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WYDARZENIA ZGODNE Z KALENDARZEM

LITURGICZNYM
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Miedzy tradycyjnymi chrzescijanskimi swietami sa dwie powiazane czesci: 
religijna i ludowa. Pierwsza opiera sie na liturgii, która historycznie kojarzy sie z 
Nowym Testamentem, druga na narodowosci, wiec uroczystosc mozna przed-
stawic jako wyjatkowe zjawisko etnokulturowe. Konsekwencja religijna odgrywa 
tutaj kluczowa role.

Kalendarz liturgiczny to instrukcje koscielne dotyczace czasu przemawiania 
lub spiewania godzin liturgicznych, porzadku Mszy i innych nabozenstw kazde-
go dnia w roku, poczawszy od 1 stycznia. do 31 grudnia. Wierzacy doskonale 
zdaja sobie sprawe, ze w roku liturgicznym kosciola swieta sa zwiazane albo 
z dniami tygodnia, albo z dniami miesiaca, co skutkuje dwoma przeplatajacymi 
sie cyklami celebracji - cyklem czasów liturgicznych i cyklem swiat.

Religia odegrala i nadal odgrywa jedna z najwazniejszych ról w ksztal-
towaniu rocznego kalendarza, w tym swiat. Dlatego byc moze najwazniejszym 
celem corocznych swiat jest wykonywanie obowiazków religijnych, rytualów re-
ligijnych. W kontekscie wspólczesnych trendów coroczne obchody, które teraz 
upamietniamy, staly sie takimi na dluzsza mete, a ich postrzeganie i rozumienie 
zostalo zdeterminowane przez wiele czynników historycznych, spolecznych i 
kulturowych. Wiara chrzescijanska zakladala, ze swieta religijne staly sie na-
jpopularniejszymi swietami, a rózne swieta liturgiczne zachecaly do kojarzenia 
swiat chrzescijanskich z narodowoscia. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym 
wydarzenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego okregu trockiego stano-
wia najwieksza czesc wszystkich wydarzen niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego, co tylko raz jeszcze dowodzi, jak bogaty wachlarz religijny jest nadal 
aktualny dla dzisiejszego ludu.

MIEDZY LITURGIA A NARODOWOSCIA
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 Właściciel majątku, sygnatariusz 
Aktu 16 Lutego Donatas Malinauskas, 
w 1930 roku na poczet przyszłego 
kościoła w Witoldowie przeznaczył 
ziemię gospodarstwa Paulinowo wraz 
z zabudowaniami. W 1939 roku został 
wybudowany nowy, przytulny, drewnia-
ny kościółek z jedną wieżą, mający w 
środku trzy nawy. Budowę nadzorował 

WYDARZENIE: Odpusty Św. 
Antoniego w kościele Św. 
Antoniego Padewskiego w 
Witoldowie
DATA: czerwiec
MIEJSCE WYDARZENIA: 

ks. Nikodemas Švogžlys „Olbrzym” 
(lit. „milžinas”). Planowano założyć w 
tym miejscu miasteczko, ale ten po-
mysł nigdy nie został zrealizowany. Z 
okazji roku Witolda Wielkiego parafię 
nazwano Witoldowem. W ten sposób 
noszący imię Św. Antoniego Padews-
kiego kościół w Witoldowie dotrwał do 
naszych dni. W 2009 roku kościół był 
remontowany, wymieniono i nakryto 
blachą dach. 
      Co roku proboszcz parafii Św. Apos-
tołów Filipa i Jakuba w Hanuszyszkach 
Algimantas Gaidukevičius głosi tu co-
roczne Wielkie Odpusty Św. Anton-
iego.
    Św. Antoni Padewski — to wielki cu-
dotwórca, o którego wstawiennictwo 

MALEŃKA PARAFIA W WITOLDOWIE 
I ODPUSTY ŚW. ANTONIEGO
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prosi się w każdych okolicznościach. 
Prosi się o o pomoc w znalezieniu 
zgubionych, odzyskaniu skradzion-
ych rzeczy. Modlą się o jego pomoc 
bezpłodne rodziny. Spiera się o niego 
Lizbona, w której się urodził, z Padwą, 
gdzie zmarł. Te miasta kłócą się o to, 
którego nazwa ma się znajdować w 
przydomku świętego. 
    W pamięci wielu pozostały wraże-
nia i wspomnienia z odpustów, 
odwiedzanych w dzieciństwie. Jednych 
za rękę prowadziła babcia, zdobnych 
biała chustą i wyjściową suknią, albo 
dostojnie ubrany dziadek, dla innych 
było to zwyczajne święto rodziny i 
całej wspólnoty wiernych, po którym 
zawsze otrzymywało się zakupionym 
przy kościele cukierkiem.
     Odpusty kościelne — to dzień, kiedy 
wierni, po określonych przez Kościół 
obchodach liturgicznych, mogą otrzy-
mać odpuszczenie grzechów i zasłużyć 

na odpusty dla siebie i zmarłych. Co 
roku na odpusty Św. Antoniego do Wi-
toldowa przybywają starzy witoldows-
cy parafianie oraz goście z całej krainy 
trockiej i nie tylko. W czasie uroczystej 
Mszy Świętej śpiewa chór, grają or-
gany, wszyscy zebrani są zapraszani 
do wspólnej modlitwy. Po Mszy przed 
kościołem odbywa się program arty-
styczny, ludzie się częstują przynie-
sionymi przez siebie smakołykami, 
rozmawiają. 
     Po II Wojnie Światowej, mimo by-
cia nieznaczną miejscowością wiejską, 
parafia w Witoldowie potrafiła przetr-
wać do dnia dzisiejszego, dbając o 
swoje tradycje. To wielki skarb nie ty-
lko dla parafian Witoldowa, ale i całego 
narodu litewskiego. Jest on jak mozai-
ka, składająca się z wielu malutkich, 
różnych i kolorowych części, których 
prawdziwa siła kryje się we wspólnocie 
i jedności.
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Gdy zboża są już zżęte a ziarna 
zwiezione do składów, kiedy spichrze są 
pełne dóbr na zimę, kiedy nagotowano 
dostatek powideł, można było odetchnąć 
i podziękować ziemi za otrzymane plo-

WYDARZENIE: Zielna, 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny, nabożeństwa w trockiej 
bazylice Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny 
(w sierpniu)
DATA: 15 sierpnia
MIEJSCE WYDARZENIA: 
bazylika Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny 
w Trokach

ny i piękno. Na Zielną kobiety zbierały 
zioła, jak najróżniejsze kwiaty, układały 
bukiety i niosły na poświęcenie przy 
ołtarzu lub do kościoła.

Po przyjęciu chrześcijaństwa, Zielna 
stała się tożsama z Wniebowzięciem Na-
jświętszej Maryi Panny. Powiada się, iż 
po zakończeniu ziemskiego życia Maryi, 
przy Jej grobie czuwali apostołowie. 
Gdy czuwał Piotr, ujrzał jak Maryja pow-
stała i Bóg wziął ją do nieba. Po otwar-
ciu grobu, apostołowie nie znaleźli ciała, 
jedynie dużo pięknych kwiatów. Apostoł 
Jan w Księdze Objawienia opisał obraz 
swojej wizji: „I ukazał się znak wielki na 
niebie: Niewiasta obleczona w słońce 
a księżyc pod jéj nogami, a na głow-
ie jéj korona z gwiazd dwunaści” (Obj 
12,1). Chociaż papież Pius XII wiarę w 

ZIELNA — W PODZIĘCE NIEBU I ZIEMI
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Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Pan-
ny ciałem i duszą do Nieba ogłosił dog-
matem Kościoła w 1950 roku, liturgiczne 
obchody tego wydarzenia są znane od 
V wieku.

Odpusty Zielnej, odbywające się w 
trockiej parafii pw. Zwiastowania Na-
jświętszej Maryi Panny, co roku gro-
madzą mnóstwo ludzi, w ich czasie nie 
tylko odprawiane są Msze Święte, ale 
także ma miejsce uroczysta procesja 
przyozdobionego obrazu Matki Boskiej 
Trockiej ulicami i placami miasta. Ten 
piękny pomysł przywiózł ze sobą przy-
bywszy na parafię ks. Jonas Varaneck-
as. Radosna procesja — to symboliczne 
potwierdzenie, iż Maryja jest królową tej 
krainy, a wszyscy wierni są Jej dziećmi.

W czasie procesji sypane są kwi-
aty, niesie się proporce procesyjne. W 
czasie Mszy Św. święcone są lecznicze 
zioła polne, kwiaty, zboża i warzywa. 
Po zakończeniu Mszy, obchody Zielnej 

przenoszą się na Kiermasz Kapuściany, 
który zazwyczaj odbywa się na wyspie 
Karaimskiej (Kapuścianej).

Odpusty Zielnej w Trokach — to świę-
to przepełnione sakralnością, wspól-
notowością oraz wdzięcznością. Czas, 
kiedy pełni optymizmu i wewnętrznej ra-
dości ludzi gromadzą się we wspólnym 
celu — by być, dziękować i cieszyć się 
upływającym latem.



76

Co roku 25 marca parafianie land-
warowscy i goście miasta niosą kwiaty 
— kwitnący hymn Bogu od ziemi — do 
kościoła Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Panny, gdzie obchodzi się 
uroczystość Zwiastowania Pańskiego i 

WYDARZENIE: Odpust Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny w kościele 
Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny w Landwarowie
DATA: 25 marca
MIEJSCE WYDARZENIA:
Landwarów

odpusty tytularne kościoła.
Uroczyście się obchodzi zwia-

stowanie Pannie Maryi Bożego Arch-
anioła Gabriela, głoszącego plan 
Miłosierdzia Bożego dla ludzkości 
— iż narodzi się z Niej Odkupiciel Je-
zus. Sensem uroczystości jest: tak, 
jak Maryja odpowiedziała Bogu „Tak”, 
również wierni nie tylko słowami, ale 
i swoim życiem powinni rzecz Bogu: 
„Tak”.

W tchnącym włoską architekturą 
kościele w Landwarowie ksiądz ofiaruje 
uroczystą Mszę Świętą, po której, jeśli 
dopisują warunki pogodowe, dookoła 
kościoła rusza eucharystyczna proces-
ja wiernych. Zarówno podczas Mszy, 
jak i po niej, śpiewa zaproszony chór, 

ODPUST ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO ORAZ TCHNIENIE 
WŁOCH W KOŚCIELE ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY W LANDWAROWIE
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tworzący świąteczną atmosferę modli-
twy.

Landwarów od włoskiego Mediola-
nu dzieli ponad dwa tysiące kilometrów, 
ale dla hrabiostwa Krystyny Marii i 
Władysława Tyszkiewiczów nie sta-
nowiło to przeszkody w umieszczaniu 
architektonicznych elementów Włoch i 
Mediolanu w kościele w Landwarowie. 
Nazywany „perłą Landwarowa” kościół 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pan-
ny miał, według pierwotnego projektu, 
być kopią mediolańskiej bazyliki Santa 
Maria delle Grazie (Najświętszej Maryi 
Panny Łaskawej). Wojny mocno skory-
gowały te plany, dlatego landwarowski 
kościół jest tylko podobny do medio-
lańskiej bazyliki, przy której do dziś 
znajduje się obraz Leonarda da Vinci 
„Ostatnia Wieczerza”.

Papież Pius XI, Włoch, przysłał 
temu kościołowi błogosławieństwo i 
XVII-wieczną rzeźbę Ukrzyżowane-
go, która została zamontowana nad 

ołtarzem. Cały wystrój landwarows-
kiego kościoła zasługuje na szczegól-
ną uwagę. Ściany zdobione freskami i 
szczególną techniką sgraffito (nakłada 
się kilka warstw tynku różnych kolorów, 
z górnej warstwy wycina się obraz, 
a wówczas poprzez ścinanie runku 
odsłania się ukryte w niższych warst-
wach barwy) — są unikatem na skalę 
kraju.

Uroczystości Zwiastowania Na-
jświętszej Maryi Panny w Landwarow-
ie gromadzi mieszkańców i gości 
na wspólną modlitwę, do skupienia 
i dziękczynienia. To dzień, gdy dz-
iękuje się Najświętszej Pannie Maryi 
— Pośredniczce Łask Bożych — i 
Wszechmogącemu za wszystko, co 
się od Niego otrzymało i co każdy 
przyniósł w sercu na to święto.
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   Duma Starych Trok — posiadający 
cechy neogotyckie, ogłoszony mianem 
pomnika architektury kościół Zwiastowa-
nia Najświętszej Maryi Pannie i Świętego 
Benedykta, położony nieopodal samych 
Trok, we wsi przy dworcu kolejowym. 
Obecny kościół został odtworzony jeszc-
ze w końcu XIX wieku, gdy na wniosek 
Apolinarego Mikulskiego znajdując się tu 

WYDARZENIE: Odpusty 
Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Pannie i Świętego Benedykta w 
Starych Trokach
DATA: 
MIEJSCE WYDARZENIA:
Stare Troki

klasztor przebudowano w obecny kościół. 
Doznawszy strat spowodowanych oko-
licznościami historii, kościół został os-
tatecznie odrestaurowany w 1921 roku. 
Co roku w środku lata, w upalnym lip-
cu, wszyscy krajanie i przybyli goście 
są zapraszani na uroczyste odpusty Św. 
Benedykta i Matki Bożej Szkaplernej. 
Święty Benedykt słynął z cudów, wy-
trwałej walki z pokusami. Święty stał 
się patronem wielu dziedzin: rolników, 
inżynierów i architektów, chemików, 
uczniów i in. O jego wstawiennictwo prosi 
się dla ochrony przed pokusami diabła. W 
diecezji wileńskiej Świętemu Benedykto-
wi, patronowi Europy, poświęcony jest ten 
jedyny kościół w Starych Trokach.
    Święty Benedykt z siostrą bliźniaczką 
Scholastyką urodził się w 480 roku w 

OTRZYMAĆ ODPUSZCZENIE 
GRZECHÓW I POCZUĆ WSPÓLNOTĘ
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Nursji, w bogatej rodzinie. W Rzymie 
studiował prawo i literaturę, ale szybko 
opuścił to miasto i udał się do odludnie-
jszych miejsc. Szukając bliższego kon-
taktu z Bogiem, zamieszkał w jaskimi 
Subiaco, później nazwanej Sacro Spe-
co (Święta grota). Benedykt przyciągnął 
wielu naśladowców. W okolicach Subiaco 
założył 12 klasztorów, w których żyło po 
12 mnichów. W Średniowieczu klasztory 
benedyktyńskie rozprzestrzeniły się po 
całej Europie. Ten sposób życia religijne-
go był tak owocny, że w 1964 r. Papież 
Paweł VI ogłosił Benedykta patronem 
Europy.
    Podczas odpustów w Starych Trokach 
Msze Święte sprawują proboszczowie 
Trok i Starych Trok, a także zapraszani z 
sąsiednich parafii. Zgromadzeni śpiewa-
ją psalmy, pieśni wielbiące i chwalące 
Boga, księża uroczyście czytają liturgię 

Ofiary i odbywa się tradycyjna procesja. 
Po zakończeniu kościelnej procesji odpu-
stowej, parafianie i goście zapraszani są 
na historyczny kopiec zamkowy klasztoru 
Zwiastowania Pańskiego w Starych Tro-
kach.
    Wszyscy mogą posłuchać specjalnie 
przygotowanego na święto programu 
muzycznego oraz zwiedzić mieszczące 
się tutaj pracownie artystyczne i tar-
gi rzemieślników. Jest też coś dla na-
jmłodszych uczestników święta — cze-
kają ich nastrojowe rozrywki i zabawy. 
Święto łączy wszystkich — małych i 
dużych, młodych i starych — w jedną, 
wielką, kochającą społeczności. Przecież 
odpusty są najważniejszym świętem 
parafii, podczas której wierni mogą uzys-
kać nie tylko odpuszczenie grzechów, ale 
i odczuć wspólnotę z Bogiem, ludźmi i 
sobą samymi.
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Trąby, armaty, bębny. Zdobna 
brama tryumfalna z literami imie-
nia Maryi, dwustu szlachciców z ob-
nażonymi mieczami, ołtarz ozdobiony 
klejnotami, setki księży, gromada wi-
ernych i nieustająca modlitwa — tak 
w 1718 roku został w Trokach ozdo-
biony nadesłanymi z Rzymu koronami 
obraz Matki Bożej. Trockiej Madonnie 
nadano imię Orędowniczki Chorych, a 
ludzie ogłosili ją opiekunką Wielkiego 

WYDARZENIE: Odpusty trockie
DATA: 15 sierpnia
MIEJSCE WYDARZENIA:
Bazylika Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Trokach

Księstwa Litewskiego.
Jaka jest historia słynącego z 

cudów obrazu? Na drugiej stronie 
obrazu Matki Bożej Trockiej została w 
XVIII wieku zapisana legenda o jego 
pochodzeniu. Opowiada się w niej, że 
gdy Witold przyjął chrzest, imperator 
Bizancjum Emanuel II Paleolog po-
darował mu obraz Maryi, namalowany 
przez Św. Łukasza Ewangelistę, dz-
ięki któremu niegdyś przodkowie ce-
sarza pokonali Hunów i Persów. Znaj-
dujący się w Trokach wizerunek Maryi 
nie tylko przyciągał uwagę ze względu 
na cuda, ale i dlatego, że przypominał 
o Witoldzie i jego wielkich czasach. 
Modlić się przed nim przybywali na-
jwyżsi władcy kraju, wielmoże, mnóst-
wo procesji przybywało z najróżnie-

ODPUSTY TROCKIE I CUDOWNY OBRAZ MATKI 
BOŻEJ TROCKIEJ
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jszych stron.
W świadectwach historycznych się 

twierdzi, że wówczas, gdy proszono 
papieża Klemensa XI o ukoronowan-
ie tego obrazu, w Rzymie było ponad 
czterdzieści zaufanych osób z Litwy i 
Polski, które pod przysięgą świadczyły 
o prawdziwości łask tego obrazu. 
Uroczystości koronacyjne, trwające 
osiem dni, dały początek odpustom 
trockim, które są obchodzone do dziś.

 W czasie tych odpustów przy-
pomina się historię, prosi o łaskę i 
zdrowie dla chorych. Co roku orga-
nizowana jest na trasie 35 km piel-
grzymka młodzieży Ostra Brama 
— Landwarów — Troki, do której 
dołączają wierni z całej Litwy. Podróż 
pątników od świątyni Ostrobramskiej 
Matki Miłosierdzia do Matki Bożej 
Trockiej, patronki Litwy, ma głębok-
ie tradycje. Po raz pierwszy zorga-
nizował ją z Wilna do Trok w 1604 
roku biskup wileński Benedykt Wojna 
i proboszcz trocki, prosząc w swoich 

modlitwach o wstawiennictwo Matki 
Bożej, by oddaliła szalejące w kraju 
dżumę i głód. Ze świadectw wynika, 
że przez całą drogę biskup Benedykt 
Wojna szedł boso, a co milę procesja 
się zatrzymywała na modlitwę. Dżuma 
ustąpiła, a ta pierwsza podróż dała 
początek pielgrzymkom wiernych.

 Odpusty trockie zawsze były 
znaczącym wydarzeniem dla wszyst-
kich mieszkańców Trok i sąsiednich 
parafii. Obecnie odbywające się 
odpusty trwają cały tydzień, stają się 
powoli coraz ważniejsze dla wszyst-
kich litewskich katolików, gdyż jest to 
dziedzictwo duchowe i historyczne.


