
do połowy września 2018 r.

Ks. Łukasz robił co mógł, by wiara małej trzódki umacniała się i rozwijała. 
W tym celu m.in. założył grupę biblijną. Rozwojowi wiary i doświadczenia po-
wszechności chrześcijaństwa miało służyć również zorganizowanie przyjazdu 
na Światowe Dni Młodzieży do Polski w lipcu 2016 r. To kosztowało wiele trudu 
organizacyjnego i fizycznego. Podróż w jedną stronę, przez Moskwę, trwała po-

nad trzy dni. W całej 
grupie było 26 mło-
dych ludzi, w wieku 
od 16 lat. Grupa sta-
nowiła reprezentację 
czterech z sześciu 
parafii administratu-
ry. Z Chromtau była 
tylko jedna osoba, ale 
skąd więcej, skoro 
cała wspólnota to do-
rośli i dzieci.

Kulsary to mia-
sto zamieszkałe przez 
około 55 tys. miesz-
kańców. Określa się, 
że aż 99,5% z nich to 
Kazachowie kojarzeni 

z islamem. Faktycznie jednak ta „przynależność” do islamu wyraża się w zacho-
wywaniu podstawowych tradycji związanych z tą religią. Chodzi głównie o zabi-
cie i spożycie baranka na święto Kurban Ait, pieczenie ciastek i dzielenie się nimi 
z innymi. Nie dziwi jednak sprowadzanie całej aktywności religijnej do tych dzia-
łań, jeśli weźmiemy pod uwagę, że do połowy lat dziewięćdziesiątych w tak du-
żym mieście nie było żadnej świątyni: ani kościoła, ani cerkwi, ani nawet meczetu. 
Trzeba jednak powiedzieć, że obecnie da się zauważyć zainteresowanie islamem, 
zwłaszcza u ludzi młodych.

Religią chrześcijańską i katolicyzmem takiego zainteresowania nie ma. Jest 
ciągle trudno przebić się przez mur kulturowy. Na Eucharystii w niedziele i świę-

Ks. Dariusz Buras przekazuje dla parafii w Kulsarach relikwie 
bł. Władysława Bukowińskiego ks. Łukaszowi Niemcowi



22

Misje w artykułach

ta zbiera się przeciętnie 15 osób, w tym 6-8 dzieci. Pozostali członkowie nie-
dzielnych zgromadzeń to kobiety. Jest tylko jeden mężczyzna Kazach – Amantaj 
Abdirow. Te kobiety są o różnym „statusie” życia, również kościelnego. Jedna 
samotnie wychowująca czwórkę dzieci i jest kobietą „po przejściach”. Drugą za-
pytałem, czy ma męża katolika. Odpowiedziała, że tak. Nie powiedziała jednak, 
że sama jest prawosławną.

Życie religijne toczy się na „zwolnionych obrotach” w porównaniu z ryt-
mem naszych polskich parafii. Przez osiem lat posługiwania ks. Łukasz ochrzcił 
trzy osoby. Pobłogosławił tylko jedno małżeństwo. Udzielił Pierwszej Komunii 
Św. sześciu osobom. Nawet jednej udzielił sakramentu bierzmowania w Wigilię 
Paschalną – wtedy ta osoba przyjęła też chrzest i i po raz pierwszy Eucharystię.

Pisząc o Kulsarach, nie sposób nie zauważyć niecodziennego faktu ukończe-
nia studiów teologicznych przez jedną z Kazaszek. Pochodzi ona właśnie z Kul-
sar i jest jedyną córką, rodziców Kazachów, a więc wyznających oficjalnie is-
lam. Sama jako konwertyta podjęła z entuzjazmem te studia w naszym wydzia-
le teologicznym. W tym roku powróciła już do swoich ziomków, by im mówić 
o Chrystusie, by kształtować ich myślenie, że chrześcijaństwo, które narodziło się 
w Azji, nie jest religią Europejczyków, ale w swym przesłaniu niesie sens życia 
dla wszystkich, którym nie wystarcza wiedzieć, że Bóg istnieje, ale że jest Ojcem, 
który przez swojego Syna wyniósł na wyżyny godność każdego człowieka.

3. Trzy parafie w najbardziej katolickiej diecezji

W Kazachstanie obszarem najbardziej zamieszkałym przez katolików jest Ka-
raganda i jej okolice. Tu bowiem osiedlani byli zarówno niemieccy, jak i polscy ka-
tolicy zesłani przez Stalina. W okresie ostatnich ośmiu lat tarnowscy księża swoją 
pracą duszpasterską naznaczyli cztery parafie, a nawet sześć, gdy weźmiemy pod 
uwagę dojazdy do dwóch z nich. Dzisiaj w tej diecezji reprezentuje nas jeden mi-
sjonarz tarnowski. Jest nim ks. Robert Pyzik, tworzący wspólnotę w Żezkazganie.

Stolica z grobem błogosławionego

Karaganda to miasto liczące około 500 tys. mieszkańców, z których 65% to 
Kazachowie. Jest też dość dużo protestantów i około 10% wyznawców prawo-
sławia. Mówi się, że 50% ludności Karagandy to praktycznie ateiści. W samym 
mieście jest cztery, a właściwie pięć parafii katolickich, z których każda liczy 
około 200 wiernych. Jest też parafia greckokatolicka.

W tym właśnie mieście 3 grudnia 1974 roku zmarł bł. ks. Władysław Buko-
wiński zwany apostołem Kazachstanu. Przebywał w nim 20 lat, z czego ponad 
4 spędził w obozie pracy (w sumie na terenie byłego ZSRR przebywał 40 lat, 
z czego 13 lat 5 miesięcy i 10 dni w radzieckich łagrach na terenie dzisiejszej 
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Rosji i Kazachstanu). Terenem jego posługi kapłańskiej była głównie Karagan-
da, ale nie tylko. Z niej odbywał podróże misyjne, nawet do Tadżykistanu, gdzie 
był cztery razy. Tutaj w katedrze jest jego grób.

Przez trzy i pół roku (II 2011-VII 2014) biskupem Karagandy był wcześniej-
szy administrator apostolski w Atyrau Janusz Kaleta. Pierwszym tarnowskim 
księdzem, który przybył trzy miesiące po biskupie i pełnił posługę duszpasterską 
w tym mieście był ks. Janusz Potok. Opuścił Kazachstan w lipcu 2018 r. Pod 
koniec czerwca 2011 roku objął on probostwo w Karagandzie w parafii pw. św. 
Józefa, od wtedy do lipca 2014 roku sprawował też ważny urząd wikariusza ge-
neralnego diecezji. Bezpośrednio po sprawowaniu tego urzędu został ekonomem 
diecezji, a nieco wcześniej dyrektorem Caritas Kazachstan. Do samego Kazach-
stanu przybył w sierpniu 2005 roku, po prawie pięciu latach posługi na Ukrainie. 
Jest on na dzień dzisiejszy księdzem tarnowskim z najdłuższym, trzynastoletnim 
stażem duszpasterza i proboszcza w Kazachstanie.

Warto jednak powrócić do osoby ks. Janusza Potoka jako dyrektora Caritas 
dla całego Kazachstanu i Diecezji Karaganda (2014-2018). Był on bardzo za-
angażowany i wypełniał swoje funkcje w bardzo operatywny sposób. W ciągu 
kilku lat uporządkował dotychczasową działalność  Caritas i rozpoczął kilka no-
wych projektów. Doprowadził do gruntownego odnowienia czterech budynków 
w centrum Karagandy należących do Caritas. Dwa z nich przeznaczono na domy 
dla matek, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Organizował pomoc 
chorym i niepełnosprawnym. Kilka razy organizował kursy opieki nad chorymi 
według zasad kinestetyki. Najbardziej potrzebujący mogli liczyć na jego oso-
bistą pomoc. Jego dziełem, dzięki kolędnikom misyjnym diecezji tarnowskiej, 
była ochronka dla ubogich dzieci. Udało mu się stworzyć dużą grupę wolonta-
riuszy niosących bezinteresownie pomoc. 

Praca duszpasterska, a jednocześnie remonty, przygotowywanie struktur 
i budowy, od samego początku były dla niego dużym wyzwaniem. Zaczynał 
w Chromtau, potem posługiwał w Uralsku. Będąc proboszczem we wspomnia-
nej parafii pw. św. Józefa, gdzie duszpasterzował do czerwca 2012 roku, koordy-
nował już prace przy budowie kościoła i centrum parafialnego przy parafii pw. 
Matki Bożej Fatimskiej – Matki Wszystkich Narodów (obecna katedra). Tu do 
lipca 2018 r. pełnił posługę proboszcza, po czym powrócił do diecezji tarnow-
skiej. Będąc w Karagandzie, w tym samym czasie był również proboszczem 
w parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w miejscowości o nazwie Kuczek, do-
jeżdżając około 50 km. Bazując na środkach pozyskiwanych przez swego bisku-
pa, od 2011 roku razem przeprowadzili wiele inicjatyw budowlanych. W para-
fii pw. św. Józefa udało się wyremontować wnętrze kościoła, wymienić dach, 
przeprowadzić remont domu dla sióstr i domu katechetycznego. W tym samym 
czasie, jeszcze przed konsekracją, prowadzone były prace wykończeniowe no-
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wej katedry, jak również domu biskupiego i plebanii, domu sióstr, oraz – już 
po pewnym czasie – przygotowanie przedszkola. Na ich barkach spoczywało 
dokończenie kościoła katedralnego, który dzisiaj robi wrażenie poważnego i do-
stojnego obiektu sakralnego w panoramie miasta, a przybywającemu z zewnątrz 
obserwatorowi, dostrzegającemu niedaleko położony pokaźnych rozmiarów me-
czet, mówi, że w mieście nie tylko wyznawcy islamu cieszą się miejscem kultu. 
Całe otoczenie katedry, w której miała miejsce beatyfikacja ks. Bukowińskiego, 
oraz ogrodzenie terenu kościelnego to również dzieło naszych księży. Trzeba też 
dodać, że ks. Janusz Potok jako wikariusz generalny koordynował prace remon-
towe domu w pobliskim Saraniu (również związanym z posługą tarnowskich 
księży) oraz budowę kościoła w Szachtińsku.

Ewangelizacja rodzin i małżeństw była priorytetem prowadzonego przez ks. 
Janusza duszpasterstwa. Dużo czasu przeznaczał na katechezę przedślubną ma-
jącą miejsce podczas 14 regularnie odbywających się spotkań. Rocznie, w okre-
sie sprawowania urzędu proboszcza przez ks. Janusza, sakramentalny związek 
małżeński zawierało od pięciu do dwunastu par. Prowadził również katechezę 
dla małżeństw. Uczestniczyło w niej nawet do 20 par. Organizował dla nich tak-
że rekolekcje. Prowadził dużo rozmów indywidualnych z osobami dorosłymi, 
organizował dni skupienia.

W niedzielnej mszy św. brało udział około dwustu wiernych. Niestety, wśród 
nich było tylko kilka osób pochodzenia kazachskiego. To zasadniczy problem 
misyjny w Kazachstanie. To było też dużym wyzwaniem, nie tylko dla ks. Ja-
nusza i miejscowego biskupa, ale dla całego Kościoła na kazachstańskiej ziemi.

Ks. Janusz w okresie wakacyjnym organizował obozy dla dzieci. To trzy lub 
cztery turnusy, na które przybywał z dziećmi do wspomnianego wyżej Sarania. 
Dwa turnusy odbywały się w ramach Caritasu, którego działalność zwrócona 
jest do wszystkich potrzebujących dzieci Karagandy, niezależnie od wyzna-
wanej religii. Program formacyjny nie był więc rodzajem katechezy i nie mógł 
nim być, w myśli prawa kazachstańskiego, bo nasz misjonarz posądzony byłby 
o prozelityzm. Jako dyrektor Caritas Kazachstan patronował grupie takich dzieci 
z rodzin patologicznych i rodzin emigrantów, która liczyła – gdy odwiedzałem 
Kazachstan w 2016 roku – 111 osób. Na tę liczbę tylko dwoje było katolikami. 
Większość bowiem z młodych ludzi nie wyznaje żadnej wiary, a formacja dla 
nich opiera się na wartościach ogólnoludzkich. Nie może być i nie ma żadnej 
katolickiej indoktrynacji. Przy pomocy diecezji tarnowskiej ks. Janusz zorgani-
zował tym dzieciom ochronkę.

Biskupem Karagandy jest od 31 stycznia 2015 roku włoski kapłan Adelio 
Dell’Oro.
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Niedaleko stolicy diecezji

Sarań jest miastem liczącym ponad 40 tys. mieszkańców i oddalonym od 
Karagandy około 30 km, a więc zupełnie niedaleko. W zupełnie niepozornym 
miejscu został wybudowany budynek, w którym się mieści kaplica i dom ka-
techetyczny. Tutaj od 1993 roku istnieje parafia pw. św. Mikołaja. W niedzielę 
w kaplicy gromadzą się w małej grupce katolicy (ok. 15 osób), a w okresie waka-
cyjnym dom staje się przestrzenią formacji ludzkiej dla dzieci (turnusy dla dzieci 
różnych religii) i budowanej na Ewangelii (dla dzieci ze wspólnot Kościoła kato-
lickiego) – o czym wspominaliśmy powyżej.

Z Saraniem związany jest nie tylko ks. Janusz Potok, ale może przede wszyst-
kim ks. Cezary Paciej, który swą posługę w Kazachstanie zaczął w Karagandzie 
przy dawnej katedrze w parafii pw. św. Józefa – od połowy września 2011 do 
końca grudnia 2012 roku. Wtedy to został proboszczem w Saraniu i urząd ten 
piastował do połowy lipca 2015 roku. Jednak od początku września 2014 roku 
został prefektem w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym 
„Maryi Matki Kościoła” w Karagandzie, gdzie z końcem roku akademickiego 
w maju 2015 roku zakończył również swój pierwszy okres pracy misyjnej w Ka-
zachstanie. Niedługo potem opuścił ten kraj i po krótkich doświadczeniach życia 
we wspólnotach w Polsce i za granicą, powrócił doń w sierpniu roku 2017. Pod-
jął wtedy pracę w Uralsku, a potem w Kulsarach. Obecnie, będąc wikariuszem 
w Uralsku, próbuje tworzyć nową wspólnotę w Aksaj, położoną niedaleko – jak 
na kazachstańskie warunki – bo 130 kilometrów od Uralska. Od maja 2019 roku 
biskupi kazachstańscy powierzyli mu odpowiedzialność zorganizowania tłuma-
czeń tekstów kościelnych na język kazachski. To trudne zadanie, gdyż pojęcia 
teologiczne w języku kazachskim dopiero się tworzą. 

Daleko od stolicy diecezji

Aż 540 km od Karagandy znajduje się Żezkazgan, gdzie tworzy wspólno-
tę ks. Robert Pyzik. W samym kraju pracuje od września 2014 roku, kiedy to 
w parafii pw. św. Józefa w Karagandzie podjął na czas niespełna jednego roku 
(do VIII 2015) posługę wikariusza. W tym czasie dojeżdżał do Kuszoke (Łysa 
Góra) oddalonego od Karagandy 55 km. Do dyspozycji miejscowej wspólnoty 
był w każdą niedzielę i święto oraz jeden dzień w ciągu tygodnia. Sama para-
fia w Karagandzie to dawna katedra, gdzie wcześniej pracowali też inni nasi 
księża wspomniani powyżej. Liczba dominicantes w tej parafii to, podobnie jak 
w obecnej katedrze, około 200 osób. Ks. Robert formował kilkuosobową grupę 
ministrantów, uczestniczył też w drodze neokatechumenalnej, którą w tej parafii 
podjęły cztery grupy.
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Trzeba jednak wspomnieć, że pierwsze spotkanie ks. Roberta z Kazachsta-
nem miało miejsce już w 2008 roku, kiedy jako kleryk wraz z dwoma diakona-
mi przybył do Uralska (administratura apostolska). Tam pomagali przy budowie 
kościoła. Od 2015 roku prowadzi małą trzódkę w Żezkazganie i to jest jego 
zasadniczą misją na kazachstańskiej ziemi.

Osobliwa jest obecność Kościoła w tym około siedemdziesięciotysięcznym 
mieście. Istnieje tu parafia pw. Przemienienia Pańskiego. Jest to jednak mała 
grupka katolików, którzy w niedziele gromadzą się na sprawowanie Eucharystii 
w liczbie około 13 osób, w Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia jest ich 
nieco więcej. Praktycz-
nie wszyscy są comu-
nicantes. Spośród nich 
6 przywożonych jest 
z domu starców. Kolej-
ne 5 osób jest również 
zaawansowanych wie-
kowo. Młodych (9-32 
lata) jest tylko cztery 
osoby. Wśród tej 15-
tki nie ma całej rodzi-
ny. Jest to praktycznie 
najmniejsza wspólnota 
parafialna w całej die-
cezji karagandyjskiej. 
Proboszczem jest tutaj 
oczywiście ks. Robert, pełniąc swą posługę od września 2015 roku. Początki 
były bardzo ciężkie. Można sobie wyobrazić obecność katolicką kilkunastu osób 
w kontekście kilkudziesięciotysięcznego miasta, które wyznaniowo praktycznie 
identyfikowane jest z islamem. W roku 2016 ks. Robert udzielił chrztu dwóm 
osobom: 15-letniemu chłopcu i kilkumiesięcznemu dziecku. Ten pierwszy trafił 
do Kościoła katolickiego dzięki pewnemu Kazachowi, muzułmaninowi, sym-
patyzującemu z katolikami. Za to wskazanie drogi i kontakt z katolicką wspól-
notą został zabity, co było zemstą rodziny. Jest również kilku Kazachów, którzy 
w pełni nie uczestniczą w życiu Kościoła, ale utrzymują kontakt z parafią, nie-
kiedy korzystają z pomocy materialnej, co oczywiście nie jest mile widziane 
przez ich rodziny.

Ks. Robert cieszy się każdym małym krokiem zrobionym na rzecz przeka-
zywania wiary w Chrystusa, również tym, że w powszedni dzień przy ołtarzu 
gromadzi się kilka osób. Cieszy się również tym, że do odległego kilkaset kilo-
metrów Sarania mógł wysłać na wakacyjną formację dwójkę dzieci. Cieszy się 

Podczas odwiedzin bpa Andrzeja Jeża w Żezkazganie
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też nowymi wyznawcami, którzy znajdują go jako duszpasterza przez Internet, 
albo słyszą o jego świadectwie. Angażuje sie bowiem w pomoc dzieciom auty-
stycznym. Na plebanii są spotkania.

Posługa w takiej parafii ma zupełnie inną dynamikę niż to sobie wyobrażamy 
na sposób polski. W ciągu czterech lat udzielił w Żezkazganie chrztu kilku oso-
bom. Dwojgu małym dzieciom i dorastającym, dla których przyjęcie chrztu było 
życiowym wyborem.

Oddalenie Żezkazganu od stolicy diecezji sprawia, że ks. Robert dużo podró-
żuje. Ale to właśnie podróże, które trwają 12 godzin, są okazją do ewangelizacji. 
Rozmawia więc z ludźmi. Chętnie zabiera autostopowiczów – sam tego doświad-
czyłem. Kazachowie są bardzo towarzyscy. Ks. Robert tak nawiązuje z nimi kon-
takt, by oni sami pytali o to co najważniejsze, a więc o wiarę i samo życie.

Z punktu widzenia Kościoła katolickiego osobliwości dotyczące Żezkazga-
nu są dwie. Tutaj w latach 1950-1954 pracował pod ziemią w kopalni miedzi 
„Pokro” bł. ks. Władysław Bukowiński. Po obozie pracy, w którym przebywał, 
został bardzo przygnębiający obraz. To co widać, to ściany lub kikuty domów, 
do których w chwili obecnej nie można dojechać. Próżno by szukać jakiejkol-
wiek informacji, że w tym miejscu był obóz pracy przygotowany przez sowiecką 
władzę. Stąd bł. Władysław został przeniesiony do Karagandy. Dodajmy, że przy 
okazji 20-lecia administratury w Kazachstanie obchodzony jest rok błogosła-
wionego księdza Władysława Bukowińskiego (7 VII 2019-7 VII 2020), a nie-
codzienna postać błogosławionego staje się przedmiotem odniesienia w różnego 
rodzaju rekolekcjach i kazaniach.

4. Kolędnicy misyjni i ich ślady w Kazachstanie

Kolędnicy misyjni diecezji tarnowskiej zostawili również swoje ślady w Ko-
ściele w Kazachstanie. Zrealizowane zostały trzy, a właściwie cztery projekty 
(jeden był wspierany przez dwa lata). 

Chronologicznie rzecz biorąc, pierwsza pomoc kolędników misyjnych zosta-
ła urzeczywistniona jako odpowiedź na zamiar ks. Janusza Potoka w 2014 roku. 
Zrealizował on projekt ochronki dla ubogich dzieci różnej proweniencji religij-
nej sfinansowany w wysokości ponad 22 tys. euro z funduszu pochodzącego 
z dwóch edycji kolędniczych (2014 i 2016 r.). W Karagandzie zauważył wielką 
potrzebę pomocy dzieciom ulicy, dzieciom z patologicznych rodzin jak również 
rodzin, które przyjechały do Kazachstanu i nie posiadają żadnych praw obywa-
telskich. Dzisiaj dzieci zbierają się w ochronce kilka razy w tygodniu, otrzymu-
jąc: pożywienie, możliwość wymycia się i wyprania swoich osobistych rzeczy, 
jak również pomoc w odrabianiu lekcji.

Drugim projektem, wspartym przez kolędników misyjnych (z okresu Bożego 
Narodzenia 2015 roku) była budowa i wykończenie domu duszpasterskiego w Ak-
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tau, w parafii, gdzie dotąd nie pracowali i nie pracują nasi misjonarze (wspólnocie, 
która została założona w 2006 r. od samego początku przewodzi jako proboszcz Bia-
łorusin, ks. Aliksandr Kalinouski). O to wsparcie w wysokości 20 000 euro (według 
obliczeń potrzebnych będzie jeszcze około 120 000 euro) poprosił ks. Dariusz Buras 
jako administrator apostolski, a ks. Aleksander był wykonawcą projektu.

Aktau to miasto obwodowe (wojewódzkie) liczące około 160 000 mieszkańców 
(wraz z przyległymi miejscowościami ponad 200 000 mieszkańców). Leży nad Mo-
rzem Kaspijskim. W okolicach miasta znajdują się duże złoża ropy naftowej. 

Posługa duszpasterska sprawowana jest w trzypokojowym mieszkaniu 
w bloku. W 2010 r. parafii udało się zakupić działkę budowlaną pod kościół. Do 
2012 r. uzyskano wszystkie potrzebne pozwolenia i rozpoczęto budowę. Niestety 
udało się wybudować tylko podpiwniczenie i fragment parteru centrum duszpa-
sterskiego, gdyż część sąsiadów zaprotestowała przeciwko budowie kościoła. 
W rezultacie tego protestu pozwolenie na budowę zostało wstrzymane. Przez 
trzy lata parafia prowadziła starania o pozwolenie na wybudowanie przynaj-
mniej domu duszpasterskiego. Zostały one uwieńczone sukcesem. W lipcu 2015 
r. otrzymano to pozwolenie i prace budowlane znowu ruszyły.

Budynek centrum duszpasterskiego składa się z czterech kondygnacji. Po-
wierzchnia zabudowy wynosi około 187 m2. Ogólna powierzchnia użytkowa domu 
wynosi około 600 m2. W podpiwniczeniu mieszczą się dwie sale do zajęć socjalnych 
i duszpasterskich, pomieszczenia magazynowe, szatnia, toalety. Na parterze prze-
widziane są: kaplica domowa, kuchnia, jadalnia, biuro parafialne. Pierwsze piętro 
przeznaczone jest na mieszkania dla proboszcza, wikariusza i na pokoje dla gości.

Na poddaszu przewidziane są pokoje gościnne. W związku z tym, że Aktau 
leży nad morzem, planowane jest wykorzystywanie budowanego centrum jako 
domu rekolekcji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i starszych.

Również ten projekt został przygotowany przez p. Elżbietę Langer, a więc 
tę, która projektowała budynki w Atyrau, Uralsku, Chromtau i Szczucinsku. Ka-
zachstańska wersja została opracowana i zaadaptowana w Aktau.

Aktau jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla odpoczynku. Wybudowany dom 
będzie wykorzystany dla dzieci i młodzieży do ich formacji w okresie wakacyjnym.

Według obliczeń do zakończenia budowy będzie konieczne jeszcze co naj-
mniej 130 000 euro. Ksiądz Dariusz zwraca się z serdeczną prośbą do Dzieła 
Misyjnego Diecezji Tarnowskiej o pomoc w pracach wykończeniowych w po-
mieszczeniach, gdzie mają mieścić się pokoje gościnne centrum duszpastersko-
-wypoczynkowego apostolskiej administratury w Atyrau oraz pomieszczenia do 
zajęć z dziećmi upośledzonymi ze stowarzyszenia „Wierzę w Ciebie” – dotacja 
w wysokości 20 000 euro.

Trzecie wsparcie ze strony kolędników tarnowskich było związane z okre-
sem Bożego Narodzenia 2016 r. i dotyczyło działalności i planów rozwojowych 
Centrum Misyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Atyrau. Zadbał o to ks. Dariusz 
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Buras, administrator apostolski, a wykonawcą projektu były siostry elżbietanki 
mieszkające i posługujące w stolicy administratury.

Owo Centrum Misyjne dla Dzieci i Młodzieży działa od roku 2005 przy parafii. 
Obejmuje ono dom składający się z dwóch kondygnacji. Jest to jedyna placówka 
o charakterze społeczno-wychowawczym i religijnym na terenie zachodniego Ka-
zachstanu, utrzymywana wyłącznie z ofiar zabezpieczonych przez Kościół. Nie-
jednokrotnie placówki państwowe odsyłają dzieci do tego centrum jako jedynego 
miejsca umożliwiającego dzieciom z rodzin ubogich rozwijanie zainteresowań. 
Zadaniem centrum jest pomoc dzieciom i młodzieży – szczególnie z rodzin ubo-
gich i problemowych – w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań, uspołecznianie oraz 
odkrywanie wiary chrześcijańskiej i nauki życia w szacunku dla innych wyznań. 

Dzieci objęte są pomocą pod względem nie tylko rozwojowym, ale także 
i materialnym, poprzez uzupełnianie braków w odzieży i dożywianie. Centrum 
jest otwarte dla ludzi młodych niezależnie od wyznania religijnego i różnych 
narodowości. Rocznie w zajęciach uczestniczy ok. 300 dzieci. W centrum od-
bywają się kursy języków angielskiego i włoskiego, zajęcia uzupełniające braki 
edukacyjne i nierówności intelektualne zaniedbanych dzieci z rodzin problemo-
wych, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne (nauka gry na gitarze i flecie pro-
stym), zajęcia indywidualne i grupowe, zajęcia wokalne, nauka tańca, zajęcia 
sportowe, prace ręczne, kulturowe (z uwypukleniem dziedzictwa narodowego 
Kazachstanu), zajęcia teatralne, zajęcia integracyjne dla przedszkolaków mię-
dzynarodowych („playgroup”). Na placu sportowo-rekreacyjnym odbywają się 
także zabawy i gry sportowe, integracyjne i ogólnie usprawniające, z wykorzy-
staniem sprzętów takich jak hulajnogi, rowery, łyżworolki, skakanki, paletki, pił-
ki, chusty Klanzy. W ramach działalności Centrum realizowane są także wyjazdy 
wakacyjne do Uralska, na tzw. „Wakacje z Bogiem”, mające na celu pogłębie-
nie wiary, znajomości dobytku kulturowego kraju, jego środowiska naturalnego 
i tradycji, integrację społeczną oraz przeciwdziałanie patologii.

5. Wizyty biskupów z Tarnowa

Podobnie jak inne, również Kazachstan był krajem wizyt podejmowanych 
przez biskupów diecezjalnych, ale również pomocniczych, z Tarnowa. Były to 
w dużej części podróże z przygodami.

Pierwszą wizytę złożył ówczesny biskup tarnowski Wiktor Skworc. Było to 
związane z konsekracją kościoła w Atyrau w sierpniu 2002 roku. Niestety, na 
samą konsekrację przewidzianą na 4 sierpnia nie doleciał. Opóźnił się lot z Rze-
szowa do Budapesztu, skąd miał lecieć do Atyrau. Wizyta jednak nastąpiła, choć 
spóźniona. Biskup tarnowski doleciał 9 sierpnia. Wtedy nasi pierwsi dwaj księża 
pracowali tylko w Atyrau, a więc – choć biskup przebywał w innych miejscach 
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Kazachstanu – wizyta ich dotycząca ograniczyła się do stolicy powstałej w 1999 
roku administratury apostolskiej.

Okazją do wizyty bpa Stanisława Budzika, ówczesnego biskupa pomocni-
czego diecezji tarnowskiej, był ingres bpa Janusza Kalety w grudniu 2006 r., któ-
ry przyjął święcenia biskupie w Rzymie w dniu 23 listopada. Biskup Stanisław 
przyleciał do Atyrau 12 grudnia, na pięć dni przed ingresem. Główna msza św. 
celebrowana była w języku rosyjskim, a pozostałe dwie w angielskim i włoskim. 
Na włoskiej biskup Stanisław głosił kazanie.

W Atyrau, oprócz odbywającego swój ingres biskupa, spotkał tylko ks. Woj-
ciecha Maślankę, który przyjechał z Uralska. Ks. Janusz Potok z Chromtau wy-
brał się również na ingres z kilkoma parafianami, ale nie dotarł. Przeszkodził już 
u początku podróży buran, który nie pozwolił im dotrzeć nawet do Aktiubińska, 
skąd jeszcze mieli kontynuować pociągiem ośmiusetkilometrową podróż. Nie 
przybył też z odległej Karagandy ks. Dariusz Buras.

Z powrotem biskupa Stanisława po wizycie związana jest seria przygód, które 
jednak charakteryzują ówczesne państwo Kazachstan rządzące się prawem rodem 
z dawnej republiki radzieckiej. W planowanym dniu odlotu okazało się, że samolot 
przyleciał, ale nie wylądował z powodu mgły. Na próżno było czekać kilka godzin 
w zimnie, ale i w błocie, które przesiąknięte solą, przy opadach stanowiło charak-
terystyczny atrybut starego lotniska. Próbował wylecieć wieczorem tego samego 
dnia. Samolot przyleciał, wylądował, ale przy kontroli okazało się, że przy wjeź-
dzie do Kazachstanu wyrwano z książeczki biletowej jedną kartkę za dużo i zabra-
kło jej przy próbie powrotu. Bilet był, miejsce w samolocie było zarezerwowane, 
ale bez tej karteczki nie było szans przejść przez granicę celną. Chciał nawet kupić 
nowy bilet, ale okazało się, że dolarów ani euro nie przyjmują, a pieniędzy wtedy 
nie można było na lotnisku wymienić. Samolot więc odleciał, a biskup wrócił do 
administratury. Następnego dnia udało się wymienić pieniądze, kupić nowy bilet, 
ale samolot znowu nie wylądował z powodu mgły. Kiedy kolejny raz biskup wró-
cił do domu, zdziwienie mieszkańców było bardzo wielkie. Kolejna próba okazała 
się wreszcie skuteczna i – mimo obaw – zdążył na Święta Bożego Narodzenia.

Nie tak dawno, bo ponad dwa lata temu (20 VI do 2 VII 2017 r.) naszych 
misjonarzy w Kazachstanie odwiedził biskup tarnowski Andrzej Jeż. To była 
wizyta związana z konsekracją kościoła w Chromtau, ale wykorzystana dla od-
wiedzin szóstki misjonarzy przebywających wtedy w Kazachstanie, a posługu-
jących w obszarze dwóch terytoriów kościelnych tego misyjnego kraju: admini-
straturze apostolskiej w Atyrau i w diecezji Karaganda.

Wizyta zaczęła się od diecezji karagandyjskiej. W samej jej stolicy, w miej-
scowej katedrze, niespełna rok po beatyfikacji ks. Władysława Bukowińskiego, 
w przeżywane po raz pierwszy jego liturgiczne wspomnienie, biskup tarnowski 
w towarzystwie biskupa miejsca Adelio dell’Oro, administratora apostolskiego 
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z Atyrau ks. Dariusza Burasa, w Eucharystii dziękował Bogu za dar Apostoła 
Kazachstanu. Tutaj też miała miejsce wizyta w tamtejszej Caritas, której dyrekto-
rem był ks. Janusz Potok. Stworzyło to możliwość przypatrzenia się z bliska pro-
jektom finansowanym przez kolędników misyjnych diecezji tarnowskiej. Z Ka-
ragandy, pociągiem, biskup Andrzej z towarzyszącymi mu osobami udał się do 
Żezkazganu. Na tę podróż potrzeba było dwunastu godzin, bo odległość znaczna 
– 500 km. Tutaj miały miejsce odwiedziny najmniejszej trzódki (13 osób) pro-
wadzonej przez księży tarnowskich w Kazachstanie. Tą wspólnotą opiekuje sie 
ks. Robert Pyzik. Stąd biskupa tarnowskiego i towarzyszące mu osoby samolot 
zabrał do Karagandy. Potem stosunkowo krótka podróż do Astany, skąd znowu 
samolotem do Aktiubińska, z którego to miasta już tylko 100 km do Chromtau.

W Chromtau miała miejsce konsekracja kościoła, który wraz z zapleczem 
duszpasterskim został wybudowany dzięki trosce ks. Piotra Kluzy. Była to nie-
dziela 25 czerwca 2017 roku. Nie było na miejscu ks. Kamila Bachary, ówcze-
snego wikariusza, który przez cztery miesiące przebywał w Polsce, wyrabiając 
potrzebną do pobytu i spełniania misji ewangelizacyjnej wizę. 

Po uroczystościach droga prowadziła powrotem do Aktiubińska, następnie 
do Uralska oddalonego około 600 kilometrów. Tutaj wtedy nie pracowali nasi 
księża. Z Uralska wśród stepów wiodła droga do Kulsar licząca 700 km. Pro-
boszczem wspólnoty był wtedy ks. Łukasz Niemiec, od września 2018 roku pro-
boszcz w Uralsku. Eucharystia oczywiście była głównym punktem wizyty. Nie-
wątpliwie atrakcją była kolacja przewidziana przez ks. Łukasza w kazachskiej 
rodzinie. Rytuał przewidywał ściągnięcie butów, usadowienie się po turecku na 
cienkich materacach na podłodze. Nie obeszło się bez wielbłądziego mleka. Po 
rytualnym obmyciu rąk, na rozłożonej na podłodze ceracie, która służyła za stół, 
spożyto kazachski „bieszbarmak”. 

Kolejnym miejscem pobytu biskupa tarnowskiego była siedziba administra-
tury apostolskiej w Atyrau. W tym mieście biskup spędził dwa dni i następnie 
udał się samolotem do Astany, skąd powrócił do Polski.

W Atyrau odwiedził naszych księży w kwietniu 2007 roku obecny biskup 
kielecki Jan Piotrowski. Był wtedy dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Mi-
syjnych i w Zerendzie koło Astany głosił rekolekcje, na które zaproszone były 
wszystkie siostry pracujące w Kazachstanie. W atyrauskim kościele celebrował 
msze św. w językach, które zostały wyżej wspomniane i są używane na zmianę 
w stolicy administratury względem odpowiednich grup uczestniczących w liturgii.

Gdy chodzi o wizyty składane przez biskupów czy przełożonych terytoriów 
misyjnych biskupowi tarnowskiemu, to w przypadku Kazachstanu były one 
dużo częstsze niż w przypadku pozostałych krajów, gdzie pracowali czy pracują 
księża tarnowscy. Przyczyna była i jest oczywista. Na przestrzeni ostatnich dwu-
dziestu lat administratura była niemal nieprzerwanie w rękach księży tarnow-
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skich: Janusza Kalety i Dariusza Burasa. Ten pierwszy był również biskupem 
Karagandy, do połowy maja 2014 roku czyli do momentu, kiedy z przedstawio-
nych przyczyn sam ustąpił z tego urzędu. Tak więc fakt, że oba terytoria misyjne 
miały za swych przełożonych prezbiterów z Tarnowa, powodował częste wizyty 
w Kościele tarnowskim, u biskupów tarnowskich. 

6. Zaprawy i wyprawy misyjne kleryków

Nie tylko w Afryce i Ameryce Południowej podejmują swoje staże misyj-
ne klerycy tarnowskiego seminarium. Właściwie pierwsze wyjazdy tego typu 
zaczęły się od Kazachstanu. Już w 2004 roku, a więc zanim ruszyły regular-
ne wyjazdy na staże misyjne organizowane w seminarium duchownym przez 
ks. Stanisława Wojdaka, nestora tego przedsięwzięcia w Polsce, diakoni mieli 
okazję doświadczyć takiej praktyki w Kazachstanie. Rok, jak i dwa oraz cztery 
lata później wyjechało również po dwóch diakonów. Razem więc ośmiu. Podró-
żowali wtedy pociągiem kilka dni. Nie tylko oni. Ks. Łukasz Niemiec, obecny 
misjonarz w Kazachstanie, pierwszy raz przybył do Kazachstanu jako kleryk 
w 2007 roku i wspomina tę podróż pociągiem jako jedno z najlepszych przeżyć 
w jego życiu. Wyjechali w poniedziałek o 13.00 z Tarnowa, a dotarli do Uralska 
w czwartek w południe. Z Tarnowa do Przemyśla pociągiem, stąd do Medyki 
autobusem, potem pieszo przez granicę z Ukrainą, za granicą wsiedli w mar-
szrutkę do Lwowa, a stąd kontynuowali pociągiem do Kijowa. Tu zaczął sie 
upragniony ostatni etap podróży pociągiem relacji Kijów-Astana przez Uralsk, 
w którym wysiedli. Wysiadali, wsiadali i powrotem to samo. Bagaże zostawiali 
w przechowalniach, a wieźli ze sobą sygnaturkę do Kulsar ufundowaną przez 
ks. prof. Michała Bednarza. Ciekawy był jednak powrót. Wracali prezydenc-
kim tupolewem. Nie ma jednak pewności czy tym, który zakończył swój żywot 
pod Smoleńskiem w 2010 r. czy tym drugim. Aby się zabrać na pokład, musieli 
dotrzeć do Astany. A więc musieli znowu przebyć tysiące kilometrów. Z Aktau, 
gdzie byli z dziećmi na obozie, wrócili do Atyrau na odpust 6 sierpnia. Później 
pojechali do Aktobe i do Chromtau. Po paru dniach pociągiem z Chromtau po-
jechali do Astany i stamtąd 14 sierpnia o 22.00 (za darmo!) do Warszawy. Wów-
czas było tak, że prezydent Kaczyński wysyłał z Warszawy samolot po dzieci 
z polskich rodzin w Kazachstanie. Samolot je zabierał z powrotem do Astany. 
By w drodze powrotnej nie był pusty, zabierał chętnych pasażerów. Można było 
zapisać się na rejs w polskiej ambasadzie w Astanie. Tak też zrobił ze swoimi 
dwoma kolegami klerykami.

Druga dwójka diakonów do Kazachstanu wybrała się południowokoreańską 
terenówką Daewoo Musso, w której wieźli m.in. hostie, ornaty i inne potrzebne 
rzeczy do funkcjonowania kościoła. Za nimi jechał tir z farbami i rzeczami po-
trzebnymi do urządzenia kościoła. Miejscem ich praktyki na początku było Atyrau, 
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skąd nasi misjonarze kilka miesięcy wcześniej zaczęli dojazdy do Kulsar. Później 
docierali również do innych parafii. Wyjeżdżali też jako pomoc w prowadzeniu 
wakacyjnych grup dzieci i młodzieży do Aktau i innych miejsc. To właśnie w Ak-
tau podczas wakacji w 2005 roku ks. Dariusz Buras został zaatakowany fizycznie, 
o czym pisałem powyżej, przedstawiając jego posługę na kazachstańskiej ziemi.

Regularne praktyki kleryckich staży misyjnych w Kazachstanie zaczęły się 
w 2011 roku. Odbyło je wtedy trzech alumnów. Ten zwyczaj trwa nieprzerwanie 
do obecnego 2019 roku i zapewne będzie kontynuowany. Podczas tych staży 
angażują się w parafiach, ale też poza nimi, uczestnicząc we wspominanych obo-
zach czy wakacjach z Bogiem organizowanych w Uralsku i Chromtau. W latach 
2011-2019 w owych praktykach wzięło udział 25 kleryków. Jeśli do tej liczby do-
damy innych czterech, którzy wyjechali przed 2011 rokiem, oraz wspomnianych 
wyżej diakonów to liczba ta dochodzi do 37. Dla pięciu z nich była to nie tylko 
wyprawa, ale zaprawa misyjna, bo obecnie są misjonarzami: czterech w Kazach-
stanie (ks. Łukasz Niemiec, ks. Cezary Paciej, ks. Robert Pyzik i ks. Dydo-Roż-
niecki), a ks. Dariusz Pawłowski na Kubie. Dzisiaj pracują w różnej kategorii 
trudnych warunkach, ale zapewne po stażach na kazachstańskiej ziemi odbytych 
przez nich jako kleryków, żaden trud ich nie zaskoczy.

Jakąś formą stażu misyjnego był pobyt w Kazachstanie Izabeli Karasińskiej, 
pochodzącej z Bochni, który zaowocował ciekawą książką „Pod słońcem Be-
skidów, pod gwiazdą Szaraku”, wydaną w 2005 roku.

***
Kościół w Kazachstanie to mała trzódka, na którą winny być zwrócone nasze 

oczy i serca, jako tych, którzy chcą dzielić się wiarą. Sam widziałem, że ci, któ-
rzy go tworzą, to ludzie odważnie kroczący za Jezusem, stanowiący wyspę na 
morzu, głównie islamu, choć słabo, ale coraz lepiej praktykowanego. 

Praca misjonarzy, jak zawsze jest trudna. W Kazachstanie trzeba jednak spe-
cjalnej odporności. Dokucza samotność. Nasi księża zaczynali w dwójkę. Póź-
niej, dojeżdżali inni. Kiedy już wszystkie sześć parafii zaczęło funkcjonować, 
duszpasterzy (niekoniecznie z Tarnowa) wraz z administratorem apostolskim 
było sześciu czy siedmiu. Teraz, a więc na dwudziestolecie administratury, jest 
ich czternastu. To dopiero teraz możemy uznać za minimum.

Trudem zapewne są odległości. Do najbliżej parafii z Atyrau jest 230 km, 
a następna najbliżej położona to już 500 km. Diecezja tarnowska również tu 
spieszy z pomocą w postaci zakupu samochodów. Dotychczas, głównie dla księ-
ży z administratury, ale również dla tych z diecezji karagandyjskiej, zakupiła ich 
dziewięć, w tym jeden bus. Ostatni samochód to dar w 2019 r. dla rozwijającego 
się w perspektywie wiary w Chrystusa Kościoła w Chromtau.
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 Kolejnym utrudnieniem jest dla misjonarzy biurokracja kontynuowana przez 
aparat państwowy, która ma na celu kontrolę nad tymi, którzy reprezentują inną 
religię. Każdy misjonarz co pół roku musi odnawiać pobyt, a co roku opuszczać 
granice kraju, by na nowo wyrabiać wizę, która jest podstawą do ponownego 
starania się o pozwolenie na pobyt i działalność religijną.

Trzeba, abyśmy nie tylko podziwiali posługę naszych misjonarzy, ale towa-
rzyszyli im modlitwą, również o to, by prowadzone przez nich wspólnoty rosły 
w liczbę, którą stanowić będzie rodzima ludność kazachska. Problem bowiem 
w tym, że rodzima ludność nie chce się identyfikować z chrześcijaństwem. W ca-
łej administraturze apostolskiej do Kościoła katolickiego należy albo sympatyzu-
je z nim tylko kilkoro Kazachów. Nasi misjonarze próbują uczyć się niełatwego 
języka kazachskiego. Językiem urzędowym i liturgii jest język rosyjski. W nim 
celebrują Eucharystię, podczas której głoszą codziennie słowo Boże. To duży im-
peratyw dla naszych wspólnot kościelnych, które przecież bardzo często mają po-
śród siebie nawet kilku prezbiterów. Ten imperatyw jest bardzo mocny, gdy chodzi 
w ogóle o życie wiary. Bardzo czytelnie został on sformułowany przez obecnego 
administratora apostolskiego Atyrau, ks. Dariusza Burasa. W wywiadzie udzielo-
nym w sierpniu 2019 roku Gościowi Niedzielnemu (nr 34) w perspektywie 20-lecia 
administratury, podkreślał potrzebę pokory i nabrania dystansu do samego siebie 
jako misjonarza. Jego słowa: „Nie jedziemy tam, by pouczać innych, to nas Pan 
Bóg posyła po naukę”, są wiele mówiące zwłaszcza w kontekście nauki Evangelii 
gaudium. Obrazują one dokładnie potrzebę postawy świadectwa ucznia-misjona-
rza, który w obliczu różnorodnych trudności potrafi z cierpliwością rozwijać swoją 
duchowość i dzielić się nią z tymi, do których został posłany.

Szczególnym wydarzeniem dla całego Kościoła katolickiego w Kazachsta-
nie i Azji Środkowej była wizyta papieża Jana Pawła II, która miała miejsce 
w dniach od 22 do 25 września 2001 roku. Podczas tej wizyty papież powiedział: 
„Kościół katolicki jest tu jedynie małym drzewkiem, ale nie brak mu nadziei, bo 
pokłada ufność w mocy Bożej łaski”. Kiedy z radością mogłem uczestniczyć we 
wmurowaniu kamienia węgielnego w mury kościoła w Chromtau, przemówiłem 
do osób zgromadzonych na niedzielnej Eucharystii w dniu 25 września 2016 
roku, życzyłem temu Kościołowi, by – nawiązując do słów Jana Pawła II – choć 
niewielki w liczbę, był Kościołem, który umacnia swoją wiarę przez modlitwę, 
uczestniczenie w Eucharystii i dostrzeganiu Chrystusa w innych. Podziękowa-
łem też za to, że patrząc na wiarę i życie członków jego trzódki, sam mogłem 
umocnić swoją wiarę.

Ks. Krzysztof Czermak
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Kazachstanie – ty będziesz zbawiony!

To Bóg wybrał sobie to miejsce i rozpoczął dzieło zbawienia! Sama obec-
ność choćby jednego chrześcijanina jest znakiem obecności Boga! To On posyła 
w miejsca, gdzie nigdy nie była głoszona Ewangelia, dlatego iż pragnie zbawić 
każdego człowieka. Wszystkie wydarzenia wpisane są w zbawczą historię czło-
wieka i ukazują Boże działanie, szczególnie w najtrudniejszych sytuacjach! 

„U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe” (Mk 
10,27). Słowa Syna Bożego spisane na kartach Ewangelii św. Marka mają szczegól-
ny sens w misyjnym kraju, w Kazachstanie. Dwadzieścia lat temu 7 lipca 1999 roku, 
kiedy Jan Paweł II stworzył struktury Kościoła Katolickiego w Zachodnim Kazach-
stanie (Atyrauską Apostolską Administraturę). Pomimo niepewności co do przyszło-
ści pracy w tym kraju i braku wiernych świeckich, postanowiono podjąć trud ewan-
gelizacyjny oraz rozpocząć budowę kościoła. Oprócz jednej parafii w Aktjubińsku 
na tym terytorium nigdy nie było kapłanów katolickich ani budynków kościelnych. 
Jedynie nieliczni chrześcijanie tworzyli wspólnotę, by oddać się modlitwie pomimo 
braku kapłana i sakramentów. W tej małej wspólnocie każdy kto głosił i głosi swoim 
życiem Chrystusa był i jest znakiem, że Bóg rozpoczął dzieło zbawienia. 

Dzisiaj jesteśmy Bogu wdzięczni za wszystkie osoby świeckie, które były 
fundamentem życia chrześcijańskiego oraz za każdego kapłana, siostrę zakonną 
i woluntariuszy ofiarujących cząstkę swojego życia. Ważne dzisiaj dla nas jest 
trwać z cierpliwością i wytrwałością tam, gdzie stawia nas Bóg. Przykładem 
jest dla nas Apostoł Kazachstanu błogosławiony Władysław Bukowiński. Dla-
tego też wybieramy jego na patrona Roku Jubileuszowego w naszej Atyrauskiej 
Apostolskiej Administraturze, który będzie trwał od 7 lipca 2019 roku do 7 lipca 
2020 roku. Każdego miesiąca będziemy przyglądać się postawie błogosławione-
go i starać się uczyć od niego miłości do naszej ukochanej ojczyzny i naszych 
braci muzułmanów, chrześcijan i ateistów, a nawet nieprzyjaciół.
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Tak jak błogosławiony ojciec Bukowiński, tak i my jesteśmy posłani, aby 
prowadzić ku Niewidzialnemu. Pochodnią dla nas są Słowa Boga, abyśmy mogli 
rozświetlać drogę swojego życia i tych do, których zostaliśmy posłani. Nasze za-
danie to zanieść imię Pana, żyjąc z Nim, w Nim i przez Niego, według nauczania 
św. Łukasz: ”W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powie-
dzieli niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy bowiem z Jego rodu” (Dz 17,27). 

Pamiętać musimy, że 
to Bóg jest sprawcą 
wzrastania a nie na-
sze działanie. Rytm 
wzrostu jest powol-
ny, dlatego z cierpli-
wością i łagodnością 
uczymy się czekać. 
Chrześcijaństwo dla 
nas to nie ideologia, 
zasady moralne czy 
prawo, ale relacja 
Boga z człowiekiem 
i człowieka z czło-
wiekiem (szczególne 
spotkanie). Realizu-
jemy swoje posłanie 
kiedy to, co otrzy-

maliśmy od Boga, inwestujemy w człowieka, którego On postawił na naszej 
drodze. Niezależnie od narodowości, religii jaką wyznaje, czy statusu społeczne-
go. W każdym obliczu człowieka (nawet niewierzącego) dostrzec można Boga! 

W małych wspólnotach, w które stanowimy, przychodzi pokusa porównywania 
się z innymi. Sens naszej posługi nie jest w tym, aby kiedyś schodząc z Kalwarii 
powiedzieć: piękna ceremonia, na której było dużo ludzi! Tak pojęta posługa nie 
jest naszym celem, lecz radość z każdego człowieka, którego Bóg dotyka swoim 
miłosierdziem i który staje się świadkiem żywego Boga. Dla Boga ważny jest każdy 
„człowiek”, któremu nie wolno przyklejać etykietek. Ukazujemy Boga człowiekowi 
takim, jakim widzi go Bóg. Wtenczas Niewidzialny Bóg staje się widzialny we mnie 
i przeze mnie. Nie wolno nikim pogardzać, tak jak nie czyni tego Bóg. Każda ziemia, 
na której stawia nas Bóg, powinna być dla nas ojczyzną, a każda ojczyzna obcą zie-
mią. Nadzieja to cnota tak bardzo widoczna w życiu wielu świętych, a szczególnie 
u Ojca Bukowińskiego, która jest światłem rozjaśniającym drogę do przystani nasze-
go życia. Naszą ojczyzną i przystanią jest Dom Ojca w niebie! 

Administrator apostolski ks. Dariusz Buras (po lewej) i ks. Piotr Kluza
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Bóg oczekuje na człowieka, pragnąc ofiarować mu swe przebaczenie oraz nie-
skończoną miłość. Oczekuje do końca, tak jak Jezus na krzyżu przebacza Łotrowi, 
tuż przed jego haniebną śmiercią. Do ostatniej chwili toczy się walka o człowieka, 
a naszym zadaniem jest walczyć na wzór Mojżesza i Abrahama. Walczyć o człowieka 
słabego i grzesznego, niosąc mu Dobrą Nowinę oraz nadzieję, gdyż Bóg tak nas umi-
łował, że swego Jedynego Syna posłał nie po to, aby osądzić, ale by zbawić każdego 
człowieka. W walce o zbawienie dusz ludzkich istotne jest wsparcie modlitewne tych, 
którzy niosą Dobrą Nowinę każdemu napotkanemu człowiekowi i ludzi w krajach 
misyjnych. Dlatego z serca dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i czynią to 
dalej duchowo i materialnie przez te dwadzieścia lat naszej misyjnej posługi. Zanosi-
my do Boga dziękczynienie za naszych dobroczyńców, prosząc a łaski potrzebne tu 
na ziemi i kiedyś życie wieczne w Domu Ojca. Z serca zwracam się do każdego czło-
wieka wierzącego: módlmy się za naszą Ojczyznę, Atyrauską Apostolską Administra-
turę i wszystkich mieszkających w niej o łaskę zbawienia! Siłą człowieka jest pokorna 
modlitwa – jak mówi Ojciec Święty Franciszek. Możemy wiele wyjednać u Boga 
przez wstawiennictwo naszej Matki Maryi i błogosławionego Ojca Bukowińskiego, 
ponieważ Pan ma tylko jedną słabość: jest słaby wobec modlitwy swojego ludu.

Główne uroczystości XX-lecia Atyrauskiej Apostolskiej Administratury od-
będą się 9 listopada 2019 roku w Atyrau z udziałem wszystkich biskupów Ka-
zachstanu i Średniej Azji. 

Ks. Dariusz Buras
administrator apostolski

Ks. Piotr Kluza głosi Ewangelię w Kazachstanie naj-
dłużej ze wszystkich tarnowskich księży. W perspek-
tywie 20 lat istnienia 
administratury apo-
stolskiej w Atyrau 

dostrzega konkretne dobro, które zapewnia 
ludziom tamtejszy Kościół.

Chromtau 4 lipca 2019 r.

Jestem w administraturze już ponad 11 lat. Muszę przyznać, że z perspektywy 
tego czasu widać wiele owoców: tych wymiernych – materialnych, jak i duchowych. 
Na terenie dwa razy większym od Polski powstało pięć z sześciu istniejących dziś 
parafii. Udało się uzyskać pozwolenia na budowę i wybudowano kościoły z zaple-
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czami parafialnymi, które stanową ośrodki zorganizowanej pracy duszpasterskiej. 
W Kazachstanie prawo zabrania jakiejkolwiek działalności religijnej poza obrębem 
zarejestrowanych budynków sakralnych, dlatego nasze obiekty są tak skonstruowa-
ne, żeby była kaplica i pomieszczenia dla wszelkiego rodzaju spotkań, katechezy, 
a także zorganizowanych wakacji dla dzieci i młodzieży wraz z noclegiem i oczywi-
ście miejsca dla gości, którzy po drodze zatrzymują się, szukając schronienia. Widzę 
jak to jest ważny aspekt ewangelizacyjny, żeby Kościół był domem także w tym fi-
zycznym wymiarze. Nasze wspólnoty są niewielkie i dlatego bardzo odczuwalne jest 
znaczenie rodziny. To zasługa każdego kapłana, siostry zakonnej i świeckich misjo-
narzy, którzy od samego początku w taki sposób organizowali pracę duszpasterską.

Będąc tutaj, jako kapłan, mam świadomość tego, że codziennie na tej ziemi o su-
rowym klimacie kontynentalnym, Pan Bóg dokonuje cudów. Pierwszym i najważ-
niejszym z nich jest Eucharystia i obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na-
wet gdyby nie przyszedł nikt na mszę św. – a tak często bywało i bywa w niektórych 
naszych parafiach – to i tak warto „czynić obecnym” Boga w tym miejscu. Dlatego 
tak ważne jest, aby byli kapłani. Muszą sobie jednak zdawać sprawę z tego, że będą 
najbardziej narażeni na atak Złego z każdej możliwej strony – duchowej i fizycznej. 
Walka jest ogromna! Wiele razy doświadczałem tego. Tutaj chodzi nawet o jedną du-
szę, za którą trzeba zapłacić cenę cierpienia, dopełniając ofiarę Krzyża Jezusowego.

Już kilka razy Bóg mi dał łaskę ochrzcić człowieka, czy wyspowiadać – nie-
koniecznie katolika – przed śmiercią. To były konkretne dowody na to, że warto 
tutaj być nawet dla jednej osoby, która chce spotkać żywego Boga.

Osiem lat jestem proboszczem w Chromtau, dwudziestopięciotysięcznym mia-
steczku. W tym czasie ochrzciłem 26 osób. Większość z nich to są dorosłe osoby. 
Kiedy przejmowałem parafię, do kościoła (jeszcze wtedy to był zwykły duży pokój 
w domu) chodziło w niedzielę około 15 osób. Dziś cieszymy się piękną nową świą-
tynią wybudowaną w centrum miasteczka obok meczetu i wspólnotą około 40 osób, 
wśród których większość stanową dzieci i młodzież. Udało się sprowadzić wspól-
notę sióstr zakonnych, które pomagają w pracy duszpasterskiej. Powoli zmienia się 
świadomość mieszkańców i już nie nazywają nas „niemieckaja Cerkov”, utożsamia-
jąc z zesłańcami pochodzenia niemieckiego, którzy byli założycielami wspólnoty. 

Z pewnością owoców pracy misyjnej jest o wiele więcej. Czasami trudno się je 
dostrzega, bo zasłaniają je trudności. Pozostaje nam ufać, że jesteśmy narzędziami 
w ręku Pana Boga, zdaję sobie sprawę, że słabymi narzędziami. Jest wiele wy-
zwań na przyszłość, jak chociażby nauczenie się języka kazachskiego i dotarcie do 
rdzennych Kazachów z Ewangelią. Wierzę, że Bóg niedługo pootwiera ich serca. 

My misjonarze, musimy być nieustannie wdzięczni Panu Bogu za łaskę wybra-
nia nas do tak pięknej misji głoszenia Ewangelii tym, którzy jej w ogóle nie znają. 
Błogosławię Boga za ten czas i wszelkie łaski, jakie mi dał, abym wykonał to co mi 
polecił. Pięknie byłoby kiedyś stanąć przed Panem i powiedzieć „słudzy nieużytecz-
ni jesteśmy, wykonaliśmy wszystko, co powinniśmy wykonać”. 

Ks. Piotr Kluza
Kazachstan
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Ks. Marek Pawełek przybył na 
brazylijską ziemię w listopadzie 
2002 roku. Od początku związa-
ny jest ze wspólnotą w Umbura-
nas, gdzie od 2008 roku sprawuje 
obowiązki proboszcza. W liście 
informuje nas o podjętych dzie-
łach nie tylko w miejscu stałego 
przebywania, ale na rozległym 
terenie należącym do parafii.

Umburanas, 25 kwietnia 2019 r.

Drodzy!
W tym krótkim liście pragnę Was poinformować, o dwóch dużych dziełach, 

które mamy w realizacji. Są to: rozbudowa Centrum Duszpasterskiego w na-
szym miasteczku Umburanas oraz budowa kościoła razem z salonem kate-
chetyczno-socjalnym i mieszkaniem dla księdza w miejscowości Delfino, odda-
lonej o 50 km. To będzie w przyszłości nowa parafia.

Centrum Duszpasterskie w parafii, z zewnątrz praktycznie wykończone, a we-
wnątrz tylko w połowie. Czeka nas jeszcze sporo pracy i wydatków z nim związa-
nych. Otrzymaliśmy z projektu Kolędników Misyjnych pieniądze na zakup mate-
riałów, natomiast całe wykonanie jest finansowane przez naszą parafię i darczyń-
ców. Mamy już gotowe pomieszczenia, gdzie odbywają się spotkania i formacje.

W wiosce Delfino, oddalonej od Umburanas 50 km, mamy w budowie Kościół 
pod przyszłą parafię razem z mieszkaniem dla księdza i salonem katechetyczno-
socjalnym. Na zakup materiałów do budowy salonu otrzymaliśmy pomoc z Ko-
lędników Misyjnych i jest on już praktycznie gotowy. Służy dzieciom i formacji

 Obecnie do najdalszej wspólnoty mam blisko 80 km. Gdyby powstała tu nowa 
parafia, przejęłaby 8 wiosek z naszej obecnej parafii i część wiosek z parafii są-
siedniej, która ma 160 kaplic dojazdowych do obsługi, przy tym dwóch księży za-
konnych i jednego brata. Trudne do wyobrażenia, ale niestety takie mamy tu realia.

Mamy też w budowie cztery kaplice w naszej parafii w czterech wioskach: Bar-
riguda do Lima, w Campo Alegre, gdzie kaplica jest już przykryta i wytynkowana 
i odprawiamy w niej msze św., w Pe da Serra, też wytynkowana, oraz są wprawione 
okna i drzwi. Nie jest jeszcze w użyciu. Jak Pan Bóg pozwoli w tym roku będzie po-
święcenie nowej kaplicy. Jest też wioska Lagoa do Angico, gdzie stara kaplica, wy-
budowana z cegły suszonej na słońcu, się rozpadła. Tu również kaplica w budowie.
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Wioska Lagoa do Angico jest położona między wzgórzami, oddalona od mia-
steczka o 30 km. Wokół wioski nie ma terenów, gdzie dałoby się coś uprawiać, dla-
tego życie ludzi jest bardzo ciężkie. Ci, którzy nie wyemigrowali, żyją z zasiłków.

Niemniej są to osoby bar-
dzo zdeterminowane. Potrafią 
przyjechać do naszego mia-
steczka, rozciągnąć udekoro-
wany sznur przez drogę, za-
trzymać każdy przejeżdżający 
samochód czy idącego prze-
chodnia, aby prosić o pomoc 
w budowie ich wymarzonej 
kaplicy.

W sumie parafia Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy 
w Umburanas ma 25 wiosek, 
do których dojeżdżam. Poza 
jedną wspólnotą, gdzie od-
prawiam mszę św. w domu, 
wszystkie wioski mają już 
kaplice odremontowane i po-
większone. Gdzie nie było żad-
nej kaplicy, są już wybudowa-
ne nowe, czy też w budowie.

Jest to wielki sukces ludzi z tej parafii, gdzie nie przesadzę jeśli powiem, że 
kosztem ilości jedzenia na stole tworzą miejsca do modlitwy.

Przedtem parafia nie miała księdza, który by w niej zamieszkiwał na stałe, 
dlatego duszpasterstwo było prowadzone tylko z dojazdu, co znacznie utrudniało 
rozwój parafii.

Na koniec dodam, że mamy w planie budowę nowego kościoła parafialnego, 
bo stary, który nie ma żadnej wartości zabytkowej i wybudowany w latach sie-
demdziesiątych, na miarę ówczesnych możliwości, grozi zawaleniem. Niestety 
jeszcze trwa batalia o dokument własności terenu (kiedyś się nikt tym nie przej-
mował), więc póki co sprawa się przeciąga.

To tak tylko w skrócie o tym, jak postępuje rozwój struktur materialnych 
naszej parafii, bo struktury duszpasterskie to całkiem inny temat.

Serdeczne pozdrawiam wszystkich przyjaciół misji i serdeczne Bóg zapłać 
za wszelką pomoc materialną i duchową.

Ks. Marek Pawełek
Brazylia

Ks. Marek Pawełek z grupą parafian na tle 
rozbudowanego przezeń domu w Umburanas, 

pierwszego projektu (1999) kolędników misynych
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Ks. Tomasz Kaczor pisze do nas pierwszy list z bo-
liwijskiej ziemi. Są to pierwsze refleksje po dwóch 
miesiącach pobytu w nowej rzeczywistości.

Concepción, 27 lipca 2019 r.

Minęły już dwa miesiące, odkąd przybyłem do Boliwii. Postanowiłem więc 
napisać parę słów, aby podzielić się tym wszystkim, czego w ciągu tego czasu 
doświadczyłem.

Miejscem mojej posługi stała się parafia pw. María Auxiliadora (Matka Boża 
Wspomożycielka) w Concepción, stolicy naszego wikariatu apostolskiego. Jest 
to młoda parafia, bo utworzona dwa lata temu. Proboszczem jest tu pochodzący 
z naszej diecezji ks. Tomasz Fajt. Pod jego okiem wdrażam się we wszystkie 
aspekty misyjnego posługiwania. Mój przyjazd do Concepción miał miejsce na 
dwa dni przed odpustem parafialnym, który odbywa się 24 maja. Mogę więc po-
wiedzieć, że już na samym początku mogłem uczestniczyć w ważnych dla parafii 
wydarzeniach. W czasie samej mszy odpustowej zostałem bardzo miło powitany 
przez mojego nowego proboszcza oraz wszystkich obecnych na uroczystości pa-
rafian. Już wtedy poczułem, że będzie mi tutaj dobrze.

Dzień odpustu był początkiem mojego zachwytu Boliwią, który trwa do dziś. 
Pomimo że miałem już okazję przyglądać się pracy misjonarzy w Ekwadorze 
i w Perú, to każdy dzień tutaj zaskakuje mnie czymś nowym. Pierwszym takim 
zaskoczeniem było to, jak wyglądają tu pogrzeby. Razem z proboszczem modli-
liśmy się nad trumną zmarłej, a rodzina w tym czasie, tuż obok grobu, przygoto-
wywała posiłek. Ludzi w Polsce mogłoby to szokować, ale dla nich to element 
kultury i tradycji, którą starają się kultywować.

Misje otwierają oczy na wiele rzeczy, pozwalają zdobyć wiele nowych do-
świadczeń, docenić to co w Polsce jest dla nas codziennością, a co tu w Boliwii 
nie jest już takie oczywiste. Na przykład prąd i bieżącą woda. Coś bez czego 
wielu z nas nie wyobraża sobie życia. W niektórych wioskach, które miałem już 
okazję odwiedzić, taka sytuacja jest codziennością i ludzie potrafią z tym żyć, 
potrafią cieszyć się każdym dniem, sobą nawzajem, mimo tego, że patrząc z na-
szej perspektywy, wiele nie mają.

Wizyty w poszczególnych wioskach pokazały mi również, jak ich mieszkań-
cy potrafią się zjednoczyć, współpracując np. przy przygotowaniu miejsca do 
sprawowania mszy św. czy też posiłku, którym chcą podjąć gości przybyłych do 
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ich wspólnoty, aby wspólnie świętować z okazji odpustu. Potrafią też wspólnie 
walczyć o swoje interesy. W jednym z miast np. przez tydzień blokowali drogę, 
chcąc wymusić podniesienie cen skupu soi. Przez to do nas nie docierały do-
stawy wielu towarów, np. benzyny. Po tygodniu, kiedy do Concepción dotarły 
wreszcie cysterny z paliwem, musieliśmy odczekać dwie godziny w kolejce, aby 
zatankować nasze samochody. 

W ciągu tych dwóch miesięcy miałem też okazję zobaczyć, jak wiele pracy 
jeszcze przede mną i przed każdym misjonarzem, mimo że niektórzy (również 
księża z naszej diecezji) twierdzą, że na misje jadą tylko Ci, którym się nie chce 
pracować, są leniwi i jadą po prostu na wakacje. Przy tej okazji rodzi mi się prze-
konanie, że każdy kapłan powinien w swoim życiu poświęcić jakiś czas na pracę 
poza granicami naszej diecezji, zostawić na chwilę to, do czego przyzwyczaił się 
w Polsce, aby w ten sposób posłużyć tym, którzy na co dzień odczuwają głód 
Boga, głód Eucharystii i nie mogą go zaspokoić z powodu niewystarczającej 
liczby kapłanów w ich kraju.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Ks. Tomasz Kaczor

Boliwia

Ks. Wiesław Mikulski należy do naj-
dłużej pracujących księży tarnowskich 
w Peru. We wrześniu minęło 21 lat. 
W tym liście opisuje zwyczaje miej-
scowych katolików, które mogą nas 
zadziwiać.

Colcabamba, 10 września 2019 r.

Moi Drodzy!
Misje pokazują nam, jak bogaty i różnorodny jest Kościół Chrystusowy. To 

bogactwo i różnorodność możemy zauważyć na płaszczyznach: geograficznej, 
kulturowej, religijnej i wielu innych. Pracując od niedawna w parafii pw. św. Ja-
kuba Apostoła w Colcabamba (czyt.: Kolkabamba), mogę tego doświadczać na 
co dzień. Parafia ta usytuowana jest w wysokich Andach peruwiańskich w diece-
zji Huancavelica (czyt.: Łankawelika), w regionie, który należy do jednych z na-
juboższych w Peru. Do parafii należy ok. 100 wiosek rozsianych na obszernym 
górzystym terenie, na wysokości od 2100 do 4100 m n.p.m., który zamieszkuje 
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około 20 tys. ludności. Przez wiele lat parafię tę obsługiwał tylko jeden kapłan, co 
spowodowało ogromne zaniedbania w ewangelizacji, formacji religijnej i sakra-
mentach. Z tego też powodu można również zaobserwować ogromną inwazję sekt 
ewangelickich; niektóre wioski nawet w 90 procentach przeszły na inną religię. 

Religia katolicka, stanowi jeszcze większość, chociaż można zauważyć dosyć 
duże pomieszanie jej z dawnymi wierzeniami inkaiskimi. Przykładem takim może 
być właśnie październik. W miesiącu tym na terenie parafii, jak i w większości pa-
rafii w górach peruwiańskich, pobożność Maryjna nie jest tak mocna jak w Polsce, 
czy w wielkich miastach peruwiańskich. Głównym elementem pobożności w tym 
miesiącu w parafii jest kult zmarłych i msze za nich. Ze względu na liczbę wiosek 
jest fizycznie niemożliwe, aby kapłan odprawił mszę na wszystkich cmentarzach 
w uroczystość Wszystkich Świętych. Dlatego przez cały październik misjonarz 
jeździ do różnych wiosek, aby sprawować Eucharystię w kaplicy cmentarnej za 
wszystkie dusze spoczywających na danym cmentarzu. Na taką mszę przeważ-
nie ludzie przyno-
szą czaszki swoich 
przodków, kładą je 
przed ołtarzem i na 
końcu proszą o po-
kropienie je wodą 
święconą. Po mszy 
zabierają te czasz-
ki z powrotem do 
domu, gdzie trzy-
mają je cały rok. 
Według ich wierzeń 
mają one ich bro-
nić przed nieszczę-
ściami, a zwłaszcza 
przed kradzieżą. Na takie msze przychodzi zwykle więcej osób, co staramy się 
wykorzystać dla ich ewangelizowania. Wśród katolików jest też wielka cześć i mi-
łość do Matki Bożej, dlatego też podczas takiego spotkania nie brakuje mszy św., 
modlitw maryjnych, a zwłaszcza różańca.

Miesiąc październik dla misjonarza w Colcabamba jest czasem wytężonej pracy, 
na co trzeba mieć wiele sił, zdrowia, zapału i często cierpliwości. Sił dodaje nam 
świadomość, że w parafiach diecezji tarnowskiej, z której wyszliśmy, mamy zaple-
cze modlitewne, a zwłaszcza w tym miesiącu, kiedy modlicie się za nas na różańcu, 
za co Wam z całego serca dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitwie za Was.

Ks. Wiesław Mikulski
Peru

Ks. Wiesław Mikulski przewodniczy procesji w Niedzielę Palmową
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Ks. Dariusz Pawłowski ewangelizuje 
na Kubie od lipca 2018 r. Podjął 
pracę w stolicy archidiecezji 
Santiago de Cuba, w mieście 

o tej sa-
mej nazwie. Ks. Dariusz jest 
pierwszym i jedynym Polakiem 
w tym Kościele. W swoim dość obszernym liście 
wprowadza nas w sposób głoszenia Ewangelii 
w kraju, gdzie do niedawna Kościół trzymany 
był w ryzach komunistycznej dyktatury. 

Santiago de Cuba, 5 października 2019 r.

Ewangelizacja na parkingach

Drodzy Czytelnicy!
Niedawno na Kubie organizowano Narodowe Dni Młodzieży. Początkowo 

do Santiago de Cuba miała zjechać się młodzież ze wszystkich kubańskich die-
cezji. Jednak z powodu braku możliwości zakupu żywności i paliwa biskupi 
zdecydowali o podziale wydarzenia. Ostatecznie do naszej diecezji przyjechały 
dwie sąsiednie: Gantánamo i Bayamo-Manzanillo.

W parafii gościliśmy ponad 70 młodych osób. Radość, energia i wiara wręcz 
biły z ich uśmiechniętych twarzy. Nie trzeba było też długo ich namawiać do za-
angażowania się w ewangelizację skierowaną do dzieci – bo jak nie wykorzystać 
tylu młodych serc zebranych w jednym miejscu do dzielenia się radością wiary? 
W miejskiej części parafii na co dzień do grupy młodzieżowej przynależy osiem 
osób. Dlatego postanowiliśmy czas Dni Młodzieży wykorzystać, aby przycią-
gnąć z pobliskich osiedli dzieci, które nie znają ani Kościoła, ani Jezusa.

Naszą ewangelizację podzieliliśmy na trzy etapy: preewangelizacja, ewange-
lizacja i postewangelizacja.

W preewangelizację zaangażowana była młodzież parafialna, która za zada-
nie miała przygotować i rozpowszechnić plakaty i ulotki informujące o tym, że 
młodzież Kościoła Katolickiego organizuje „Día de Alegría” (czyli Dzień Ra-
dości). Gdzie? Bynajmniej nie w kościele. Dla wielu Kubańczyków to miejsce 
ciągle kojarzy się z czymś zakazanym, gdzie lepiej nie przychodzić, bo można 
mieć problemy. To takie mentalne pozostałości po cięższych czasach komuni-
zmu. I choć te czasy minęły, to obawa i dystans w ludziach pozostały. Dlatego 
też postanowiliśmy wyjść na ulice, między ludzi. Wybraliśmy pięć miejsc, aby 
zorganizować zabawy i  gry połączone z prostą katechezą dla dzieci. 
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Przygotowanie plakatów i ulotek okazało się nie lada wyzwaniem. Okazało 
się, że nigdzie nie można zdobyć papieru do drukarki. To że ciągle czegoś braku-
je, a papier ogólnie jest trudno dostępny, to żadna nowość na Kubie. Jednak tym 
razem przyczyna prawdopodobnie leżała gdzie indziej. Okazało się, że partia 
postanowiła zorganizować zjazd młodzieżówki partyjnej. Dziwna koincydencja, 
ponieważ był to zjazd również narodowy, również w tych samych dniach i rów-
nież w Santiago de Cuba. No i całe zasoby papieru (i rzecz jasna także wszyst-
kiego innego) wiadomo gdzie trafiły. 

Z pomocą przyszedł jeden parafianin, który pracuje jako wykładowca na uni-
wersytecie, a prywatnie jest… członkiem partii. Udało się mu zdobyć dwie ryzy 
papieru, które przekazał parafii.

A więc preewangelizacja polegała na informowaniu i zapraszaniu dzieci na 
osiedlach na wydarzenia przez nas organizowane. Nie wiedzieliśmy, czy ktoś 
przyjdzie, czy nie. Najstarsi parafianie mówili, że nigdy w ten sposób Kościół 
nie działał, więc też nie wiadomo jak ludzie zareagują. Reakcja z każdym dniem 
była coraz lepsza, bo ludzie mieszkający na osiedlach zaczęli rozmawiać o tym, 
że Kościół coś organizuje dla ich dzieci. Przebicie się do świadomości miesz-
kańców, że Kościół robi coś dla nich, też jest niewątpliwie częścią ewangelizacji 
– może nawet najistotniejszą.

W końcu nadszedł „Día de alegría” i oczekiwanie czy ktoś przyjdzie. Mło-
dzi, którzy przybyli na Narodowe Dni Młodzieży z Guantánamo, przygotowali 
się nieprawdopodobnie: zabawy, muzyka, tańce i katecheza. Wszystko gotowe. 
Jeszcze tylko sprawdzanie czy balony i gadżety, które przyszły z Polski, są przy-
gotowane we wszystkich pięciu miejscach; jeszcze tylko sprawdzenie kabli pod-
piętych „na krótko” do słupów, żeby nie spalić wypożyczanych wzmacniaczy 
i głośników – i można zaczynać Dzień Radości na parkingach.

W najbiedniejszej dzielnicy, San Pedrito, gdzie domy przypominają zbite 
z desek i kawałków blachy szopy, dzieciaki przyszły już pół godziny wcześniej. 
Przybyło ich bardzo wiele, bo ponad setka. Parafianie, którzy przyszli pomóc, 
mówili, że ostatni raz taką liczbę dzieciaków na wydarzeniu organizowanym 
przez parafię widzieli przed rewolucją. 

W innych dzielnicach, które przypominają swoją strukturą nowohuckie osie-
dla, dzieci nie przychodziły tak ochoczo. O dziesiątej, a więc o godzinie rozpo-
częcia, na parkingi zagościła garstka dzieciaków. Jednak z czasem zza bloków, 
trochę nieufnie, zaczęły pokazywać się małe twarzyczki, które nieśmiało pod-
chodziły coraz bliżej. Po godzinie we wszystkich miejscach było już aż ponad 
pół tysiąca dzieciaków, czyli jak na kubańskie warunki bardzo dużo. Zabawom 
i radości nie było końca. Dzieci nie chciały wracać do domu. Zobaczyły, że Ko-
ściół nie jest taki zły, że może być radosny i przyjazny, a co najważniejsze – usły-
szały, że Jezus jest ich największym Przyjacielem, który umarł za nie na krzyżu, 
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aby je zbawić. Większość z tych dzieci, o ile nie wszystkie, usłyszały tę prawdę 
po raz pierwszy w życiu, jakaś część z nich pewnie i ostatni. Myślę, że cel ewan-
gelizacji został osiągnięty: rzucić ziarno w dziecięce serca na naszych osiedlach.

Postewangelizacja. Każde przybyłe dziecko otrzymało od nas gadżet w postaci 
długopisu, cukierka oraz zaproszenie na Wakacyjne Dni Radości w kościele (a do-
kładniej w nowo budowanym domu parafialnym, w którym już celebrujemy nabo-
żeństwa). Młodzież parafialna wraz z katechistami prowadziła cotygodniowe zaję-
cia dla nowo przybyłych dzieci. Niektóre dzieciaki przychodziły z rodzicami. Była 
to więc dobra okazja, aby porozmawiać z dorosłymi i zaprosić ich do Kościoła. 

Najczęściej w takich rozmowach Kubańczycy mówią, że w Boga wierzą, 
po czym dodają, że wierzą też w Dziewicę Maryję, ale trudno jest im się zdo-
być na praktykowanie swojej wiary. I nie ma się co dziwić. Przez dekady wia-
ra była co najwyżej prywatną sprawą, a jej praktykowanie wiązało się z nie-
przyjemnymi konsekwencjami wymierzonymi przez władze komunistyczne. 
Dlatego z czasem kultura religijna zanikła. Ludzie, nawet ci co się deklarują 
jako wierzący, nie widzą, a raczej nie czują potrzeby praktykowania wiary 
w Kościele. Po głębszej rozmowie okazuje się jednak, że ta ich wiara jest bar-
dzo pierwotna – po prostu uznają, że Bóg jest. Nie przekłada się to w żaden 
sposób na ich życie; nie doświadczają ani Bożej obecności, ani Bożej miłości 
w swoim życiu. Dlatego też tak trudno jest dzieciom wejść w życie Kościoła 
i systematycznie uczęszczać na organizowaną przez Kościół katechezę. Kiedy 
brakuje wsparcia ze strony rodziny lub słyszą, że to są głupoty, to z czasem po 
prostu rezygnują i już nie przychodzą.

Po ewangelizacji na parkingach i miesiącu radosnych spotkań z pięciuset dzieci 
została zaledwie… piątka. Tak, tylko pięcioro nowych dzieci zaczęło przychodzić 
w miarę regularnie na katechezy.  Wiemy jednak, że nie możemy się poddawać, bo 
najważniejsze jest, żeby siać. 

Może już w niedalekiej przyszłości uda nam się powtórzyć osiedlową ewan-
gelizację na parkingach. Tym razem już własnymi siłami, bo następne Narodowe 
Dni Młodzieży na Kubie odbędą się dopiero w 2022 roku, ale w innej diecezji. 
Może właśnie takie osiedlowe ewangelizacje zasieją dobre ziarno w tych małych 
sercach i w przyszłości wydadzą plon. Może to jest właśnie sposób, aby dotrzeć 
z Chrystusową Ewangelią do kubańskich domów. 

Ks. Dariusz Pawłowski
Kuba
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MSZA ŚWIĘTA

Wprowadzenie
Każda Eucharystia to osobiste spotkanie z Chrystusem, który nas karmi. Przyj-

mujemy Jego słowo, które jest pokarmem na drogę oraz Jego ciało i krew, przez 
które fizycznie jednoczymy się z naszym Zbawicielem.

Niech ta prawda pobudzi nas do dziękczynienia, ale też do prośby, aby wielu 
ludzi młodych, dzięki spotkaniu z Chrystusem, odważnie poszło za Nim i poświęciło 
Mu życie dla dobra całego Kościoła, który On posyła na cały świat.

Uznając swój grzech, przepraszajmy teraz za to, że nie zauważamy Chrystusa 
przychodzącego do nas w swoim słowie i Eucharystii.

Modlitwa powszechna
Do Ciebie, Panie, zanosimy nasze prośby, w których polecamy wszystkie Two-

je dzieci.

Panie wysłuchaj nasze prośby!
1. Módlmy się za biskupów całego Kościoła, aby z radością głosząc Dobrą Nowinę 

torowali młodym drogę do szczególnego spotkania z Jezusem.
2. Módlmy się za naszych misjonarzy, aby głoszona przez nich Ewangelia była popie-

rana świadectwem i prowadziła innych do autentycznego spotkania z Chrystusem.
3. Módlmy się za młodych, aby ochoczo odpowiedzieli na pragnienie poświęcenia 

siebie w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym na misjach.
4. Módlmy się za naszą diecezję, abyśmy jako wspólnota Kościoła lokalnego wy-

korzystali czas V-go Synodu Diecezji Tarnowskiej i napełnieni Duchem Świę-
tym budowali Kościół wokół nas i aż po krańce ziemi.

5. Módlmy się za nas samych i całą naszą parafię, aby nasza gorliwość misyjna 
wyrastała z radości spotkania z Tobą w słowie i Eucharystii.

Wysłuchaj, Ojcze, prośby, które zanosimy do Ciebie. Wysłuchaj nas przez Chry-
stusa, Twojego Syna, który sam, będąc posłany przez Ojca, posyła nas, byśmy głosili 
Ewangelię całemu stworzeniu. Amen.



48

Modlimy się

NABOŻEŃSTWO MISYJNE

Intencja misyjna:
Aby osobiste spotkanie młodych z Chrystusem wzbudziło w nich pragnienie 

poświęcenia Mu siebie w posłudze na rzecz misji

Wprowadzenie (wierni siedzą)
Jeśli wielu chrześcijan w Kościele nie staje na wysokości zadania, to dlatego, 

że traktują Kościół jako instytucję, która jest na zewnątrz nich samych. Ocierają 
się o nią, korzystają z jej usług, ale ciągle ten związek jest jakby przypadkowy i nie 
powodowany czymś, co jest istotą rzeczy. 

Tymczasem chrześcijaństwo wynika ze spotkania z Chrystusem. Ono jednak 
może być przysłonięte wieloma sprawami, które są ważne i potrzebne, ale nie naj-
ważniejsze w dążeniu do zjednoczenia z Chrystusem.

Jako pobożni katolicy często uczestniczymy w pielgrzymkach do różnych 
sanktuariów, odmawiamy przepisane modlitwy, spełniamy religijne praktyki, prze-
żywamy różne uroczystości, bierzemy udział w odpustach – zadowoleni wracamy 
do domu i może się okazać, że w tym wszystkim nie spotkaliśmy Jezusa.

Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est (1) napisał bardzo pouczające 
i przekonywujące nas słowa, które z kolei w Evangelii gaudium (7) Franciszek cy-
tuje, pisząc, że „niezmordowanie” będzie je powtarzał: „U początku bycia chrze-
ścijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale spotkanie z wyda-
rzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę”.

Módlmy się więc w intencji młodych, aby odważnie stawali się uczniami Chry-
stusa, przez spotkanie z Nim, a to spotkanie dzięki Niemu niech doprowadzi do 
odczytania misyjnego powołania.

Modlitwa przed wystawionym w monstrancji Jezusem (wierni klęczą)

Pieśń: Wielbić Pana chcę

Jezu, w Hostii utajony! Na klęczkach przed Tobą myślimy szczególnie o wszys-
tkich młodych, których dotykasz łaską powołania. Z troską o potrzebę animatorów no-
wej ewangelizacji chcemy Ci dziękować, przepraszać, jak i przedstawiać nasze prośby:

Dzięki Ci składamy!
– Za tych biskupów i kapłanów, którzy będąc uczniami-misjonarzami pomagają 

młodym w osobistym spotkaniu z Jezusem,
– za te osoby konsekrowane, które ze swego życia uczyniły szczególny dar dla 

braci i sióstr z terenów misyjnych,
– za tych wiernych świeckich, którzy dzięki osobistemu spotkaniu z Tobą nie 

szczędzą sił i środków, aby Twoja dobroć przenikała życie tych, którym służą.
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Jezu Chryste! Na klęczkach przepraszamy Cię za każde zło uczynione, wypo-
wiedziane i pomyślane:

Panie, zmiłuj się nad nami!
– Za to, że w życiu wspólnot parafialnych brak prawdziwego spotkania z Tobą 

w słowie i Eucharystii,
– za to, że sami, unikając spotkań z Tobą, uchylamy się od naszych misyjnych 

zadań, by doprowadzać innych do radosnego przyjmowania i przeżywania 
Ewangelii, 

– za to, że nie interesujemy się pracą misjonarzy opisywaną w różnych misyj-
nych periodykach i nie promujemy życia Kościoła misyjnego wśród dzieci.

Panie nasz! Na klęczkach prosimy Cię, wołając:

Chryste, usłysz nas!
– Aby w naszej parafii nie brakło sposobności do mówienia o osobistych spotka-

niach z Tobą przez ludzi, których życie zmieniła Twoja łaska,
– aby misjonarze, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, dzięki spotkaniu 

z Tobą odzyskali siłę i determinację w życiu apostolskim, 
– niech nasza gorliwość ewangelizacyjna ucznia-misjonarza, która staje się świa-

dectwem dla bliskich, a darem dla nieznanych nam sióstr i braci, zaczyna się 
zawsze od osobistego spotkania z Tobą, które przemienia.

Pieśń: Niechaj sławią Cię narody

(Chwila ciszy. Po niej można zaśpiewać Litanię misyjną, patrz GE 2/2010, s. 33 
lub wykorzystać Modlitwę powszechną z mszy św., jeśli nie była wykorzystana.)

Modlitwa:
Panie Jezu, który od nas oczekujesz entuzjazmu w dzieleniu się Dobrą Nowiną, 

którą przyniosłeś na świat, prosimy Cię, umocnij naszą wiarę i spraw, byśmy nią żyli 
dzięki spotkaniu się z Tobą – Miłością, która nas przynagla do służby braciom. Amen.

Ks. Krzysztof Czermak

DZIEŃ MISYJNY W GRUDNIU

MSZA ŚWIĘTA
Wprowadzenie
Rozpoczynamy Eucharystię, w której chcemy się modlić w intencji wyznaczonej 

przez papieża Franciszka na ten miesiąc, aby każdy kraj podjął konieczne działania, 
by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.
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Abyśmy godnie uczestniczyli w tej Ofierze Chrystusa, przepraszajmy Go teraz 
za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. 

Modlitwa powszechna
Zanieśmy do naszego Ojca w niebie nasze ufne modlitwy za Kościół i cały świat.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby zawsze był otaczany wytrwałą mo-
dlitwą wszystkich wiernych.

2. Módlmy się za misjonarzy o potrzebne łaski i siły do głoszenia Ewangelii 
i prowadzenia różnorakich dzieł miłosierdzia. 

3. Módlmy się za wszystkie kraje, aby podjęły konieczne działania na rzecz 
dzieci, zwłaszcza tych cierpiących.

4. Módlmy się za wszystkie dzieci, aby miały szczęśliwe dzieciństwo i mogły 
rozwijać się otoczone miłością swoich bliskich. 

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy nie byli obojętni na cierpienia naszych 
braci, zwłaszcza tych najmniejszych i bezbronnych. 

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszą modlitwę i umacniaj wiarę swojego ludu, 
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

NABOŻEŃSTWO MISYJNE

Papieska intencja za ewangelizację:
Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, 

szczególnie tych, które cierpią

Wprowadzenie (wierni siedzą)

To nasze rozważanie papieskiej intencji modlitewnej zacznijmy od zastanowie-
nia się, dlaczego Papież prosi nas o modlitwę w różnych sprawach Kościoła i świata. 

Papież, jak czytamy w Katechizmie Kościele Katolickiego, jest biskupem Rzy-
mu, następcą św. Piotra, pełni urząd Zastępcy Chrystusa i Pasterza całego Kościoła 
(por. KKK 882). My, którzy jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do sensacyjnych „new-
sów” i szokujących zdjęć, zapewne zbyt rzadko myślimy o tym, co na swoich barkach 
dźwiga obecny Papież Franciszek. A on dźwiga cały Kościół, święty Kościół grzesz-
nych ludzi. Kościół, który jest w świecie, na wszystkich kontynentach, w krajach bied-
nych i bogatych, tam gdzie panuje pokój i gdzie toczą się bratobójcze wojny. Kiedy 
oglądamy wiadomości, które mówią o katastrofach, biedzie, wojnach i skandalach, 
zawsze możemy przełączyć kanał w telewizorze i pooglądać coś lekkiego. Papież tego 
nie może zrobić. On musi wiedzieć o tych wszystkich tragediach, zagrożeniach, woj-
nach i niesprawiedliwościach, które dzieją się w świecie. On o tym wie i nie pozostaje 
obojętny. Jest głosem wszystkich, a zwłaszcza tych, których świat współczesny nie 
chce ani słyszeć, ani wysłuchać. Dlatego też, jako ludzie wierzący, powinniśmy często 
modlić się za Papieża i w ten sposób wspierać go w pełnieniu tej ważnej posługi. 
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A teraz zastanowimy się wspólnie nad papieską intencją na ten miesiąc, aby każ-
dy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, 
które cierpią. To, że Papież prosi o modlitwę za dzieci w grudniu nie powinno nas 
dziwić. Przecież to już wkrótce będziemy się radować z narodzenia Bożej Dzieciny, 
a dla naszych dzieci będziemy kupować mnóstwo prezentów. 

Gdybyśmy się wyrzekli złego ducha, narzekania na wszystko i wszystkich, to 
byśmy z łatwością mogli stwierdzić, że nasz kraj sporo robi, aby zadbać o przyszłość 
dzieci. Mamy przedszkola i narzucony przez prawo obowiązek posłania dzieci do 
szkoły, a nawet niezbyt zamożni rodzice mogą zapewnić wysokie wykształcenie 
swoim pociechom. Mamy sierocińce i wiele placówek wychowawczych dla dzieci 
niepełnosprawnych fizycznie lub psychicznie. Dla dzieci chorych są specjalistyczne 
szpitale i kliniki na bardzo dobrym poziomie, ponadto istnieje wiele fundacji i stowa-
rzyszeń, które otaczają opieką dzieci cierpiące na rzadkie choroby. 

A jaką opiekę mają inne dzieci spoza Polski czy Europy? 
Z pewnością są kraje, które w dziedzinie opieki nad dziećmi nas wyprzedzają, ale 

jest też wiele krajów, które o swoje dzieci nie dbają. Pewnie słyszeliśmy takie okre-
ślenie jak dzieci-żołnierze. To nieopisany dramat tysięcy dzieci z Afryki, Azji i nie-
których krajów Ameryki Południowej, gdzie ciągle trwają konflikty i dzieci w wieku 
zaledwie kilkunastu lat werbowane są siłą do różnych formacji rebelianckich. Tyle 
okrucieństwa ile te dzieci doznają, a po zastraszeniu również zadają innym, jest trud-
ne do wyobrażenia. A co powiedzieć o kolejnych tysiącach dzieciach-robotnikach 
np. z Indii czy Chin, gdzie nawet 7- czy 8-letnie dzieci pracują w szwalniach czy 
fabrykach i to one zarabiają na utrzymanie rodziny. Kolejne tysiące dzieci z krajów 
ogarniętych wojną, które żyją w ciągłym lęku, niedożywieniu, bez szpitali. Jeszcze 
wspomnijmy dzieci emigrantów, które zamiast bawić się i chodzić do szkoły tułają 
się z krewnymi, a nierzadko całymi dniami żebrzą na ulicach wielkich miast. 

To tylko kilka przykładów, aby nas pobudzić do gorliwej modlitwy za cierpiące 
dzieci na świecie i za kraje, w których one żyją, aby jak najszybciej podjęły koniecz-
ne działania, aby najpierw przywrócić im dzieciństwo oraz zapewnić im przyszłość 
bez wojen, przemocy, lęku, pośród troskliwej miłości swoich najbliższych.

Modlitwa przed wystawionym w monstrancji Jezusem (wierni klęczą)

Pieśń: Upadnij na kolana 

Panie Jezu, nasz Zbawicielu, niepojęta miłość popchnęła Cię do tego „szaleń-
stwa”, aby zamknąć się w opłatku i zamieszkać do końca czasów pośród nas. Czekasz 
na nas, że przyjdziemy, aby Cię uwielbić, dziękować, przepraszać i prosić o łaski, 
o rady, o siły. Przyjmij dziś naszą obecność i modlitwy, jakie zanosimy do Ciebie 
w intencji wyznaczonej przez Papieża, któremu powierzyłeś prowadzenie Kościoła:
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Uwielbiony bądź, Panie Jezu!
– Za dar Eucharystii i Twojej obecności pośród nas, za Twoją miłość, która ogar-

nia każdego człowieka na ziemi,
– za to, że będąc wszechmogącym Bogiem, stałeś się Dzieckiem, potrzebującym 

opieki Maryi i Józefa,
–  a to, że stając się człowiekiem, uczysz nas, że każde ludzkie życie jest ważne 

i święte.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu!

– Za naszą obojętność wobec Ciebie, ukrytego w Najświętszym Sakramencie,
– za wszystkie wojny, które się toczą na świecie i konflikty w naszych rodzinach,
– za łzy niewinnych, za cierpienia bezbronnych, za niszczone dzieciństwo milio-

nów dzieci.
Błagamy Cię, Panie Jezu!

– O moc Twojego Ducha dla papieża Franciszka, aby prowadził Kościół według 
Twojej woli, 

– o zaprzestanie wojen i rebelii, o pokój w świecie i sercach ludzkich,
– o ustanawianie praw chroniących dzieci i zapewniających im harmonijny rozwój, 
– o pogłębienie naszej wrażliwości na potrzeby innych, a zwłaszcza słabych 

i małych, 
– o umocnienie naszej wiary, że losy całego świata są w Twoich wszechmocnych 

i czułych rękach Boga-Człowieka.

Pieśń: Zbliżam się w pokorze 

(Chwila ciszy)

Modlitwa:
Panie Jezu, który stając się Dzieckiem, uświęciłeś życie ludzkie, prosimy Cię, 

aby każde dziecko na ziemi mogło doświadczyć Twojej miłości. Niechaj stanie się to 
poprzez kochających rodziców oraz mądre prawa państwowe, które będą je chronić 
i zapewnią przyszłość, zgodną z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Oj-
cem, w jedności Ducha Świętego. Amen.

Elżbieta Wryk

DZIEŃ MISYJNY W STYCZNIU

MSZA ŚWIĘTA
Wprowadzenie
Każda Eucharystia pozwala nam stanąć przy stole Słowa Bożego i przy stole na 

którym Pan Jezus ofiaruje Ojcu swoje Ciało i swoją Krew. Zbawiciel ofiaruje się dla 
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naszego zbawienia. Niech te skarby, które otrzymujemy w Eucharystii na co dzień, 
pobudzą nas do dziękczynienia. W czasie dzisiejszej modlitwy prośmy Boga, aby 
chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii, oraz ludzie dobrej woli, umacniali 
pokój i sprawiedliwość na świecie.

Uznając swój grzech, przepraszajmy teraz za to, że nie zauważamy Chrystusa 
przychodzącego do nas w swoim słowie i Eucharystii.

Modlitwa powszechna
Do Ciebie, Panie, zanosimy nasze prośby, w których polecamy wszystkie Two-

je dzieci.

Panie, wysłuchaj nas!

1. Módlmy się za biskupów całego Kościoła, aby z radością głosząc Dobrą Nowinę 
przyczyniali się do umacniania pokoju i sprawiedliwości w świecie.

2. Módlmy się za naszych misjonarzy, aby głoszona przez nich Ewangelia była 
popierana świadectwem i prowadziła innych do autentycznego spotkania 
z Chrystusem.

3. Módlmy się za młodych, aby ochoczo odpowiedzieli na pragnienie poświęcenia 
siebie w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym na misjach.

4. Módlmy się za naszą diecezję, abyśmy jako wspólnota Kościoła lokalnego wy-
korzystali czas V-go Synodu Diecezji Tarnowskiej i napełnieni Duchem Świętym 
budowali Kościół wokół nas i aż po krańce ziemi.

5. Módlmy się za nas samych i całą naszą parafię, aby nasza gorliwość misyjna wy-
rastała z radości spotkania z Tobą w słowie i Eucharystii.

Wysłuchaj, Ojcze, prośby, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa naszego 
Pana. Amen.

NABOŻEŃSTWO MISYJNE

Papieska intencja za ewangelizację:
O promocję pokoju na świecie.

Wprowadzenie (wierni siedzą)

„Pokój to ogromna wartość. Pokój to coś więcej niż odłożenie broni na bok. Po-
kój to budowanie globalnego społeczeństwa, w którym ludzie żyją wolni od ubóstwa 
i wspólnie czerpią korzyści z osiągnięć” (Sekretarz Generalny ONZ). Z tego też tytułu 
wspólnota międzynarodowa powinna dołożyć wszelkich starań, by go nigdy nie utra-
cić. I dlatego też w społecznym nauczaniu Kościoła tak mocno akcentuje się wartość 
pokoju. Są dwa filary, na których powinien być budowany pokój: sprawiedliwość i mi-
łość. Gdy nie ma sprawiedliwości, gdy człowiekowi nie przyznaje się tego, co mu 
się należy, a stosunki międzyludzkie nie są ukierunkowane na dobro wspólne, istnieje 
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wielkie niebezpieczeństwo zakłócenia pokoju. Gdy ta niesprawiedliwość pojawia się 
w relacjach między państwami – tli się już zarzewie wojny. Wojny biorą się najczęściej 
ze słusznego lub nie poczucia krzywdy. Ktoś ma więcej władzy, ktoś jest bogatszy i do 
tego wyzyskuje innych - takie działania rodzą gniew. Często prowadzi to do użycia siły. 

Dlatego czymś fundamentalnym w trosce o pokój jest troska o sprawiedliwość. 
Doświadczenie, a przede wszystkim mądrość, która ma swe źródło w Bożej nauce, 
dają nam do zrozumienia, że sama sprawiedliwość nie wystarczy. Kościół uczy, że 
sprawiedliwość usuwa tylko to, co przeszkadza w budowaniu pokoju. Tym co po-
maga budować pokój jest przede wszystkim miłość. Na poczucie niesprawiedliwości 
i krzywdy, przemoc nigdy nie jest właściwą odpowiedzią. Najczęściej tylko nakręca 
spiralę nienawiści. Przemoc niszczy ludzką godność, życie czy wolność. W każdym 
czasie ludzkość potrzebowała i nadal potrzebuje budowniczych i obrońców pokoju. 
Kiedyś taką osobą był święty Franciszek z Asyżu, w dzisiejszych czasach Bóg dał 
nam świętego Jana Pawła II. Dzięki Bogu wśród nas: duchownych i świeckich nie 
brakuje ludzi takiego pokroju jak wyżej wymienieni święci. Przed nami staje pytanie: 
co dziś trzeba pokonać, aby wejść na drogę pokoju? Bez pokonania ubóstwa, bez 
zwalczenia głodu, bez dostępu do czystej wody nie będzie pokoju na świecie! Bez 
rozwiązania problemu migracji i uchodźctwa, bez ochrony praw człowieka, bez po-
konania bezrobocia, bez dostępu do edukacji, bez wyeliminowania konfliktów zbroj-
nych nie będzie pokoju na świecie! W końcu, bez gorącej i pełnej ufności modlitwy 
do naszego Boga, który jest samym źródłem pokoju, nie będzie pokoju na świecie! 
Módlmy się więc o pokój słowami świętego Jana Pawła II:

„Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich 
ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtow-
ników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim 
i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. 
Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już 
nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna 
(…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowie-
dzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha 
Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wy-
czekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Amen

Modlitwa przed wystawionym w monstrancji Jezusem (wierni klęczą)

Pieśń: Upadnij na kolana

Panie, Ty jesteś tu obecny i dotykasz nas swoją łaską. Z troską o potrzebę pokoju 
w naszych sercach i na całym świecie chcemy Ci dziękować, przepraszać, jak i przed-
stawiać nasze prośby:
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Dzięki Ci składamy!
– Za tych biskupów i kapłanów, którzy będąc uczniami-misjonarzami pomagają 

nam w osobistym spotykaniu się z Tobą,
– za te osoby konsekrowane, które ze swego życia uczyniły szczególny dar dla 

braci i sióstr z terenów misyjnych,
– za tych wiernych świeckich, którzy dzięki osobistemu spotkaniu z Tobą nie 

szczędzą sił i środków, aby Twoja dobroć przenikała życie tych, którym służą.
– za nowe powołania misyjne, które rodzą się w sercach naszych kapłanów 

i świeckich.

Jezu Chryste! Na klęczkach przepraszamy Cię za każde zło uczynione, wypo-
wiedziane i pomyślane:

Panie, zmiłuj się nad nami!

– Za to, że w życiu wspólnot parafialnych brak prawdziwego spotkania z Tobą 
w słowie i Eucharystii,

– za to, że sami, unikając spotkań z Tobą, uchylamy się od naszych misyjnych 
zadań, by doprowadzać innych do radosnego przyjmowania i przeżywania 
Ewangelii, 

– za to, że nie interesujemy się pracą misjonarzy opisywaną w różnych misyj-
nych periodykach i nie promujemy życia Kościoła misyjnego wśród dzieci.

Jezu! Klęcząc przed Tobą, myślimy szczególnie o wszys tkich ludziach, którzy 
cierpią z powodu różnych wojen, głodu i biedy. Spraw, aby mogli doświadczyć 
prawdziwego pokoju: 

Chryste, usłysz nas!

– Jezu! Spraw, aby misjonarze, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, dzię-
ki spotkaniu z Tobą odzyskali siłę i determinację w życiu apostolskim, 

– Jezu! Spraw, aby nasza gorliwość ewangelizacyjna, zaczynała się zawsze od oso-
bistego spotkania z Tobą, które umacnia i przemienia.

– Jezu! Spraw, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie 
dobrej woli, umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

Pieśń: Niechaj sławią Cię narody

(Chwila ciszy. Po niej można zaśpiewać Litanię misyjną, patrz GE 2/2010, s.33).

Modlitwa:
Panie Jezu, który spoglądasz na nas z miłością, wlej w nasze serca dar wewnętrz-

nego pokoju, który pozwoli nam być Twoimi uczniami-misjonarzami w świecie, 
w którym brakuje prawdziwego pokoju. Amen.

Ks. Stanisław Wojdak
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• W dniu 12 stycznia w XXI Spotkaniu kolędników misyjnych z udziałem 
bp. Andrzeja Jeża w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szymbarku 
wzięło udział 1370 kolędników z 52 parafii, a towarzyszyło im ponad 220 
wychowawców: 21 księży, 21 sióstr i 180 świeckich.

• W dniach od 13 do 26 stycznia i od 11 do 23 lutego, w Domu Formacji Mi-
syjnej w Czchowie miały miejsce serie dni formacji misyjnej dla kolędników 
misyjnych z województwa małopolskiego i podkarpackiego. Wzięło w nich 
udział 230 uczestników ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Turnusy pro-
wadziło 6 księży, 2 siostry zakonne i 18 osób świeckich.

• W dniach od 29 do 31 marca w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie mia-
ła miejsce trzecia część Szkoły Animacji Misyjnej (SAM) drugiego stopnia 
dla młodzieży, rozpoczętej w 2018 r. Wzięły w niej udział 37 osób z die-
cezji tarnowskiej. Nowa edycja, pierwszego stopnia SAM 2019, miała swe 
sesje w październiku i grudniu tego roku. Również w Czchowie w dniach 
11-13 maja miały miejsce dni skupienia dla młodzieży – uczestników i ab-
solwentów SAM. Przybyło 34 osoby.

• W dniu 8 czerwca oraz 7 i 28 września w Domu Formacji Misyjnej 
im. ks. Jana Czuby w Czchowie miał miejsce dzień formacji misyjnej dla róż 
różańcowych, w którym uczestniczyło 143 osoby.

• W dniach od 13 do 15 września w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie 
miała miejsce Szkoła Animacji Misyjnej, w której wzięło udział 3 siostry 
zakonne, 6 kleryków i 26 osób świeckich. 

• W okresie wakacji w diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana 
Czuby w Czchowie odbywały się Misyjne Wakacje z Bogiem (MWB). Wzię-
ło w nich udział 141 dzieci, 34 uczniów z klas VII-VIII i 32 ze szkół średnich. 

• W dniach 13-14 sierpnia w Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby 
w Czchowie odbyło się XXII spotkanie misjonarzy diecezjalnych przeby-
wających na urlopie. Przybyło szesnastu aktualnie pracujących misjona-
rzy, a wśród nich bp Mirosław Gucwa. Reprezentowali oni siedem krajów 
z dwóch kontynentów. Z misjonarzami spotkał się biskup Andrzej Jeż. Na 
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spotkanie przybyli też byli misjonarze, a wśród nich bp Leszek Leszkiewicz. 
Spotkanie było okazją do wspólnego przeżycia złotego jubileuszu kapłań-
stwa ks. Józefa Ziobronia, byłego misjonarza w Afryce w okresie 20 lat, oraz 
srebrnych jubileuszy kilku misjonarzy, których reprezentowali ks. Marek 
Dziedzic z Republiki Środkowoafrykańskiej i ks. Mariusz Maziarka, były 
misjonarz z Peru.

• W dniu 5 października w Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby 
w Czchowie miał miejsce dzień formacji misyjnej dla organizujących kolęd-
ników misyjnych w parafiach, w którym uczestniczyło 31 osób.

• W dniu 26 października w Mielcu w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej 
miało miejsce XIX Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Żywego Różańca. 
Podczas spotkania obchodzona była 21 rocznica śmierci ks. Jana Czuby. Eu-
charystii przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

(redakcja)

OFIARY DZIECI POLSKICH W RAMACH PDMD 
ZŁOŻONE W ROKU 2018

Ofiary polskich dzieci w wysokości 2.763.182,74 zł, zebrane w 2018 r. w ra-
mach PDMD (osobiste wyrzeczenia, I Komunia Święta, kolędnicy misyjni) są 
przeznaczone dla dzieci w różnych krajach misyjnych.

Warto dodać, że dzieci z diecezji tarnowskiej mają udział w wymienionej 
sumie w wysokości 354.546,73 zł, która stanowi 12,8% wszystkich ofiar pol-
skich dzieci w funduszu PDMD za rok 2018. Trzeba jednak zaznaczyć, że dzieci 
diecezji tarnowskiej, jako misyjni kolędnicy, oprócz projektu wskazanego przez 
PDMD, wsparły projekty misjonarzy diecezji tarnowskiej, a suma na wsparcie 
wszystkich projektów wyniosła ponad 2 mln 17 tys. zł.

W wymienionych ofiarach polskich dzieci znajduje się suma 1.472.052,68 zł 
złożona przez dzieci pierwszokomunijne. W tej sumie w 17,7% maja udział dzie-
ci pierwszokomunijne diecezji tarnowskiej (261.527,80 zł). 
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NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY W KOŚCIELE POWSZECHNYM
ABY „ROZBUDZIĆ ŚWIADOMOŚĆ MISSIO AD GENTES”

i „PODJĄĆ Z NOWĄ ENERGIĄ PRZEMIANĘ MISYJNĄ ŻYCIA 
I DUSZPASTERSTWA”

Papież Franciszek w liście zapowiadającym Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny 
stawia przed żywym Kościołem, a więc każdym z nas, dwa cele tego przedsię-
wzięcia: „rozbudzenie świadomości missio ad gentes” i „podjęcie z nową ener-
gią przemiany misyjnej życia i duszpasterstwa”.

Kościół tarnowski od momentu wyjazdu na misje pierwszych misjonarzy 
(1973) wszedł na szczególną drogę świadomości misyjnej, dotyczącej potrzeby 
głoszenia Ewangelii tym, którzy jeszcze o niej nie słyszeli. Jako księża diece-
zjalni jesteśmy obecni w dziewięciu pozaeuropejskich krajach świata w liczbie 
57. W jednym afrykańskim kraju naszą ambasadorką jest od niemal 30 lat osoba 
świecka. Trzeba jednak uświadomić sobie, że są kolejne trzy takie kraje, w któ-
rych już zakończyła się obecność tarnowskich misjonarzy. To Republika Po-
łudniowej Afryki (1991-2002), Kamerun (1997-1998) i Ekwador (2000-2019).

Świadomość obecności i funkcjonowania naszych diecezjalnych księży w in-
nych kulturach musimy ciągle rozwijać, bo choć nie brak w nas bycia całym sercem 
z misjonarzami w codziennym ich trudzie, to nieraz trudno nam zdobyć się na stałe 
towarzyszenie modlitewne ich pracy, trudno nam wymienić kraje, gdzie podejmują 
swoją posługę, nie znamy ich nazwisk, nie umiemy wskazać na dzieła, które – zresz-
tą dzięki nam – tworzą. Tę świadomość może przywrócić nam, umocnić i rozbudzić 
w nas prezentacja, która została zamieszczona na stronach gościnnego dla nas tygo-
dnika Idziemy, obecnego w Kościele w Polsce od kilkunastu lat.

Nie możemy jednak w naszym misyjnym myśleniu ograniczyć się tylko do 
posługi naszych misjonarzy w 10 krajach świata. Chyba często dochodzimy do 
przekonania, że łatwiej nam jest, w wyniku serca gotowego na wsparcie misji, 
wesprzeć działalność misyjną jakimś darem, niż odczytać w tym sercu swoje 
powołanie – jak to przypomina nam hasło Nadzwyczajnego Miesiąca Misyj-
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nego: „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Teksty za-
mieszczone na stronach wspomnianego tygodnika są wielką pomocą, abyśmy się 
przekonali, że zarówno dorosły, jak i dorastający człowiek jest uczniem-misjo-
narzem. Przeżyjmy zatem Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny nie tylko ze świado-
mością tzw. misji ad gentes, w którą zaangażowani są nasi misjonarze na trzech 
kontynentach świata, ale ze świadomością, że sami jesteśmy uczniami-misjona-
rzami. To z kolei wzywa nas do nawrócenia duszpasterskiego, do spojrzenia na 
nasz udział w życiu Kościoła i społeczności, w których żyjemy, jako tych, przez 
których przechodzi podstawowe przesłanie Dobrej Nowiny: Jezus Cię kocha, 
Jezus Cię zbawia, Jezus towarzyszy twemu życiu, zaufaj Mu.

Także i dzisiaj Kościół nadal potrzebuje mężczyzn i kobiet, którzy na mocy 
swego chrztu szczodrze odpowiedzą na wezwanie do opuszczenia swoich 
domów, rodzin, ojczyzny, języka, swego Kościoła lokalnego. Są posłani do 
pogan, do świata jeszcze nie przekształconego przez sakramenty Jezusa Chry-
stusa i Jego świętego Kościoła. Głosząc Słowo Boże, dając świadectwo Ewan-
gelii i celebrując życie Ducha Świętego, wzywają do nawrócenia, chrzczą 
i ofiarowują chrześcijańskie zbawienie w poszanowaniu osobistej wolności 
każdego, w dialogu z kulturami i religiami ludów, do których są posłani.

Franciszek, Orędzie na ŚDM 2019
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W tym kraju tylko w tym roku zostało zabitych przez bojówki dżihadystyczne 
ponad 400 osób. Ataki wymierzone są na kościoły, księży i wiernych Kościoła kato-
lickiego. W dniu 26 maja w Toulfé, wiosce położonej około 20 km od Titao, podczas 
mszy św. niedzielnej, ośmiu dobrze uzbrojonych mężczyzn przybyłych do wioski na 
czterech motorach, wtargnęło do kościoła i pozbawiło życia 4 osoby, raniąc również 
inne. Wcześniej 12 maja w miejscowości Dablo uzbrojona grupa zabiła ks. Siméona 
Yampę i pięcioro wiernych. Nazajutrz podczas procesji maryjnej w Singa czworo 
wiernych starciło życie, a statua Matki Bożej została zniszczona.

Dodajmy, że 15 lutego przy granicy z Ghaną w Nohao został zabity hiszpański 
salezjanin César Fernández Fernández.

Te wszystkie akty okrucieństwa potępili biskupi afrykańscy uczestniczący 
w trzecim Zebraniu Plenarnym Biskupów Afryki Zachodniej, które miało miejsce 
pod koniec maja w Wagadugu.

PAKISTAN

Z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w parafii pw. św. Jakuba 
w Karaczi zorganizowano wystawę biblijną, która ma na celu motywować wier-
nych do przejścia od lektury Biblii do codziennego życia. Wikariusz tej parafii 
Benjamin Mushtaq, organizator tego przedsięwzięcia, zachęca wiernych, zwłasz-
cza młodych, by codziennie czytali słowo Boże przynajmniej przez dwie lub trzy 
minuty. Ma to na celu umocnienie swojej wiary i przekazywanie jej innym.

Takie inicjatywy podejmowane są w kraju, w którym ponad 96% ludności 
stanowią muzułmanie, a katolicy żyją w świecie muzułmańskim, który daje o so-
bie znać na każdym kroku. W Pakistanie postępuje dyskryminacja chrześcijan 
i innych niż islam religii, mimo, że wolność religijna zagwarantowana jest kon-
stytucją. Nieraz chrześcijanie gromadzący się na Eucharystię celebrują ją w ko-
ściele o drzwiach zamkniętych. Znane są też przypadki szkół katolickich, które 
ze względu na bezpieczeństwo ogradzane są wysokimi murami i strzeżone przez 
strażników.

Pakistan liczy około 200 mln mieszkańców, z czego tylko 1,3 mln to katolicy. 
To nieco ponad 0,5% miejscowej populacji.
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OBECNOŚĆ TARNOWSKICH MISJONARZY W KAZACHSTANIE 
W LATACH 1999-2019

Li
cz

ba
 m

is
jo

na
rz

y

Stan z drugiej połowy roku

1999 2
2000 2
2001 2
2002 3
2003 3
2004 3
2005 4
2006 4
2007 4
2008 5
2009 3
2010 3
2011 5
2012 5
2013 5
2014 6
2015 7
2016 6
2017 7
2018 7
2019 6

0

1

2

3

4

5

6

7

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5

3 3

5 5 5

6

7

6

7 7

6



62

ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY I TYDZIEŃ MISYJNY

1. Hasło, które widnieje na plakacie na Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Mi-
syjny 2019 roku, brzmi: „Ochrzczeni i posłani”. Wskazuje ono na źródło naszej 
misji, którą – jak pisze Franciszek – jesteśmy również my sami. Podejmuje-
my więc misję jako uczniowie Chrystusa, każdy z osobna, ale też wezwani 
jesteśmy do tego jako wspólnota. Wykorzystajmy animacyjnie czas całego 
tygodnia. Można go zorganizować w ten sposób, by codzienne nabożeństwo 
różańcowe z misyjnymi rozważaniami przygotowywały grupy parafialne (róże 
różańcowe, ruchy katolickie, stowarzyszenia, lektorzy, grupy starszych dzieci). 
Nie zapomnijmy, że w związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, ota-
czamy szczególną intencją modlitewną dwóch misjonarzy (propozycje prze-
słane do każdej parafii, patrz www).

2. „Misyjne Materiały Liturgiczne” (orędzie papieskie, przeżywanie Światowego 
Tygodnia Misyjnego, homilie, modlitwa powszechna, procesja z darami, czy-
tanki, rozważania różańcowe, dodatek dla dzieci, nieco statystyki misyjnej) na 
ten czas otrzymuje każda parafia. Oczywiście nie należy czytać zamiast kaza-
nia orędzia papieskiego, a jedynie wykorzystać go co do treści czy cytatów.

3. Światowy Dzień Misyjny woła o przygotowanie i o specjalną katechezę, 
która zwróci uwagę na rolę Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) zwłaszcza 
PDMD. Pracujmy z dziećmi z ich „Światem Misyjnym”, który jest dwumie-
sięcznikiem. Podobnie dla dorosłych proponujmy „Misje Dzisiaj” (z wkład-
ką diecezji tarnowskiej) – czasopismo, które jest organem prasowym Pa-
pieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW), w które włączają się nasze 
róże różańcowe. Przy tej okazji rozprowadzajmy też kalendarze PDM.

4. Organizowane akcje misyjne winny być zorientowane na pomoc w ramach PDM 
(fundusz papieski). Priorytet należy zdecydowanie oddać tym właśnie Dziełom 
Misyjnym, zwłaszcza PDRW, rezygnując ze wspierania w tym czasie misyjnych 
dzieł partykularnych, prowadzonych przez zakony czy misjonarzy diecezjalnych.

5. Zwróćmy uwagę, że końcówka Tygodnia Misyjnego (ostatnia niedziela paź-
dziernika) związana jest z 21. rocznicą męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby. 
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Wykorzystajmy ten dzień wyznaczający tę rocznicę. Przypomnijmy sylwet-
kę naszego męczennika. Można zorganizować projekcję filmu o nim. Film 
jest w posiadaniu każdej parafii. Można go również wypożyczyć lub nabyć 
w Wydziale Misyjnym.

SZKOŁA ANIMACJI MISYJNEJ DLA MŁODZIEŻY

SAM organizowana dla młodzieży ma na celu przygotowanie kompetent-
nych formatorów dla wspólnot w duszpasterstwie parafialnym i diecezjalnym, 
a jednocześnie animatorów grup związanych z Papieskimi Dziełami Misyjny-
mi, zwłaszcza Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD). SAM odsłania 
i ugruntowuje w młodych ludziach świadomość i duchowość misyjną, a także 
pozwala nabyć pewną wiedzę, która w środowiskach parafialnych inspiruje do 
animacji i współpracy misyjnej. 

Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży (SAM) jest organizowana od 2002 
roku. Każdego roku bierze w niej udział kilkadziesiąt młodych ludzi.

Cykl roczny SAM przewiduje cztery spotkania formacyjne i jedno w formie 
skupienia i modlitwy. W cyklu 2019/2020 przewidziane są następujące terminy: 
11-13 X 2019, 20-22 XII 2019, 14-16 II, 27-29 III i 22-24 V 2020 – rekolekcje.

KSIĄŻKA I ALBUM O KOLĘDNIKACH

Polecamy wciąż książkę wydaną z okazji jubileuszu kolędników misyjnych, 
o tytule: „25 lat otwierania serc i domów”. W książce pada wiele nazw parafii i na-
zwisk osób zaangażowanych i przygotowujących to przedsięwzięcie w różnych 
wspólnotach parafialnych. Można by pomyśleć, by sprezentować taką publikację 
dzieciom czy owym dorosłym z okazji np. św. Mikołaja. Jest wydany również 
album o tym samym tytule, który zawiera twarze tysięcy dzieci zaangażowanych 
w przedsięwzięcie kolędnicze. Udostępnijmy dzieciom tę publikację.

DIECEZJALNE SPOTKANIE MISYJNE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

W dniu 26 października będzie miało miejsce XIX Diecezjalne Spotkanie Mi-
syjne Róż Różańcowych. Spotkanie odbędzie się w Mielcu, w parafii pw. Trójcy 
Świętej o godz. 1000. Zapraszamy wszystkie róże różańcowe, a szczególnie te, któ-
re włączają się w działalność Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Dzieła 
Misyjnego Diecezji Tarnowskiej. Prosimy bardzo o zgłoszenie swojego udziału 
w spotkaniu do 22 października. 



64

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI  ................................................................................................  3

MISJE W ARTYKUŁACH  ...............................................................................  5
20 lat posługi tarnowskich prezbiterów w Kazachstanie  ..................................  5

MISJONARZE PISZĄ ....................................................................................  35
List pasterski ks. Dariusza Burasa w dwudziestą rocznicę powstania 

Atyrauskiej Administratury Apostolskiej  ..................................................  35
List ks. Piotra Kluzy z Kazachstanu  ...............................................................  37
List ks. Marka Pawełka z Brazylii  ..................................................................  39
List ks. Tomasza Kaczora z Boliwii  ................................................................  41
List ks. Wiesława Mikulskiego z Peru  ............................................................  42
List ks. Dariusza Pawłowskiego z Kuby  .........................................................  44

MODLIMY SIĘ W INTENCJACH MISYJNYCH KOŚCIOŁA  ...................  47
Dzień misyjny w listopadzie  ...........................................................................  47
Dzień misyjny w grudniu  ................................................................................  49
Dzień misyjny w styczniu  ...............................................................................  52

PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE  ....................................................................  56
Misyjna formacja i animacja 2019  ..................................................................  56
Ofiary dzieci polskich w ramach PDMD złożone w roku 2018  .....................  57

DZIEŁO MISYJNE DIECEZJI TARNOWSKIEJ  .........................................  58

MISJE W ŚWIECIE  ........................................................................................  60
Burkina Faso  ...................................................................................................  60
Pakistan  ...........................................................................................................  60

MISJE W CYFRACH  .....................................................................................  61
Obecność tarnowskich misjonarzy w Kazachstanie w latach 1999-2019  .............  61

INFORMACJE  ...............................................................................................  62
Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny  .................................................  62
Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży  .......................................................  63
Książka i album o kolędnikach  .......................................................................  63
Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Różańcowych  .......................................  63


