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600 lat parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny w Ostrołęce 

Dzisiejsza Sesja ma charakter niezwykły, wszak odbywa się w 600 lecie 
powstania parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
w Ostrołęce, odstawowej, najważniejsza po rodzinie, chrześcijańskiej zbio-
rowości ludzkiej, wspólnoty przez wieki trwalej i poniekąd metafizycznej, 
tych którzy żyją i żyli tu, teraz i przed wiekami. 

Pierwszą cezurę czasową istnienia parafii wyznacza dokument księcia 
Janusza podpisany w czwartek po oktawie Trzech Króli w 1399 roku. 
Z czasem za księcia Janusza II parafia została powierzona wezwaniu Na-
wiedzenia Najświętszej Marii Panny. 

W naszym kręgu cywilizacyjnym najważniejsze wydarzenia w życiu czło-
wieka związane są z Kościołem, narodziny, duchowe dojrzewanie poprzez 
kolejne sakramenty święte i śmierć. 

Poprzez parafię jej członkowie uczestniczyli w większym czy mniejszym 
stopniu adekwatnym do epoki życiu intelektualnym, co prawda koncesjo-
naowanym. Z ambony mieszkańcy otrzymywali podstawowe informacje 
dotyczące życia duchowego, materialnego ale i interpretację aktualnych 
wydarzeń, celu życia i działań ale też i gospodarki. Był w dziejach naszego 
narodu czas, że parafia mogła być jedynym ośrodkiem życia patriotyczne-
go, kultywowania polskości. 

Nie do przecenienia jest rola parafii w szerzeniu oświaty, poprzez dzia-
łalność szkoły parafialnej, różnego rodzaju bractw i zrzeszeń katolickich. 

Dzieje parafii to dzieje lokalnej cywilizacji, inspirowanie osadnictwa, 
czy innych zjawisk gospodarczych. O patronowaniu działalności gospodar-
czej człowieka, świadczą święta maryjne związane z różnymi pracami 
w rolnictwie chociażby siewem, czy zbiorem zbóż. Podobnie w rzemiośle 
poprzez chociażby poszukiwanie patrona dla własnego cechu. Dzieje para-
fii to w znacznym stopniu dzieje społeczności miejskiej. 

Specyfiką naszego regionu jest fakt, że parafia promowała lokalną spe-
cyfikę kulturową, w zakresie obrzędów, strojów obyczajów. Wiara inspiro-
wała też twórczość ludową o czym świadczą tak liczne wyroby rzemiosła ar-
tystycznego, przydrożne świątki i figurki, domowe ozdoby, makaty i inne 
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przedmioty. 
Dzieje parafii to także metafizyczna refleksja, wszak to w świątyni pa-

rafianin pozostawaj sam ze sobą, swoimi myślami i modlitwą. 
Jestem przekonany, że dzisiejsza sesja wzbogaci naszą wiedzę o Ostro-

łęce i losach jej mieszkańców. 
Wszystkim Uczestnikom sesji pozwolę sobie życzyć owocnych obrad, 

znalezienia odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące religijnej, kultu-
rowej, społecznej i cywilizacyjnej roli parafii. 

Gościom spoza Ostrołęki oprócz konferencyjnych doznań poznaw-
czych i intelektualnych życzę przyjemnych wrażeń w naszym mieście. 
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