
Parafia pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Ułan-Ude

Republika Buriacja



Historia Parafii

• Pierwszymi katolikami byli Polacy, którzy przybyli 
już w połowie  XIX wieku. Oni też wybudowali 
drewniany kościól, ktory w 1909 r. został 
poświęcony. Po rewolucji został rozgrabiony i 
zamknięty, ksiądz i parafianie byli represjo-
nowani. Obecnie pozostało tylko miejsce, gdzie 
się on znajdował. Przez długie lata katolicy nie 
mieli możliwosci wyznawania swojej wiary. 



Pierwszy kościół w Buriacji 
poświęcony był w 1909r.



W 1930 roku, kościół został zamknięty i 
zamieniony na stołówkę, potem na skład, a 

w końcu wywieziony z miasta.



Przez długie lata katolicy nie mieli 
możliwosci wyznawania swojej 

wiary 



W 1999r. na nowo została zarejstrowana parafia w 
Ułan-Ude. Od 2000 roku jest na stałe ksiądz i 

siostry Dominikanki

• W 2002 roku 
rozpoczęto budowę 
kościoła.

• Na Boże Narodzenie 
2003 roku, została 
odprawiona pierwsza 
Msza św. w 
nowowybudowanej 
świątyni. 



Nasi parafianie



Sakrament Chrztu św. dorosłych i dzieci



Nasi najstarsi parafianie



Siostry prowadzą przy parafii świetlicę dla 
dzieci z biednych rodzin



Praca z dziećmi

• Codziennie do świetlicy 
przychodzi 20 – 30 dzieci, 
które szukaję u nas nie 
tylko ciepłego kąta i 
strawy, ale przede 
wszystkim poczucia 
bezpieczeństwa, 
akceptacji i ciepła 
rodzinnego, którego tak 
bardzo im brakuje w 
domu rodzinnym.



Co roku wyjeżdzamy z dziećmi na „Wakacje 
z Bogiem” nad Bajkał



Wakacje z Bogiem



Katecheza dla dzieci 



Diecezjalne spotkanie młodzieży w 
Irkucku



Terytorium naszej parafii jest 
większe niż cała Polska

• Do parafii w Irkucku 
mamy 450 km!

• Do drugiej parafii w 
Czycie jest 700 km!!

• Do najbliższej parafii 
mamy 300 km - ale to już 
jest w Darchanie w 
Mongolii!!!



Ułan-Ude jest stolicą Republiki 
Buriacja

• Ułan-Ude zamieszkuje 
400 tyś. mieszkańców

• 30% ludności to 
Buriaci

• Dominują dwie 
religie: 
chrześcijaństwo i 
buddyzm



Główny plac w Ułan-Ude



40 km od Ułan-Ude znajduje się Centrum 
buddyzmu w Rosji – Iwołgiński dacan



Szamańskie obyczaje



Сzuma i jurty buriackie



Perłą Buriacji jest jezioro Bajkał



Jezioro Bajkał

• Długość – 650 km

• Głębokość – 1638 m

• Szerokość – 80 km



Wyspa Olchon na Bajkale



Góra Szamanka na wyspie Olchon



Bajkał zimą zamarza całkowicie



Grubość lodu na Bajkale wynosi 
ponad 1metr!

• „Droga zimowa” na 
Bajkale

• Odpoczynek na 
zamarzniętym jeziorze 
- pod nami głębokość 
ponad 400m 



Łowienie bajkalskiej ryby - omula



Przyroda Buriacji



Przyroda Buriacji



Góry Sajany, najwyższy szczyt 
Munku-Sardyk – 3491 m



Po za miastem można spotkać pasące 
się stada koni lub wielbłądów...



Zapraszamy!!!


