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   Kościół Św. Jana Chrzciciela — to 
prawdziwy skarb Połuknia. Możliwość 
spotkania na wspólną modlitwę, obcho-
dzenia odpustów — daje miejscowej 
wspólnocie i przybywającym gościom 
możliwość odczucia radości braterst-
wa, poznania tradycji liturgicznych, ich 
przeżywania i pielęgnowania. Gdy w 
1941 roku żołnierze niemieccy spalili 
znajdujący się tu drewniany kościół, po 

WYDARZENIE: Tytularne odpusty 
kościoła Św. Jana Chrzciciela w 
Połukniu
DATA: 
MIEJSCE WYDARZENIA:
Połuknie

kilku latach wybudowany został nowy, 
tymczasowy, który w 1981 roku został 
zrekonstruowany: wydłużony, poszer-
zony, uzupełniony o dzwonnicę. Kościół 
ma plan prostokątny, bryłę bazyliki, jed-
ną wieżę, z przedsionkiem, wieżyczką. 
Wnętrze ma trzy nawy, oddzielone słupa-
mi, trzy ołtarze. Nabożeństwa odbywają 
się w językach polskim i litewskim. Pa-
tronem kościoła jest Św. Jan Chrzciciel, 
więc od dawna w tej parafii największe 
odpusty są poświęcone właśnie temu 
świętemu.
    W tradycji chrześcijańskiej Św. Jan 
Chrzciciel jest ostatnim prorokiem Star-
ego Testamentu i pierwszym świętym 
Nowego Testamentu — poprzednik-
iem Jezusa Chrystusa, ogłoszonym w 
Starym Testamencie. Część młodości 

ODPUSTY ŚW. JANA CHRZCICIELA 
W POŁUKNIU
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Jan spędził sam na pustyni, później w 
dorzeczu Jordanu zaczął działalność 
proroka, głosił nadchodzące Królest-
wo Boże, w rzece chrzcił żałujących za 
grzechy. Jan Chrzciciel ochrzcił i Jezusa, 
nazywają go Mesjaszem.
   Tytularne odpusty kościoła pw. Św. 
Jana Chrzciciela w Połukniu odbywają 
się co roku, 24 czerwca, ale jeśli ta data 
przypada na środek tygodnia, są przeno-
szone na najbliższą niedzielę. Czasem 
odpusty pokrywają się z różnymi pamięt-
nymi datami dla Połuknia, rocznicami 
ważnych wydarzeń. Początkiem odpus-
tu jest uroczysta Msza Święta, po niej 
następuje procesja. Przybyli handlarze 
oferują pyszne pierniki, zawinięte w 
kolorowe papierki, domowe słodycze 
z cukru, obrazki świętych, krzyżyki, 
różańce i inne dewocjonalia. Na wiec-
zór wszyscy połuknianie, wracający kra-
janie i przybywający goście, gromadzą 
się przy budynku gminy na noc święto-
jańską, gdzie ma miejsce koncert, różne 

rozrywki dla dzieci, rodzin, zawody spor-
towe i inne atrakcje. W programie kon-
certowym biorą udział zarówno lokalne, 
jak i przybywające z insząd zespoły ar-
tystyczne. Chociaż odpusty są tradycy-
jne, co roku nabywają coraz to nowego 
kolorytu. Doświadczenie ludzi wzbogaca 
odpusty, nadając im charakteru sakral-
nego wyciszenia i wspólnoty.
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Hanuszyski kościół Św. Apostołów 
Filipa i Jakuba w źródłach historycznych 
pojawia się po raz pierwszy na począt-
ku XVI wieku. Z biegiem czasu, doznał 
wielu prób — płonął, był burzony, znów 
i znów powstawał z ruin, niczym feniks z 
popiołów. W roku 1829 został zbudowa-
ny z cegieł i kamienia. W tym samym 
roku został poświęcony. Na początku XX 
wieku na organach  grał w hanuszyskim 

WYDARZENIE: Liturgiczne święta 
oraz obchody w kościele Św. Apos-
tołów Filipa i Jakuba w 
Hanuszyszkach
DATA: przez cały rok
MIEJSCE WYDARZENIA:
Hanuszyszki

kościele Kipras Petrauskas, a proboszc-
zem był ksiądz Nikodemas Švogžlys „Ol-
brzym”, słynący z kazań oraz działalności 
publicystycznej, historycznej, społecznej.

W 1993 roku przy kościele pochow-
ano sprowadzone z Ałtaju szczątki syg-
natariusza Aktu Niepodległości Litwy 
Donatasa Malinauskasa, jego żony Sofii 
Malinauskienė (Tanskiej), siostry Filo-
meny Malinauskaitė. I teraz w kościele 
Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Ha-
nuszyszkach szczególną uwagę zwraca 
się na państwowe święta i dni pamięci: 13 
Stycznia, 16 Lutego — Dzień Odrodzenia 
Państwa Litewskiego, 11 Marca — Dzień 
Odrodzenia Niepodległości Litwy, 6 Lipca 
— Dzień Państwa. Są ofiarowane Msze 
Święte za wolną Litwę, za zmarłych — 
walczących o wolność Litwy, za żywych 

W DRODZE ŚW. JAKUBA, 
PRZYSTANĄĆ W HANUSZYSZKACH
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— pielęgnujących i tworzących Litwę dz-
isiaj.

W 2019 roku uroczyście obchodzono 
190. jubileusz kościoła Św. Apostołów 
Filipa i Jakuba w Hanuszyszkach. Pod-
czas przygotowań, staraniem proboszc-
za Algimantasa Gaidukevičiusa, odnow-
iono zastawę liturgiczną, odrestaurowano 
wizerunki Ducha Świętego, Św. Jerzego, 
Św. Antoniego i Św. Józefa, wypolerow-
ano i ładnie wywieszono wota, wymie-
niono witraże okienne, wyremontowano 
kościelne organy.

W kościele obchodzone są odpusty 
Św. Józefa, Św. Apostołów Filipa i Jaku-
ba, Zesłania Ducha Świętego Apostołom 
(Zielone Świątki, Pięćdziesiątnica), Św. 
Rocha. W pamięci naszych przodków po-
zostały ładne wspomnienia z najsławnie-
jszych odpustów Św. Rocha, kiedy gro-
madziło się najwięcej ludzi ze wszystkich 
zakątków parafii, spotykali się dawno 
niewidziani krewni. Ludzie nie śpieszyli, 
by się rozejść. Po Mszy Świętej rozma-
wiali przed kościołem, grupkami zasiada-
li na łące, w podwórkach krewniaków. 
Odpusty Św. Rocha są dla parafian na-
jbardziej pamiętne.

Najwazniejszymi świętami liturgic-
znymi w parafii kościoła Św. Apostołów 
Filipa i Jakuba w Hanuszyszkach są: na-
jważniejsze, tytularne odpusty kościoła 
Św. Filipa i Jakuba, Boże Narodzenie 
— święto przyjścia na świat Chrystusa, 
Wielkanoc — Święto Zmartwywstania 
Pańskiego. Parafianie się do nich odpow-
iedzialnie przygotowują. Podkreślane jest 
skupienie, modlitwa, wyciszenie, znacze-
nie spowiedzi i Komunii Świętej, porząd-
kuje się kościół i ozdabia ołtarze.

Podczas postu, w oczekiwaniu na 
Zmartwywstanie Chrystusa — Święto 

Wielkanocy, w piątki i niedziele przed 
Mszą Świętą, w kościele odbywa się Dro-
ga Krzyżowa. Przy każdej stacji powstaje 
się na modlitwę, rozważanie męki, śmier-
ci i zmartwychwstania Chrystusa, śpiewa 
się pieśni postne. W Wielkanoc, rano o 
godzinie 8 rozpoczyna się świąteczne 
nabożeństwo. Wyświęca się pisanki, ch-
leb i inne pożywienie, które znajdzie się 
na wielkanocnym stole. Kościół ponown-
ie jest upiększany wczesnowiosennymi 
kwiatami. Środkowy ołtarz przyozdabia 
się tkaninami o jasnych kolorach: białym, 
żółtym. 

Od wczesnego średniowiecza po 
dzień dzisiejszy pielgrzymi podążają do 
katedry Santiago de Compostela, gdzie 
odnaleziono pochówek Św. Apostoła 
Jakuba. W 2012 roku ten szlak zaczęto 
popularyzować i na Litwie, a kościół Św. 
Filipa i Jakuba w Hanuszyszkach został 
wciągnięty do europejskiego szlaku Św. 
Jakuba. 1 czerwca 2016 roku Rząd Lit-
wy postanowił oznaczyć 32 świątynie Li-
twy znakiem rozpoznawczym szlaku Św. 
Jakuba — żółtą muszlą na niebieskim tle. 
Wśród nich są dwie, znajdujące się w re-
jonie trockim: bazylika Zwiastowania Na-
jświętszej Maryi Panny w Trokach oraz 
kościół Św. Apostołów Filipa i Jakuba w 
Hanuszyszkach.

Pielgrzymi, udający się w drogę Św. 
Jakuba, zawsze odwiedzają hanuszyski 
kościół w rejonie trockim. W ten sposób 
wieść o kościele i Hanuszyszkach niesie 
się szlakami pielgrzymstwa i pobożności 
na Litwie.
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Najważniejszy w stronach trockich 
cmentarz starowierów znajduje się w 
Danieliszkach. We wsi, która powstała 
po rozpoczętej przez Wielkiego Księcia 
Litewskiego i Króla Polski Zygmunta Au-
gusta w 1548 roki pomiarze włócznej. 
Poszukującym, jak tam dotrzeć, dziś 
należałoby mówić: zachodnia część 
narodowego historycznego parku trock-
iego, 8 kilometrów od Trok, teren rezer-
watu krajobrazowego Kudrionys.

W dokumentach z1822 roku ws-

WYDARZENIE: Modlitwy na 
cmentarzu w Danieliszkach
DATA: 
MIEJSCE WYDARZENIA:
Danieliszki

kazuje się, że na ziemiach dworzan 
Römerów żyli starowiercy. Wspól-
notę starowierców we wsi Danielisz-
ki tworzyło wówczas 116 osób. Wieś 
zanika, ale jest bardzo ważna w życiu 
wspólnoty starowierców na Litwie, gdyż 
na nabożeństwa do znajdującej się 
we wsi cerkwi przybywają starowiercy 
mieszkający w innych miejscowościach 
Litwy, a na działającym tu cmentarzu są 
grzebani ich bliscy.

Cmentarz jest pieczołowicie 
doglądany, dużo na nim starych i 
współczesnych nagrobków. Starow-
iercy w Danieliszkach spotykają się kil-
ka razy do roku. Członkowie wspólnoty 
spotykają się na danieliskim cmentarzu 
w Pięćdziesiątnicę, kiedy wspomina się 
zmarłych bliskich.

STAROWIERSTWO ODRADZA SIĘ W MODLITWIE 
— WSPOMNIENIU ORAZ USZANOWANIU TYCH, 
KTÓRZY ODESZLI
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Starowierstwo żyje w tej wsi ty-
lko wówczas, kiedy wierni zbierają się 
uczcić zmarłych. Wówczas zjeżdżają 
się wszyscy pochodzący z tej wsi star-
si ludzie, ich dzieci i wnuki, którzy żyją 
teraz w Wilnie, Kownie, Trokach, Elek-
trenach czy innych miejscach. Święto 
uczczenia zmarłych rozpoczyna się od 
nabożeństwa w wybudowanej przed 
ponad stu laty cerkwi. 

Cerkiew w Danieliszkach była i 
jest najważniejszym domem modlitwy 
starowierców w krainie trockiej. Przez 
długie lata wspólnota starowierska na 
Litwie nie otrzymywała pozwolenia na 
budowę domu modlitwy w Wilnie i dopi-
ero w 1830 roku wybudowała niewielką 
świątynię na cmentarzu. W 1835 roku 
uzyskano zezwolenie na nabożeństwa 
podczas świąt. Budynek powoli się roz-
budowywał. Cerkiew otwiera drzwi trzy 
razu do roku — w Dzień Świętej Trój-
cy, Wielkanoc i podczas wysłuchiwania 
spowiedzi. Wspólnoty religijne starow-
ierców są szczególne tym, że nie mają 
kapłanów ani hierarchii kościelnej. Ich 
funkcje pełni wybrany przez wspólnotę 

świecki. 
Po nabożeństwie grupa starow-

ierców idzie na znajdujący się we wsi 
stary cmentarz. Tu wybrany przez 
wspólnotę pełniący funkcje kapła-
na starszy święci każdy grób, zebra-
ni powoli idąc od groby do grobu się 
modlą, śpiewają stare pieśni. Maniera 
śpiewu starowierców wyróżnia się swo-
ją monotonicznością.

Zebrani przy jednym grobie modlą 
się przez około 10 minut. Przez to 
odwiedzenie niewielkiego wiejskiego 
cmentarzyka w Danieliszkach z pieśni-
ami i modłami zajmuje bardzo długo. 
Według starych tradycji, starowierzy 
pieśniarzy częstują przygotowanym 
przez siebie jedzeniem, malowanymi 
jajkami.

Pielęgnując i praktykując swoje 
głębokie tradycje, wspólnota starow-
ierców tak dba o swoje korzenie i budu-
je wzajemne więzy. To stróże starych 
tradycji i obrzędów prawosławia, którzy 
bardzo dobrze rozumieją znaczenie 
modlitwy, skupienia i wzajemnych więzi 
we współczesnym społeczeństwie, cią-
gle pędzącym i się zmieniającym.
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Kościół Św. Trójcy w Rykontach, o 
gotyckiej konstrukcji i renesansowych 
formach, jest jedną z najstarszych 
świątyń w powiecie trockim. Wybudował 
go w 1585 roku właściciel pałacu Ryko-
nty, Adam Talwosz. Piękno kościoła 
urzekało nawet tych, którzy zwiedzili na-

jważniejsze miasta Europy. 
W XVII wieku Rykonty nabyli Ogińs-

cy. W 1655 roku żołdactwo Moskwy 
zburzyło kościół. Ponad trzydzieści lat 
odbudowywał go Marcjan Ogiński, który 
w 1688 r. przekazał świątynię trock-
iemu klasztorowi dominikanów i kościół 
w Rykontach stał się katolicki. W 1921 
r. założono parafię Św. Trójcy w Rykon-
tach, a w 1935 r. kościół odnowiono.

Ogińscy — to ród wielmożów i 
książąt Wielkiego Księstwa Litewskiego 
i Litwy, od końca XVII w. mający wielki 
wpływ na życie polityczne i kulturalne 
Litwy. W kościele w Rykontach, w mie-
jscach zwyczajowego umieszczania 
nagrobków fundatorów, na ścianie po 
dwóch stronach ołtarza namalowane 
są pełnosylwetkowe portrety Marcjana 

WYDARZENIE: Odpust Św. Trójcy 
w kościele Św. Trójcy w Rykontach 
(przez cały rok); kościół w 
Rykontach został wciągnięty na 
trasę dziedzictwa kulturalnego 
Ogińskich.
DATA: 29 września
MIEJSCE WYDARZENIA:
wieś Rykonty 

NA SZLAKU OGIŃSKIEGO — PRZYSTANEK 
ODPUSTÓW ŚWIĘTEJ TRÓJCY W 
RYKONTACH
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Aleksandra Ogińskiego i jego żony, Mar-
cybelli Anny Hlebowiczównej. Obecnie 
całkiem zmarniałe i ledwo dostrzegalne, 
wcześniej uszkodzone przy nieudanej 
restauracji, są uważane nie tylko za epi-
tafia (napisy na nagrobkach lub spec-
jalnych tablicach, często wierszowane, 
oddające cześć zmarłemu) znakomitej 
rodziny, ale też fundacyjnymi wizerunk-
ami zasłużonych małżonków, chociaż 
odrestaurowali tylko zburzony przez 
Rosjan kościół. Właśnie tą, podstawową 
funkcję tych obrazów, odzwierciedla 
dumna postawa Ogińskiego i wyrasta-
jące nad obydwiema postaciami bal-
dachimy, określające małżonków nie 
jako pokornych sługów Kościoła, a jako 
dumnych dobroczyńców.

Niedziela Św. Trójcy jest obchodzona 
tydzień po Zielonych Świątkach, by odd-
ać cześć jednej z podstawowych prawd 
wiary chrześcijańskiej — wiarę w Trójcę 
Świętą. Te uroczystości Przenajświętszej 
Trójcy powszechną uroczystością ogłosił 

papież Jan XXII. W Rykontach co roku 
w uroczystość Św. Trójcy odbywają się 
odpusty świątyni. W ich czasie uroczyś-
cie ofiarowuje się Mszę Świętą, w której 
biorą udział księża miejscowi i gościnnie 
przybyli, kroczy procesja, odbywa się 
program duchowy i kulturalny.

Kościół w Rykontach, wciągnięty 
został do szlaku dziedzictwa kultury 
Ogińskich, który wygląda tak: powiat 
elektreński — cerkiew w Jewiu, powiat 
płungiański — pałac w Płungianach, po-
wiat trocki — kościół w Rykontach, w Wil-
nie — pałac Ogińskich, zespół pałacowy 
Vileišisów, cerkiew Św. Ducha, powiat 
wileński — obserwatorium Uniwersytetu 
Wileńskiego. Ten krajoznawczy szlak i 
jego obiekty są bezpośrednio związane 
z rodem Ogińskich i ich spuścizną na 
Litwie. To trasa na co najmniej dwa dni, 
która udzieli wielu wrażeń, historii oraz, 
rzecz jasna, wesołych emocji i przeżyć.
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Piękne święto śródletnie — Odpust 
Anny — do Kościoła Świętych Apos-
tołów Szymona i Judy Tadeusza w 
Duśmianach co rok przyciąga nie tylko 
miejscowych mieszkańców, ale i ich 
przyjaciół i krewnych z dalekich zakąt-
ków Litwy. Zebrani do wspólnej modlit-
wy parafianie i przybyli goście wspom-
inają i w sposób szczególny oddają 
cześć Św. Annie.

WYDARZENIE: Wielki Odpust 
Świętej Anny w Kościele Św. 
Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza w Duśmianach
DATA: miesiąc lipiec
MIEJSCE WYDARZENIA:
Duśmiany

Wedle legendy, Św. Anna była córką 
koczowniczego pasterza Akara, uro-
dzona w Nazarecie i wychowana w 
świątyni w Jeruzalem. Gdy miała około 
20 lat, wyszła za nazarejczyka Joachi-
ma. Małżeństwo po dwudziestu latach 
pożycia nie doczekało się dzieci i z tej 
przyczyny bardzo się zamartwiali. Os-
tatecznie Joachim postanowił iść na 
pustynię i tam modlić się czterdzieści 
dni i czterdzieści nocy, aby móc docze-
kać się dziecka. Gdy był na pustyni, 
Annę odwiedził anioł i oznajmił, że Bóg 
usłyszał ich modlitwy i doczekają się 
dziecka. Anna, w wieku czterdziestu lat, 
była tak szczęśliwa urodziwszy córec-
zkę Marię, że ofiarowała ją Bogu.

Podług tego, w dzień Odpustu Anny 
w Duśmianach organizowane jest tra-

ODPRĘŻYĆ CIAŁO I DUCHA — ODPUST 
ANNY W DUŚMIANACH
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dycyjne prawie 60 lat liczące święto. 
W czasie obchodów oddaje się hołd 
imienniczkom Annom, których w kraju 
duśmiańskim nie brakuje. Corocznie 
odpowiednio jest też uhonorowany 
chlebek, tradycyjnie składa się życzenia 
jubilatom bieżącego roku, gospodarzom 
ogrodów, odbywa się koncert.

Kościół w Duśmianach został wy-
budowany z inicjatywy i ze środków za-
konu kamedułów w 1818 roku. W tym 
roku kościół został ostatecznie urząd-
zony i poświęcony. W 1821 roku kon-
systorz wileński utworzył komisję celem 
ustalenia granic Duśmian. Do parafii 
duśmiańskiej wliczono pięć dworów i 
192 pańszczyźnianych chat kurnych 
wraz z 1157 parafianami. Parafia zos-
tała utworzona w 1925 roku. Od począt-
ku XX wieku tliła się nadzieja na budowę 
nowego murowanego kościoła, jednak 
nie udało się tego uczynić. Kościół nosi 
cechy stylu klasycystycznego i stylu 
ludowego. Okna łukowe z obwódką, ty-
lko w elewacji jest dwuczęściowe pros-
tokątne okno z obramowaniem. Wnętrze 

kościoła przyozdabiają trzy drewniane 
ołtarze. Na dużym ołtarzu wiszą dwa 
obrazy Św. Romualda i Najświętszej 
Maryi Dziewiczy z Dzieciątkiem nama-
lowane przez kamedułów.

Przybywający na Odpust Anny nie 
tylko dają odpoczynek swojej duszy 
poprzez uczestnictwo we mszy świętej 
i procesji, ale też napełniają swój umysł 
i ciało dobrymi emocjami oraz wesołymi 
doświadczeniami corocznych Dni Ann.
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Hanuszyszki to niewielkie miastec-
zko w powiecie trockim, położone na 
pojezierzu dzukijskim. Osadę zdobi 
wiele obiektów, które stały się już his-
torycznym dziedzictwem, między inny-
mi – duma parafian, kościół miejski pod 
wezwaniem apostołów Filipa i Jakuba. 
Powstał w XIX wieku na miejscu pier-
wszego, niespodziewanie spalonego 

WYDARZENIE: odpusty Św. Rocha w 
kościele pw. Św. Apostołów Filipa i 
Jakuba
DATA: 16 sierpnia 
MIEJSCE WYDARZENIA:
Hanuszyszki

domu modlitwy w Hanuszyszkach. 
Budowę kościoła zapoczątkował życ-
zliwy włodarz, dzięki któremu miasto 
zyskało neoklasycystyczny kościół 
murowany z cegły i kamienia. Obecnie 
kościół znajduje się na liście zabytków 
architektury Litwy.

Wspomnienia z dzieciństwa wielu 
mieszkańców Hanuszyszek kojarzą 
się z tradycyjnie w końcu lata odpra-
wianymi odpustami Św. Rocha. Dzięki 
staraniom wszystkich parafian i pro-
boszcza parafii, święto odpustów co 
roku zaskakuje swoją oryginalnością 
oraz świąteczną i sakralną atmosferą. 
Miasto błyszczy czystością, a ołtarze 
kościoła już z daleka przyciągają wzrok 
okazałością letnich kwiatów.

ODPUSTY ŚW. ROCHA — CUDOWNEGO 
PATRONA CHORYCH W HANUSZYSZKACH
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Św. Roch — to święty pochodze-
nia francuskiego, który żył w XIII-XIV 
wieku. Rozdał swój majątek ubogim i 
sam stał się pielgrzymem. Swoje życie 
Św. Roch poświęcił opiece nad chory-
mi na dżumę. Według legend miał cu-
downą moc uzdrawiania. Sam też był 
zarażony dżumą, ale z Bożą pomocą 
został uzdrowiony. Św. Roch dużo po-
dróżował, lecząc chorych. Podczas 
podróży święty był podejrzany o sz-
piegostwo, aresztowany i uwięziony. W 
więzieniu zmarł. Dziś ten święty uważa-
ny jest za opiekuna chorych. Podczas 
odpustów Św. Rocha zarówno miesz-
kańcy miasteczka, jak i goście z oko-
lic, odkładając na bok codzienne troski, 
odświętnie ubrani, śpieszą do kościoła 
zaczerpnąć pokoju Bożego i proszą Św. 
Rocha o zdrowie dla siebie i swoich blis-
kich. 

Msza w kościele Św. Apostołów Fili-
pa i Jakuba jest zwieńczona szczególną 

pobożnością dla otrzymania odpustów, 
a barwny jarmark i przygotowany pro-
gram koncertów na placu zachwyca wi-
ernych. Ta coroczna tradycja nie zanika 
i wręcz przeciwnie, zagłębia się coraz 
bardziej w serce każdego uczestnika 
odpustów.


