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ORATORIUM IMIENIA „DOBREGO PASTERZA”   

W kazachstańskiej Karagandzie misjonarze mariańscy prowadzą Oratorium im. Dobrego Pasterza dla 

sierot i dzieci, z którego pomocy korzysta na stałe ponad 70 dzieci. Mają zapewnione miejsce do 

nauki, jedzenie i opiekę. Zajmują się nimi wychowawcy i pedagodzy. Świeccy misjonarze z Polski 

wydają ciepłe posiłki. Niektóre dzieci mają polskie korzenie. To potomkowie ofiar zsyłek i przesiedleń, 

które dotknęły naszych rodaków w czasach stalinowskich. 

Część Podopiecznych Oratorium to sieroty, mieszkające na stałe w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. Pozostałe dzieci pochodzą ze skrajnie ubogich rodzin, w których często brakuje 

jednego z rodziców. Niektóre wychowują się w rodzinach trudnych i dysfunkcyjnych, gdzie dorośli nie 

potrafią sobie poradzić z bezrobociem i nałogiem alkoholowym. Misjonarze i pracownicy Oratorium 

robią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki. 

JAKĄ KWOTĘ PRZEKAZAL I  NAM DARCZYŃCY?  

W grudniu 2017 roku poprosiliśmy naszych Darczyńców o pomoc w sfinansowaniu kolacji wigilijnej 

oraz w zakupie drobnych upominków dla Podopiecznych Oratorium. Szczególnie ważne dla 

misjonarzy było również przygotowanie paczek świątecznych z produktami spożywczymi dla 

najbiedniejszych parafian, w tym rodzin wielodzietnych.  

Dobrodzieje Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich przekazali na ten cel 91 624,34 zł. 

WIGILIE PEŁNE  MIŁOŚCI  

 

  

Misjonarze z Karagandy 

zorganizowali dwie 

kolacje wigilijne, 

ponieważ dzieci było tak 

wiele, że nie mogły 

zmieścić się   

w Oratorium. Dla wielu  

z nich była to jedyna 

wigilia w tegoroczne 

Święta.  
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Misjonarze wyjaśnili maluchom sens tego wieczoru i przybliżyli bożonarodzeniowe tradycje. 

Po krótkiej modlitwie i podzieleniu się opłatkiem rozpoczęła się kolacja. Potrawy wigilijne zostały 

przygotowane przez wolontariuszy oraz świeckich misjonarzy z Polski. Nie zabrakło również śpiewu 

radosnych kolęd. Następnie wszyscy uczestniczyli we Mszy św., po której dzieci otrzymały produkty 

żywnościowe oraz prezenty. W rolę św. Mikołaja wcielił się ks. Zbigniew Grygorcewicz, marianin.  

Młodzież, którą opiekują się misjonarze, pomagała przygotować w kuchni potrawy wigilijne. 

Spotkała się w Oratorium na zorganizowanej samodzielnie kolacji wigilijnej. Pięknym momentem była 

początkowa spontaniczna modlitwa płynąca z serca oraz dzielenie się opłatkiem z wzajemnym 

składaniem życzeń.  

    
 

PACZKI DLA NAJBIEDNIEJSZYCH PARAFIAN  

 

 

Przy pomocy ministrantów ks. Tomasz Sadłowski zakupił 

dodatkowe produkty spożywcze, z których wolontariusze 

przygotowali ponad 50 paczek świątecznych dla 

najbiedniejszych rodzin.  

Dodatkowo misjonarze przygotowali paczki z drobnymi 

upominkami dla dzieci z rodzin najbiedniejszych  

i wielodzietnych. Niektóre maluchy obawiały się, że 

„Święty Mikołaj może o nich zapomnieć”. Pytały kapłanów, 

czy Święty Mikołaj na pewno przynosi prezenty sierotom.  

W tym roku dzięki ofiarności naszych Darczyńców 

 Święty Mikołaj odwiedził wszystkie dzieci z Oratorium.  
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Po lewej: najmłodsi Podopieczni Oratorium w kaplicy. 

Po prawej: wręczanie prezentów „od Świętego Mikołaja” dla dzieci z najbiedniejszych rodzin. 

    

Poi lewej: dzieci z Oratorium dzielą się opłatkiem. Po prawej: wspólne kolędowanie. 

 

 

Drodzy Darczyńcy Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich!  

Bóg Wam zapłać za piękny uczynek miłosierdzia i pomoc dla naszych dzieci.  

Większość Podopiecznych Oratorium nie przeżyła wigilijnej wieczerzy w swoim rodzinnym domu. Po 

Pasterce, w poranek Bożego Narodzenia, poszła do szkoły, gdyż ten dzień w Kazachstanie nie jest 

wolny od pracy. Cieszymy się, że nasze Oratorium jest miejscem, w którym dzieci mogą poczuć 

domową atmosferę i uczyć się wspólnego świętowania.  

Mamy nadzieję, że atmosfera tych spotkań przetrwa w nich i pozwoli budować życie wolne od 

ograniczeń, których doświadczyły. Dziękujemy za wrażliwość i ofiarność, które umożliwiły naszym 

dzieciom spotkanie z Dzieciątkiem, 

 

ks. Tomasz Sadłowski MIC  

misjonarz mariański, pełniący posługę w Kazachstanie     

 


