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Od kiedy myślał Ksiądz o kapłań-
stwie?

Księdzem chciałem zostać od 
wczesnego dzieciństwa. Już jak cho-
dziłem do przedszkola w latach 80., 
kiedy Kościół nie miał jeszcze peł-
nej wolności, ale trwała odwilż i nie 
było takich prześladowań jak wcześ-
niej, poszedłem kiedyś z babcią do 
kościoła. Pamiętam, że zapytałem 
wówczas babci, kim jest ten pan 
w takich dziwnych szatach. Odpo-
wiedziała mi, że to „król”. Stwier-
dziłem wówczas, że też chcę być 
„królem”. Od tego czasu starałem się 
naśladować to, co zobaczyłem. Ba-
wiłem się więc, że jestem księdzem, 
chociaż nie wiedziałem nawet, co to 
dokładnie znaczy. Potem, kiedy tro-
chę wyrosłem, przeszło mi to.

Jak więc to się stało, że zgłosił się 
Ksiądz do seminarium duchow-
nego?

Kiedy skończyłem szkołę śred-
nią, złożyłem papiery jednocześnie 
na politechnikę i do seminarium 
diecezjalnego w Rydze. Kierowała 
mną myśl: „Gdzie mnie przyjmą, 
tam pójdę”. Dostałem się do oby-
dwu, więc musiałem zadecydować. 
Wówczas wstąpiłem do semina-
rium, ale wciąż nie wiedziałem do 
końca, co chcę robić w życiu. 

Jak doszło do tego, że został Ksiądz 
marianinem?

Nie myślałem wówczas o życiu 
zakonnym. To był rok 1999 r. i tak 
się złożyło, że obchodzono wówczas 
75. rocznicę obecności marianów 
na Łotwie. Wtedy wszystkim kle-
rykom sprezentowano „Dziennik” 
Jerzego Matulewicza, odnowiciela 
Zgromadzenia Księży Marianów. 
To było nowe tłumaczenie na język 

łotewski. „Dziennik” przeczytałem 
po prostu jako kolejną pobożną 
lekturę, ale z tyłu znalazłem adres 
marianów, a dokładnie prowadzo-
nej przez nich parafii w Welonach. 
Poszedłem wówczas do swoje-
go ojca duchownego, którym był 
ks. Wiktor Pentjusz, też zresztą ma-
rianin, o czym nie wiedziałem. Za-
pytałem go wówczas, co znaczą lite-
ry „MIC” po nazwisku i co to jest ten 
zakon marianów. Kiedy powiedział 
mi, że „MIC” to nie tytuł naukowy, 
tylko znak przynależności do Zgro-
madzenia, narodził się we mnie po-
mysł, żeby wstąpić do zakonu.

Czy Ksiądz Wiktor namówił Księ-
dza do zostania marianinem?

Skądże. Ks. Pentjusz nie był wów-
czas wcale przekonany do tego pomy-
słu i powiedział, żebym wstrzymał się 

z decyzją. Okazało się jednak, że w mo- 
jej rodzinnej parafii wikarym jest 
także marianin ks. Piotr Sroka, który 
akurat przez 5 lat posługiwał na Ło-
twie. Przez zbieg różnych okoliczno-
ści pracował nie w parafii mariańskiej, 
ale diecezjalnej. Ówczesnym probosz-
czem był ks. Edward Pawłowski, obec-
nie biskup. Porozmawiałem wówczas 
z ks. Sroką o tym, że też chciałbym 
być marianinem. Ks. Sroka powie-
dział, że nie ma na co czekać. Przyjął 
mnie wówczas śp. ks. Jazeps Sitnieks, 
ówczesny prowincjał. Jako, że ukoń-
czyłem pierwszy rok seminarium, 
zwolniono mnie z postulatu, poszed-
łem prosto do nowicjatu i zostałem 
u marianów. W 2008 r. zostałem wy-
święcony na księdza i od tego czasu 
posługuję wciąż w tej samej parafii, 
w Daugavpils, jako wikary. Jestem też 
przełożonym domu zakonnego.

Iść wszędzie
z Dobrą Nowiną

Z ks. Dmitrijsem 
Artjomovsem MIC 
rozmawiał Michał 
Krajski.
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 Ks. Dmitrijs zaprasza na herbatę 
po Mszy świętej

Jaka jest specyfika tej parafii?
Parafia ta jest bardzo szczególna. 

O ile bowiem w Welonach i Reze-
kne mieszkają sami Łotysze, o tyle 
w Daugavpils żartujemy sobie, że 
mamy trzy parafie w jednym, bo są 
tu aż trzy grupy językowe – łotew-
ska, polska i rosyjska. Samo miasto 
jest najbardziej rosyjskojęzycznym 
miastem ze wszystkich miast Łotwy. 
90% mieszkańców jest rosyjskoję-
zyczna. Nie znaczy to, że są Rosja-
nami, bo jest wielu Białorusinów 
i Polaków. Mamy nawet polskoję-
zyczne gimnazjum. Ciężko nawet 
powiedzieć, która z tych grup jest 
największa, bo są liczebnie bardzo 
zbliżone do siebie. Msze są odpra-
wiane w trzech językach, kazania są 
mówione w trzech językach. Przed 
Bożym Narodzeniem odprawiamy 
dwie Wigilie, z liturgią po polsku 
i po łotewsku, ale za każdym razem 
z kazaniem w języku rosyjskim, bo 
ten język rozumieją wszyscy. 

Czy takie zróżnicowanie wiernych 
nie rodzi konfliktów?

Na początku istnienia parafii, 
kiedy kościół został dopiero konse-

krowany, parafianie próbowali się 
dzielić na grupy. Starali się o to, by 
prawa strona kościoła była zajmo-
wana przez Łotyszy, a lewa przez 
Polaków. Proboszcz ks. Andris Se-
vels sprzeciwił się temu, chcąc od 
początku tworzyć poczucie jed-
ności. Teraz w parafii nie widać na-
cjonalistycznych nastrojów. W na- 
szym mieście poza katolikami 
mieszka dużo prawosławnych, sta-
rowierców (prawosławnych star-
szego obrządku), a także, choć zde-
cydowanie mniej, luteran. Jest to 
dobre środowisko, aby kultywować 
miłość bliźniego mimo różnic.

Czy łotewska pobożność różni się 
od polskiej?

Niespecjalnie. Trzeba pamiętać, 
że diecezja w której posługuję, to 

dawne Inflanty. Tutaj nawet teks-
ty Godzinek czy Gorzkich Żali są 
wiernie przetłumaczone z języka 
polskiego.

W ilu obecnie miejscach pracują 
marianie na Łotwie?

W tej chwili marianie prowadzą 
trzy parafie na Łotwie: w Welo-
nach, w Rezekne i od 2006 r. w Da-
ugavpils. Polacy nazywają to miasto 
„Dyneburg”. 

Jaka jest historia posługiwania 
marianów na Łotwie?

Wszystko zaczęło się w 1923 r. 
Dwaj księża z Łotwy, Benedykt 
Skrinda, proboszcz z Balvi i Bro-
nisław Valpitrs, zgłosili się do abpa 
ryskiego Antoniego Springowicza 
z prośbą, że chcieliby zostać zakon-
nikami. W tym czasie istniała już 
niepodległa Łotwa, ale na terenie 
kraju nie było żadnego zakonu, bo 
władze carskie wszystkie zlikwido-
wały. Jako że arcybiskup znał ks. Je-
rzego Matulewicza MIC z Akademii 
Duchownej w Petersburgu i wie- 
dział, że ks. Matulewicz, już wów-
czas biskup, odnowił Zgromadze-
nie Księży Marianów, to zapropo- 
nował obu księżom wstąpienie do 
marianów. Chociaż ks. Valpitrs chciał 
wstąpić do salezjanów, a ks. Skrin- 
da do kapucynów, zgodzili się po-
słusznie na tę propozycję. 

Czy ks. abp Springowicz kierował 
się tylko znajomością z ks. Matule-
wiczem?

Niektórzy historycy uważają, że 
to był „szczęśliwy błąd” arcybiskupa, 
którym, obok wszystkich innych mo-
tywów, kierowało także przekonanie, 
że Zgromadzenie Księży Marianów 
jest utwierdzone na prawie diece-
zjalnym. Czyli mówiąc krótko – bę-
dzie miał nad nim władzę. Dopiero 
po czasie arcybiskup dowiedział się, 
że działa ono na prawie papieskim, 
a więc podlega bezpośrednio papie-
żowi. Właśnie w 1923 r. obaj księża ▶ 

 Ks. Andris celebruje Mszę Wigilii Paschalnej



18 LATO 1I (102) 2020

M
IS

JE
 Z

 N
IE

P
O

K
A

LA
N

Ą
 –

 Ł
O

T
W

A

◀ udali się do Mariampola na Litwie, 
wstąpili do nowicjatu i w lutym 1924 r. 
wrócili na Łotwę.

Co działo się później?
Abp Springowicz wydzielił im 

wówczas parafię w Welonach. Była 
to bardzo zaniedbana placówka. 
Stał tam opuszczony klasztor po 
bernardynach, doszczętnie znisz-
czony. Tylko jego niewielka część 
nadawała się jeszcze do użytku. Kie-
dy odbyło się uroczyste przekazanie 
parafii marianom, wierni dziwili się, 
kim oni są, bo wielu z nich już nie 
pamiętało, kim są zakonnicy.

Czy obaj marianie pozostali w We-
lonie?

Ks. Valpitrs został skierowany na 
dalsze studia na Litwę, natomiast 
ks. Skrinda pozostał na miejscu jako 
przełożony klasztoru i proboszcz. 
Niedługo potem do pomocy przyje-
chał ksiądz z Litwy, ale szybko wró-
cił, bo nie znał języka. 

Jak dalej rozwijało się Zgromadze-
nie na Łotwie?

Już po kilku latach zaczęli się zgła-
szać pierwsi kandydaci, zarówno do 
bycia księżmi, jak i braćmi zakonny-
mi. O ile w 1924 r. było tylko dwóch 
marianów Łotyszy, o tyle w 1942 r. 
było już ich ponad 30, wśród których 
większość stanowili bracia zakonni. 
W tym samym roku powstała pro-
wincja łotewska, ale niestety jedynie 
formalnie. Wojna, a potem okupacja 
sowiecka, spowodowały, że realnie 
nie mogła funkcjonować. Zakony 
znowu zostały zdelegalizowane, a za-
konnicy musieli się ukrywać. 

Jak w tej sytuacji odnaleźli się ma-
rianie?

Ci marianie, którzy byli księż-
mi, działali w różnych parafiach, 
udając księży diecezjalnych i za-
chowując łączność między sobą. 
Natomiast bracia zostali rozprosze-
ni. Niektórzy wrócili do domu, inni 
podjęli się pracy kościelnych, orga-

nistów, pomocników przy parafii, 
a jeszcze inni zajęli się zwykłą pracą 
zarobkową. Niestety losy większo-
ści z nich są nieznane. Wynika to 
z tego, że cała dokumentacja za-
konu została zniszczona z obawy 
przed represjami. 

Jak II wojna światowa odbiła się na 
marianach na Łotwie?

Wojna przyniosła ze sobą mę-
czeństwo łotewskich marianów. Tu-
taj szczególnie trzeba wspomnieć 
Sługę Bożego ks. Janisa Mendriksa 
MIC. Już jako młody chłopak wstą-
pił do marianów i po święceniach 
został najpierw wikarym, a po kilku 
latach proboszczem parafii Ostrone 
obok Welon. Kiedy podczas oku-
pacji niemieckiej w okolicy został 
zastrzelony niemiecki urzędnik, 
ks. Mendriks odmówił mu pochów-
ku katolickiego. Zrobił to ze wzglę-
du na to, że ten żył w konkubinacie, 
ale władze okupacyjne odebrały to 
jako działalność antypaństwową. 
Zaczęło się wówczas jego prześla-
dowanie. Musiał najpierw uciekać 
do innej parafii, potem do innej 
części Łotwy, aż skończyła się woj-
na i mógł pracować jak dawniej. 

W jaki sposób dokonało się mę-
czeństwo ks. Mendriksa?

W 1950 r. władze komunistycz-
ne aresztowały go pod zarzutem, że 

działa przeciwko władzy i skazały go 
na karę łagru w Workucie (Rosja). 
W 1953 r., kiedy umarł Stalin, więź-
niowie spodziewali się amnestii, 
a przynajmniej złagodzenia reżimu 
w łagrach. Gdy to nie nastąpiło, za-
rządzili strajk. 1 sierpnia tego roku 
władze obozu ogłosiły, że siłowo 
spacyfikują zbuntowanych więź-
niów. Wówczas ks. Mendriks po-
wiedział, że musi być wśród tych, 
którzy będą umierać. Zginął jako je-
den z pierwszych, zastrzelony przez 
żołnierzy. Według zeznań świad-
ków, które zostały potwierdzone na 
piśmie, przed śmiercią udzielał roz-
grzeszenia innym. Znał swoich to-
warzyszy, wśród których posługiwał 
jako kapłan. Zawsze miał przy sobie 
papierośnicę, w której przechowy-
wał Najświętszy Sakrament. 

Z jakimi problemami borykają się 
dzisiaj księża marianie na Łotwie?

Problemy są te same, co gdzie 
indziej: brakuje rąk do pracy, spada 
liczba wiernych, do tego dochodzi 
bieda. Nie poddajemy się jednak, 
ale wręcz przeciwnie – mamy prze-
konanie, że jako marianie musimy 
pracować więcej od innych. Uważa-
my, że musimy iść wszędzie z Dobrą 
Nowiną. Przejawem tej postawy jest 
przez nas częste jeżdżenie z rekolek-
cjami wszędzie tam, gdzie tylko jest 
taka wola i potrzeba.  ■

 Kościół  pw. św. Michała
Archanioła w Welonach


