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S£OWO WSTÊPNE

WSPÓLNOTA WIERNYCH
WYTRZYMA NAPÓR Z£A

Spis treci

W dniach 22-24 padziernika parafia solecznicka
obchodzi³a swoje 600-lecie. Parafi¹ nazywamy podstawow¹ jednostkê organizacyjn¹ Kocio³a katolickiego. Koncepcja teologiczna okrela parafiê przede
wszystkim jako wspólnotê wiernych. Niezmiernie cieszy fakt, ¿e solecznicka wspólnota wiernych przetrwa³a
a¿ szeæ stuleci. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie zwa¿aj¹c na
ciê¿kie czasy, wrogie Kocio³owi systemy totalitarne
wierni przez ca³y czas trwali w tradycjach chrzecijañskich, zachowywali to¿samoæ narodow¹. Wbrew
zakazom chrzcili i wychowywali swe dzieci w zwyczaju chrzecijañskim. Mieszkañcy Solecznik ró¿nych
narodowoci, wzmocnieni wiar¹, która ³¹czy, nie dzieli
ci¹gle s¹ lojalni wobec Boga, Stworzyciela wiata.
Nale¿y pamiêtaæ o ludziach, którzy przez wieki pracowali dla dobra parafii solecznickiej. O ksiê¿ach, którzy od stuleci prowadzili koció³, s³u¿¹c narodowi. To
dziêki ich roztropnej s³u¿bie Koció³ by³ i jest niezawodnym przewodnikiem dla ka¿dego mieszkañca. Pamiêtajmy o katechetach, rodzicach. Ludzie ci bêd¹c
wiadkami wiary i maj¹c w sobie du¿o odwagi osobistej brali czynny udzia³ w ¿yciu Kocio³a solecznickiego. Nie ulegli bojani i strachowi. Czynili wszystko, by
Solecznicka Wspólnota wiernych by³a mocno uwi¹zana Bo¿¹ nici¹ wiary i mi³oci.
Koció³ katolicki w czasach teraniejszych prze¿ywa kryzys. Rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego
prowadzi ju¿ teraz do g³êbokich zmian ludzkich postaw.
Dostêpnoæ odmiennych opinii na pewne prawdy wiary powoduje znacz¹ce odejcia od Kocio³a. Jednak
mieszkañcy rejonu solecznickiego udowodnili, ¿e s¹
wierni Chrystusowi. W grudniu 2009 roku Samorz¹d
Rejonu Solecznickiego, jako drugi na Litwie, og³osi³ Akt
Intronizacji Chrystusa Króla. 25 radnych decyzjê przyjê³o jednog³onie. Uroczycie zadeklarowalimy, ¿e Pan
jest naszym Protektorem i Suwerenem. W imieniu samorz¹du pragnê zapewniæ, ¿e Koció³ wspieramy i
wspieraæ bêdziemy. W³adze wieckie jak i w³adze ko-

cielne musz¹ wspólnie dbaæ o moralnoæ i etykê spo³eczn¹ mieszkañców naszego rejonu, bo d¹¿ymy do tworzenia wspólnego dobra, a tym dobrem wspólnym jest
Krzy¿, Koció³, religia katolicka, cz³owiek i jego rodzina,
ludzka godnoæ i nienaruszalnoæ ludzkiego ¿ycia. D¹¿ymy do utworzenia mocnej wspólnoty wiernych, która
wytrzyma napór z³a, która z wiar¹, nadziej¹ i optymizmem zbuduje przysz³oæ. ¯yczê, aby Wspólnota Parafialna by³a domem schronienia, który daje wsparcie i
poczucie bezpieczeñstwa, ³agodzi lêki, usuwa zw¹tpienia, aby by³a domem o gocinnych drzwiach, miejscu
otwartym tak¿e na innych  niewierz¹cych, w¹tpi¹cych,
ludzi o pogmatwanych losach. ¯yczê, abymy umieli
dochowaæ wiernoci chrzecijañskim wartociom i nie
sprzeniewierzyli siê ojczystym dziejom. Ka¿dy z nas
tworzy swym ¿yciem historiê naszej parafii i niech dewiz¹ tego ¿ycia bêd¹ s³owa poety:
A ci co po nas przyjd¹, niech pomn¹
Niechaj im pamiêæ nasza ócz nie ³zawi
Niech powiedz¹, ¿e bylimy mieli i prawi.
Zdzis³aw Palewicz,
mer rejonu solecznickiego
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Fot. Andrzej Ko³osowski

JUBILEUSZ
Jubileusz parafii w. Piotra Aposto³a w Solecznikach

600 lat wierni Kocio³owi
Setki wiernych wziê³y udzia³
w uroczystym nabo¿eñstwie powiêconym obchodom 600-lecia
parafii solecznickiej. Mszy w.
Dziêkczynnej przewodniczy³ Eminencja ks. kardyna³ Audrys Juozas Baèkis.

D

o swego jubileuszu jedna z najstarszych w rejonie solecznickim
parafii katolickich szykowa³a siê od
kilku miesiêcy. Specjalnie powo³any
komitet organizacyjny, z udzia³em
przedstawicieli w³adz kocielnych
parafii, samorz¹du solecznickiego oraz
parafian opracowa³ szczegó³owy program uroczystoci jubileuszowych.
Plan organizacyjny uwzglêdnia³ nie
tylko towarzysz¹ce jubileuszowi imprezy kulturalne oraz uroczystoci kocielne, lecz i renowacjê obiektów sakralnych na terenie parafii.
Jeszcze latem pracownicy bia³owackiej spó³ki ybartuva przyst¹pili do renowacji kaplicy przydro¿nej
mieszcz¹cej siê przy wjedzie do Solecznik od strony Wilna. Wzniesiona
w XVIII wieku wed³ug projektu s³ynnego wileñskiego architekty Wawrzyñca Gucewicza kaplica od ponad
trzech wieków wita³a przybywaj¹cych do miasta goci. Czas nie by³
jednak dla niej litociwy, nie zwa¿aj¹c na to, ¿e zawdziêczaj¹c parafianom, uda³o siê przetrwaæ koszmar
sowieckiego ateizmu. Ludzie obronili wzniesion¹ w stylu neoromañskim kaplicê, mistrzowie z ybartuvy za nadali jej nowy blask. Stary betonowy krzy¿ zamieni³ krzy¿
wykonany z marmuru, zosta³a
wmontowana nowa rzeba Matki
Boskiej, odnowione wszystkie konstrukcje kaplicy, uporz¹dkowany
teren dooko³a niej.
W³anie przydro¿na kaplica sta³a siê miejscem rozpoczêcia g³ównych obchodów jubileuszu parafii
Padziernik 2010
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skie stroje ludowe m³odzie¿ szkolna
oraz licznie zgromadzeni parafianie.
W drodze do wi¹tyni kardyna³ przywita³ siê z witaj¹ca go m³odzie¿¹, prezentuj¹c dla uczni kartki obrazków
katolickich. Z okazji jubileuszowego
wiêta koció³ by³ uroczycie udekorowany. Osobliwie wi¹tecznie w
s³oneczn¹, jesienn¹ pogodê prezentowa³y siê wie¿e kocielne, które latem by³y solidnie wyremontowane.
Uroczystemu nabo¿eñstwu
przewodniczy³ J. Eminencja kardyna³ Audrys Juozas Baèkis, który z

w. Piotra Aposto³a w Solecznikach. Tu, na granicy miasta, duchowni parafii oraz byli ksiê¿a parafii razem z ks. proboszczem Witoldem Zuzo, kierownictwo samorz¹du rejonu solecznickiego na czele z merem Zdzis³awem Palewiczem oraz setki parafian powitali
najbardziej honorowego gocia
swego wiêta  Jego Eminencjê
ks. kardyna³a Audrysa Juozasa
Baèkis. Powitali zgodnie z tradycj¹
 chlebem i sol¹. M³odzie¿ szkolna zapiewa³a dla zwierzchnika
Kocio³a Katolickiego na Litwie
piosenkê B¹d pozdrowiony Gociu nasz. Po krótkiej wspólnej
modlitwie z solczanami ks. kardyna³ Audrys Juozas Baèkis dokona³
powiecenia odnowionej kaplicy.
Ks. proboszcz W. Zuzo wyrazi³ s³owa podziêkowania dla ks. kardyna³a
za przybycie na jubileusz parafii
oraz podziêkowa³ samorz¹dowi za
sfinansowanie remontu kaplicy.
 Dziêkuje samorz¹dowi solecznickiemu na czele z merem Zdzis³awem Palewiczem za tak piêkny dar
dla naszej parafii, jakim sta³a siê odnowiona kaplica. Jestem tak¿e niezmiernie wdziêczny dla m³odzie¿y
szkolnej, która swoim piewem tak
piêknie powita³a naszego szanownego gocia J. Eminencje ks. kardyna³a
Audrysa Juozasa Baèkis. Dziêkujê
wszystkim parafianom, którzy tak licz-
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nie stawili siê na tê uroczystoæ. Niech
Bóg nam b³ogos³awi, kiedy wyje¿d¿amy albo wracamy do naszych domów, do naszych rodzin,  powiedzia³
ks. proboszcz Witold Zuzo.
Po powiêceniu kaplicy wierni
oraz gocie honorowi wród nich
pose³ na Sejm RL Leonard Talmont,
mer rejonu wileñskiego Maria Rekæ,
radca wydzia³u konsularnego ambasady RP na Litwie Iwona Fr¹czek,
ksiê¿a Józef Narkun, Miros³aw Dowda, Franciszek Jusiel udali siê do
kocio³a. Przed wi¹tyni¹ na czcigodnego ks. kardyna³a A. J. Baèkisa czeka³a ubrana w litewskie i pol-

ambony kocio³a z³o¿y³ wiernym
swoje pozdrowienia z okazji jubileuszu parafii.
 Solecznickia parafia ma wielowiekow¹ historiê, na przeci¹gu
której koció³ niejednokrotnie
p³on¹³ w ogniu, jednak zawsze od-

JUBILEUSZ
udzielaæ wszelkiej pomocy. W pamiêæ o jubileuszu parafii szef samorz¹du sprezentowa³ w imieniu w³adz
rejonowych dla solecznickiej wi¹tyni wiecznik z dwoma p³on¹cymi
wiecami jako symbol jednoci Kocio³a i w³adzy rejonu.
Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa ks.
kardyna³ A.J. Baèkis dokona³ powiêcenia tablicy pami¹tkowej, wykonanej przez ZSA ybartuva. Na
tablicy z indyjskiego granitu zosta³y
umieszczone s³owa: Bogu Najwy¿szemu, w Trójcy Jedynemu, Najwiêtszej Maryi Pannie, Fundatorom
i Ofiarodawcom wdziêczni za 600 lat
Parafii Solecznickiej, parafianie,
ksiê¿a, w³adze rejonu.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
radza³ siê na nowo. Dzisiaj, kiedy
wasza parafia prze¿ywa uroczystoæ szeciuset lat, które up³ywaj¹
od dnia jej erygowania, ³¹cz¹c siê
wraz z wami w radosnym dziêkczynieniu, w imieniu Kocio³a, pragnê wyraziæ serdeczne ¿yczenia,
aby wasza wspólnota parafialna,
budowana przez S³owo Bo¿e i Eucharystiê, by³a nieustannie miejscem g³oszenia Dobrej Nowiny o
zbawieniu, miejscem budowania i
pog³êbiania wiêzi miêdzy Bogiem
a cz³owiekiem  powiedzia³ kardyna³ A. J. Baèkis.
Wierni solecznickiej parafi w czasie nabo¿eñstwa z³o¿yli na rêce duszpasterzy liczne dary. Prezentami
parafiê solecznick¹ obdarowali tak¿e gocie honorowi. W imieniu w³adz
rejonowych ¿yczenia wi¹teczne z³o¿y³ mer Z. Palewicz.
 Przesz³oæ jest mistrzyni¹
¿ycia. Nie wolno nam zerwaæ z
przesz³oci¹ i o niej zapomnieæ.
Patrz¹c na nasz¹ 600-letni¹ historiê odczytujemy kierunek, którym
nasi przodkowie pod¹¿ali, co ich w
trudnych chwilach umacnia³o, i nawet kiedy pañstwa nie by³o, nie zginêli. Warunkiem tym by³a i pozostaje wiernoæ Kocio³owi i religii
katolickiej  powiedzia³ Z. Palewicz,
sk³adaj¹c obietnice w imieniu w³adz
samorz¹dowych w przysz³oci
Padziernik 2010
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W roku bie¿¹cym ca³a nasza wspólnota parafialna prze¿ywa 600 rocznicê jej pocz¹tków.
Nawet w perspektywie dwudziestu wieków historii Kocio³a jest to bardzo solidny jubileusz. Z tej okazji przedstawiamy pañstwu wywiad z proboszczem Witoldem Zuzo, który
pe³ni pos³ugê w Solecznikach od ponad 4 lat.

B¹dmy dumni, ¿e nale¿ymy
do tej wspólnoty

FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

Jak¹ drogê przeby³ proboszcz,
aby zostaæ ksiêdzem? Od kiedy
zna³ swoje powo³anie?
Po prostu tak musia³o byæ. Jestem bardzo wdziêczny moim rodzicom za przyk³ad ¿ywej wiary, który
mi pokazali. Jako dziecko nie zna³em jeszcze swojego powo³ania, ale
ju¿ od m³odych lat by³em ministrantem w kociele w Ejszyszkach. Gdy
zacz¹³em dorastaæ, zda³em sobie
sprawê z powo³ania. Wybór nale¿a³ do mnie.
Co mo¿e ksi¹dz zaliczyæ do
najwa¿niejszych sukcesów duszpasterskich?
W tej pracy trudno mówiæ o sukcesach, ale mogê powiedzieæ o moFakty z ¿yciorysu:
Witold Zuzo urodzi³ siê 20 kwietnia 1969 r. w Tawsiunach, rej.
solecznicki, w rodzinie Józefa i Marianny Zuzo.
W latach 1975  1987 uczêszcza³ do szko³y pocz¹tkowej w Wilkiszkach i Szko³y redniej nr1 w Ejszyszkach.
W latach 1987  89 pe³ni³ s³u¿bê w wojsku.
W 1990 r. dosta³ siê na studia w Seminarium Duchownym w
Kownie.
13 kwietnia 1996 r. przyj¹³ wiêcenia kap³añskie w Katedrze
Wileñskiej
W tym¿e roku swoj¹ kap³añsk¹ pos³ugê rozpocz¹³ w kociele
pw. Ducha wiêtego w Wilnie, gdzie by³ wikariuszem przez 2 lata.
W 1998 r. obj¹³ probostwo w Bujwidzach i Bezdanach.
W 2002r. obj¹³ probostwo w Niemenczynie.
mentach, które zapad³y mi w pamiêæ
i w serce  to niew¹tpliwie spotkanie z naszym papie¿em Janem Paw³em II podczas jego pielgrzymki na
Litwê. Wówczas, jeszcze jako kleryk, dost¹pi³em tego zaszczytu i by³em podczas Mszy wiêtej w parku
na Zakrecie w Wilnie. To by³y naprawdê niezapomniane chwile.
Parafiê w Solecznikach pw.
w. Piotra Aposto³a obj¹³ ksi¹dz
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przed ponad czterema laty. Jaki
region obejmuje nasza parafia i
ile liczy osób?
Oprócz Solecznik obejmuje okoliczne wsie. Graniczymy z parafiami w Butrymañcach, Ma³ych Solecznikach, Kamionce, Dziewieniszkach. Obecnie mieszka nas na terenie parafii oko³o 7 tys. osób. Parafia
jest du¿a i pobo¿na. W ¿yciu wspólnotowym aktywnie uczestniczy 12

proc. parafian. Uwa¿am, ¿e jest to
dobry wynik. S¹ wierni, którzy przychodz¹ do kocio³a codziennie. Liczna grupa parafian gromadzi siê na
Msze wiête w niedziele. W³anie
w pierwszym dniu tygodnia w nabo¿eñstwach uczestniczy ponad 1 tys.
osób. Oczywicie s¹ ludzie, którzy
przychodz¹ do wi¹tyni tylko w du¿e
wiêta. Mam nadziejê, ¿e nie dotknie
nas tendencja spadkowa, bowiem
czujemy siê prawdziw¹ wspólnot¹,
jestemy zintegrowani, a nasze postêpowanie wynosimy z naszych domów, cieszy wiêc fakt, ¿e na mszy
nie brakuje mê¿czyzn i m³odzie¿y.
Jakie grupy lub ruchy dzia³aj¹
w Kociele?
Naprawdê mo¿emy byæ dumni z
naszych Kó³ek Ró¿añcowych, które s¹ w ka¿dej miejscowoci parafii. Dzia³aj¹ bardzo prê¿nie i oddanie. Mamy sta³e grono ministrantów.
Niektórzy przys³uguj¹ do Mszy nawet po lubie. Ogromnie siê cieszê,
¿e ród³o ministrantów nie wysycha  ch³opcy przychodz¹ i chêt-
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nie pos³uguj¹ na rzecz wspólnoty.
Mamy schole  polsk¹ i litewsk¹.
Przed tygodniem odby³a siê
uroczystoæ dziêkczynna z racji
jubileuszu parafii. Jak siê do niej
przygotowywano?
Przygotowania do 600-lecia parafii rozpoczêto od Nowego Roku.
Mam na uwadze sprawy duchowe 
modlitwy, rekolekcje wielkopostne.
Wiêkszym dzia³aniem na rzecz uczczenia tej dostojnej rocznicy by³a uroczystoæ Intronizacji Chrystusa Króla w
rejonie solecznickim  zawierzylimy
mu wszystkie swoje troski i nadzieje.
To by³o bardzo symboliczne. Przez
ca³y padziernik zanosilimy modlitwê
do Boga w intencji parafii i parafian.
Kulminacj¹ obchodów by³a w³anie
Msza w. dziêkczynna 24 padziernika. Na zakoñczenie roku jubileuszowego bêdziemy siê modliæ podczas
rekolekcji adwentowych.
W zwi¹zku z naszym jubileuszem
podejmowanych by³o wiele akcji,
które mia³y na celu ubogaciæ ducha,
z drugiej za strony  parafialn¹
wi¹tyniê i otoczenie. O tym, by pozostawiæ materialne dowody tego ju-

bileuszu mylelimy od dawna. W³aciwie ka¿dego roku w kociele co
siê robi. Zawdziêczaj¹c pomocy
w³adz rejonowych mamy nowe
dzwony elektroniczne, ale z brzmieniem jak prawdziwe. Dziêki pomocy bo¿ej oraz ofiarnoci parafian wyremontowany zosta³ dach na dzwonnicach, dokonalimy kosmetycznego
remontu wnêtrza wi¹tyni. W roku
bie¿¹cym uda³o siê nam kapitalnie
wyremontowaæ fasadê wie¿ kocio³a. Ufam, ¿e z czasem da siê uporz¹dkowaæ równie¿ teren wokó³
wi¹tyni. Ogromne wyrazy wdziêcznoci nale¿¹ siê samorz¹dowi, który
z³o¿y³ piêkn¹ ofiarê w postaci remontu kaplicy przy wjedzie do miasta.
W sposób wyj¹tkowy jubileusz 600
 lecia parafii zosta³ upamiêtniony
poprzez tablicê, umieszczon¹ przy
wejciu do kocio³a. Zapraszalimy
parafian do czynnego udzia³u w planowaniu obchodów. Mile by³a i jest
widziana ka¿da propozycja.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym
przekazaæ s³owa uznania parafianom
za pomoc w remontach i utrzymaniu kocio³a, katechetom  Jadwidze

Butrymowicz, Teresie Grudziñskiej,
Janinie nitko, Marynie Dmuchowskiej, Rimie Petuszkaite, Reginie
Buæko, Tatjanie Kukis, która równie¿
sprawuje obowi¹zki organiciny, zakrystianinowi Kazimierzowi Koszczycowi i ministrantom. Za owocn¹
pos³ugê pastersk¹ w parafii dziêkujê wikariuszowi Markowi G³adkiemu. Szczególne wyrazy wdziêcznoci kierujê do samorz¹du rejonu solecznickiego i osobicie do mera
Zdzis³awa Palewicza.
Co chcia³by ksi¹dz powiedzieæ
swoim parafianom na 600  lecie?
Wiele by siê chcia³o powiedzieæ.
Czasami s³owa s¹ niczym wobec
tego, co chcia³oby powiedzieæ serce.
Drodzy parafianie! ¯yczê b³ogos³awieñstwa Bo¿ego dla ka¿dej rodziny
w naszej parafii, dla ka¿dego parafianina, niezale¿nie od tego, dok¹d go
zaprowadzi³y drogi ¿yciowe. Chcia³bym ¿ebymy byli dumni, ¿e nale¿ymy do tej Wspólnoty. Mocnej wiary i
nadziei, ¿yjmy z Panem Bogiem. Pan
Bóg nas wspiera i pomaga.
Dziêkujê za rozmowê.
Bo¿ena Lenkiewicz

Nie ¿a³ujcie czasu na modlitwê
Urz¹d wikariusza w solecznickiej
parafii pe³ni ks. Marek G³adki.
Urodzi³ siê 8 padziernika 1974 roku
w Wilnie. W1992 roku ukoñczy³ Wileñsk¹ Szko³ê redni¹ nr 5. W 1996
roku wst¹pi³ do Gdañskiego Seminarium Duchownego.15 czerwca
2002 roku z r¹k Ks. Arcybiskupa
Metropolity Gdañskiego Tadeusza
Goc³owskiego otrzyma³ wiêcenia
kap³añskie.Po wiêceniach od 1 lipca 2002 roku do sierpnia 2004 roku
pe³ni³ urz¹d wikariusza w parafii
p.w. w. Wawrzyñca w Luzinie (diecezja gdañska).
Po dwóch latach pracy w Polsce wróci³ na Litwê. Od wrzenia
2004 roku do listopada 2005 roku by³
wikariuszem parafii p.w. Wniebowst¹pienia Pañskiego w Ejszyszkach.W grudniu 2005 roku zosta³
przeniesiony do parafii p.w. wiêtego Ducha w Wilnie. Bêd¹c wikarym

w Wilnie równolegle przez jeden
miesi¹c w lutym 2008 roku by³ administratorem parafii p.w. w. Jana
Chrzciciela w £awaryszkach. Od 29
czerwca 2008 roku do chwili obecnej pe³ni pos³ugê w parafii p.w. w.

Piotra Aposto³a w Solecznikach.
Bêd¹c osob¹ aktywn¹ medialnie, w
latach 2006-2008, ks. Marek G³adki by³ wspó³redaktorem i prowadz¹cym audycji Ziarno Wiary w Radiu Znad Wilii.

Z okazji 600 - lecia parafii solecznickiej Wszystkim drogim parafianom pragnê z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia. Niech Bóg w
swoim Mi³osierdziu Wam wszystkim b³ogos³awi, broni od wszelkiego z³a duszy i cia³a, dodaje optymizmu i radoci ¿ycia. B¹dcie
sobie nawzajem ¿yczliwi, wspó³czuj¹cy. Wspierajcie siê nawzajem
t¹ Bo¿¹ moc¹, któr¹ Chrystus Zmartwychwsta³y umacnia ka¿dego, kto idzie za Nim. ¯yczê bycie nigdy nie utracili wiary, a wrêcz
przeciwnie, bycie j¹ pog³êbiali trwaj¹c we wspólnocie z ca³¹ wspólnot¹ parafialn¹, a nade wszystko z Bogiem Ojcem, Stworzycielem
Nieba i Ziemi. Nie ¿a³ujcie czasu na modlitwê, ani na Msze w., ani
te¿ na mi³osierdzie wobec blinich. Zarazem chcê podziêkowaæ
Wam, drodzy parafianie, i Waszym przodkom, ¿e na przeci¹gu szeciu wieków pomimo wielu trudnoci, jakie ¿ycie niesie, wytrwalicie w wiernoci Bogu w Trójcy Jedynemu. Niech Bóg Wam b³ogos³awi! Szczêæ Bo¿e! Ks. Marek G³adki.
Opr. B.L.
Padziernik 2010
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Zarys dziejów historycznych parafii
w. Piotra Aposto³a (1410  2010)
Papie¿ Jan XXIII lubi³ nazywaæ
parafiê ród³em tryskaj¹cym porodku osady, do którego wszyscy
mieszkañcy przychodz¹ ugasiæ pragnienie. Jego nastêpca na Stolicy
Piotrowej, Pawe³ VI, uczy³, ¿e ta
pradawna i czcigodna struktura, jak¹
jest parafia, spe³nia niezast¹pion¹ i
wielce aktualn¹ misjê. Za nasz
umi³owany Ojciec wiêty, S³uga
Bo¿y Jan Pawe³ II napisa³: Parafia
jest uprzywilejowanym miejscem
dawania wiadectwa mi³oci, stanowi najdogodniejszy teren jej praktykowania. Dzisiaj, kiedy parafia solecznicka prze¿ywa uroczystoæ szeciuset lat, które up³ywaj¹ od dnia
jej erygowania, jestemy przekonani, ¿e zarówno teraz, jak i w przysz³oci bêdzie miejscem g³oszenia
Dobrej Nowiny o zbawieniu, miejscem budowania i pog³êbiania wiêzi
miêdzy Bogiem a cz³owiekiem.
Pocz¹tki Solecznik siêgaj¹ XIII
wieku (w ród³ach krzy¿ackich zanotowano Salsniken lub Saletzniken).
Historia kocio³a katolickiego rozpoczyna siê po chrzcie Litwy w 1387
roku. Do 1413 roku ksi¹¿êta Jagie³³o i
Witold w biskupstwie wileñskim ufundowali 27 parafii. W 1410 roku powsta³a parafia solecznicka. W wieku
XVI Soleczniki by³y w³asnoci¹ zamo¿nego domu Hlebowiczów, od których przesz³y w dziedzictwo Chodkiewiczów. Jeden z dawniejszych posiadaczy, Jan Hlebowicz, w 1523 roku
uczyni³ fundusz na tutejszy koció³ parafialny w. Miko³aja. Na skrzy¿owaniu szlaków handlowych Wilno  Lida
 Ejszyszki  Dziewieniszki w XIV
wieku zosta³ wybudowany koció³ katolicki.W 1568 roku koció³ przejêli
ewangelicy  reformaci. W 1622 roku
podkomorzy Jan Alfons £acki odbudowa³ koció³, powiêkszy³ fundacjê.
Za czasów Hlebowiczów w Solecznikach istnia³a kaplica protestancka
oraz ¿ydowski dom modlitwy. W 1655
roku wojska moskiewskie zdoby³y i
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zniszczy³y Soleczniki. W 1674 roku
wybudowano nowy drewniany koció³. Podczas wojny 1812 roku miasteczko okaza³o siê pod ogniem wojsk
napoleoñskich, spali³ siê koció³, nie
zachowa³o siê te¿ archiwum. Wkrótce wi¹tyniê odbudowano.
Od 1904 roku proboszczem parafii solecznickiej by³ ks. Kazimierz
Burak, który przepracowa³ w miejscowym kociele blisko 40 lat. Przez
parafian ksi¹dz by³ szczególnie lubiany, chodzi³o nawet przys³owie dobry
jak Buraczek. Ksi¹dz K. Burak spoczywa przy solecznickim kociele,
nagrobek dla niego zosta³ ufundowany przez wdziêcznych parafian.
W okresie okupacji niemieckiej w
Solecznikach stacjonowa³y wojska
niemieckie. Proboszczem parafii solecznickiej by³ ksi¹dz Antoni Udalski,
zamordowany przez Niemców w
1943 roku. Wiele faktów wskazuje na
to, ¿e przyczyn¹ jego mierci by³a
pomoc, jak¹ niós³ w ratowaniu
¯ydów. 8 lipca 1944 roku w wyniku
dzia³añ wojennych drewniany koció³
zosta³ spalony. Po¿ar poch³on¹³ te¿
wszystkie archiwa. Po po¿arze w
czterech pokojach plebanii urz¹dzono tymczasow¹ kaplicê. W niedzielê
i wiêta, nabo¿eñstwa odprawiano na
werandzie przy plebanii. Jesieni¹ 1947
roku z inicjatywy nowo mianowanego ksiêdza Tadeusza Hoppe w miejscu strawionego po¿arem kocio³a

podjêto próbê budowy nowej wi¹tyni. Projekt kocio³a wykona³ architekt
Koz³owski z Wilna. Budowa trwa³a
do 1949 roku i mia³a charakter legalny. Kiedy budowla siêga³a okien, prace wstrzymano. Podczas nieobecnoci proboszcza w³adze miasta wyda³y rozkaz na rozbiór budowli i wykorzystanie budulca do budowy
dwóch domów mieszkalnych.
Pierwszej po wojnie wizytacji
parafii w dn. 2  3 czerwca 1951
roku dokona³ bp Kazimierz Paltarokas, biskup poniewieski, kanclerz
Kapitu³y Wileñskiej, który w ci¹gu
dwóch dni udzieli³ Sakramentu Bierzmowania 7586 wiernym. Na miejscu ówczesnego kocio³a w Solecznikach dzi mieci siê kawiarnia
(przed tym kwiaciarnia), a na by³ym
placu kocielnym  stacja autobusowa. Z ocala³ej od po¿aru plebanii, z
której kiedy zosta³ wypêdzony
ksi¹dz Pawe³ Bekisz, do dzi korzystaj¹ ksiê¿a parafii solecznickiej.
Koció³, w którym dzi siê modl¹
wierni parafii solecznickiej powsta³
z kaplicy cmentarnej, wybudowanej
przez w³aciciela Solecznik Karola
Wagnera w 1835 roku. Dzisiejsze
prezbiterium kocio³a  to pozosta³oci starej kaplicy.
wi¹tynia powstawa³a w trudnych czasach radzieckich, wród
licznych trudnoci, niedostatku i niechêci w³adz. Tylko upór i determi-
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nacja ksiê¿y i parafian sprawi³y, ¿e
dzisiaj mo¿emy obchodziæ jubileusz.
Rozbudowy kaplicy podj¹³ siê
ksi¹dz Sylwester Ma³achowski. Jego
dzie³o kontynuowa³ ksi¹dz Ignacy Paber¿is, który pocz¹tkowo od w³adz
pañstwowych uzyska³ pozwolenie na
ustawienie przed kaplic¹ namiotu, który by chroni³ wiernych przed deszczem i niegiem. Z czasem p³óciane
okrycia zamieni³y drewniane ciany i
w ten sposób poszerzono plac przed
gankiem kaplicy. Portyk i schody okaza³y siê wewn¹trz kaplicy. Dach przecieka³, pod³oga zawsze by³a mokra...
Z trudu zrodzi³a siê potrzeba budowy
kocio³a. W roku 1978 ksi¹dz Wac³aw
Verikas ubiega siê o zezwolenie w³adz
na remont kaplicy. Wed³ug niektórych
by³o to porwanie siê z motyk¹ na s³oñce, wed³ug innych koniecznoæ. Projekt wykona³ m³ody miejscowy architekt Stanislovas Bogdanavièius. Koció³ budowano w popiechu: mia³ on
p³aski dach, ma³e okna. Tak wygl¹daj¹c¹ wi¹tyniê w 1986 roku powiêci³
ksi¹dz pra³at Algirdas Kazimieras
Gutauskas. Jesieni¹ 1987 roku do parafii przyby³ nowy proboszcz  ksi¹dz
Józef Narkun, który podj¹³ siê nowej
rekonstrukcji. Budowa kocio³a nabra³a tempa. Z jego inicjatywy urz¹dzono
ogrzewanie, powiêkszono okna, ustawiono witra¿e, dobudowano chór, dwie
zakrystie i dwie wie¿e, co spowodowa³o
zmiany dachu na bardziej spiczasty.
W podziemiach dawnej kaplicy, a
dzisiejszego prezbiterium miejsce

wiecznego spoczynku znalaz³a rodzina Wagnerów. W krypcie kaplicznej
znajduje siê 10 p³yt imiennych  9 po
jednej stronie i jedna po drugiej. W
górnym rzêdzie jest 5 grobów: Alina
Wagner (1849  1850); Karolina
Wagner (1846  1862); Jan Jankowski (1797  1872); Henryka Jankowska (1802  1868) i Ludwika Wagner
(1847  1847). W dolnym rzêdzie s¹
4 groby: Karol Wagner (1786  1863),
Anna Wagner (1840  1849); Wanda Wagner (1821  1839); Anna Kuncowa (1765  1847). Dziesi¹ty grób
znajduje siê przy innej cianie. Ró¿ni
siê on form¹ napisu i rozmiarem p³yty  Olgierd Wagner (1820  1891).
Przy tej samej cianie mieszcz¹ siê
jeszcze trzy zamurowane nisze, jednak nie maj¹ one napisów.
W okresie pracy w kociele solecznickim ksiêdza pra³ata Jana Kasiukiewicza przy kociele zosta³y
ustawione ³awki, wybudowano
wjazd dla osób niepe³nosprawnych,
remontu doczeka³a plebania. Od 9
do 13 marca 2002 roku w parafii
solecznickiej odby³y siê misje parafialne i z tej okazji ustawiono przy
wi¹tyni krzy¿ misyjny.
Do parafii solecznickiej nale¿¹
te¿ dwie kaplice  w miejscowym
szpitalu (1990 r.) i Domu Spokojnej
Staroci w Czu¿ekampiach (1995 r.)
 oraz cztery cmentarze (w Solecznikach, Sa³kach, Poczobutach i Dawciunach (nieczynny)).
Na solecznickim cmentarzu 2 li-

stopada 1821 roku, bêd¹c w gocinie u zaprzyjanionego ksiêdza Paw³a Hrynaszkiewicza, Adam Mickiewicz obserwowa³ obrzêd Dziadów,
co póniej przedstawi³ w swoim
s³ynnym dramacie. W roku 1998 w
kociele zosta³a ods³oniêta tablica
upamiêtniaj¹ca ten fakt, a w 2004
roku przeniesiono j¹ na g³az, ustawiony na placu kocielnym.
Na obrze¿ach miasta przy drodze do Wilna znajduje siê kaplica
autorstwa Wawrzyñca Gucewicza.
W XVIII wieku przy wjazdach do
Solecznik wznosi³y siê dwie murowane kaplice. W latach 60. minionego wieku kaplicê w po³udniowej
czêci miasta wysadzono w powietrze, natomiast w pó³nocnej czêci
obroniono, motywuj¹c to jako symbol wjazdu do miasta. Figurka dominikanina wiêtego Jacka znik³a, a
mur pozosta³. W roku 2010 z inicjatywy samorz¹du rejonu solecznickiego kaplica zosta³a odrestaurowana.
W wierszu Opowieæ cmentarnej sosny (1992 r.) Micha³ Wo³osewicz, zakrystianin, poeta ludowy, krajoznawca  amator, tak oto streszcza historiê kocio³a na cmentarzu:
...A wiêc wiemy jak Go budowano w tym zak¹tku Litwy
Gdzie dzi wierni jak strumyki
p³yn¹ do swej rzeki 
By powiedzieæ Panu s³owa tej
piêknej modlitwy 
B³ogos³awiony jeste Bo¿e teraz i na wieki.
Irena Ko³osowska
Fot. archiwum
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mechanik... W tym czasie wykopano studniê i zaczêto porz¹dkowaæ plebaniê. Ci dwaj ksiê¿a spoczywaj¹ jeden obok drugiego w Rokanciszkach.
r W roku 1961 do Solecznik
przyjecha³ pe³en zapa³u, energii i chêci do pracy ksi¹dz dziekan Justyn
Saulius (1912-1991). Po dziesiêciu
latach pracy nowemu proboszczowi
zostawi³ ogrzane gniazdko: z chlewika urz¹dzi³ plebaniê z wygodami, a wokó³ zasadzi³ drzewa i krzewy owocowe oraz kwiaty. 5 czerwca 1972 roku w³adze kocielne przenios³y ks. Justyna do Kalwarii. Po
mierci zosta³ pochowany przy kociele w Trokach.
r Jesieni¹ 1972r. do Solecznik
przyje¿d¿a ks. Wac³aw Verikas, który postanowi³ rozbudowaæ kaplicê.
Za³o¿y³ fundament, a by³y to rz¹dy
L. Bre¿niewa, tote¿ z wizyt¹ przybyli przedstawiciele w³adz z Moskwy
i Wilna. Po d³u¿szych negocjacjach
postanowiono wydaæ zezwolenie na
rozbudowê kaplicy, ale w rozmiarach
by³ego sza³asu oraz zmniejszono fundamenty, dlatego mamy krótsz¹
wi¹tyniê. Parafianie pamiêtaj¹ jak
ks. Wac³aw poucza³ w konfesjonale, ¿e nauczyciel nie ma szans zmieniæ ucznia. Jakim cz³owiekiem siê
urodzi³, takim najczêciej umrze. G³osi³, ¿e kobieta w ci¹¿y musi byæ podobna do wiêtej, bowiem to, co da
dziecku przed urodzeniem, zostanie
na ca³e ¿ycie. Ks.W.Verikas opuci³
Soleczniki jesieni¹ 1987 roku. 18 lipca 1996r. w wieku 83 lat odszed³
do wiecznoci. Spoczywa na cmentarzu w Kalwarii.

FOT. KRYSTYNA SAKSON

rafii, s³yn¹³ jako wybitny kaznodzieja. Po czterech latach pracy
duszpasterskiej w Solecznikach
ksi¹dz dziekan otrzyma³ nominacjê na wikariusza do
kocio³a Ducha wiêtego w Wilnie.
8 lipca1984 r.
ks.dziekan Pawe³ Bekisz odszed³ do Pana.
Mszê w. pogrzebow¹
koncelebrowa³o oko³o
60 kap³anów. Pochowany zosta³ przy kociele w Kalwarii Wileñskiej.
r Trzonem ka¿dej
parafii s¹ ksiê¿a. 31 sierpnia1953
roku koció³ w Solecznikach obejmuje ksi¹dz doktor Sylwester Ma³achowski (1898-1984), który by³ po
dobrej szkole duchowej i intelektualnej, wietnie wykszta³cony. W czasie swej pos³ugi kap³añskiej w Solecznikach zostawi³ pami¹tki:
l do inwentarza kocielnego sprawi³ 5 ornatów, kapê, alby i kom¿e;
l uporz¹dkowa³ cmentarz grzebalny; w 1954 r. zbudowa³ skromny
nagrobek na mogile ksiêdza Wincentego Laskowskiego (1788-1862); 1
listopada 1957 powiêci³ dzia³kê dodan¹ dla powiêkszenia cmentarza;
l postanowi³ ratowaæ strzêpy ze
spalonego archiwum i spisaæ, co
przypadkiem gdzie pozosta³o.
Wzorowa dzia³alnoæ gorliwego
kap³ana, patrioty, cz³owieka odwa¿nego, by³a zauwa¿ona i ... 19 lutego
1959 roku zosta³ zmuszony przekazaæ koció³ w Solecznikach i wyjechaæ do Starych Trok. Zasn¹³ w
Panu 3 grudnia 1984 roku. Zw³oki
jego pogrzebali parafianie na cmentarzu kocielnym w Ejtminiszkach.
r Od 1959 roku, przez dwa lata
funkcje dziekana w Solecznikach
peni³ ksi¹dz Ignacy Paber¿is (19121999). Pomaga³ mu kleryk Stanis³aw
Lidis, cz³owiek wszechstronnie utalentowany: malarz, organista, elektryk,
FOT. KRYSTYNA SAKSON

r Parafia solecznicka prze¿ywa³a ró¿ne zmienne koleje losu. Koció³ ufundowany jako wotywny w
roku 1410. Parafia pocz¹tkowo nale¿a³a do dekanatu raduñskiego i by³a o wiele wiêksz¹ ni¿ dzisiaj.
W roku 1906 czêæ
parafii odesz³a do Ma³ych Solecznik, a 1917
roku druga czêæ do
On¿adowa.
8 lipca 1925r. Nast¹pi³ podzia³ dekanatu
raduñskigo i utworzenie dwóch nowych dekanatow: bieniakoñskiego i wasiliskiego. Solecznicka
parafia pozostaje w dekanacie bieniakoñskim.
r Rok 1930- w miasteczku wybudowano now¹ plebaniê.
r 8 lipca 1944r. Koció³ parafialny zostaje spalony.
r Rok 1949  Dziekan czêci
dekanatu bieniakoñskiego, która pozosta³a w granicach Litwy, ksi¹dz
Pawe³ Bekisz (1898-1984) uratowa³
parafiê solecznick¹ od zag³ady. W
latach powojennych w³adze sowieckie usuwa³y ksiê¿y polskich z Wilna.
26 czerwca 1949r. ksi¹dz proboszcz
P. Bekisz obj¹³ parafiê w Solecznikach, w której nie by³o wi¹tyni, wiêc
nabo¿eñstwa odprawia³ w plebanii.
Po paru miesi¹cach w³adze miasta,
w ramach walki z religi¹, usunê³y kap³ana z plebanii i kaza³y zamieszkaæ
przy koció³ku w Kamionce. Duszpasterz nie opuci³ owczarni. W³adzom powiedzia³, ¿e gospodarz, gdy
z domu wygania psa, to buduje mu
budê, wiêc dano ksiêdzu dziekanowi wironek, który przeniós³ na
cmentarz grzebalny. Tu z tego budulca powsta³a plebania. Kaplicê
cmentarn¹ wykorzysta³ na koció³.
Duszpasterz nie wyjecha³ na ¿yczenie w³adz, dziêki temu istnieje parafia Soleczniki. W czasie odpustów
ksi¹dz dziekan jedzi³ do ka¿dej pa-
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W XIX-XXI wieku pos³ugê kap³añsk¹ w parafii pe³nili:
1805  1818  ks. Kasperski

1947  1949  ks. Tadeusz Hoppe

1818  1828  ks. Pawe³ Hrynaszkiewicz

1949  1953  ks. Pawe³ Bekisz

1844  1861  ks. Wincenty Laskowski

1949  1951 - ks. Sylwester Ma³achowski

1844  1847  ks. Bazyli Pu³torak

1953  1959  ks. Sylwester Ma³achowski

1861 - 1871  ks. Ignacy Sielatycki

1959  1961  ks. Ignacy Paber¿is

1871  1881  ks. Julian Karpowicz

1961  1972  ks. Justyn Saulius

1881  1904  ks. Bronis³aw £awrynowicz

1972  1972 - ks. Józef Kwiatkowski

1904  1906  ks. Feliks Lubowidzki

1972  1987  ks. Wac³aw Verikas

1904  1941  ks. Kazimierz Burak

1987  2000  ks. Józef Narkun

1941  1941  ks. Rajmund Butrymowicz

1996  2002  ks. Szymon Wik³o

1941  1941  ks. Stanis³aw Szczemirski

2000  2006  ks. pra³at Jan Kasiukiewicz

1941  1942  ks. Mieczys³aw Haniewski

2002  2004  ks. Tadeusz vedavièius

1941  1943  ks. Antoni Udalski

2004  2005  ks. Janusz Andruszkiewicz

1942  1946  ks. Józef Puci³owski

2005 - 2005  ks. Józef Szwabowicz

1946  1946  ks. Józef Stefanowicz

2006  ks. Witold Zuzo

Od stycznia do padziernika 1947 roku

2008  ks. Marek G³adki

w parafii nie by³o ksiê¿y.

Opr. R.B.

Z PARAFII W. PIOTRA APOSTO£A
W SOLECZNIKACH POCHODZI DWÓCH KAP£ANÓW
Ksi¹dz Miros³aw DOWDA.
Ur. 20 grudnia 1968 r. w Solecznikach. Absolwent Solecznickiej
Szko³y redniej nr1. Zanim wszed³
na drogê kap³añstwa, studiowa³ na
uniwersytecie KTU w Kownie na
wydziale radiotechniki, z dwuletni¹
przerw¹ na s³u¿bê w wojsku. W
roku 1993 obroni³ pracê dyplomow¹ i latem tego¿ roku wst¹pi³
do seminarium w Wilnie. Dalsze
studia kontynuowa³ na wydziale
teologii KUL w Lublinie i w roku
2000 obroni³ pracê magistersk¹.
Po powrocie na Litwê rok przebywa³ w seminarium duchownym
w Marijampolu diecezji Wi³kawiskiej. Po roku 19 marca otrzyma³
wiêcenia diakonatu, a 17 czerwca wiêcenia kap³añskie. Pracê
podj¹³ jako wikary w parafii w.
Kazimierza w Alytusie. W nastêpnym roku zosta³ mianowany kapelanem katolickiej szko³y w. Benedykta w Alytusie oraz rozpocz¹³
studia doktoranckie na KUL-u.
Obecnie pracuje jako wicedyrek-

tor do spraw wychowania religijnego katolickiego gimnazjum w.
Benedykta w Alytusie.
Ksi¹dz Franciszek JUSIEL.
Od 1982 r. wszed³ w ¿ycie solecznickiej parafii. Tu by³a pierwsza
spowied w., tu te¿ pierwszy raz
przyj¹³ Pana Jezusa w Komunii
w., tu tak¿e by³ sakrament bierzmowania. W kociele solecznickim
s³u¿y³ przy o³tarzu jako ministrant,
czyta³ czytania podczas nabo¿eñstw i tak¿e tutaj ¿yj¹c wród
nas i modl¹c siê wzrasta³ w powo³aniu. W Solecznikach rozpoznawa³ i kszta³ci³ w Szkole Sztuk Piêknych talenty, które otrzyma³ od
Pana. Po ukoñczeniu nauki w
Szkole redniej im. Jana niadeckiego rozpocz¹³ naukê w WSD w.
Józefa w Wilnie. Po studiach w seminarium 7 lutego 2009 r. w Katedrze Wileñskiej przyj¹³ wiêcenia
kap³añskie. Obecnie pe³ni pos³ugê
w parafii Zwiastowania Najwiêtszej Maryi Panny w Landwarowie.

Z PARAFII SOLECZNICKIEJ
BY£Y DWA POWO£ANIA
ZAKONNE
Brat Rajmund JURO£AJÆ.
Urodzony w 1988 r. w Solecznikach.
Po ukoñczeniu gimnazjum im. J.
niadeckiego w 2007 r. wst¹pi³ do
zakonu Synów Najwiêtszej Maryi
Niepokalanej. Obecnie jest na misji
na Filipinach.
Siostra Wiktoria BUTRYMOWICZ. Urodzona w 1980 r. w
Solecznikach. Po ukoñczeniu szko³y
Santarves w 1998 r. wst¹pi³a do
zgromadzenia Sióstr S³u¿ebnic Jezusa w Eucharystii. Obecnie katechizuje przy kociele Najwiêtszej Maryi Panny w Wilnie.
Obecnoæ powo³añ dobrze
wiadczy o dzia³alnoci duszpasterskiej pracuj¹cych w Solecznikach
kap³anów, bowiem dbali oni nie
tylko o wype³nianie swych obowi¹zków, lecz tak¿e budzili w sercach m³odych ludzi powo³ania kap³añskie i zakonne.
Opr. B.L
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Z okazji 600-lecia parafii pragnê najserdeczniej pozdrowiæ ca³¹ wspólnotê parafialn¹, ¿ycz¹c coraz bardziej stawaæ siê
aktywnymi cz³onkami swojej parafii poprzez wspó³odpowiedzialnoæ za jej los.
Przez chrzest wszyscy jestemy w³¹czeni w
misjê kap³añsk¹, królewsk¹ i prorock¹ naszego Pana. Wiêc ¿yczê, aby ka¿dy cz³onek nauczy³ siê byæ wspó³tworzycielem swej
wspólnoty poprzez aktywn¹ wspó³odpowiedzialnoæ za jej losy. Jest to zadanie trudne, ale mo¿liwe do spe³nienia. Nie bójmy
siê tworzyæ wspólnotê i ni¹ ¿yæ. Niech Chrystus ma w opiece wasze rodziny, a Maryja
pod sw¹ obron¹.
Ks. Miros³aw Dowda
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FOT. KATARZYNA BIERSZTAÑSKA

FOT. ARCHIWUM

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!
To chrzecijañskie pozdrowienie kierujê do wiernych parafii solecznickiej, a tak¿e do tych, którzy z
niej pochodz¹. Od 600 lat mieszkañcy Solecznik i najbli¿szych okolic tworz¹ wspólnotê ludzi wierz¹cych,
którzy swoje ¿ycie wi¹¿¹ z Bogiem.
1410 r., kiedy te¿ zosta³a powo³ana do istnienia
solecznicka parafia, jest rokiem szczególnym w historii Europy, w historii naszego kraju, naszej Ojczyzny. Ten rok dla wielu jest znany jako data bitwy pod
Grunwaldem, która zakoñczy³a siê zwyciêstwem
wojsk polsko-litewskich i pogromem si³ krzy¿ackich.
A dla nas, mieszkaj¹cych na ziemi solecznickiej, jest
to data narodzenia naszej parafii. Przed 600 lat parafia by³a utworzona jako jednostka terytorialna i od
tamtego czasu wiele siê dzia³o w jej granicach  budowa i odbudowa kocio³ów, tworzenie szkó³ek przykocielnych, wiele osób znanych i mniej znanych odwiedza³o nasz¹ parafiê.
Obchodz¹c Wielki Jubileusz 600-lecia chciejmy
Bogu dziêkowaæ za nasz¹ parafiê, za jej historiê, za
ludzi, którzy dla dobra tej parafii pracowali.
Z tej piêknej okazji chciejmy wzi¹æ do swego ¿ycia
s³owa Pana Jezusa: Wy jestecie sol¹ dla ziemi. ( ) Wy jestecie wiat³em wiata. (por. Mt 5, 13-14).
Przez 600 lat wierni tej parafii byli sol¹ ziemi i wiat³em wiata. Nie moglibymy obchodziæ dzisiaj
Jubileuszu, gdyby ta sól przesz³ych pokoleñ utraci³a swój smak i gdyby wiat³o Ewangelii przez przesz³e pokolenia by³o stawiane pod korcem. Obchody Jubileuszu niech bêd¹ okazj¹ do chluby, ¿e jestemy ludmi wiary, a tak¿e niech bêd¹ zachêt¹, by byæ sol¹ s³on¹  by ¿yæ nauk¹ Jezusa; by byæ wiat³em wród ludzi niewierz¹cych i zagubionych. Jubileusz jest czasem do powziêcia siê nowych wezwañ,
bo dzisiaj MY jestemy posy³ani po to, by za kilkaset lat przysz³e pokolenia mog³y z chlub¹ obchodziæ
nastêpne Wielkie Jubileusze Wiary na ziemi solecznickiej.
Ks. Franciszek Jusiel

JUBILEUSZ
Jak kaplica sta³a siê kocio³em

Z Bo¿¹ pomoc¹ wybudowa³ koció³
Jesieni¹ 1987 roku, gdy
przyjecha³em do Solecznik, zasta³em zniszczon¹ kaplicê. Nie
by³o w niej ogrzewania, wszystko siê sypa³o, a na cianach
widoczne lady popêkania.
Zim¹ by³a w niej tak niska temperatura, ¿e z trudem mog³em
odprawiaæ Mszê wiêt¹, dlatego w 1988 roku podj¹³em starania, aby zamontowaæ ogrzewanie  wspomina ksi¹dz Józef
Narkun, ówczesny proboszcz
parafii solecznickiej.

K

si¹dz Józef, zosta³ przeniesiony
z parafii pod wezwaniem wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w
Wilnie do Solecznik. W Kaplicy brakowa³o nie tylko ogrzewania, ale
równie¿ prezbiterium, czyli miejsca
przeznaczonego dla kap³ana i s³u¿by liturgicznej. Przed m³odym proboszczem sta³o du¿e wezwanie, aby
rozbudowaæ oraz przekszta³ciæ kaplicê na koció³ i nie podpaæ w³adzy sowieckiej.
 Teraz, gdzie jest prezbiterium,
gdy ja przyjecha³em by³a zakrystia,
oddzielona od reszty kaplicy dwiema ma³ymi dziurami, czyli przejciami, którymi wychodzi³o siê odprawiaæ Mszê wiêt¹. Miejsca wiêc
by³o ma³o. Postanowi³em z zakrystii
zrobiæ prezbiterium, ale wtedy powsta³ problem, przecie¿ w³adza sowiecka nie pozwala³a na rozbudowê
i powiêkszenie kocio³ów  opowiada ksi¹dz Józef.
W planach rozbudowy kocio³a
nie by³o mowy o zakrystii. Budowano kot³owniê i sk³ad, dlatego to by³y
tak ma³e pomieszczenia. Po wybudowaniu kot³owni  zakrystii, zaczêto
budowê prezbiterium, ale przy zakoñczeniu uk³adania pod³ogi okaza³o siê, ¿e nie mo¿na zmniejszyæ iloci schodów prowadz¹cych na o³tarz, bo tu¿ pod nimi znajduj¹ siê
trumny rodziny Wagnerów. Po pre-

zbiterium przyszed³ czas na wstawianie okien.
 Nie ruszalimy tych trumien,
zostawilimy te¿ schody, wstawili-

my okna i powsta³
nowy problem. Trzeba
by³o podnieæ trochê
wy¿ej drzwi, bo gdy
sz³a procesja, to chor¹gwie wnoszono do kocio³a jak wystawione
do ataku w³ócznie pod
Grunwaldem  ¿artuje
ksi¹dz Józef.
Po przywróceniu
Litwie niepodleg³oci
dobudowano wie¿e
kocio³a i powiêkszono
chór. Wszystkie pieni¹dze pochodzi³y z
ofiar parafian. Budowa kocio³a by³a
ciê¿k¹ i mozoln¹ prac¹.
Po rozbudowaniu
przyszed³ czas na wewnêtrzny remont kocio³a, który poci¹ga³ za sob¹ coraz
to nowsze k³opoty, ale efekt pracy
jest teraz widoczny.
Katarzyna Biersztañska

W 2000 r. ksi¹dz Józef Narkun zosta³ przeniesiony do parafii
wojdackiej i rektoratu Czarnego Boru i Skorbucian, gdzie do dzi
pe³ni pos³ugê proboszcza. Mimo nawa³u pracy ( prowadzi remont
kocio³ów w Wojdatach i Czarnym Borze) zgodzi³ siê na rozmowê i
przekaza³ te oto ¿yczenia swoim by³ym parafianom:
To piêkny Jubileusz. Cieszê siê, ¿e parafia solecznicka doczeka³a tak donios³ej rocznicy. Z Katechizmu wiemy, ¿e ³aska Bo¿a jest
potrzebna do zbawienia. ¯yczê, by Bóg obdarzy³ Was wszystkich swoimi ³askami, bycie osi¹gnêli zbawienie. By Bóg Wszystkim b³ogos³awi³ i prowadzi³ drog¹ zbawienia. Oby by³ zawsze przed Wami, z
Wami, w Was samych. Niech Matka Niebieska Najwiêtsza Maria
Panna, która jest nasz¹ Opiekunk¹, Poredniczk¹, Orêdowniczk¹,
prowadzi Was pod swym p³aszczem drog¹ woli Bo¿ej. Naladuj¹c
Jej cnoty kroczcie prawdziwie chrzecijañsk¹ drog¹ i dojdcie do
miejsca, które przygotowa³ Wam nasz Mistrz i Pan  Jezus Chrystus. Jego obecnoæ w postaci chleba i wina jest w Waszej parafii
przez 600 lat. ¯yczê, by by³a nadal.
Pragnê podziêkowaæ wszystkim tym, z którymi siê spotyka³em
oraz przebywa³em wród nich, za wyrozumia³oæ, za wsparcie i ofiarnoæ. Zdrowia, pomylnoci i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.
Ks. Józef Narkun
Opr. B. L.
Padziernik 2010
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Rozmowa z ks. proboszczem
parafii butrymañskiej Szymonem Wik³o

O Solecznikach
z sentymentem

Jakim losem trafi³ ksi¹dz na
Litwê?
Ówczesny ordynariusz radomski
ks. bp Edward Materski chcia³, ¿eby
kap³ani diecezji radomskiej pracowali w diecezji wileñskiej. Powy¿sza chêæ wynika³a tak¿e z tego, ¿e
biskup pochodzi³ z Wilna i zawsze
mia³ sentyment do ojczystych stron.
Kilku ksiê¿y, w ród nich ja, wyrazi³o chêæ wyjazdu na Litwê. Na pocz¹tku myla³em, ¿e popracuje na
Litwie rok albo dwa, w rzeczywistoci za zrobi³o siê ca³e 17 lat.
Wszystkie te lata jako kap³an pracowa³em w rejonie solecznickim.
Z tych 17 lat 6 przepracowa³
ksi¹dz w parafii solecznickiej.
Jak wspomina ksi¹dz te lata?
Wspominam te lata bardzo mi³o
i z wielkim sentymentem. W ci¹gu
szeciu lat pracowa³em z dwoma
proboszczami  ks. Józefem Narkunem i ks. pra³atem Janem Kasiukiewiczem. Wspó³praca z ka¿dym
z nich uk³ada³a siê mi bardzo dobrze. W Solecznikach mia³em szerokie mo¿liwoci do pracy z m³odzie¿¹. Uczy³em religii w kilku szko³ach: gimnazjum J. niadeckiego,
szkole redniej Santarves oraz
szkole podstawowej w Czu¿akampiach. W moim odczuciu by³a to bardzo wdziêczna praca, jednym z jej
wymiernych wyników by³a organizacja Mszy m³odzie¿owej w solecznickim kociele. Na pocz¹tku w nabo¿eñstwach uczestniczy³a nie
wielka grupa m³odzie¿y, jednak z

Soleczniki

14

biegiem czasu na
Mszê przychodzi³o co
raz wiêcej wiernych.
W tym samym okresie powsta³ tak¿e
przy kociele muzyczny zespó³ m³odzie¿owy, który swoim piewem upiêksza³
niedzielne nabo¿eñstwo. Cieszê siê,
¿e chocia¿ i w nowym sk³adzie, ale
zespó³ istnieje do dzisiaj i bierze
udzia³ w festiwalach piosenki religijnej tak¿e w diecezji radomskiej.
W Solecznikach odbywa³y siê cotygodniowe spotkania oazowe dla
licznej grupy m³odzie¿y, ka¿dego
lata organizowane by³y wyjazdy w
góry do Polski.
Najwyraniej ksi¹dz przywi¹zuje szczególn¹ uwagê do pracy
z m³odzie¿¹?
M³odzie¿ jest przysz³oci¹ Kocio³a, dlatego musimy zwracaæ na
ni¹ szczególn¹ uwagê. Takie s³owa wypowiada³ wielokrotnie p. Papie¿ Jan Pawe³ II, organizowa³ wiatowe dni m³odzie¿y. Osobicie uwa¿am, ¿e dobr¹ form¹ wychowania
m³odzie¿y jest sport, do uprawiana
którego mielimy w Solecznikach
wspania³e warunki. Has³o Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³, do
którego nale¿ê brzmi w zdrowym ciele zdrowy duch. W latach
szkolnych sam du¿o trenowa³em w
klubach sportowych siatkówkê, pi³kê no¿n¹ i lekkoatletykê. Kiedy
nawet na Halowych mistrzostwach
Polski wród juniorów zdoby³em
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Ks. Szymon Wik³o. Urodzi³ siê w Suchedniowie (województwo wiêtokrzyskie, diecezja radomska, Polska). W 1993 roku ukoñczy³ seminarium w Radomiu.
W tym samym roku po wiêceniach kap³añskich rozpocz¹³ s³u¿bê duszpastersk¹ na Litwie. W latach 19962002 jako wikariusz s³u¿y³ w parafii solecznickiej.

szóste miejsce w Polsce w biegu
przez p³otki.
Jakie ksi¹dz widzi najwiêksze
zagro¿enia naszych czasów dla
m³odzie¿y?
Patrz¹c ogólnie, nie tylko uwzglêdniaj¹c aspekty wiary, dla mnie najwiêkszy problem stanowi obojêtnoæ i brak
zaanga¿owania wród dzisiejszej m³odzie¿y. Dzisiaj m³ody cz³owiek bardzo czêsto nie stawia wobec siebie
jakich wymagañ, celu, do którego
chce d¹¿yæ i który chce zrealizowaæ.
Co raz trudniej jest zaanga¿owaæ m³odych ludzi do czegokolwiek i to nie
tylko do udzia³u w nabo¿eñstwie niedzielnym.
Litwa dla ksiêdza jest krajem
pracy, czy byæ mo¿e ju¿ sta³a siê
drug¹ Ojczyzn¹?
Teraz, kiedy mówiê, ¿e jadê do
domu jest mi coraz trudniej okreliæ,
gdzie ja w³aciwie mam dom. Kawa³
¿ycia doros³ego zostawi³em na Litwie. Z innej strony, chocia¿ i pracujê w tym kraju, nadal pozostaje kap³anem diecezji radomskiej. Jako
ksi¹dz mam dwóch biskupów - radomskiego i wileñskiego, którym
winien jestem pos³uszeñstwo.
Rozmawia³
Andrzej Ko³osowski
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Obchodom 600-lecia parafii solecznickiej towarzyszy³ bogaty program kulturalny, na który z³o¿y³y siê
koncerty zarówno muzyki klasycznej i poezji piewanej oraz wystawa
fotograficzna  swoista kronika ¿ycia
parafii. Ju¿ w pi¹tek 22 padziernika w pa³acu Wagnera odby³ siê koncert Anny Kostrzyñskiej (sopran liryczno  koloraturowy) i Marcina
Dominika G³ucha (fortepian), podczas którego brzmia³a muzyka Fryderyka Chopina oraz innych polskich kompozytorów. W sobotê 23
padziernika w Centrum Kultury
wyst¹pili Micha³ Nadzieja (gitara i
piew) i Diana Jacewicz (piew).
W niedzielê, na zakoñczenie uroczystoci, w Solecznickim Centrum
Kultury zagra³a Orkiestra Kameralna w. Krzysztofa.
Inicjatork¹ przygotowania wystawy pt. Parafia solecznicka w
fotografii by³a radna, nauczycielka Gimnazjum im. niadeckiego
Jadwiga Sinkiewicz, która podjê³a
siê te¿ trudu zebrania materia³ów i
wykonania ekspozycji. Jak siê okaza³o, nie by³o to ³atwe zadanie: tragiczne losy solecznickiego kocio³a, jak te¿ samych parafian sprawi³y, ¿e zachowa³o siê niewiele
zdjêæ. Niemniej jednak uda³o siê
przygotowaæ wystawê - migawki
z ¿ycia kocio³a i parafii w XX i
XXI wieku. Jest to ponad 90 fotografii, na których widzimy ksiê¿y,
parafian, ludzi w wyj¹tkowych dla
nich dniach Pierwszej Komunii,
lubu, uroczystoci kocielnych...
Wydarzenia radosne i smutne, codzienne i wyj¹tkowe...
Do najstarszych zdjêæ, które uda³o siê wygrzebaæ w prywatnych archiwach, mo¿na zaliczyæ zdjêcie
Rady Kocielnej z ks. Kazimierzem
Burakiem z 1938 r. (udostêpnione
przez Krystynê Sakson), zdjêcie z
1939 roku, przedstawiaj¹ce koció³,
który wówczas mieci³ siê na placu,
gdzie obecnie jest stacja autobuso-

wa  to zdjêcie przekaza³a Regina
Buæko. lubne zdjêcie pañstwa Salomei i Edwarda Kodziów z ks. Tadeuszem Hoppe z roku 1949 zosta³o wykonane ju¿ na tle plebanii  tam
po spaleniu kocio³a podczas dzia³añ wojennych w 1944 r. modlili siê
wierni parafii solecznickiej. Jan Bogdziun z Bowsz udostêpni³ ze swego
archiwum rodzinnego zdjêcie procesji eucharystycznej z udzia³em ks.
Sylwestra Ma³achowskiego, jak te¿
zdjêcia ksiêdza z procesjantkami z
1954 roku. S¹ zdjêcia ze lubu Danuty Giedulewicz i Józefa Czerniawskiego (1962 r., udostêpni³a Leonarda Antul) i póniejsze, z 1967 r., ze
lubu Heleny i Franciszka Adamszewiczów, udostêpnione przez Helenê
Adamszewicz z Trybañc; z Pierwszej Komunii w 1978 i w 1984 r. z
ks. Wac³awem Verikasem, udostêpnione przez Wandê Po¿aryck¹.
Wystawa przypomina tak wa¿ne
wydarzenia, jak wizytacja parafii
przez metropolitê wileñskiego JE
Juozasa Audrysa Baèkisa (1999 r.),
czy udzielanie sakramentu bierzmowania przez biskupa Juozasa Tunaitisa (2002 r.), msze prymicyjne ksiê¿y Miros³awa Dowdy (2001 r.) i
Franciszka Jusiela (2009 r.), absolwentów polskiej szko³y w Solecznikach. Migawki z konkursów piosenki
i poezji religijnej, udzia³ w Opiekach
w Ostrej Bramie, pielgrzymki... Wyj¹tkow¹ wartoæ maj¹ zdjêcia ze spotkañ parafian z papie¿em Janem
Paw³em II: w 1991 r. w Bia³ymstoku, Solczanka przekazuj¹ca Ojcu
wiêtemu czerwone serce, czy m³odzie¿ parafialna z ksiê¿mi Wojciechem Górlickim i Szymonem Wik³o
na audiencji w 1997 r.
Autorzy wystawy nie pominêli
postaci organisty i poety Micha³a
Wo³osewicza, umieszczaj¹c obok
jego zdjêcia fragment wiersza, powiêconego budowie kocio³a w
Solecznikach. Jest te¿ zdjêcie Rajmunda Juro³ajcia, absolwenta solecz-
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Parafia na zdjêciach

nickiego gimnazjum, zakonnika pracuj¹cego na misji na Filipinach, m³odzie¿y z Nowej fali, porz¹dkuj¹cej groby.
Kronika fotograficzna ostatniego
20-lecia  to wa¿ne wydarzenia z
¿ycia rejonu, takie jak wywiêcenie
flagi i herbu Solecznik (2000 r.),
sztandaru Solecznickiego Oddzia³u
ZPL (2004 r.), powiêcenie wieñców
do¿ynkowych i chleba, Msza w. na
placu samorz¹dowym w dniu pogrzebu Jana Paw³a II, czy wspólna
modlitwa w intencji ofiar katastrofy
pod Smoleñskiem.
 Chcielimy pokazaæ, jak wa¿ne miejsce zajmuje koció³ w ¿yciu
spo³eczeñstwa, jak wydarzenia kocielne przeplataj¹ siê ze wieckimi, ¿e jestemy jedn¹ wspólnot¹ 
tak przes³anie wystawy, któr¹ w
ci¹gu najbli¿szych tygodni mo¿na
bêdzie ogl¹daæ w Solecznickim
Centrum Kultury, t³umaczy Jadwiga Sinkiewicz.
Pani Jadwiga, która zdjêcia zebra³a i ca³oæ opracowa³a, serdecznie dziêkuje wszystkim, kto siê przyczyni³ do przygotowania ekspozycji.
Osobom, które udostêpni³y zdjêcia z
prywatnych archiwów. Osobom, które pomog³y w przygotowaniu: Reginie Buæko, Danucie Jusiel, dyrektorce i pracownikom Solecznickiego
Centrum Kultury: Gra¿ynie Zaborowskiej, Barbarze Suckiel, Romualdowi Sawickiemu, Edwinowi Wasiukiewiczowi, Jaros³awowi Miluszkiewiczowi, Piotrowi Ryngiewiczowi, Algimantasowi estakovasowi
oraz Solecznickiemu Oddzia³owi
ZPL, który sfinansowa³ przygotowanie wystawy.
Barbara Sosno

Padziernik 2010
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Za solecznickim kocio³em znajduje siê grób Micha³a Wagnera, brata Karola Wagnera, w³aciciela
dóbr solecznickich. Tablica nagrobna informuje: Pami¹tka Micha³a Wagnera Porucznika ¯andarmerii WXL w roku 1812 na placu bitwy pod Widzami w pow. Bras³. w 25 roku ¿ycia poleg³ego przez
przychylnego brata powiêcona. Soleczniki.
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