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Wiadomości z Białegostoku

Ksiądz Józef Obrębski zmarł w swoim "pałacyku". Miał
105 lat

 BIAŁYSTOK
Muzeum Podlaskie. Protesty w
sprawie powołania
wicedyrektora

MATERIAŁ PROMOCYJNY PARTNERA
Klienci: Chcemy kupować
samochody

 BIAŁYSTOK
Lokale w Białymstoku.
Pierogarnia Soodi otworzyła się
mimo pandemii. Goście
dopisali

 BIAŁYSTOK
Białystok. Zabytki a plany ZMK.
Co chce remontować gmina?

3 ZDJĘCIA

Zdjęcie z 15 czerwca 2008 roku ksiądz Józef Obrembski (Fot.Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta)
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 BIAŁYSTOK
WOŚP. Białostoczanie otwierają
swe serca. Na Orkiestrę

Gdy odwiedziliśmy go trzy lata
temu, by opowiedział o swym
przyjacielu, beaty�kowanym ks.
Sopoćko - miał 102 lata i zadziwiał
jasnością umysłu. Ks. Józef
Obrębski zmarł we wtorek
(07.06.2011) wieczorem w
podwileńskiej Mejszagole. Był
najstarszym kapłanem na Litwie i
prawdopodobnie w całej Europie.

 Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

105-letni kapłan to człowiek legenda, zwany
"kardynałem" - lub "patriarchą" Wileńszczyzny,
wyrocznia i autorytet moralny Polaków na Litwie.
Choć urodzony w Nowym Skarżynie w
Łomżyńskiem, to już prawie 80 lat temu, jako
młody chłopak - wyjechał na Wileńszczyznę. I już
tam został. A od ponad 60 lat - rezydował na
plebanii w Mejszagole, niecałe 30 kilometrów od
Wilna. Tam właśnie nas przyjął - w skromnej
wiejskiej chatce, zapadającej się niemal już w
ziemię, ale niezwykle urokliwej - otoczonej
pachnącym ogrodem. Nazywał ją czule
"pałacykiem". I choć wierni od lat prosili go, by
przeniósł się do nowszej, murowanej, bardziej
komfortowej plebanii, kategorycznie odmawiał. 

Bo też i jego "pałacyk" to miejsce z historią -
wierni przychodzili tu przez kilka dzisięcioleci po
pomoc, tu ksiądz Obrębski przechowywał
ukrywających się duchownych, stąd księdza
Obrębskiego Sowieci wyciągali na przesłuchania,
próbując go złamać. W izdebce z bardzo niskim
su�tem, w której ściany obwieszone były
wizerunkami świętych oraz najważniejszych
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duchownych Wileńszczyzny - ksiądz Obrębski
przyjął nas siedząc na wysokim łóżku. Tak jak
przed nami i po nas przyjmował głowy państwa.
Jeszcze w połowie lat 90. Krzyż Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski osobiście wręczył mu
prezydent Lech Wałęsa. Kilka lat temu odwiedzili
go prezydenci Litwy i Polski Valdas Adamkus i
Lech Kaczyński. Kilka miesięcy temu, w lutym br.
Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP przywiózł mu
prezydent Bronisław Komorowski, który
przyjechał do Mjszagoły podczas wizyty na Litwie
z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości przez
ten kraj. 

W chatce ogrzewanej piecem, bez wody, bywali u
sędziwego kapłana ambasadorzy Polski na Litwie,
biskupi. Częstym gościem był poprzedni
nuncjusz papieski arcybiskup Peter Stephan
Zurbriggen. Goście nie mieścili się często w
księżowskim pokoiku. 

Gdy odwiedziliśmy go w czerwcu 2008 roku, nie
chodził już od lat, miał trudności z poruszaniem
się, ale nadal obdarzony był świetną pamięcią,
humorem i pasją ewangelizowania, choć bez
zbędnego moralizowania. 

Opowiadał nam o czasach przedwojennych - bo
też był jedną z niewielu już osób, które księdza
Michała Sopoćkę pamiętały jeszcze z czasów
przedwojennych, z Wilna. A więc czasów, gdy
siostra Faustyna zaczynała mieć objawienia, a
księdzu Sopoćce, jej spowiednikowi, w głowie
zaczynała kiełkować myśl, by wizerunek
Chrystusa z objawień uwiecznić na obrazie i
szerzyć kult Bożego Miłosierdzia. 

- Sopoćko to był bardzo skromny człowiek. Żaden
typ wesołka. Klerycy, których uczył, raczej nie
mogli liczyć na jakieś żarty czy anegdoty - mówił
nam ks. Obrębski. - Bardzo gorliwy, pobożny,
niezwykle grzeczny i ujmujący ludzi. Chodził
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zawsze skupiony, zawsze zanurzony w modlitwie,
wsłuchany w jakiś głos z wewnątrz. A gdy czasem
opowiadał o siostrze Faustynie, choć bardzo
rzadko to się działo - wówczas mówił z
ogromnym przejęciem. "Ona wypowiada święte
zdania" - tak, pamiętam o niej mówił. Teraz, gdy
patrzę wstecz, to myślę, że Sopoćko nosił w sobie
ogromną tajemnicę. Ale że kiedyś będzie
beaty�kowany - o tym nikt wtedy nie myślał.
Dzisiejsi ludzie pewnie powiedzieliby o nim:
normalny, tyle że bardzo pobożny człowiek, który
trzymał się wartości. A jednak coś go w tym
Wilnie odróżniało od reszty. 

To był początek lat 30. Ksiądz Obrębski kilka lat
wcześniej, w 1925 roku, jako 19-letni chłopak,
przybył z Ziemi Łomżyńskiej do Wilna na studia
do tamtejszego seminarium duchowego (w tym
też czasie - w latach 1927-1932 - ksiądz Sopoćko
był ojcem duchowym w wileńskim seminarium i
wykładał teologię pastoralną na wydziale
teologicznym Uniwersytetu Wileńskiego). 

Po 1932 roku, kiedy skończył studia, ksiądz
Obrębski tra�ł jako wikariusz do miejscowości
Turgiele, 40 kilometrów od Wilna. Tam działał
także społecznie - zakładał spółdzielnie i koła
rolnicze, organizował kursy kroju i szycia, nauczał
mieszkańców nowoczesnego uprawiania roli. Co
ciekawe - w tej pracy pomagał mu para�anin -
gen. Lucjan Żeligowski [prawa ręka marszałka
Piłsudskiego; w 1920 roku zajął Wilno, które
znalazło się w rękach polskich]. 

I w Turgielach też znów się splatały losy obu
kapłanów. Ks. Sopoćko wpadał na turgielską
plebanię - odwiedzał strony, z którymi związany
był kiedyś jako młody duchowny. 

- Chodziliśmy na długie spacery nad Mereczankę.
Rozmawialiśmy o wszystkim. O Bogu oczywiście
też, ale najwięcej o codzienności - opowiada ks.
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Obrębski. - Potem straciliśmy kontakt na jakiś
czas, wybuchła wojna. Ksiądz Sopoćko musiał się
ukrywać przed bolszewikami. Ja potem z kolei
miałem kłopoty z gestapo - dwa razy tra�łem do
Ponar [miejsce masowych mordów Polaków,
Litwinów i Żydów -red.], ale z rąk gestapo wyrwał
mnie dobry człowiek, niemiecki o�cer, pilnujący
w pobliskim majątku sowieckich jeńców, który za
mnie poręczył. Po wojnie księdza Michała
spotkałem go już w Białymstoku, ostatni raz. On
już tu umarł, ja tra�łem do Mejszagoły. I od 1950
roku już się z niej nie ruszyłem. 

Nic dziwnego, że polscy mieszkańcy tego
historycznego miasteczka na Litwie uważali
swego prałata za symbol i wielkiego przyjaciela.
Cenili za przymioty charakteru, ale i za to, że choć
po wojnie mógł opuścić Wileńszczyznę i wrócić
do Polski - nigdy Litwy nie opuścił. - Ani przez
chwilę na myśl mi nie przyszło, by stąd wyjechać.
Dla mnie tu była Polska - mówił podczas naszej
wizyty. 

Przeżył kilka zmian ustrojowych, nie dał się
złamać Sowietom, niszczącym kościół katolicki i
polską wspólnotę na Wileńszczyźnie. Jego
plebania w Mejszagole zawsze była otwarta dla
potrzebujących. Tu schronienie na długi czas
znalazło kilkanaście osób, które po 25 latach
wróciły z zesłania w Rosji i nie miały się gdzie
podziać. Tu mieszkali księża wypędzeni w latach
40. i 50. z Wilna. Tu wreszcie ostatnich lat dożywał
ksiądz Lucjan Chalecki, bliski współpracownik
słynnego wileńskiego biskupa Jerzego
Matulewicza. 

I dlatego właśnie to ów najbardziej znany ksiądz
na Wileńszczyźnie, za swoje zasługi jako pierwszy
ze społeczności polskiej na Wileńszczyźnie
otrzymał w czerwcu 2008 roku Kartę Polaka. Do
Mejszagoły zawiózł mu ją specjalnie ambasador
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