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Wstęp

W 1931 roku, odbył się Kongres Eucharystyczny Archidie-
cezji Wileńskiej. Uroczystości kongresowe zorganizowano 

w Wilnie oraz w Białymstoku, który wówczas leżał w jej grani-
cach. W roku 1932 Abp. Romuald Jałbrzykowski listem paster-
skim z dnia 6 stycznia 1932 r., zarządził zorganizowanie w całej 
diecezji „Dnia liturgicznego” oraz „Dnia Śpiewu Religijnego” 
motywując następująco to przedsięwzięcie „Ukochani Diecezja-
nie, wśród Was jestem szósty rok. W bieżącym roku po raz wtóry 
zakończę, przy pomocy łaski Bożej, wizytację wszystkich kościołów 
w archidiecezji naszej. Ze swego skromnego doświadczenia śmiało 
to stwierdzić i zaznaczyć mogę, że w tych parafi ach najwyżej stoi 
wśród ludu poziom religijny i moralny, najlepiej postawione orga-
nizacje akcji katolickiej, gdzie najwięcej rozwinięte życie litur-
giczne, gdzie wszyscy parafi anie uczestniczą w całem nabożeństwie 
kościelnym i śpiewie religijnym.” Publikacja pt. „Msza Święta 
i Nieszpory (z nutami)” wydane przez Wileńską Drukarnię Archi-
diecezjalną w 1932 roku, której reprodukcję trzymacie Państwo 
w swych dłoniach jest artefaktem tych wydarzeń.

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym w 2013 roku 
zainicjowało Ogólnopolski Festiwal MYSTERIUM FIDEI pod 
honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa 
prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego. 
Idea przyświecająca organizatorom Festiwalu wynikała z przeży-
wanego w Kościele Katolickim Roku Wiary. Chcieliśmy przybliżyć 
odbiorcom Wielką Tajemnicę Wiary, prowadząc ich drogą 
najważniejszych wydarzeń roku liturgicznego ukazując związaną 
z nimi kulturę w różnorodnych przejawach. Na festiwal składają 
się koncerty, odczyty oraz inne wydarzenia artystyczne w okresie 
od Wielkiego Postu do Oktawy Bożego Ciała. Rokrocznie Gminne 
Centrum Kultury zapraszać będzie do Dobrzyniewa artystów 
zarówno z kraju, jak i z zagranicy.



Ostatnim wydarzeniem kończącym tegoroczny Festiwal były Uro-
czyste Nieszpory Eucharystyczne (łacińskie), które zostały odpra-
wione 6 czerwca 2013 r., w Kościele p.w. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Kopisku. Oprawę muzyczną zapewniła 
SCHOLA GREGORIANA SANCTI CASIMIRI a służbę litur-
giczną Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Białymstoku. Z tej 
okazji zdecydowaliśmy się na wydanie reprodukcji pt. „Msza 
Święta i Nieszpory (z nutami)” wydane przez Wileńską Drukar-
nię Archidiecezjalną w 1932 roku. Niniejsza publikacja jest wyjąt-
kowa oraz funkcjonalna, ponieważ zawiera tekst łaciński przetłu-
maczony na język polski wraz z zapisem nutowym.

Misją dzisiejszych Domów Kultury jest rozwijanie różnorodnych 
form artystycznych, a także ocalenie od zapomnienia spuścizny 
naszych przodków. W myśl tej zasady zdecydowaliśmy się na 
druk publikacji, którą trzymacie Państwo w ręku. Nie byłoby 
to możliwe gdyby nie wsparcie mecenasa kultury, który dofi -
nansował niniejszą publikację, pozostając przy tym anonimowy. 
Za co w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować.

Mam nadzieję, że korzystając z niniejszego wydawnictwa prze-
niesiecie się Państwo w czasie i odkryjecie niezmierzone bogactwo 
tradycji Kościoła Katolickiego.

Krzysztof Jan Stawnicki

       

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym
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