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Jaka była droga Księdza do ka-
płaństwa?

Na drodze mojego powołania za-
konnego, kapłańskiego, także i mi- 
syjnego, zawsze towarzyszyło mi 
Słowo Boże. Rozpoczęła się ona, 
kiedy miałem 18 lat i byłem w koś-
ciele na Mszy świętej. Usłyszałem 
czytanie i odniosłem wrażenie, że to 
Pan Bóg mówi do mnie osobiście. 
Padły wówczas słowa, które mnie 
poruszyły: „Pędzę ku wyznaczonej 
mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg 
wzywa w górę w Chrystusie Jezusie” 
(Fil 3,14). Odczytałem to dosłownie, 
że Bóg wzywa właśnie mnie. Jeździ-
łem później przez trzy lata z rzędu 
na rekolekcje powołaniowe prowa-
dzone przez marianów, a w wieku 
21 lat wstąpiłem do Zgromadzenia 
Księży Marianów.

Dlaczego Ksiądz zdecydował się 
wyjechać na misje?

Kiedy byłem w seminarium, 
przeczytałem książkę o Kazach-
stanie, o zsyłkach Polaków na 
Wschód. Kiedy się dowiedziałem, 
że odbywało się to przy temperatu-
rach minus 40 stopni, pomyślałem, 
że musiało im być bardzo ciężko. 
Zarówno jeśli chodzi o samą da-
leką podróż, jak i życie w skrajnie 
trudnych warunkach z dala od Oj- 
czyzny i bliskich. Zapragnąłem pra- 
cować wśród nich. Kiedy byłem 
już diakonem, pojawiła się możli-
wość wyjazdu. Odbywały się wów-
czas święcenia naszego współbrata 
Aloszy Micińskiego, który zapro-
sił mnie do Karagandy. Było lato, 
temperatury między 30 a 40 stopni 
Celsjusza, ale kraj zrobił na mnie 
wielkie wrażenie. Przede wszyst-
kim z powodu dużego narodowego 
zróżnicowania.

Jakie były Księdza pierwsze wra-
żenia już na misji?

Do Kazachstanu wyjechałem 
dwa lata temu i wówczas wszyst-
ko było dla mnie nowością. Kiedy 
w stolicy kraju Nur Sułtan wyszed-
łem nad ranem z lotniska na par-
king, uderzył mnie upał, którego 
wprost nie można opisać. „Ładnie 
się zaczyna”, pomyślałem wówczas. 
Potem, gdy jechałem ponad 200 
km autostradą do Karagandy, ob-
serwowałem stepy. Wszędzie była 
sama trawa, wszystko było wypa-
lone. Do dzisiaj mam w głowie te 
brązy, które mnie otaczały. 

A jakie wrażenie zrobili na Księ-
dzu ludzie?

Przyleciałem w sobotę, a już 
w niedzielę przewodniczyłem Mszy 
św. w języku polskim i mówiłem ka-
zanie, które na rosyjski tłumaczył ks. 
Grzegorz. Pamiętam jakby to było 
dzisiaj, jak ludzie byli wdzięczni, 
że przyjechał do nich nowy ksiądz, 
w dodatku z Polski. Każdy chciał się 
przywitać ze mną osobiście. To było 
dla mnie szokujące. 

Z ks. Przemysławem 
Męchem MIC rozmawiał 
Michał Krajski.

Nasze świadectwo 
polega na obecności

 Misjonarze wybudowali kościół 
w Karagandzie na wysypisku śmieci.
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Czym się Ksiądz zajmuje na misji?
W Kazachstanie nie ma typowej 

pracy duszpasterskiej. Pierwszym 
zadaniem kapłana jest tam zdoby-
cie pokoju wewnętrznego, aby jak 
najwięcej ludzi znalazło przy nim 
zbawienie. Zajmuję się zasadni-
czo dziećmi i młodzieżą w ramach 
Oratorium im. Dobrego Pasterza, 
które powstało specjalnie dla nich. 
Pomagam też ks. Grzegorzowi 
w parafii i w kaplicy dojazdowej.

Czy może Ksiądz powiedzieć wię-
cej o parafii i wiernych, wśród 
których Ksiądz pracuje?

Życie parafialne wygląda tutaj 
zupełnie inaczej niż w Polsce. Od-
prawiamy dwie Msze św. w niedzielę 
i nie ma na nich tłumów. Przychodzi 
ok. 100-140 osób. Wszystkich znam 
po imieniu i wiem nawet, które 
miejsca zajmują w kościele. Wierni 

są bardzo zaangażowani i okazują 
nam wiele życzliwości. Pracujemy 
na przedmieściach Karagandy, gdzie 
jest duża bieda i bezrobocie. 

Czy wśród mieszkańców jest wie-
lu potomków zesłańców?

Tak, to spośród nich pochodzi 
wielu naszych parafian. Dzielnicę 
Fiedorowka, w której posługujemy, 
licznie zamieszkują potomkowie 
zesłańców. Wielu z nich pielęgnuje 
swoją wiarę i polskość. Ks. Grzegorz 
raz do roku wyjeżdża z nimi na dwa 
tygodnie do Polski w ramach piel-
grzymki, żeby im pokazywać Ojczy-
znę. Z ks. Grzegorzem uczymy także 
chętnych języka polskiego raz w ty-
godniu po dwie godziny. Większość 
z nich zna polskie modlitwy, ale już 
nie wszyscy rozumieją, co się do 
nich mówi w tym języku. Jak mó-
wią jednak: „Mamy Polskę w sercu”. 

Spotykają się w ramach wspólnoty 
Polaków na Wschodzie, chodzą na 
spotkania opłatkowe, kultywują tra-
dycje jak kolędowanie. 

Jakie są największe problemy 
wśród wiernych, wśród których 
Ksiądz posługuje?

Niestety, Fiedorowkę zamieszkuje 
wiele rozbitych rodzin. Powszech-
ny jest alkoholizm i uzależnienie 
od narkotyków. W efekcie dzie-
ci są zaniedbywane. Kiedy to wi-
dzę, serce mi się kraje. Pamiętam, 
że jak przyjechałem, to choć było 
na początku bardzo gorąco, pogoda 
błyskawicznie się zmieniła. Jest to 
zresztą normalne w klimacie kon-
tynentalnym. Po niecałych dwóch 
tygodniach temperatura spadła nag-
le o 30 stopni. Nie mówiłem jeszcze 
wtedy po rosyjsku, trochę jednak ro-
zumiałem. Byłem sam w klasztorze 
i nagle ktoś zadzwonił do drzwi. 
Szybko wybiegłem na zewnątrz, pa-
trzę, a tam stoją dwie dziewczynki, na 
oko, tak w wieku 10 lat. Było zimno, 
a one były letnio ubrane, miały san-
dały na nogach. Od razu mi się zro-
biło ich żal. Zapytały mnie: „Kiedy 
będzie otwarte Oratorium?”. Wtedy 
zrozumiałem, że najważniejsze, aby 
dzieciom było ciepło i miały co jeść. 

Czy Oratorium powstało specjal-
nie dla dzieci z trudnych rodzin?

Generalnie jest ono dla wszyst-
kich, choć wiadomo, że niektóre 
dzieci potrzebują pomocy bardziej. 
Dzięki temu jednak, że nasi pod-
opieczni są z różnych rodzin, socja-
lizacja przebiega sprawniej. Nie ma 
u nas tarć i podziałów, że ktoś po-
chodzi z takiej rodziny, a ktoś z in-
nej. Razem z wolontariuszami two-
rzymy wspólnotę. Poza katolikami, 
zdarzają się dzieci z rodzin prawo-
sławnych, a nawet muzułmańskich.

Na czym polega praca w Orato-
rium?

To, co dla nas, misjonarzy, jest naj-
ważniejsze, to jak powiedział jeden ▶ 

 W dzielnicy Fiedorowka mieszkańcy są pozbawieni
podstawowych udogodnień jak bieżąca woda.

 Okoliczne dzieci są często zostawione same sobie. 
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◀ ze współbraci, być tam, gdzie rzad-
ko odczuwa się obecność Boga. Jeste-
śmy w Oratorium i nasze świadectwo 
polega właśnie na obecności. Tym, 
co robimy w pierwszym rzędzie, to 
zabiegamy, aby dzieci czuły się u nas 
bezpieczne. Staramy się, aby było ci-
cho, bo w ich domach są często krzyk 
i przemoc. Troszczymy się o to, by 
dzieci nie marzły i nie chodziły głod-
ne. Mogą zjeść u nas ciepły posiłek. 
Jest to możliwe dzięki ofiarodawcom 
z Polski. Tworzymy domową atmo-
sferę, dajemy naszym podopiecznym 
czas na zabawę, a następnie mówimy 
im o Panu Jezusie.

Co Oratorium zmienia w życiu 
dzieci?

Bardzo wiele. Oratorium działa 
już 10 lat i my jako misjonarze ob-
serwujemy, jak dzieci stają się inne 
pod jego wpływem. Przychodzą do 
nas często wystraszone, smutne, 
głodne, zamknięte w sobie. Z cza-
sem stają się coraz bardziej pogod-
ne, bawią się z rówieśnikami, oka-
zują sobie uczucia, przytulają się 
do siebie. Uczymy ich tak podsta-
wowych rzeczy, jak posługiwania 
się sztućcami czy mówienie „Dzień 
dobry”. 

A jakie są potrzeby Oratorium?
Jest ich wiele. Musimy zakupić 

60 ton węgla na zimę, by dzieci nie 
marzły w Oratorium. Karmimy 
obecnie kilkudziesięciu podopiecz-

nych, a chcielibyśmy rozszerzyć tę 
pomoc. Na święta planujemy ko-
lację wigilijną dla najbiedniejszych 
rodzin, zakup prezentów dla dzieci 
i przygotowanie paczek żywnościo-
wych dla ich najbliższych. Chcemy 
też finansować wyprawkę szkolną. 
Tutaj mundurek jest obowiązkowy 
w szkole, a nie wszystkich stać, by 
go opłacić swoim pociechom. 

Jak Ksiądz postrzega swoją rolę 
w tym dziele?

Myślę, że my tutaj siejemy ziar-
no. Te dzieci są bardzo dobre i wie-
rzę, że wyrosną z nich wspaniali lu-
dzie. Trzeba im jednak pomóc, aby 
wydostali się z zaklętego koła biedy, 
która tutaj, w Fiodorowce, jest nie-
stety dziedziczna.  ■

Wesprzyj dzieci z oratorium.

Ofiary prosimy przesyłać 
na konto Centrum 

Pomocników Mariańskich.

Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

Z dopiskiem:
POMAGAM DZIECIOM 

Z KAZACHSTANU

 Dzięki pracy misjonarzy dzieci stają się radosne i mają tak potrzebne 
im poczucie bezpieczeństwa.

 W Oratorium dzieci mogą rozwijać swoje talenty.

 Misjonarze nie tylko dożywiają dzieci, 
ale też starają się, by nie były smutne 
i zamknięte w sobie.
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Niepokalane Poczęcie mówi nam o tym, że Maryja 
od pierwszej chwili istnienia została zachowana 

od grzechu pierworodnego i napełniona pełnią łaski.

Święty początek

Początek życia Maryi ukazuje nam nie tylko Jej świę-
tość, ale przede wszystkim Boga zatroskanego o ratowa-
nie ludzkości i zapraszającego człowieka do współpracy 
w tym zbawczym dziele. Widzimy logikę Bożego dzia-
łania, który obdarza darami i wskazuje zadania. Nie-
pokalana w czasie Zwiastowania usłyszała zaproszenie 
o powołaniu do Bożego macierzyństwa. Wielkość tego 
zadania wymagała szczególnego przygotowania i ob-
darowania. W taki sposób Bóg działa także w naszym 
życiu: wskazując nam zadanie, wcześniej już do niego 
przygotowuje, obdarzając potrzebną łaską.

Doskonalej odkupiona

Podczas gdy nas wszystkich Chrystus wyzwolił 
z grzechu pierworodnego, to Maryję od niego zacho-
wał. Jest dla Niej Odkupicielem, a Jego działanie jest 
odkupieńcze, wspaniałe, doskonałe.

Podobny sposób działania Boga widzimy w naszym 
życiu. Dzieje się to wtedy, kiedy Bóg zachowuje nas od 
jakiegoś zła, strzeże nas przed czymś, co może nam 
szkodzić. Czyż w modlitwie „Ojcze nasz” nie prosimy: 
„ale nas zbaw ode złego”? Moglibyśmy nazwać Jego 
działanie prewencyjnym, zachowawczym. Warto cza-
sem dziękować Bogu za to, przed czym nas uratował, 
przed jakim niebezpieczeństwem uchronił… Kiedyś 
dowiemy się dokładnie przed czym.

 Świątynia Ducha Świętego

Niepokalanie Poczęta jest człowiekiem, który roz-
poczyna ziemskie życie w stanie łaski, czyli w dosko-
nałej przyjaźni z Bogiem.

Maryja-Świątynia jako „pełna łaski” jest od pierwszej 
chwili poczęcia napełniona Duchem Świętym. To On spra-
wia, że jest w pełni przygotowana, aby stać się Matką Boga. 

Misterium Niepokalanego Poczęcia objawia nam, 
że łaska Boża w sposób absolutny „poprzedza” istnie-
nie człowieka i jego odpowiedź, której udziela Bogu. 

W Niepokalanej widzimy wzór otwarcia na działanie 
Ducha Świętego, aby przyjmować Jezusa, żyć dla Nie-
go i o Nim świadczyć wobec świata.   

Znak pierwszeństwa łaski

Misterium Niepokalanego Poczęcia ukazuje nam 
darmowość Chrystusowego zbawienia. Maryja jest 
Niepokalaną nie na mocy swoich zasług, ale z woli 
Boga, którego zbawcze działanie zawsze poprzedza 
ludzką odpowiedź. Możemy zatem podziwiać w Nie-
pokalanym Poczęciu absolutny prymat Boga i Jego 
zbawczą wolę wobec każdego człowieka oraz pierw-
szeństwo łaski w relacji Bóg – stworzenie. 

O zasadzie pierwszeństwa łaski przypomniał nam 
św. Jan Paweł II na progu trzeciego tysiąclecia, podkreślając 
bardzo mocno jej niezbędność w życiu Kościoła: „Istnieje 
pewna pokusa, która od zawsze zagraża życiu duchowemu 
każdego człowieka, a także działalności duszpasterskiej: 
jest nią przekonanie, że rezultaty zależą od naszej zdolno-
ści działania i planowania. To prawda, że Pan Bóg oczekuje 
od nas konkretnej współpracy z Jego łaską, a zatem wzy-
wa nas, byśmy w służbie Jego Królestwu wykorzystywali 
wszystkie zasoby naszej inteligencji i zdolności działania. 
Biada jednak, gdybyśmy zapomnieli, że bez Chrystusa nic 
nie możemy uczynić (por. J 15,10)”.

Kierowanie się zasadą pierwszeństwa łaski budzi 
i umacnia absolutne zaufanie Bożej Opatrzności, czyli 
przekonanie, że Bóg prowadzi historię człowieka i świa-
ta. Budzi też ufność w Boże wsparcie w każdych oko-
licznościach życia.  ■

Niepokalane 
Poczęcie

 Peter Paul Rubens, Niepokalane Poczęcie, 1629 r.


