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K irgistan to jedna z pięciu środ-
kowoazjatyckich byłych republik 
sowieckich, która pojawiła się na 

mapie jako samodzielne państwo w 1991 
r. Graniczy z Kazachstanem, Chinami, 
Tadżykistanem i  Uzbekistanem. Żyje 
tutaj około 5 milionów ludzi: Kirgizi, 
Uzbecy, Rosjanie, Ujgurowie, Dunganie, 
Niemcy, Ukraińcy, Kurdowie, Tadżycy, 
Turcy, Polacy, przesiedleńcy z Kaukazu 
– w sumie około 
60 narodowości. 
W  latach sześć-
dziesiątych XX w. 
udało się założyć 
legalną parafię 
i wybudować nie-
wielki kościółek 
w Biszkeku, jak do tej pory jedyny w ca-
łym kraju. Proboszczem był przez dłu-
gie lata były więzień łagrów, ks. Michael 
Köhler i aż do lat dziewięćdziesiątych 
większość parafian stanowili Niemcy. 
Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. 
opiekę nad katolikami w  Kirgistanie 
wzięli na siebie jezuici. Obecnie pracuje 
tam pięciu jezuitów oraz cztery siostry 
franciszkanki pochodzące ze Słowacji.

Oprócz parafii w Biszkeku misjo-
narze odwiedzają około 30 katolickich 

Parafie są 
wielonarodowościowe 
– jest w nich wielu 
Polaków, ale także 
Koreańczycy czy 
Kirgizi.

????. ???????

Jezuita w więzieniu i przytułku
Pracujący na misjach 
w Kirgistanie twierdzą, 
że bardziej przydaje 
się tam prawo 
jazdy i murarka niż 
święcenia. Coś w tym jest. 
Bez braci zakonnych byłoby 
trudno.
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Wielcy zapomniani – bracia zakonni

wspólnot rozsianych po całym kraju. li-
czą one od kilku do kilkudziesięciu wier-
nych. Ponieważ w tych miejscowościach 
nie ma kościołów, Msze św. odprawia się 
w prywatnych mieszkaniach. Parafie są 
wielonarodowościowe – jest w nich wie-
lu Polaków, ale także Koreańczycy czy 
Kirgizi. Wielu parafian to ludzie starsi, 
chorzy i bardzo biedni, ale jest też spo-
ro dzieci i młodzieży. W 2006 r. papież 
Benedykt XVi ustanowił w Kirgistanie 
administraturę apostolską, a jej pierw-
szym biskupem został jezuita Mikołaj 
Messmer.

Codzienność
Wielu mieszkańców jest bezrobot-

nych i żyje dzięki uprawianiu przydo-
mowych ogródków. emeryci otrzymują 
około 40–50 dolarów miesięcznie, a za 
1 dolara można kupić trzy małe chleby. 
Kobiety pracują w  polu po 10 godzin 

dziennie, w czter-
dziestostopniowym 
skwarze. Otrzymu-
ją dniówkę w  wy-
sokości 3 dolarów 
i taką zapłatę uwa-
ża się za nienajgor-
szą. Wiele dzieci 
jest bezdomnych 
lub pracuje zamiast 
się uczyć. Na wsi 

praktycznie nie działa służba zdrowia, 
a w mieście za wszystko trzeba płacić. 
Spotykałem się z przypadkami, kiedy 
ludzie osobiście robili sobie operacje 
niżami kuchennymi. alkoholizm i kryzys 
rodziny to ogromne problemy będące 
spadkiem po 70 latach komunizmu, które 
w dużej mierze dotykają katolików.

Bracia na pomoc
Jako bracia jezuici rozdzielamy po-

moc materialną przychodzącą z zagrani-
cy (głównie z Niemiec) wśród ludzi cho-
rych, inwalidów, rodzin wielodzietnych 
i osób samotnych. Szczególną troską ota-
czamy domy inwalidów i domy starców. 
W domach inwalidów pacjenci dzielą się 
na trzy grupy: chodzących, pełzających 

i leżących. Są tam ludzie z najcięższymi 
upośledzeniami fizycznymi i psychiczny-
mi. Kiedy ich odwiedzamy, zawsze stara-
my się przywieźć dla każdego bochenek 
chleba, jabłko albo pomidor. Muszę po-
wiedzieć, że jeszcze nigdy nie widziałem 
ludzi, którzy z taką łapczywością jedzą 
chleb. Niektórzy z nich chodzą w łachma-
nach, a domy są w często w złym stanie. 
Staramy się im przywieźć ubrania, któ-
re dostajemy z zagranicy. Oprócz tego 
pokazujemy im filmy religijne (głównie 
animowane, bo te najlepiej rozumieją), 
opowiadamy historie z Biblii, śpiewamy 
i jeśli to jest możliwe odprawiamy Mszę 
św. Najważniejsze dla tych ludzi jest to, 
że ktoś o nich pamięta i ich lubi. Nie ma 
dla nas różnicy czy pomocy potrzebują 
katolicy, protestanci, muzułmanie albo 
prawosławni.

Kapelanowie więzień
Mamy pozwolenie na odwiedzanie 

więzień: w tym także więzienia dla ko-
biet i dla niepełnoletnich. Matki prosiły 

nas np. o pieluchy i mydło dla swoich 
dzieci. Na dzienne wyżywienie więźnia 
przeznaczona jest równowartość jed-
nego bochenka chleba. Bardzo wielu 
więźniów choruje na gruźlicę. W dwóch 
więzieniach istnieją grupy modlitewne, 
gdzie więźniowie regularnie się spoty-
kają, a my głosimy im konferencje o mo-
dlitwie i Biblii. Zostałem stałym kapela-
nem więzienia i zaproszono mnie też do 
pomocy w prowa-
dzeniu centrum 
terapeutycznego 
dla narkomanów 
i  alkoholików. 
W y g ł a s z a ł e m 
tam konferencje 
na temat Pisma 
Świętego, bo choć 
uczestnikami byli muzułmanie, to jednak 
w „Programie dwunastu kroków” ele-
ment chrześcijański jest bardzo wyraźny. 
Szczególnie ważne jest mówienie tym 
ludziom o Bożej miłości i przebaczeniu, 
ponieważ większość z  nich nie tylko 
popełniła przestępstwa, ale także sami 
doświadczyli wiele niesprawiedliwości 
i cierpienia. W więzieniach pokazujemy 
filmy takie jak np. „Pasja” Mela Gibso-
na. Filmy ciszą się wielką popularnością 
i przychodzi na nie nawet po kilkuset 
więźniów,  w salach gdzie nie tylko nie 
ma okien, drzwi i podłóg, ale nawet nie 
ma krzeseł, więc podczas seansu siedzą 
w kucki.

Kobiety pracują 
w polu po 10 
godzin dziennie, 
w czterdziesto- 
stopniowym 
skwarze. 
Otrzymują dniówkę 
w wysokości 3 
dolarów.

Zamiast księdza 
ja zajmowałem 
się załatwianiem 
pieniędzy na naszą 
działalność, pisałem 
projekty, zbierałem 
pieniądze.

Jezuita w więzieniu i przytułku
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Powrót do Polski

Odwiedzamy też domy starców – 
tam żyje czasami po kilkuset zupełnie 
opuszczonych, starych ludzi. Dla nich 
nawet odrobina zainteresowania, czasu 
i wspólna modlitwa ma wielkie znacze-
nie. W domu starców w Dżalalabadzie 
żyła zupełnie samotna pani Regina Bu-
czek, która w 1944 r. wyjechała z Polski, 
z Łukowa. Wkrótce zmarł jej mąż, a po-
tem jedyne dziecko, na malarię. Potem 
pracując przy wyrębie tajgi na północy 
Syberii, niedaleko od Norylska, straciła 
palec. Przejechała na południe Kirgista-
nu i całe życie pracowała w stołówce. 
Kiedy komunizm upadł, jej fabryka zo-
stała zlikwidowana, zaginęły wszystkie 
dokumenty i jeszcze kilka lat pracowała 
za jedzenie i mieszkanie w prywatnym 
barze. W  domu starców otrzymywa-
ła miesięcznie jedno mydło, dwie rolki 
papieru toaletowego i 8 somów (około 
20 centów), za które może kupić 1,5 bo-
chenka chleba. Udało się nam wysłać Pa-
nią Reginę do rodziny do Łukowa, gdzie 
zmarła trzy lata temu.

Kirgiskie dzieci
Kilka lat temu zdecydowałem, że 

będziemy organizować obozy dla dzie-
ci i młodzieży. Pierwszy raz obóz odbył 
się nad jeziorem dla wszystkich dzieci 
razem. W następnym roku były już dwa 
obozy: oddzielnie dla młodzieży, oddziel-
nie dla dzieci. Obecnie 
co roku 

przeprowadzamy już trzy takie katolic-
kie obozy. Organizowałem też obozy dla 
studentów muzułmańskich. Przyjeżdża-
ła młodzież kirgiska z Dżalalabadu, ale 
również młodzi ludzie z Polski, ameryki, 
anglii, nawet z Zimbabwe, z Belgi, Ukra-
iny, Słowenii, czy z Włoch. Część była 
katolikami, a część muzułmanami i ra-
zem byliśmy w górach, razem się tam 
bawiliśmy. Odbywały się zajęcia z angiel-
skiego, ogniska, poruszane były jakieś 
poważniejsze tematy dotyczące religii.

Dla ludzi
Później zacząłem zajmować się bu-

dową domu rekolekcyjnego nad jeziorem 
issyk-kul. Najpierw trzeba było kupić 
ziemię, zorganizować pieniądze, było 
bardzo wiele komplikacji, ale w ciągu 
roku udało się ten dom zbudować i już 
czwarty rok odbywają się tam obozy dla 
dzieci. W zeszłym roku gościliśmy około 
tysiąca dzieci – głównie sieroty i dzieci 
niepełnosprawne. To daje Kościołowi 
możliwość pokazania się na zewnątrz, 
zrobienia czegoś dla ludzi. Wtedy prote-
stanci poznają katolików, a muzułmanie 
poznają chrześcijan.

Twierdzę, że na misjach bardziej 
przydaje się prawo jazdy niż święcenia. 
Na misjach kapłan musi robić bardzo 
wiele takich rzeczy jak brat zakon-
ny. Musi sobie organizo-
wać życie, 

mieszkanie, musi szukać pieniędzy, 
załatwiać sprawy urzędowe, zajmować 
się samochodami, remontami. W Kirgi-
stanie zajmowałem się właśnie takimi 
sprawami i dlatego ksiądz, który był ze 
mną, z bratem. mógł się poświęcać obo-
wiązkom kapłańskim. Zamiast księdza ja 
zajmowałem się załatwianiem pieniędzy 
na naszą działalność, pisałem projekty, 
zbierałem pieniądze w Polsce czy w in-
nych krajach. Organizowałem pobyt wo-
lontariuszy, którzy przyjeżdżają do nas 
i pomagają dzieciom niepełnosprawnym. 
Uczyłem też języka angielskiego, a nawet 
rosyjskiego. Wymyśliłem turnieje piłki 
nożnej. podczas których dzieci miały po 
raz pierwszy kontakt z nami, chrześcija-
nami. Zajmowałem się wieloma różnymi 
innymi sprawami, na przykład odbudową 
cmentarza żołnierzy armii andersa. Ra-
zem ze mną pracował w Kirgistanie brat 
Władymir – Rosjanin. Mówi on biegle 13 
językami w tym arabskim, kirgiskim, tu-
reckim, uzbeckim oraz chińskim i dlate-
go często pracował jako tłumacz, gdy na 
przykład lekarze z europy przyjeżdżali 
do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. 
Bez braci misje w Kirgistanie byłyby 
uboższe, a ewangelizacja trudniejsza.


