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Święto Chrztu Pańskiego to jed-
no z podstawowych świąt w kościele 
prawosławnym. Obchodzone jest 19 
stycznia. Jezus Chrystus przyszedł do 
Jana Chrzciciela, który Go ochrzcił w 
rzece Jordanu, ujawnił się całemu świa-
tu.

Dzień Chrztu Pańskiego to pierwszy 
krok Jezusa w przejęciu od ludzi cięża-
ru za grzechy. Podstawowa cecha tego 

WYDARZENIE: Odpust Chrztu 
Pańskiego w Cerkwi Zrodzenia 
Matki Bożej w Trokach
DATA: I kwartał
MIEJSCE WYDARZENIA:
Troki

święta to woda święcona. 18 stycznia, 
według tradycji kościoła, wierni muszą 
pościć. W Dniu Chrztu Pańskiego w 
trakcie liturgii śpiewane są modlitwy.

Od dawnych czasów Święto Chrz-
tu jest kojarzone z surowymi mrozami. 
Zima kalendarzowa pozwalała wyciąć 
przeręblę w formie Krzyża, w której 
wykąpać się mogli krzepcy śmiałkowie. 
Mówi się, że tego dnia każda woda jest 
święcona.

Prawosławna cerkiew Zrodzenia 
Najjaśniejszej Matki Bożej stoi w samym 
centrum Trok. Decyzja o budowie cerk-
wi została podjęta w 1861 roku. Na ten 
cel rosyjska cesarzowa Maria Alek-
sandrowna ofiarowała 6 000 rubli, a G. 
Adelson, budowniczy kolejowego tun-
elu Kowno-Ponary, przekazał 50 000 

ODPUST CHRZTU PAŃSKIEGO — ŚWIĘTOWAĆ 
CHRZEST JEZUSA I ZMYĆ GRZECHY
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cegieł. Prace budowlane rozpoczęły 
się w 1862 roku, gdy do inspekcji został 
przydzielony inżynier pałaców Skarbu 
Państwa, A. Polozov. Przystosował on 
typowy projekt cerkiewny do wybranej 
lokalizacji.  22 września 1863 roku cerk-
iew została poświęcona, nadano jej imię 
Zrodzenia Najjaśniejszej Matki Bożej.

W 1915 roku cerkiew odwiedzało 
1000 wiernych. W czasie pierwszej 
wojny światowej dwa pociski trafiły w 
cerkiew i prawie zburzyły cerkiewną dz-
wonnicę. Przez długi czas Msze odby-
wały się we własnych domach. Dopiero 
w 1938 roku zrobiono kapitalny remont. 
Pleban Michaił Starikiewicz organizował 
prace remontowe. Uporządkował zer-
wany dach, załatał ściany. Cerkiew 
funkcjonowała również w czasie drugiej 
wojny światowej. 

W 2012 roku proboszcz Aleksand-
er Szmailov odtworzył według szkiców 
architektonicznych cerkiewną dzwon-
nicę oraz wieże. W 2013 roku cerk-
iew obchodziła swoje 150-lecie. W 
uroczystości brał udział litewski metro-
polita prawosławny Innocenty. 

Świętować chrzest Jezusa, uczest-
niczyć w nabożeństwach, kąpać się w 

przerębli aby zmyć grzechy, spotkać się 
z bliskimi, wspomnieć przyjaciół, tro-
szczyć się o siebie nawzajem i po pros-
tu cieszyć się życiem — to podstawowe 
akcenty odpustów Chrztu Pańskiego. 
To święto każdego prawosławnego os-
obiście i zarazem całej społeczności.

Chrzest Pański ma i teraz ogromne 
znaczenie. To święto, które ma prastare 
tradycje. W miarę zbliżania się świę-
ta, wierni spieszą się do cerkwi, która 
raz jeszcze przypomina o ważnym wy-
darzeniu, które zmieniło cały świat.
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  Zaciekle walczącego o litewskość, 
pochodzącego z bogatej rodziny sz-
lacheckiej, długi czas spędziwszego 
na  poszukiwaniach szczątków Witolda 
Wielkiego, sygnatariusza Aktu Niepod-
ległości z 16 lutego, Donatasa Mali-
nauskasa los doprowadził do wygnania 
i śmierci głodowej. Donatas Malinaukas 

WYDARZENIE: Msza Św. w intencji 
16 lutego, uczczenie grobu 
sygnatariusza D. Malinauskasa i Msza 
Św. w kościele pw. Apostołów 
Filipa i Jakuba w Hanuszyszkach
DATA: 16 lutego.
MIEJSCE WYDARZENIA:
Hanuszyszki

posiadał ponad 1000 ha ziemi, cztery 
dwory w rejonie trockim. Sygnatariusz 
był jednym z dwunastu założycieli tajne-
go stowarzyszenia „Dwunastu wileńs-
kich apostołów”. Jego członkowie dąży-
li do pielęgnowania litewskich tradycji i 
obrony praw języka litewskiego. W roku 
1901 udało im się osiągnąć, by w co na-
jmniej jednym kościele wileńskim – Św. 
Mikołaja – wierni mogliby modlić się po 
litewsku. Nic więc dziwnego, że został 
aresztowany przez sowieckie władze 
okupacyjne w 1940 roku i zesłany na 
Sybir, do Kraju Ałtajskiego.
    Szczątki sygnatariusza i członków 
jego rodziny zostały ponownie pochow-
ane 14 czerwca 1993 r. w Hanuszysz-
kach, na cmentarzu przy kościele Św. 
Apostołów Filipa i Jakuba, w pobliżu 

PAMIĘTAJ I BROŃ — 16 LUTEGO W 
HANUSZYSZKACH
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grobu rodzinnego. Od tego czasu or-
ganizacja i obchody litewskich świąt 
(zwłaszcza 16 lutego) w Hanuszyszk-
ach zmieniły swoją formę i znaczenie.
   Obrzędy poświęcone 16 lutego w 
Hanuszyszkach organizowane są we 
współpracy ze wszystkimi instytucjami 
miasteczka, urozmaicone są różnymi 
imprezami twórczymi i edukacyjnymi, 
konkursami, nadając znaczenie temu 
dniu, podkreślając piękno i znaczenie 
symboli państwowości. Mieszkańcy 
Hanuszyszek i goście miasta zbiera-
ją się na miejskim placu Kiprasa Pe-
trauskasa na uroczystym podniesieniu 
flagi państwowej. Następnie na cmen-
tarzu kościelnym czczona jest pamięć 
sygnatariusza. Krewni sygnatariusza 
Aktu Niepodległości co roku składają 
na grobie bukiet kwiatów przywiezion-
ych z Pałacu Prezydenckiego Republi-
ki Litewskiej, a w kościele odprawiana 
jest Msza Św. w intencji Ojczyzny i 
zasłużonych dla niej ludzi. 
    Po Mszy Św. w domu wspólnotowym 
w Hanuszyszkach gromadzą się ludzie, 
aby wysłuchać koncertu, obcować i być 

razem. 16 lutego to dzień, w którym 
historia naszego kraju jest wspomi-
nana, upamiętniana i w ten sposób 
— utrwalana. Kiedy 20 sygnatariuszy 
16 lutego 1918 r. odważyło się ogłosić 
wolę narodu, niewielu miało nadzieję, 
że stanie się ona rzeczywistością, ale 
niekończąca się wiara i niekończące się 
dzieła prowadziły do przodu.
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     Do ustalania świąt rocznych Karaimi 
używają własnego kalendarza księży-
cowego, według którego rok skła-
da się z 354 dni, 8 godzin i 48 minut. 
Jest rozłożony na 19 cykli rocznych, w 
których jest po 12 lat normalnych i 7 lat 
przestępnych z trzynastym dodatkow-
ym miesiącem. Miesiąc liczy 29 lub 30 
dni. Dlatego też data święta we wsi Gry-
galiszek co roku zmienia się. 
      Pierwszego miesiąca wiosny, 15 dnia 

WYDARZENIE: Święto religijne 
społeczności karaimskiej Tymbyl 
Chydży w Trokach
DATA: 16 lutego
MIEJSCE WYDARZENIA:
Troki, kienesa trocka

miesiąca nazywanego „artarych-aj”, 
rozpoczyna się święto Tymbyl Chydży 
— święto to trwa tydzień. Szczególnie 
ważny jest pierwszy i ostatni dzień świę-
ta, a także sobota i niedziela. W czasie 
Tymbyl Chydży w kienesie odprawiane 
są nabożeństwa, wznoszone specjalne 
modlitwy i śpiewane są psalmy. Pier-
wsze modlitwy są wznoszone w wigilię 
święta, po których w domach spożywa 
się odświętną kolację.
    Tymbyl Chydży — jedno z najważnie-
jszych świąt religijnych w roku. Jest 
wyraźnym zwiastunem wiosny (podob-
nie, jak Wielkanoc u chrześcijan) oraz 
ważną tradycją spotkania rodzinne-
go, podkreślającym nie tylko religijne 
podłoże święta, ale też podkreślającym 
radość całej rodziny z możliwości spot-

HEROLD WIOSNY — TYMBYL CHYDŻY, 
KARAIMSKA WIELKANOC W TROKACH
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kania, rozmowy, rozważenia prawd wi-
ary i omówienia aktualiów rodzinnych.
    Zasiadłszy do świątecznej kolac-
ji rozpoczyna się czytanie urywków z 
Biblii. Modlitwa trwa około 40 minut. 
Potem błogosławione są dary Boże: 
wino i upieczone specjalnie na tę oka-
zję okrągłe placuszki — tymbyl (stąd 
nazwa święta). Zazwyczaj są pieczone 
z mąki, śmietanki i masła. Podstawowe 
dania to pieczone jajka i sziszlik (piec-
zeń z baraniny bądź cielęciny). Jest 
też opieczony tort, greckie orzechy z 
miodem, kompot z suszu. Świąteczne 
dania muszą spełniać specjalne wyma-
gania — nie mogą zawierać zakwasu, 
kwasu, ryby, innego mięsa niż cielęci-
na bądź baranina. Obowiązkowe są też 
potrawy odzwierciedlające doświadcze-
nia opisywane w Biblii (gorycz, słodycz, 
cierpkość, ostrość). Dlatego na stole 
gości chrzan, rzodkieweczki, szczypior.

       Przez cały świąteczny tydzień 
odwiedza się przyjaciół i krewnych i w 
każdym domu próbuje się tymbylu, po-
nieważ zazwyczaj smak placuszka różni 
się w zależności od gospodyni. Kiedyś 
tymbyl był wypiekany w piecu, teraz 
w piekarniku. Ponieważ rodziny były 
duże i zapotrzebowanie na placuszki 
też było duże, do urabiania ciasta sto-
sowano specjalne narzędzie — talky. 
Dzisiaj model talky można zobaczyć w 
muzeum narodu karaimskiego Seraja 
Szapszała w Trokach.
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Jeden z najwyraźniejszych i przy-
ciągających uwagę przybyłych obiektów 
Wysokiego Dworu, to urządzony w cen-
trum miasteczka na brzegu jeziora Nawy 
drewniany kościół. Źródła historyczne 
wspominają, że ta budząca podziw świą-
tynia Przemienienia Pańskiego została 
zaprojektowana przez architekta Anta-
nasa Filipovičiusa-Dubovika jeszcze na 
początku XX wieku. W 1908 roku wios-

WYDARZENIE: Odpust Świętego 
Stanisława w Kościele 
Przemienienia Pańskiego w 
Wysokim Dworze
DATA: II kwartał
MIEJSCE WYDARZENIA:

ną wybudowano tymczasową kaplicę, w 
której odbywały się pierwsze nabożeńst-
wa. W 1910 został wyświęcony kamień 
kamień węgielny pod nowy kościół, a w 
1913 roku zakończono jego budowę.

W stylu gotyckim, skrywający w sobie 
niezapomniany skarb historyczny kościół 
w sposób szczególny ożywił i upiększył 
miasteczko Wysokiego Dworu. Nawet 
dzisiaj w każdą niedzielę oraz w trakcie 
Wielkiego Odpustu Świętego Stanisła-
wa, Kościół Przemienienia Pańskiego w 
Wysokim Dworze zaprasza wszystkich 
wiernych zatrzymać się i zebrać się na 
wspólną modlitwę oraz poprosić o wst-
awiennictwo Świętego Stanisława.

Św. Stanisław (1030-1079) — bi-
skup i męczennik, urodzony w Szcze-
panowie nieopodal Krakowa, w Polsce. 

ODPUST ŚWIĘTEGO STANISŁAWA W WYSOKIM 
DWORZE — SKUPIĆ SIĘ I OTWORZYĆ NA WIARĘ
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W 1072 roku został biskupem Krakowa. 
Stanisław był prawy i stanowczy, nie 
bał się ostrzec i ekskomunikować kró-
la Polski, Bolesława II Śmiałego za 
amoralne i okrutne prowadzenie się. 
Stanisław wysłał ostrzeżenie do króla 
Polski Bolesława II w sprawie owego 
okrucieństwa i bezprawia. Monarcha 
obiecał poprawę, jednak nie uczyni-
wszy tego został wyłączony z kościoła. 
Gdy się o tym dowiedział, Bolesław we 
wściekłości wdarł się do biskupiej ka-
plicy na przedmieściach Krakowa i w 
trakcie Mszy Świętej zabił Stanisława. 
Biskup Stanisław został kanonizowany i 
uznany za świętego w 1253 roku. Mówi 
się, że miał moc uzdrawiania oraz ws-
krzeszania zmarłych. Po chrzcie Litwy 
uznawany za patrona Litwy.

Na Odpust Świętego Stanisława 
przybywa liczna grupa ziomków, gości, 
którzy skupiają się na wspólnej mod-
litwie. Mszę odpustową tradycyjnie w 
Wysokim Dworze odprawia proboszcz 
razem z przybyłymi na uroczystość 

księżmi z innych miejscowości. Po Mszy 
Świętej wierni zbierają się na placu przed 
kościołem, gdzie częstują się przywiezi-
onym gościńcem, obcuje się, dzieli się 
wspólnymi uwagami i historiami.

Odpust Świętego Stanisława w 
Kościele Przemienienia Pańskiego w 
Wysokim Dworze zaprasza wszystkich 
do otwarcia się na wiarę, do roznosze-
nia radości i skupienia, wzmacniając 
społeczność katolicką, nie zapominając 
pięknych tradycji kraju.
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Pierwszy drewniany kościół katol-
icki Św. Dominika, ze wsparciem bi-
skupa Wojciecha Radziwiłła, został 
wybudowany w 1518 roku. W 1629 
roku ze środków Jana Alfonsa Lack-
iego rozpoczęto budowę murowanego 
kościoła i założono klasztor dominikan-
ów. Budowa kompleksu zakończyła się 
w 1674 roku. 

W historycznych źródłach są 
wzmianki, że kościół był burzony i 

WYDARZENIE: Odpust Świętego 
Dominika w Kościele Św. Dominika 
w Wysokim Dworze
DATA: maj
MIEJSCE WYDARZENIA:

odbudowywany — a to zamieniany w 
cerkiew, a to zamieniany w magazyn na 
zboże, aż ostatecznie został zwrócony 
katolikom. Kościół Św. Dominika zniósł 
wiele wydarzeń i dzisiaj skupia wi-
ernych szukających modlitwy, zadumy i 
odpuszczenia grzechów.

Odpust kościelny — to dzień, gdy 
wierni wykonawszy odpowiednie obow-
iązki nałożone przez Kościół, mogą 
otrzymać odpuszczenie grzechów i 
zasłużyć na rozgrzeszenie dla siebie 
bądź zmarłych. Kościół katolicki co roku 
zwraca uwagę, że podmiotem odpustu 
jest nie świątynia, katedra czy relikwi-
arz, ale modlitwa chrześcijańska, mod-
litewna podróż, praktyki pobożności, 
uczynki miłosierdzia i miłości. W czasie 
odpustu Św. Dominika do Wysokiego 

ŚWIĘTY DOMINIK — NIE PRZY-
WIĄZYWAĆ SIĘ DO ZIEMI I DÓBR
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Dworu schodzący się parafianie ucze-
stniczą we Mszy Świętej, w procesji i 
proszą o wstawiennictwo Św. Domini-
ka. Święty ten przypomina każdemu wi-
ernemu, że świadectwo wiary jest wy-
magane u każdego katolika w rodzinie, 
w pracy, w działalności społecznej i w 
czasie odpoczynku — wyrasta z modlit-
wy, osobistej relacji z Bogiem.

Św. Dominik urodził się w 1170 w 
mieście Caleruegi, w Kastylii (kraina 
historyczna w Hiszpanii). Gdy miał 
czternaście lat, przeniósł się do Palenc-
ji celem studiowania sztuk i teologii. 
Przyjąwszy święcenia kapłańskie zos-
tał przydzielony jako kanonik do bisk-
upstwa w Osmie. Raz, gdy odwiedził 
dwór papieski, Św. Dominik otrzymał 
propozycję głoszenia Ewangelii wśród 
Katarów (Albigensów, grupa heretycka) 
w południowej Francji, którzy głosili du-
alistyczne pojmowanie świata, według 
którego światem rządzi dobro i zło.

Dominik chętnie przyjął ofertę i 
wkrótce udał się w podróż, zaczął 
głosić Ewangelię. Szybko znalazł zwo-
lenników, z których utworzył się zalążek 

przyszłej siedziby zakonu. Nowe zgro-
madzenie zostało zatwierdzone w 
1216 roku. Dominikanie przyjęli formę 
zakonu żebrzącego, to jest wynieśli 
na pierwsze miejsce mobilność, bez-
pośredni kontakt z ludźmi, brak przy-
wiązania do ziemi i dóbr. Bardzo ważną 
i predysponującą przyszłość zakonu 
okazała się decyzja wysłania braci do 
najlepszych ówczesnych szkół, aby byli 
jak najlepiej przygotowani do swojego 
zadania. Dominik zmarł w Bolonii w 
1221 roku. Bardzo szybko, już w 1234 
roku, został ogłoszony świętym.

Kościół Świętego Dominika w 
Wysokim Dworze wspomina ciężką i 
złożoną drogę historii, którą musimy 
symbolicznie przejść, aby znaleźć 
prawdziwy spokój i radość życia. 
Zniósłszy wyzwania czasów, dziś 
Kościół zaprasza wiernych do uczest-
nictwa we Mszy i życiu.
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Parafia w Rudziszkach została 
utworzona w 1910 roku. Począt-
kowo zbudowano drewnianą ka-
plicę. Później, bo ponad piętnastu 
latach, rozpoczęto budowę murow-
anego kościoła, którą ukończono w 
1932 roku. Historycystyczny kościół 
z neoromantycznymi i neogotyck-
imi cechami, zbudowany wg planu 
łacińskiego krzyża, z jedną wieżą 
i jedną wieżyczką. Trójnawowy, z 

WYDARZENIE: Tytularny Odpust 
Kościoła Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Rudziszkach
DATA: cały rok
MIEJSCE WYDARZENIA:

ogrodzonym dziedzińcem.
Kościół w Rudziszkach co roku 

zaprasza wiernych na Odpust Na-
jświętszego Serca Pana Jezusa. 
Zachęca, aby raz jeszcze spojrzeć 
na Ewangelię i przypomnieć sobie, 
jak dużo miłości, poświęcenia oraz 
miłosierdzia ma Serce Jezusa Chrys-
tusa. Odpust kościelny to dzień, gdy 
wierni po wywiązaniu się z określ-
onych powinności mogą dostąpić 
odpuszczenia grzechów i zasłużyć 
na odpuszczenie dla siebie bądź 
zmarłych. Kościół katolicki co roku 
zwraca uwagę, że podmiotem odpus-
tu nie jest świątynia czy katedra, ale 
modlitwa chrześcijańska, modlitew-
na podróż, praktyki pobożności oraz 
uczynki miłosierdzia i miłości.

TYTULARNY ODPUST KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA JEZUSOWEGO W RUDZISZKACH — 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
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W czasie Odpustu Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa do Rudziszek 
przybywają parafianie i goście, aby 
uczestniczyć we Mszy Świętej, w pro-
cesji i doświadczyć radości ze spotka-
nia i społeczności.

W Kościele Świętego Serca Pana 
Jezusa zazwyczaj nabożeństwa odby-
wają się co niedzielę, w językach pol-
skim i litewskim. W trakcie nabożeńst-
wa chóry śpiewające po litewsku i po 

polsku podnoszą ducha, a umysłowi 
pozwalają oddalić się od codziennych 
trosk.


