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Przemków
Rzymskokatolicka Parafia
p.w. Wniebowzięcia NMP

Proboszcz: Ks. Krzysztof Mrukowicz, tel. (76) 831 93 02
Wikariusz: Ks. Dariusz Siuda, tel. (76) 831 93 21 

ul. Ratuszowa 6, 59-170 Przemków
Msze św. na terenie parafii:

Przemków – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP: Niedziele: 
godz. 8.00, 10.30, 12.00 i 17.00, 
Dni powszednie: godz. 18.00.
Krępa – kaplica p.w. Miłosierdzia Bożego: Niedziele: godz. 
8.00.
Piotrowice – kaplica p.w. Chrystusa Króla, Niedziele: godz. 9.15.
Wysoka – kościół p.w. św. Marcina: Niedziele: godz. 9.15.

Krzepów 
Parafia pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa
Proboszcz: ks. Ryszard KLIMEK

Krzepów,  ul. Akacjowa 34, 
67-200 Głogów, tel: (76) 833-36-03

Kościoły 
(Msze św. w niedzielę):

1. Krzepów – pw. Najśw. Serca Pana Jezusa  8.00, 
11.00 (suma parafialna), 18.00 (msza wieczorna)
W dni powszednie msza w Krzepowie o godz. 18:00
2. Szczyglice – kaplica pw. Narodzenia NMP 9.30

Kancelaria parafialna:
Kancelaria jest czynna w środy, czwartki i soboty, od godz. 16:30 do 17:00. W sprawach 
pilnych prosimy o kontakt telefoniczny. 

Odwiedziny chorych:
Przemków – pierwsze piątki miesiąca.
Pozostałe miejscowości – sobota po pierwszym piątku.

Pozostałe wiadomości:
1. W  niedzielę, 18 września, zakończenie Tygodnia Wychowania. Na Mszę św. o godz. 
17:00 zapraszamy Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów, Dzieci i Młodzież (szcze-
gólnie kandydatów do bierzmowania) na nabożeństwo w Ich intencji.
2. W dniu 18 września, o godz. 18:00, w Niegosławicach rozpocznie się  tygodnio-
wy Kurs Przedmałżeński.
3. W dniu 24 września, w Gębicach k. Gubina odbędzie się Diecezjalny Dzień Młodzie-
ży. Miejsce to zostało wybrane ze względu na przeżywany w naszej Ojczyźnie Rok 
Kolbiański. Gębice to miejsce, w którym w czasie II wojny światowej był więziony przez 
pewien okres czasu św. Maksymilian Maria Kolbe.
4. W niedzielę, 25 września, odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw na 
Jasnej Górze.
5. W sobotę, 1 października, rozpoczną się Nabożeństwa Różańcowe. W dni po-
wszednie będą odprawiane o godz. 17:30, a w niedziele o godz. 16:30.
6. W niedzielę, 2 października, odbędzie się Pielgrzymka Żywego Różańca do Rokit-
na.
7. Kancelaria parafialna jest czynna, w tym tygodniu, w środę, czwartek i sobotę, od 
godz. 16:30 do 17:00.
8. Okazja do spowiedzi – w dni powszednie, przed Mszą św. o godz. 18:00.

Kazachstan – miejsce deportacji, 
męczeństwa, radości i nadziei…
Na wstępie tego mego artykułu-listu, pisanego z nowej na-
szej placówki, pragnę bardzo gorąco podziękować za modli-
twę wszystkim tym, którzy mnie wspierają w tej pracy misyj-
nej na ziemiach Kazachstanu. Dziękuję Bogu za powołanie i 
dziękuję Jemu za ludzi, których On stawiał na mojej drodze 
do Kapłaństwa. Rok temu przyjąłem święcenia kapłańskie w 
Karagandzie, które następnie były opisane w Informatorze 
Duszpasterskim przez Panią Magister Reginę Zawadzką, za 
co także jej serdecznie dziękuję. Dziękuję Redakcji Informa-
tora za okazaną mi życzliwość.

Nazywam się Alosza Miciński MIC. Urodzi-
łem się w Kazachstanie (w Karagandzie) w roku 
1983. Czuję się Polakiem, ponieważ moja babcia 
z prababcią były Polkami i jako osoby polskiej na-
rodowości oraz jako katolicy w 1936 roku zostały 
wywiezione do Kazachstanu. Ja podobnie jak i mój 
ojciec urodziłem się w Karagandzie. Wzrastałem 
wśród ludzi wywiezionych do Kazachstanu i dzię-
ki nim uczyłem się szacunku do życia, szacunku i 
wdzięczności do osób starszych, doświadczonych 
życiem i dotkniętych cierpieniem. Przez 5 lat po-
naglany wewnętrznym pragnieniem, jeszcze przed 
moim wstąpieniem do Zgromadzenia, uczyłem 
się prywatnie w Karagandzie języka polskiego. 
W 2000 roku, mając 17 lat, zostałem przyjęty 
do Zgromadzenia Księży Marianów. Tego 

samego roku opuściłem Kazachstan i 
wyjechałem do Polski w celu odbycia 
formacji zakonnej. Pierwsze Śluby 
zakonne złożyłem w 2002 roku w Skórcu, 
a Śluby Wieczyste w 2008 roku w 
Lublinie. Wspomniane wyżej święcenia 
kapłańskie w stopniu prezbiteratu miały 
miejsce w Karagandzie 12 czerwca 
2010 r. Po święceniach na własną 
prośbę zostałem skierowany do pracy 
do Kazachstanu i przez pierwszy rok 
pracowałem w Karagandzie. Kazach-
stan był miejscem masowych zsyłek, 
był miejscem bólu i cierpienia setek ty-
sięcy ludzi, którzy byli tutaj wywożeni. 
Zabierano tym ludziom wszystko: krewnych, posiadłości, dobytek ży-
cia; zabierano im radość oraz nadzieję na lepsze jutro. Istniały obozy 
pracy nie tylko dla tak zwanych „ludzi politycznie niewygodnych”, ale 
istniały łagry dla żon, mężów, którzy byli uznawani za „zdrajców Oj-
czyzny”. Warto nadmienić także i to, że istniał również obóz dla dzieci, 
których rodzice byli uważani za „element społecznie niebezpieczny”. 
Dzieci te były wychowywane w atmosferze, sprzyjającej rozwoju nie-
nawiści do własnych rodziców, a jeżeli jakieś dziecko potrafiło oprzeć 
się temu naciskowi w sposób jemu tylko wiadomy, i jeżeli miało okazję 
napisać list do swojej matki 
,to pierwsze zdanie, któ-
re było pisane brzmiało: 
„Mamo żyję…” Na stepach 
Kazachstanu spoczywają 
ludzie, którzy już nigdy nie 
powrócili do swojej Ojczy-
zny, którym nigdy nie było 
już dane zobaczyć tego, co 
było im siłą zabrane. Wie-
le osób wywiezionych tu, do 
Kazachstanu, w latach 1939 
następnie 1940 oraz 1941 pamięta te trudne chwile. Jedni wspominają 
o tym niechętnie, z bólem w sercu i łzami w oczach inni gotowi o tym 
trudnym doświadczeniu swojego życia opowiadać innym, podkreśla-
jąc, że to dzięki wierze i dzięki świadomości własnej tożsamości, tego, 
kim są, mogli przetrwać te niełatwe chwile swojego życia. Pamiętam 
jak moja babcia, która też była wywieziona w 1936 roku opowiadała o 
tym wszystkim z wielkim przyjęciem i bólem w sercu…i zawsze wspo-
minała kapłanów, którzy z utratą własnego zdrowia i narażeniem życia 
gorliwie posługiwali zesłańcom (np. ks. Władysław Bukowiński  - art. 

Rok 2011 Rokiem św. Maksymiliana Marii Kolbego
Senatorowie zdecydowali o ogłoszeniu roku 2011 Ro-
kiem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Decyzję w tej 
sprawie podjęto jednogłośnie podczas dzisiejszego po-
siedzenia. Senat przyjął także ustawę, że święto Trzech 
Króli będzie dniem wolnym od pracy.

Senatorowie przypomnieli, że 14 sierpnia 2011 r. minie 
70. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Ma-

rii Kolbego, który jest wyjątkową postacią wśród panteonu wielkich Polaków XX w. Przy-
pomnieli też, że św. Maksymilian jest symbolem ofiar nazizmu oraz „patronem trudnych 
czasów” – jak powiedział Papież Jan Paweł II. Jest także symbolem trudnych wyborów 
obecnych w życiu każdego człowieka.
- Senat Rzeczpospolitej Polskiej czyni to dla uczczenia życia i moralnej postawy tego 
wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu mo-
ralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także obywatela 
świata, który w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie. 
Jego myśl społeczna i ofiara mają szczególne znaczenie dla wciąż odradzającego się 
społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej – czytamy w uchwale.
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„Ks. Władysław Bukowiński-Apostoł Kazachstanu” 
w Informatorze Duszpasterskim nr.9/2011 p. mgr 
Reginy Zawadzkiej). Poprzedni rok, od razu po 
święceniach pracowałem w Karagandzie i tam 
było mi dane  doświadczyć mojej małości wobec 
wielkości tych ludzi, którzy przetrwali te burzliwe 
okresy zsyłek i deportacji. Ludzie Ci do mnie, mło-
dego człowieka, mieli ogromny respekt i szacunek, 
jako do kapłana. Czułem się mały i nieraz po ludz-
ku bezradny wobec wielkości ich wiary, nadziei i 
miłości do Kościoła i Kapłana. Tak na przykład by-
łem wezwany do chorej babci, która przyjaźniła się 
z moją babcią. Ta osoba już była u schyłku swego 
życia. Kiedy wszedłem do pokoju ona, leżąca i nie 
mająca już sił, bardzo się ucieszyła, wzięła moją 
rękę, przytuliła do swego policzka i wypowiadając 
słowa: „Pamiętam o Twojej prośbie o modlitwę. 
Pamiętam o tym. Modliłam się i będę się modlić 
za naszego księdza, nawet po śmierci…” … i trzy-
mając tak moją rękę cicho zasnęła… Wielu było 
takich momentów, w których serce się radowało z 
Kapłaństwa Chrystusowego, w którym, z łaski Bo-
żej, dane mi jest uczestniczyć. Można by było wie-
le pisać o tym, ale nie sposób…

Rzeczywistość pracy w Kazachstanie jest 
trudna. Jest to Państwo, gdzie religię dominują-
cą jest Islam. Różnice narodowościowe też nieraz 
dają o sobie znać (w Kazachstanie mieszka ok. 120 
narodowości). Katolicy uważani są za mniejszość 
i rzeczywiście jest nas bardzo mało. Są parafie, w 
których na Mszę Świętą w tygodniu przychodzi jed-
na dwie osoby, albo wcale nikt nie przyjdzie. Lepiej 
wygląda sprawa z niedzielnym uczestnictwem we 
Mszy Świętej, ale też bywa różnie, wszystko zale-
ży od pory roku i kalendarza prac. Pokolenie, które 
doświadczyło bólu rozstania z Ojczyzną, cierpienia 
z powodu nieobecności duszpasterza jest wierne i 
trwa na modlitwie. Pokolenie w średnim wieku od-
powiada, że albo nie czuje potrzeby, by przychodzić 
do Kościoła, by się modlić, by przestępować do sa-
kramentów, albo, że jest jeszcze niegotowe. Od 10 
sierpnia jestem przeniesiony do Tajynszy, na 
północ Kazachstanu, na naszą nową placówkę. 
Jest nas obecnie dwóch. Jest to parafia, przeważ-
nie składająca się z ludzi polskiego pochodzenia, 
którzy są potomkami byłych zesłańców, których tu 
jest bardzo dużo. Często słyszymy ich tęsknoty za 
Ojczyzną, której już nie będzie im dane zobaczyć; 
tęsknią za kulturą polską, którą starają się, w miarę 
swoich możliwości, pielęgnować; tęsknią za języ-
kiem polskim. Warunki, które tu mamy są o wiele 
trudniejsze niż w Karagandzie. Począwszy od wa-
runków mieszkaniowych, a skończywszy na wa-
runkach klimatycznych. W najbliższym czasie bę-
dzie nas na tej placówce czekał generalny remont 
domu, albo budowa w ogóle czegoś nowego, (ale 
na razie nie mamy pieniędzy ani na jedno, ani na 
drugie). Dom jest bardzo stary, wszystkie kąty tego 
domu już popękały i odchodzą od pozostałej czę-
ści budynku. Ale póki co, to musimy tę zimę prze-
zimować w tym domku, który jest na czas obecny, 
i w tych warunkach, które są. 
Trzeba będzie dokonać wymia-
ny pieca do ogrzewania i wiele 
jeszcze innych rzeczy, o któ-
rych można by było wiele pisać. 
Warto też wspomnieć i to, że tu, 
przy parafii pracują siostry (jest 
ich dwie) ze Zgromadzenia Mat-
ki Bożej Miłosierdzia. One też 
mieszkają w domku podobnym 
do naszego, z tą tylko różnicą, 
że dopiero od pół roku mają do-
prowadzoną wodę, ale do dzi-
siaj nie mają w domku łazienki i 
kanalizacji, przeciekający dach. 
Mają wychodek na zewnątrz. 
Latem to jeszcze jako tako, 

ale w zimie, kiedy jest mróz -45 C... Szkoda tych 
sióstr, ale na razie na damy rady nic zrobić dla nich 
i pewnie kolejna zima dla nich będzie podobna do 
poprzedniej, jeżeli chodzi o te podstawowe sprawy. 
A zatem bieda, to będzie coś, z czym będzie-
my najbardziej się zmagali. Mamy cztery parafie 
dojazdowe oraz kościół parafialny. Dwie wioski, są 
typowo polskie. Na przykład w jednej wiosce jest 
400 domów i są to sami Polacy. Młodzież wyjeż-
dża przeważnie do Polski na studia i już nie wraca. 
W parafii pozostają przeważnie ludzie starsi, dużo 
jest chorych. Od początku tego roku z samej para-
fii (nie z wiosek) wyjechało aż 7 rodzin do Polski. 
Jest to bardzo dużo. Pytania, które sobie zadajemy 
to takie, jak przyciągnąć młodzież do kościoła, jak 
zacząć pracę z małżeństwami i w jaki sposób ją 
poprowadzić, jak dotrzeć do średniego pokolenia, 
by zechciało być i uczestniczyć w życiu kościoła. 
Szukamy możliwości, pytamy Boga, prosząc o 
światło, czekamy... Jest jeszcze Cerkiew Pra-
wosławna oraz Meczet, ale do zaoferowania tym 
ludziom to chyba my mamy najwięcej. Tak mi się 
wydaje. Głosimy Słowo Boże, kontynuujemy pra-
cę naszych poprzedników, którzy w większości 
byli księżmi diecezjalnymi, i którzy nieraz w spo-
sób heroiczny służyli swoim parafianom. Głosimy 
Boga bogatego w Miłosierdzie, Który czeka na 
człowieka, Który przygarnia, Który nie odrzuca 
nikogo. Nadmienię jeszcze tylko to, że do najbliż-
szego księdza mamy albo 40 km albo 70 (to zale-
ży, w jaką stronę jechać).

Potrzeby są duże, a nasze możliwości moc-
no są ograniczone. Stąd prosimy Ludzi Do-
brej Woli o wsparcie naszego duszpaster-
stwa misyjnego i dlatego dla tych wszyst-
kich, którzy zapragną dopomóc nam w tej 
koniecznej pracy, na stepach tego tak roz-
ległego Kraju, podajemy poniżej numer na-
szego konta bankowego w Polsce:

Alexey Mitsinskiy
ul. Olimpijska 12
67-200 Głogów
Numer konta: 24 1240 1415 1111 0010 3963 9014
Dla zainteresowanych kontaktem podajemy także 
adres mailowy: o.aleksy@marianie.kz

Niech Bóg błogosławi, a my, już teraz, 
gorąco dziękujemy za każdą ofiarę - a w 
sposób szczególny serdecznie dziękuje-
my za modlitwę i zapewniamy o naszej 
codziennej modlitwie za naszych Do-
brodziejów.
                             

o. Alosza Miciński MIC


