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Obraz Matki Bożej Rajgrodzkiej- Królowej Rodzin

W szczególny sposób od początku
zaistnienia parafii czczony jest
wizerunek Matki Bożej, a parafia
od początku zaistnienia nosi tytuł
Narodzenia NMP.

Obecny słynący łaskami obraz
Matki Bożej w głównym ołtarzu
ma ponad 200 lat, nie wiadomo,
kto go namalował.



Historia powstania parafii

Rzymskokatolicka parafia w Rajgrodzie
najprawdopodobniej założona została już w
pierwszej połowie XV w. za panowania księcia
Witolda lub Zygmunta Kiejstutowicza (1432 -
1440), kiedy to Rajgród był grodem i następnie
miastem litewskim. W 1519 r. tuż po święcie
Narodzenia NMP (8 września) książę Mikołaj
Radziwiłł - kanclerz litewski i wojewoda wileński,
właściciel dóbr rajgrodzko - goniądzkich nadał
nowy akt fundacyjny dla kościoła w Rajgrodzie.
Miało to miejsce w Goniądzu i było wynikiem
starań ówczesnego proboszcza rajgrodzkiego
ks. Stanisława Wilka.

Stary, drewniany kościół usytuowany był na
wzniesieniu nad Jeziorem Rajgrodzkim ( w miejscu
dzisiejszego Domu Kultury ul. Szkolna 24)

Drewniany kościół pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie (fot. 1878 r.)



W 1826 r. dziedzic z Podliszewa Józef
Bagiński pobudował na nowym
wówczas cmentarzu, położonym
nieopodal rzeki Jegrzni, klasycystyczną
kaplicę grobową. Podczas bitwy
o Rajgród w maju 1831 r. uległa ona
częściowemu zniszczeniu. Następcy
fundatora nie dbali o jej naprawę
i w krótkim czasie popadła w zupełną
ruinę. Przekazana została na dobra
rządowe i sprzedana na licytacji.
Chroniąc przed rozbiórką odkupił ją za
własne pieniądze ks. Ludwik
Talarowski, odremontował i przekazał
na własność parafii.



W przeszłości teren, na którym znajduje się
Dom Kultury, nosił nazwę „Plebański Zaułek”.
Stały tu kolejne drewniane kościoły
i zabudowania plebańskie. Ostatni
modrzewiowy kościół, pokaźnych rozmiarów,
pobudowano w 1762 r. staraniem
ks. proboszcza Jana Olszewskiego. Przy kościele
pobudowano również dzwonnicę i kostnicę.
Kiedy już stały mury nowego, neogotyckiego
kościoła po drugiej stronie zatoczki Jeziora
Rajgrodzkiego, najprawdopodobniej w 1911 r.,
stary, drewniany kościół rozebrano.
Z materiału po rozbiórce pobudowano plebanię
przy nowym kościele, na ul. Piaski, która
spłonęła w styczniu 1934 r.

Na zdjęciu nie ma już starego, modrzewiowego
kościoła, ale za drzewami, w oddali, widoczne
są wieże nowego kościoła. Możemy stąd
wnioskować, że zdjęcie wykonano po 1911 r.,
ale najprawdopodobniej jeszcze przed
wybuchem I wojny światowej.



W drugiej połowie XIX w. przy trakcie
warszawskim pobudowano drewnianą
kaplicę, w której w dni krzyżowe zbierano się
na modlitwę. Wewnątrz znajduje się
siedemnastowieczna figura Chrystusa
ukrzyżowanego. Obecnie otwierana jest tylko
podczas odpustu Pańskiego Przemienienia.

Powstały też inne przydrożne kapliczki jak
chociażby w Czarnej Wsi i Kosiłach.
W okresie międzywojennym postawiono
kapliczkę nad jeziorem przy ul. Żabiej
w Rajgrodzie. Lokalna tradycja
umiejscowienia kapliczek wiąże prawie
zawsze z miejscami szczególnymi, często o
tragicznym zabarwieniu jak chociażby
grobami powstańców, zbiorowym grobem
ludności z okresu wojny lub zarazy.

W ostatnich latach w dużych kaplicach
w Woźnejwsi, Łabętniku i Pieńczykowie
odprawia się niedzielne msze św.



Po powstaniu styczniowym parafii odebrano
majątek Wilkowo oraz inne dobra ziemskie.
W latach 1906 - 12 na placu, który na rzecz parafii
w 1845 r. przekazał Adam Golubiewski,
pobudowano kościół z cegły w stylu neogotyckim.
To ogromne przedsięwzięcie było możliwe dzięki
staraniom proboszcza ks. Henryka Tyszki
i wydatnym wkładzie całej parafii. Tak jak
poprzednie drewniane kościoły stanął on również
nad brzegiem jeziora, ale przy trakcie warszawskim.
Trzynawowa świątynia ma 50 m długości, 28 m
szerokości i 20 m wysokości do sklepienia nawy
głównej. Dwie strzeliste wieże mają ok. 56 m
wysokości, trzecia usadowiona na skrzyżowaniu
nawy głównej z nawą poprzeczną jest niższa. Ks. Proboszcz Henryk Tyszka



Najstarsza ilustracja obecnego kościoła- ukazana 
w Gazecie Świątecznej 1912 r.



Przeniesienie obrazu Matki Bożej Rajgrodzkiej 
ze starego do nowego kościoła (1913 r.)



Kościół w Rajgrodzie- pocztówka



Widok na wysepkę Grądzik 
i nowo wybudowany kościół (1915 r.)



1915 r.



Rajgród. Wjazd do 
miasta od strony 

Augustowa (1915 r.)



Kościół parafialny 
w Rajgrodzie (1915 r.)



Lata 1914-1915- Zniszczony kościół podczas 
I wojny światowej



Rajgrodzianki na zdjęciu z m. in.
ks. prałatem Henrykiem Tyszką,
budowniczym neogotyckiego
kościoła w Rajgrodzie.

Zdjęcie wykonano ok. 1930 r.,
kiedy to już w niepodległej Polsce
organizowano młodzież. Jedną
z form zajęć były przeróżne kursy.

Na zdjęciu zapewne uczestniczki
kursu kulinarnego.



Pierwsza drużyna ZHP w Rajgrodzie 
powstała w 1931 r. 

Zdjęcie rajgrodzkich harcerzy
z m. in. wikariuszem
ks. Henrykiem Kulbat (1932 r.)



Ks. Proboszcz Józef Radwański-
proboszcz od 1934 r.



Funkcjonowanie chóru parafialnego i parafialnej orkiestry dętej 
pod okiem organisty- Mariana Kurpiewskiego

Marian Kurpiewski z chórzystami 

Marian Kurpiewski z synem Juliuszem



Chór parafialny w Rajgrodzie (1937 r.)
Pierwszy od lewej, u góry stoi organista parafialny - Marian Kurpiewski 
(zginął po aresztowaniu przez Niemców podczas II wojny światowej). 



Rajgrodzka świątynia przed wybuchem 
II wojny światowej (1938 r.)



Rajgrodzki kościół 
ze zniszczonymi wieżami (1945 r.)



Ołtarz główny w rajgrodzkim 
kościele (1958 r.)



Widok na kościół od strony mostu w połowie lat 50. XX 



Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej



Gruntownego remontu kościoła, 

zniszczonego podczas I i II wojny 

światowej, dokonano w latach 1986-92 

staraniem Ks. Prałata Kazimierza Gackiego 

/m. in. odbudowa wież/- proboszcza parafii 

pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie w 

latach 1986 – 1993 r. 



Kościół pw. Narodzenia 
NMP w Rajgrodzie 
podczas odbudowy 



Na rusztowaniu wieży 
lewej przed jej odbudową 

na poziomie 21,16 m. 
Ks. Kazimierz Gacki 

z budowniczymi

Rajgród, 5 czerwiec 1987 r. 

„Mogę też powiedzieć,
że parafianie mnie nigdy nie
zawiedli. Gdyby było inaczej
remont zakrojony na tak
szeroką skalę nie byłby
możliwy.”- Ks. Gacki



Odbudowa wieży lewej do wysokości 28 m, z przesklepieniem ostrołuków gotyckich 
nad otworami żaluzjowymi

Rajgród, sierpień 1987 r. 



Przygotowania do montażu: konstrukcja drewnienia 
hełm wieży lewej o wys. 14,5 m w pozycji leżącej 

przez majstra ciesielskiego Eugeniusza Budzińskiego

Wrzesień 1987 r.

Przy odbudowie wieży lewej, 
na rusztowaniu Ks. Proboszcz 

mgr Kazimierz Gacki

Wrzesień 1987 r.





Przygotowanie 

pomostów do 

betonowania płyty 

żelbetowej, górnej 

wieży prawej na 

wysokości 35,2 m

Rajgród, 20 wrzesień 1988 r.



Ks. Kazimierz Gacki 

na rusztowaniu 

przed betonowaniem 

płyty żelbetowej, 

górnej wieży prawej 

na tle Jeziora 

Rajgrodzkiego

Rajgród, 20 wrzesień 1988 r.



Szalunki pod płytę żelbetową 
górnej wieży prawej. Wykonuje 

mistrz ciesielski Eugeniusz 
Budziński

Rajgród, 20 wrzesień 1988 r.



Montaż krzyża stalowego 
na wieży prawej

Rajgród, 3 październik 1988 r.



Kościół pw. Narodzenia 
NMP w Rajgrodzie 

po gruntownym remoncie 

Rajgród 1992 r.





Spotkanie byłych ministrantów z parafii Rajgród
Rajgród 1989 r.



Diecezjalne dożynki. 
Delegacja Parafii 

Rajgród

Ełk, 20 wrzesień 1992 r.



Ks. Dziekan Hieronim Mojżuk- proboszcz 
parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie 

od 1994 r.



8 czerwca 1999 r. 
Papież Jan Paweł II 
pobłogosławił korony 

dla obrazu Matki Bożej 
w Rajgrodzie



Koronacja obrazu Matki Bożej Rajgrodzkiej
5 sierpnia 2000 r.



Peregrynacja Obrazu Miłosierdzia Bożego –
Jezu ufam Tobie (Rajgród, 18 luty 2005 r.)



Z pielgrzymką do Rajgrodzkiego Sanktuarium 

W dniu 11 sierpnia 2008 r. z krótką pielgrzymką do Rajgrodzkiego Sanktuarium przybyli Prymas 
Polski - ks. kardynał Józef Glemp i metropolita krakowski - ks. kardynał Stanisław Dziwisz



Mszę św. odprawiają 
Ks. Proboszcz H. Mojżuk

i Ks. Płk  St. Nowicki 
20.10.2009



Procesja na Jeziorze 
Rajgrodzkim 

w rocznicę koronacji 
Matki Bożej 
Rajgrodzkiej 

Królowej Rodzin 
Sierpień 2010 r.







Poświęcenie kapliczki na Grądziku



Rocznica koronacji  
Matki Bożej 
Rajgrodzkiej 

Królowej Rodzin 
Sierpień 2010 r.

Od lewej: 
ks. K. Gacki, 

ks. H. Mojżuk, 
ks. J. Łupiński





Podczas wizyty 

J. E. Ks. Biskupa 

Jerzego Mazura



Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej- 9 listopad 2013 r.

Wniesienie kopii obrazu do rajgrodzkiej świątyni Powitanie Maryi przez najmłodszych parafian



Przed wejściem do 
rajgrodzkiej świątyni widnieje 
napis: „ORA ET LABORA”-
co oznacza „módl się i pracuj”



Nawa główna 
z widokiem na ołtarz 

główny



Ołtarz główny z obrazem 
Matki Bożej Rajgrodzkiej



Najświętszy Sakrament 
w ołtarzu Jezusa 

dźwigającego krzyż



Widok na chór 
z organami



Ołtarz 
Przemienienia Pańskiego



Ołtarz 
św. Stanisława Kostki 



Ołtarz 
św. Andrzeja Boboli 



Obraz olejny 
św. Antoniego 



Obraz olejny 
Jezusa z Otwartym Sercem 



Kamienna tablica 
upamiętniająca 

Ks. Józefa 
Radwańskiego



Witraże w oknach kościoła







Jak głosi tradycja Matka Boska miała objawić się na
maleńkiej wysepce Jeziora Rajgrodzkiego w pobliżu
drewnianego kościoła.

Na tej wysepce wierni zbudowali kapliczkę i umieścili w
niej obraz. Druga wersja podaje, że pewnego razu rybacy
wyłowili skrzynię, w której znajdował się obraz Madonny
z Dzieciątkiem. W nocy jeden z rybaków miał sen podczas
którego Maryja orzekła, że chciałaby aby ów obraz
umiejscowić na małej wysepce naprzeciw kościoła.

Oba przekazy sprowadzają nas na ową wysepkę nazywaną
przez miejscowych Grądzik. Z pewnością na wysepce
znajdowała się kapliczka, po której do niedawna odnaleźć
można było podłogę. Do wysepki prowadziła usypana
grobelka. Po tym szlaku dzisiaj wyrastają wodne lilie.
Otóż na skutek pobudowania licznych młynów na rzece
Jegrzni poziom wody w jeziorze znacznie podniósł się
i wysepka została zalana. Było to prawdopodobnie w
XVIII w.

Wierni chroniąc obraz przed zalaniem przenieśli go do
pobliskiego kościoła. Z pewnością umieszczono go
w ołtarzu głównym kościoła pobudowanego w 1764 r.
Pewne przypuszczenia można snuć, że był już w ołtarzu
bocznym tzw. Białym Ołtarzu już w 1700 r., ale wydaje
się to mało prawdopodobne, że jest to ten sam obraz Matki
Boskiej.











Golgota w Rajgrodzie







Dziękujemy za udostępnione materiały 
Parafii pw. Narodzenia NMP  w Rajgrodzie

oraz 
Towarzystwu Miłośników Rajgrodu


