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◀ 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
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Droga życia nie zawsze jest prosta i łatwa, ale czasami 
kręta i wyboista. Nieraz stajemy na bolesnym skrzy-

żowaniu, kiedy musimy dokonać wyboru, którędy iść da-
lej. Tak naprawdę tym właśnie jest kryzys – bolesnym cza-
sem rozeznania i wyboru. Od nas zależy, jakie będzie nasze 
życie po kryzysie. Jeśli otworzymy się na Boże prowadze-
nie, wtedy trudny czas kryzysu zaowocuje czymś dobrym.

Maryja jest Patronką naszych wyborów, ponieważ 
Ona sama doświadczyła kryzysu, w którym otworzy-
ła się na nowe i piękne życie zaproponowane Jej przez 
Boga. W sposób szczególny widzimy to w czasie Zwia-
stowania. Czego nas uczy przykład Maryi?

Pełna łaski

Archanioł Gabriel powiedział do Maryi, że jest „peł-
na łaski”, czyli jest umiłowana przez Boga, napełniona 
Jego miłością od pierwszej chwili swego istnienia. Od 
początku kochana przez Niego darmową i bezintere-
sowną miłością, wybrana i przeznaczona, aby zostać 
Matką Syna Bożego. O takim swoim powołaniu Mary-
ja dowiaduje się w czasie Zwiastowania.

Bóg obdarza miłością każdego człowieka i przygo-
towuje go do misji, którą mu proponuje. Uzdalnia do 
podejmowania decyzji zgodnie z Jego wolą, także wtedy, 
gdy przychodzi czas rozeznawania i wyboru. W takim 
„kryzysowym” czasie Bóg nie zostawia człowieka same-
go, ale obdarza go potrzebną łaską i mu towarzyszy. 

Pan z Tobą

Maryja słyszy zapewnienie, że Pan jest z Nią. Takie 
określenie obecności Boga przy człowieku oznacza, że 
otrzymuje on Boże wsparcie i wszelką potrzebną po-
moc. Zanim Maryja usłyszy, na czym ma polegać Jej 
misja, już wcześniej otrzymuje potwierdzenie obecności 
Boga. Nie jest sama w doświadczeniu kryzysu, kiedy ma 
dokonać wyboru, co do dalszego kształtu swojego życia. 

Zwykle w czasie trudnym, kryzysowym, odczuwa-
my „nieobecność” Boga. Pytamy, gdzie On jest, czy 
jest, dlaczego nam nie pomaga? Wydaje się nam, że je-
steśmy sami wobec napotkanych trudności i koniecz-
ności rozwiązania trudnej sprawy. Czy tak jest rzeczy-
wiście? Nie, ponieważ Bóg jest zawsze z nami, bo to 
nam obiecał, gdy dał nam życie. W akcie stwórczym 
Boga mamy zapewnienie o Jego obecności i pomocy 

w każdym momencie życia. To tylko szatan nam pod-
powiada myśli o tym, że Bóg nas opuścił, że się nami 
nie interesuje. To diabelskie kłamstwo, które utrudnia 
nam dobre wykorzystanie czasu kryzysu. 

Jeśli Bóg z nami, to kto przeciwko nam? Choćby-
śmy czuli się zmiażdżeni trudnościami, to świado-
mość Bożej obecności pozwoli nam powstać i iść dalej 
Bożą drogą, dokonać właściwego wyboru.

Nie bój się

Gdy Maryja usłyszała zapewnienie o obecności Boga, 
w Jej Sercu pojawiło się „zmieszanie”, refleksja naznaczona 
lękiem i próba zrozumienia tego, co usłyszała. Wtedy anioł 
Jej powiedział: „Nie bój się”. Dlaczego? Ponieważ „znala-
złaś łaskę u Boga” – otrzymała łaskę powołania do Bożego 
macierzyństwa. Tak wielkie zadanie musi wzbudzić w czło- 
wieku lęk, dlatego wezwanie do odwagi jest potrzebne.

Wobec trudnej sytuacji w czasie kryzysu pojawia się 
niepokój, obawa, lęk. To reakcja ludzkiej natury przed tym, 
co nieznane. Wtedy słyszymy wezwanie, aby się nie bać, ale 
zaufać Bogu. Jesteśmy zawsze w Jego rękach, zawsze bez-
pieczni. Możemy odważnie dokonywać wyboru, a wtedy 
czas kryzysu będzie dla nas czasem błogosławionym. 

Jak to będzie?

Wobec tajemniczej, nieznanej przyszłości pojawia się 
pytanie: „Jak to będzie?”. Także Maryja o to zapytała 
Boga. To oczywiste, aby szukać zrozumienia doświad-
czenia kryzysu, trudnej sytuacji w życiu, pytając Boga, 
bo tylko On może nam dać światło.

W czasie kryzysu wzrasta nasza wiara, bardziej 
przybliżamy się i do tajemnicy Boga, i do tajemnicy 
nas samych. Odkrywamy lepiej i głębiej nasze powo-
łanie, czyli drogę do właściwego celu. Przed każdym 
zakrętem nie widzimy dalszej drogi, ale podejmujemy 
decyzję, by iść dalej, bo ufamy, że przed nami jest dal-
sza droga. W ciemności szukamy światła. W cierpie-
niu czekamy na uzdrowienie. W kryzysie chwyćmy się 
ręki Boga, a wtedy czas bolesnej próby będzie dla nas 
błogosławionym wspomnieniem. ■

Patronka naszych 
wyborów
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