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Parafia Królowej 
Pokoju w  miejsco-
wości Oziornoje 

pozornie wygląda jak każ-
da inna w  Kazachstanie. 
Wyróżnia ją jednak atmos-
fera niebywałej życzliwo-
ści ze strony miejscowych 
ludzi. Niedawno pomaga-
łem w przygotowaniu od-
pustu, z czego najbardziej 
zadowolony był proboszcz, 
ks. Tomasz Bartczak.

Niestety, pogoda nie 
sprzyjała i  mieliśmy pro-
blemy m.in. z  rozstawia-
niem namiotów dla gości 
czy pozostałych elementów 
infrastruktury odpustowej. 
Pomocni okazali się miesz-
kający w pobliżu ojcowie be-
nedyktyni. Obchody święta 
zaczęły się 6 lipca w klasz-
torze sióstr karmelitanek 
poświęceniem ikony Matki 
Boskiej Fatimskiej. Następ-
nie w w uroczystej procesji 
zanieśliśmy ją do kościoła, 
po czym odbyła się Msza św. 
pod przewodnictwem abp. 
Tomasza Pety w jurcie roz-
stawionej obok kościoła. 

Arcybiskup Peta przybył 
do Kazachstanu dokładnie 

ćwierć wieku temu i od razu 
został wrzucony w trudną 
radziecką rzeczywistość. 
Wówczas z  Kazachstanu 
przyszły do Episkopatu Pol-
ski dwa listy ludzi z prośbą 
o kapłana z Polski. Pierw-
szy list był właśnie z Ozior-
nego, drugi z Szortandów. 
Bp Jerzy Dąbrowski z Gnie-
zna wysłał w 1990 r. ks. Ta-
deusza Krzymińskiego do 
Szortandów, a ks. Tomasza 
Petę do Oziornego. Gdy za-
czynał pracę w tym kraju, 

nie istniały struktury ko-
ścielne, brakowało kapła-
nów i  świątyń. To jednak 
pozwoliło mu być świadkiem 
intensywnego powstawania 
kościołów i kaplic oraz wy-
święcenia dla Kazachstanu 
pierwszego biskupa (po 650 
latach!) – Jana Pawła Lengi, 

Polaka z Ukrainy.
W  Kazachstanie jest 

zaledwie 17 mln mieszkań-
ców, choć kraj jest dzie-
więciokrotnie większy od 
Polski. Na te 17 mln składa 
się około 130 narodowości. 
Językiem podstawowym 
w  kościele jest rosyjski. 
Język kazachski jest języ-
kiem urzędowym, ale nie 
wszyscy go znają, dlatego 
łatwiej jest właśnie posłu-
giwać się rosyjskim w litur-
gii, pracy duszpasterskiej. 

Jak widać, to państwo wielu 
religii i narodowości, co sil-
nie wpływa na pracę dusz-
pasterską. Jednocześnie 
ludzie są bardzo przyjaźnie 
nastawieni, a  atmosfera 
życzliwa. Władze świeckie 
współpracują tu ze wspól-
notami religijnymi. Ta nie-
bywała solidarność wypływa 
z prześladowań i cierpienia, 
w którym mieszkańcy uczy-
li się pomagać sobie i żyć 
przyjaźnie. 

W tej wiosce, która ma 
poniżej pięciuset miesz-
kańców, obok księdza pro-
boszcza są siostry służeb-
niczki wielkopolskie, są 
benedyktyni, a także kar-
melitanki, które przyjecha-
ły z Częstochowy. Jest też 
ołtarz, znany w Polsce jako 
Gwiazda Kazachstanu. Jest 
też jezioro, które powstało 
w czasie II wojny światowej. 
25 marca 1941 r. i napełni-
ło się ogromną ilością ryb, 

co uratowało miejscowych 
i okolicznych ludzi od głodu. 
W ostatnim roku to jezioro 
ponownie stało się duże, po 
roztopach jest to miejsce 
bardzo piękne, również pod 
względem przyrodniczym. 
To nie jest koniec świata, 
wręcz przeciwnie, to jest 
centrum Euroazji. Gdyby 
poprowadzić linię z krańca 
Europy – Fatimy, a  drugą 
z krańca Azji – Hiroshimy, to 
w Oziornym jest dokładnie 
połowa tego odcinka.

Siła Oziornego polega 
na poświęceniu tego miej-
sca Matce Bożej, która to-
warzyszy w naszych modli-
twach – czy to w adoracji, 
czy modlitwie różańcowej. 
Mamy nadzieję, że właśnie 
dzięki modlitwie ludzie, któ-
rzy doświadczyli trudnego 
czasu komunizmu, znajdą 
Boga w swoim życiu.

Ivo FrancIszek sadowskI
Oziornoje, 15 VII 2015 r.

Kazachstan

Środek Euroazji

IWO SADOWSKI

Oziornoje. Uroczystości odpustowe

Ciche życie zwykłego misjonarza zafascynowało 
młodą dziewczynę, a wzajemna pamięć 
modlitewna obojgu dawała siłę do życia 
i pokonywania trudności.

Oziornoje to zagubione wśród kazachskich stepów 
miejsce, w którym Matka Boża kiedyś dała ludziom 
ryby, żeby mieli co jeść. Dziś stoi tam ołtarz zwany 
Gwiazdą Kazachstanu.
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