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CHRISTOS  WOSKRESIE ! 
 
 
 
 

                                                 Od  wydawcy „Cyrylicy”      

      
                 Wiosna. Dni stają się dłuższe i cieplejsze. Do życia zaczynają się budzić pierwsze kwiaty. Przyroda daje nam 

znak, że się odradza po wegetacji. My również jesteśmy bardziej chętni do działania. Zrzucamy ciepłe kurtki, więcej ruszamy 

się na powietrzu i łatwiej jest nam wziąć głęboki oddech. Każde żyjące stworzenie nie jest obojętne na przychodzące zmiany. 

Dla nas, wierzących taką zmianą jest WIELKANOC, choć wg  języka naszych ojców to WIELKI DZIEŃ. Ale czy my 

przygotowaliśmy się do spotkania radości Zmartwychwstania? Każdy może sobie odpowiedzieć … Owszem, posprzątałam 

swój dom, wokół domu też mam porządek. Wszystko to jest istotne, ale najważniejsze . . .  porządek w duszy.  

                    Jednak nie martwmy się. Wszyscy, którzy będą świętować(i  ci którzy się przygotowali, i ci, którzy nie zdążyli 

posprzątać w duszy) dostąpią radości Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.  

                   WSZYSTKIM  ŻYCZYMY  ZDROWIA   I  PEŁNEJ  WIARY  RADOŚCI  W  DNIU  ZMARTWYCHWSTANIA  

JEZUSA  CHRYSUSA.  NIECH  ŁASKA  BOSKA  DOTYKA  NAS  W  KAŻDEJ CHWILI  NASZEGO  ŻYCIA. 

                                                               Koło terenowe Bractwa Prawosławnego św.św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim 

 

              

Od  redakcji 
    W tak radosnym dniu, jakim jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, serdecznie pozdrawiamy wszystkich 

Czytelników kwartalnika Cyrylica. Życzymy wielu Łask Bożych, miłości, szczęścia, ciepła rodzinnego, spokoju w naszej 

ojczyźnie i na całym świecie. 

                                             

                                             Zespół redakcyjny           

                                                                                                                               

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 



Wielkanocna zachęta do 
modlitwy

 
I 

Nastąpiła kolejna Pascha Chrystusa, 
Święto świąt, Radość wszystkich radości, jakie 
są dostępne człowiekowi w czasie jego 
ziemskiego życia. Oto Zmartwychwstały 
Bogoczłowiek daruje nam Swoją 
wszechmocną łaskę, uzdrawiając nasz smutek, 
gorycz, upadek. Teraz każdy może 
zmartwychwstać duchowo, odnowić swoje 
serce, uleczyć duszę. Chrystus zaprasza 
wszystkich. 

Rzeczywiście, czas paschalny to przedziwna 
radość, niespotykana pomiędzy ludźmi. W Cerkwi 
również na tle całego roku liturgicznego czas Paschy 
wyróżnia się szczególnie. Wtedy inaczej się 
oddycha, słońce inaczej świeci. Wszystko jest inne. 
Czyżby była to jedynie psychologiczna percepcja? 
Nie sądzę. Chrystus szczególnie zabiega w tym 
czasie o Swoje owieczki, oferując Samego Siebie w 
darze. Święta Eucharystia, przyjmowana w 
przeciągu Wielkiego Postu i w dzień święta 
Zmartwychwstania, staje się rękojmią i gwarancją 
odziedziczenia życia razem ze Stwórcą w Królestwie 
Bożym, 

Szkoda tylko, że tak szybko tracimy to 
odczucie, tę radość. Pochłaniają nas obowiązki, 
życie rodzinne, praca. Jeśli w Wielkim Poście jeszcze 
staraliśmy się modlić, to okres po święcie Paschy 
charakteryzuje się „lekkim” odejściem od modlitwy, 
bo „tak można”. Znika również i radość świąteczna. 
Do modlitwy trudno się zmusić. Myśl podpowiada 
nam, że już jej starczy. Odczuwamy nawet pewną 
niechęć do niej. Ponownie pogrążamy się w marazm 
duchowy, nie cieszy nas codzienność, a wręcz 
bardzo męczy. Jedna Pascha minęła, do drugiej 
daleko. A trzeba przecież żyć, radować się. Życie bez 
radości, prawdziwej świątecznej radości jest bardzo 
smutne. Skąd więc wziąć tę radość? Dlaczego tak 
szybko ją tracimy? 

II 
Cerkiew Prawosławna na przestrzeni wieków 

obficie darowała i nadal daruje łaskę Bożą Swoim 
dzieciom. Problem jedynie w tym, że my nie 
jesteśmy w stanie jej wziąć. Patrząc na przykłady 
świętych, którzy żyli w łasce Bożej, a więc i w 
radości, stwierdzamy, że nam jest bardzo daleko do 

nich. Wystarczy porównać ich życie z naszym. Oni 
modlili się dużo, my mało. Oni pościli, my nie 
pościmy. Oni przebaczali, opłakując swoje grzechy, 
my mścimy się widząc jedynie cudze przewinienia. 
Żyjemy w zupełnie innym świecie, niż ten, kiedy 
Cerkiew Prawosławna tryumfowała poprzez tłumy 
świętych. Wymagania kanoniczne wydają się nie 
przystawać do naszych czasów. A przecież Chrystus 
wczoraj i dziś, ten Sam także na wieki, jak mówi 
Apostoł Paweł (Hbr 13,8). Jak więc zbawiać się 
współcześnie? Czyżby Bóg nie dawał nam już 
możliwości zbawienia i otrzymywania jego łaski w 
postaci duchowej radości?  

Chrystus powiedział: Beze mnie nic nie 
możecie czynić (J 15,5). Słowa te odnoszą się przede 
wszystkim do modlitwy, postu i wysiłków 
ascetycznych. Wszyscy święci otrzymywali pomoc 
od Boga. Bóg błogosławił w ich trudach 
ascetycznych. Zbawiali się zatem przy pomocy łaski 
Bożej. Miała miejsce w ich życiu współpraca z 
Bogiem, swoista synergia. Człowiek bowiem sam nie 
jest w stanie się zbawić. Pozostawieni sami sobie 
nawet święci nie daliby rady się modlić, pościć. 
Modlitwa to dar Boży. Sami zresztą to podkreślali, 
przypisując wszystko Bogu. Pokornieli przed 
obliczem Najwyższego, dbając przede wszystkim o 
spokój w sercu i równowagę duchową. Jak to 
odnieść do nas samych, żyjących współcześnie?  

Zasada jest identyczna. Zbawiamy się przy 
współpracy ze Stwórcą. Jeśli Bóg nam błogosławi, 
wtedy się modlimy, pościmy, robimy pokłony. Jeśli 
nie, wówczas pokornie zgadzamy się na to, 
pozostawiając wszystko woli Bożej. Oczywiście, w 
głębi serca pragniemy modlitwy, postu, wyrzeczeń. 
Tęsknimy do takiego stylu życia, chociaż aktualnie 
regularnie się nie modlimy. Najważniejszy w tym 



wszystkim jest spokój ducha. Podkreślają to wszyscy 
świeci Ojcowie Cerkwi Prawosławnej. Spokoju, 
oczywiście, nie należy utożsamiać z obojętnością. 
Dbając bowiem o spokój, ciągle powinniśmy 
rozniecać w sobie tęsknotę za modlitwą, postem. 

III 
Dlaczego Bóg nam nie błogosławi modlić się i 

pościć? Bo nie zachowujemy swojej miary. Zawsze 
bowiem chcemy więcej, porównując siebie do 
innych. W pewnym sensie zazdrościmy im praktyki 
modlitwy i postu. Nie wystarcza nam nasza miara, 
składająca się, dla przykładu, z 10 pokłonów i 5 
modlitw, dążymy więc do 20 pokłonów i 10 
modlitw, bo tak robią inni. Tego nam już Bóg nie 
błogosławi. Dlaczego? Nasze postępowanie wynika 
bowiem z pychy, a Bóg pysznym się sprzeciwia, 
pokornym zaś daje łaskę (1P 5,5). 

Miara to fundamentalne pojęcie całej 
prawosławnej ascetyki. Zachowując miarę postu, 
modlitwy i wysiłków ascetycznych prostą drogą 
idziemy do zbawienia. Nawet jeśli nasza miara 
wydaje się być malutką, Bóg nam błogosławi. Nie 
czujemy wówczas niechęci do modlitwy, ponieważ 
modlimy się na tyle, na ile błogosławi nam Bóg. 
Pojawia się też wtedy cichutka radość, pewność 
Bożej obecności. 

Jak poznać swoją miarę? Przede wszystkim 
powinniśmy prosić o nią Boga, przy czym prosić 
miesiąc, rok, dwa lata, całe życie, próbując 
jednocześnie różnych reguł modlitewnych. Jeśli 
bowiem zauważymy, że 10 pokłonów i 5 modlitw to 
nam za mało, możemy zwiększyć naszą regułę do 20 
pokłonów i 10 modlitw. Szybko może się jednak 
okazać, że to za dużo, bo bardzo nas to męczy. 
Wówczas wybieramy 15 pokłonów i 7 modlitw. 

Identycznie ma się sprawa z postem. Święci 
Ojcowie Cerkwi zalecają jeść do syta, ale nie do 
przesycenia. Jeśli odczuwamy głód, oznacza to, że 
nasz organizm potrzebuje więcej. Jeśli 
zlekceważymy ten znak, srogo poszcząc, organizm 
upomni się o to mimo wszystko. Stracimy wówczas 
równowagę, zakłócimy spokój, stracimy radość. Cały 
czas powinniśmy badać swoje serce pod kątem czy 
zabieramy się do modlitwy i postu z chęcią czy też 
ogarnia nas niechęć na samą myśl o nich. To bardzo 
ważne, aby badać siebie, swoje nastawienie. W taki 
sposób, z Bożą pomocą, wypracujemy swoją miarę 
duchową. Przy czym zaznaczyć trzeba, że to miara 
jest dla człowieka, a nie człowiek dla miary. Nie 
powinniśmy czuć się niewolnikami naszej reguły 
modlitewnej. 

IV 
Ważnym czynnikiem w życiu duchowym jest 

też regularność. Podkreślają to wszyscy święci 
Ojcowie Cerkwi Prawosławnej. Niech nasza reguła 
będzie i mała, ważne żeby spełniać ją stale. Nie 
sposób przeczytać wszystkie modlitwy jednego dnia, 
przez następny miesiąc natomiast nie chcieć nawet 
wykonać znaku krzyża. Regularność w modlitwie 
prowadzi do poznania samego siebie, a więc do 
zobaczenia w sobie grzechu. To z kolei przyczynia 
się do uznania w Chrystusie Zbawiciela. A niewielu z 
nas widzi w Nim swego Zbawiciela. Mamy z tym 
ogromny problem.  

Powoli, bez pośpiechu, spokojnie spełniając 
swoją regułę modlitewną, dążymy do zbawienia. 
Nie zmieniamy jej nawet w Wielkim Poście. Wielu 
wiernych, czynnie uczestniczących w życiu 
liturgicznym Cerkwi Prawosławnej, uważa że czas 
Wielkiego Postu to okres wzmożonej modlitwy. To 
prawda. Jednak zaznaczyć należy dla kogo jest to 
czas wzmożonej modlitwy? Bo nie dla każdego. 
Mnisi, przebywający w klasztorach od wielu lat, 
mogą zwiększać swoją regułę. Ich stan duchowy na 
to pozwala. Nie tyczy się to człowieka świeckiego, 
który dopiero co rozpoczyna swoją drogę 
modlitewną. Tacy ludzie dorzucają sobie jeszcze 20-
30 pokłonów, 10 modlitw, uważając że dobrze 
robią. Szybko się męczą pod brzemieniem tej reguły, 
ale boją się cokolwiek zmieniać, bo niby nie można. 
Z utęsknieniem oczekują też święta Paschy. 
Dlaczego? Bo wtedy będą mogli przestać się modlić. 
Prawdopodobnie porzucą modlitwę całkowicie, bo 
po prostu się zmęczyli. Doznali swoistej traumy. Nie 
przestrzegali zasad, obowiązujących na drodze 
duchowej. 

Stałość i regularność modlitwy, przy 
zachowaniu swojej miary, to czynniki w dużej 
mierze przyczyniające się do osiągnięcia 
określonego poziomu duchowego, w następstwie 
zaś zbawienia nawet w naszych czasach.  

Powyższe rozważania nie są abstrakcyjną 
teologią, a zachętą do praktycznej realizacji 
głównych postulatów prawosławnej ascetyki. Żyjąc 
w taki sposób zwykli ludzie stawali się świętymi. 
Zbawienie jest możliwe tu i teraz. Poznajmy samych 
siebie, swoją miarę, a prostą drogą pójdziemy na 
spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem w tym 
życiu, po śmierci natomiast odziedziczymy z Nim 
Królestwo Boże na wieki wieków. Amiń.  

 

Ks. Krzysztof Wojcieszuk  



 

 Bóg nas kocha 

Kolejny raz Bóg w Swoim miłosierdziu błogosławił 
nam porozmawiać z o. Eugeniuszem Konachowiczem 
i jego matuszką Marią na tematy duchowe. To 
prawdziwe szczęście i dar od Najwyższego. Tym 
bardziej, że tegoroczna zima przynosiła dla ojca 
Eugeniusza chorobę za chorobą. Nękany gorączką i 
przewlekłym kaszlem był niedostępny praktycznie od 
listopada zeszłego roku. W końcu odebrał telefon i 
powiedział, że służył świętą Liturgię. Dla mnie to 
wystarczyło. Jak najszybciej spakowałem dyktafon i 
pojechałem do Białegostoku. W drzwiach swego 
mieszkania spotkał mnie uśmiechnięty i wypoczęty 
staruszek. Rozmowa z nim to prawdziwy balsam na 
zmęczoną i starganą kłopotami duszę. Pragnę 
podzielić się ze wszystkimi - tym, co mi przekazał, 
czerpiąc z bogatej skarbnicy swego doświadczenia. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ks. Krzysztof Wojcieszuk – Witam drogiego ojca 
Eugeniusza. Przede wszystkim chciałbym spytać o 
Wasze zdrowie? 
Ojciec Eugeniusz Konachowicz – Dziękuję bardzo. 
Przez wasze święte modlitwy moje zdrowie robi się 
lepsze. 
–  Jak, z perspektywy czasu, wspominacie swoje 
młode lata? 
– Różnie, ale za wszystko dziękować Bogu. Przeróżne 
były sytuacje życiowe, ale wszystkie przeszedłem.  
–  Czy moglibyście opisać jakieś szczególne 
wydarzenia, które Was spotkały? 

– Bardzo dużo było tych wydarzeń. Wszystkie nie 
zmieściłyby się w jednej książce. Są to krótkie i długie 
opowiadania. Tak, że Bóg mnie doświadczył. I bardzo 
dobrze. Bo to, co jest tym doświadczeniem, pomaga w 
życiu. Bez doświadczenia człowiek jest jeszcze 
nieopierzony, ale te piórka, to wszystko kosztuje. To 
nie takie proste, że one same wyrosną. Dlatego też 
Chrystus potrzebny jest każdemu z nas na każdy dzień, 
każdą sytuację. To najważniejsze. Żebyśmy zawsze 
zwracali się do Tego, Który nas stworzył. Kto jest 
naszym prawdziwym opiekunem, oprócz taty i mamy. 
Rodziców, oczywiście, należy jak najbardziej 
szanować. 
–  Czy odczuwaliście wtedy nad sobą szczególną 
opiekę Boga, Bogurodzicy, świętych? 
– Tak, przez łaskę ojca i matki, przez ich 
zaangażowanie w chorobie i w różnych sytuacjach, 
działa łaska Boża. Bo rodzice też modlili się o moje 
zdrowie. Łaska Boża była zauważalna. Nawet przez 
pomoc postronnych ludzi, którzy mieli w tym udział, 
którzy pomagali i dobrym słowem, dobrą radą. Kiedy 
byłem bowiem małym chłopcem, w drodze do Sak na 
święto, koń uderzył mnie w głowę. Całe czoło 
roztrzaskane, ogromne osłabienie, oprócz tego 
przestałem widzieć. Do tego stopnia mój stan był 
ciężki, że rodzice stwierdzili, że zmarłem. Włożyli 
mnie pod siedzenie na wozie i tak jechali do Sak, żeby 
się pomodlić. Ale mama przyłożyła lusterko do mojej 
buzi, zobaczyła parę, i mówi do męża: „Ojciec, nasz 



syn żyje. Szybko nieś go do obrazu”. Ludzie w cerkwi 
przepuszczali nas, bo w nieszczęściu każdy 
współczuje. Tatko szybko mnie zaniósł do ołtarza, bo 
ikona była wtedy w ołtarzu. Przyłożył mnie do obrazu, 
a ja otrzymałem wzrok i krzyknąłem: „Tatku, ja 

baczu”. 
–  Było ciężko, ale było inaczej, aniżeli dzisiaj, 
nieprawdaż? Czy zgodzicie się ze mną, że dzisiejsze 
życie, pomimo wielu udogodnień, jest bardzo 
smutne? Dlaczego, według Was, tak się dzieje? 
– Dlatego, że kiedyś było więcej dobroci u ludzi. Jak 
jakieś nieszczęście się zdarzyło, to nie było to tylko 
nieszczęście ojca i matki, ale wszyscy sąsiedzi brali w 
tym udział. Przychodzili, radzili jak pomóc, co robić. 
Choćby nawet taki wypadek, kiedy byłem oparzony 
wrzątkiem. Przychodzili, radzili co mi dawać, żeby 
przykładać kwaśne mleko. A była wtedy zima. 
Wszyscy sąsiedzi zbiegali się, kto miał tylko mleko. 
Tak więc większe było zaangażowanie wszystkich. 
Jednym słowem było bardzo duże współczucie. Każde 
nieszczęście było nieszczęściem dla wszystkich, 
radość – radością wszystkich. Na chrzciny, wesela 
przychodzili wszyscy. Śpiewali i tańcowali. To była 
radość na całej ulicy, w całym miasteczku. 
– Kiedy pracowaliście jeszcze w gminie, w 
Kleszczelach, pełniliście obowiązki psalmisty. Jak 
wspominacie tamten czas?  
– Starałem się utrzymać zarówno chór cerkiewny, jak i 
chór gminny. Byłem uczestnikiem we wszystkich 
uroczystościach. Było to bardzo żywe. Jeśli coś było 
piękne, staraliśmy się to piękno ukazać ludziom. Tym 
bardziej, że mieliśmy dużo przykładów do 
naśladowania. Istniało wówczas wiele objazdowych 
zespołów. Do chórów cerkiewnych natomiast 
zapraszaliśmy młodzież. Liczebność chóru w tamtym 
czasie wynosiła minimum 30 osób. 
– Kogo z ówczesnych duchownych zapamiętaliście 
najbardziej? Kto wywarł na Was największy wpływ 
w sensie duchowym? Czy moglibyście opisać 
niektórych z nich?  
– Dużo było takich duchownych. Pierwszy, to 
proboszcz cerkwi w Kleszczelach, ojciec Włodzimierz 
Kudrawcew. To wybitna postać. Pod koniec życia był 
archimandrytą w Żyrowicach na Białorusi. Otruli go 
tam komuniści. Można powiedzieć, że miał dar 
prozorliwosti. Leczył ludzi modlitwą, wyganiał biesy z 
ludzi. Drugi, to następny proboszcz w Kleszczelach, 
ojciec Mikołaj Rudeczko. Tak samo świętej pamięci 
ojciec Antoni Owerczuk. Był długoletnim psalmistą w 
Kleszczelach, zanim został kapłanem. Bardzo 
przykładny batiuszka. Wybitny psalmista i dyrygent. 
Bardzo zaangażowany był w Ustaw Cerkiewny. Nie 
brał się specjalnie za nauczanie, ale nauczał 
specyficznie. Gdy ktoś zadawał mu pytanie, 

odpowiadał: „Kniżyca”, czyli poszukaj sam. Potrafił 
też naprowadzić, gdzie to odszukać. Takie 
postępowanie przyczyniało się do wzrostu 
zainteresowania u człowieka. Również wybitną 
postacią był ojciec Aleksander Samojlik z Wólki 
Wygonowskiej. Uczył mnie jak czytać po słowiańsku, 
jak wyrażać to, co mówi Ewangelia, co Ewangelista 
podkreśla. Nawet ojciec Włodzimierz Kudrawcew 
zapraszał go na Pasje. Gdy czytał miał łzy w oczach. 
Ludzie też płakali. Była wtedy taka cisza. Nawet dzieci 
słuchały uważnie. To wchodziło w duszę każdego 
człowieka. Nawet katolicy przychodzili posłuchać ojca 
Aleksandra. Piękny, wyrazisty bas. Każde słowo było 
piękne. 
– Czy św. Liturgia wyglądała, brzmiała kiedyś 
inaczej, aniżeli obecnie? 
– Nie było skrótów, to po pierwsze. Śpiewano psalmy 
w całości. A teraz jest początek i koniec. Kiedyś było 
to pięknie śpiewane. To są bardzo pouczające psalmy. 
Święci ojcowie umieścili je na początku św. Liturgii, 
żeby nie zapominać o tym. Że mamy takie skarby, 
jeszcze ze Starego Testamentu.  
– Czym jest dla Was św. Liturgia.  
– To jest coś pięknego. To jest całe życie Jezusa 
Chrystusa. Św. Liturgia jest uwieńczeniem 
wszystkiego, wszystkich modlitw, wszystkich służb. 
W czasie świętej Liturgii należy odłożyć, zostawić 
wszystkie ziemskie sprawy, tak jak Cerkiew śpiewa: 
Всякое ныне житейское отложим попечение. 
Trzeba wczuć się w to. Tak samo, jak Cerkiew modli 
się za оглашенных, trzeba czuć się tym оглашенным 
i wiernym. Brakuje nam tego. Kiedy człowiek choruje, 
dopada go niemoc i nie może być w Cerkwi na świętej 
Liturgii, odczuwa wtedy pewną tęsknotę, czegoś mu 
brakuje. To bardzo ważne, że możemy się zbierać. 
Przecież jeszcze Sam Pan Jezus Chrystus przykazał 
nam zbierać się w Jego imię, a On będzie wśród nas. O 
co będziecie prosić, to otrzymacie. Św. Liturgia daje 
nam więc bardzo dużo. Nie jest też św. Liturgia na 
pokaz, a na odczucie każdego kto przychodzi. Różnica 
tylko w tym jak przychodzi i z czym przychodzi.  
 – Święta Liturgia leczy – dodaje Matuszka Maria 
Konachowicz. 
– Czy do świętej Liturgii można, w takim razie, 
odnieść słowa Księgi Apokalipsy, rozdział 22, gdzie 
jest mowa o drzewie, przynoszącym owoce, które 
leczą narody? 
– Nie biorę się za tłumaczenie Apokalipsy, bowiem, 
według słów Samego Pana Jezusa: Nie wasza to rzecz 

znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, 
wy siedźcie w świątyni i módlcie się. Sam Pan nie 
chciał odpowiadać. Tym bardziej ja nie chcę jej 
tłumaczyć. Oczywiście, Księgę Apokalipsy czytać 
trzeba i być gotowym w każdym czasie. Całe nasze 



życie to przygotowanie do spotkania z Bogiem. Nawet 
ostatnie słowa Apokalipsy głoszą: Przyjdź, Panie Jezu! 
Powinniśmy być gotowi na spotkanie z Bogiem już 
teraz. W rzeczywistości jednak nie jesteśmy jeszcze 
gotowi. Przygotowujemy się i przygotowujemy. W 
tym celu potrzebna jest nam św. Liturgia i wszystkie 
nabożeństwa, które przygotowują nas do św. Liturgii.  
– Teraz, ze względu na swój wiek i zdrowie, św. 
Liturgię odprawiacie zapewne niezbyt często. A jak 
było we wczesnych latach kapłańskich?  
– Teraz jestem tylko współuczestnikiem św. Liturgii. 
A w młodości służyłem najpierw w Jurowlanach, 
potem w Jałówce każdą sobotę wieczorem i w każdą 
niedzielę. Sam sobie kadzidło podawałem, 
rozdmuchiwałem węgielki, robiłem ładan. 
Przepowiedział mi to wszystko zresztą ojciec 
Włodzimierz Kudrawcew. Kiedyś zabrał mnie na ryby, 
kupił wędkę i wszystko powiedział. 
– Co, jako duchowny, mający żonę i dzieci, 
stawialiście na pierwszym miejscu? Jak powinno 
wyglądać życie duchownego, jego rodziny?  
– Najważniejsza była dla mnie Cerkiew i nabożeństwa. 
Dziećmi zajmowała się matuszka. Na naszą cerkiew 
było 21 napadów. Do cerkwi szedłem zawsze raniutko, 
żeby wszystko przygotować, posprzątać. Stróża u nas 
nie było.  
– A jaka jest rola matuszki? 
Matuszka Maria: – Być zawsze z tyłu, za batiuszką. 
Spełniać rolę pośrednika między wiernymi, a 
batiuszką. Parafian uważać za swoje dzieci i swoich 
braci. Wspomagać batiuszkę w jego posłudze. Bowiem 
w życiu duchownego i jego matuszki najważniejsza 
jest Cerkiew, dopiero później rodzina. 
– Jaka, według Was, powinna być modlitwa? 
Chodzi mi o wyrobienie sobie pewnego rytmu 
modlitwy. Na co trzeba zwracać uwagę, żeby 
wypracować sobie ten rytm, nawyk modlitwy?  
– Trzeba wyprosić Boga o dar modlitwy. Zwracać 
uwagę na słowa. Dobrze akcentować wyrażaną myśl 
modlitwy. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя! 
Trzeba podkreślić właśnie помилуй мя. 
– Dzisiejsi ludzie gubią się we współczesności. Nie 
wiedzą co się dzieje, co trzeba robić, jak robić. Niby 
wszystko jest, a w sercu panuje pustka. Niby 
wszystko wiemy o Prawosławiu, w gruncie rzeczy 
jednak nic nie wiemy. Co byście poradzili 
wszystkim zagubionym?  
– Niech chodzą do Cerkwi, spowiadać się i 
przystępować do św. Eucharystii. To bardzo pomaga. 
Nie ma lepszego lekarstwa jak spowiedź i św. 
Eucharystia. Spowiedź to nic innego jak pokajanije. 
Spowiednik nie może wyciągnąć nic, jeśli człowiek się 
nie otwiera, ale dodaje mu ochoty, żeby postarał się 

pokajatsia. Pokajanije to zmiana całego swojego 
życia. Trzeba zwrócić uwagę na siebie, że dalej tak żyć 
nie można. Człowiek musi zauważyć miłość Bożą, że 
Bóg nas lubi, że Bóg nas prowadzi. W tym pomaga 
nam właśnie św. Eucharystia. Chrystus chce być w 
nas. Chce też, żebyśmy i my byli w Nim. Po prostu 
zaufać dla Chrystusa, uwierzyć Jego słowom. Trzeba 
razem z chórem powtarzać: Господи, помилуй. Żeby 
nas Bóg umiłował. Żeby przyjął mnie jak grzesznika. 
Identycznie jak matka. Mimo, że dziecko zabrudziło 
się, a mama jest w nowej sukni, to i tak podnosi swoje 
dziecko. Przytula do siebie i całuje w główkę, żeby nie 
płakało. Ona je miłuje (ojciec Eugeniusz zapłakał). 
Tak samo i Chrystus nas miłuje. Chociaż jesteśmy 
brudni, z płaczem czy bez płaczu, powinniśmy się 
jednak zwracać do Niego, do swego Taty. Iść i prosić o 
pomiłowanie. Tak samo i Matkę Bożą. I Ona nas 
przyjmie. Nikogo nie odrzuci. Przychodzącego do 

mnie nie odrzucę – mówi Chrystus. I nam trzeba iść do 
Chrystusa i żyć z Chrystusem. To najważniejsze. 
– Wielu ludzi po prostu się boi, przy czym boi 
wszystkiego. Czy strach to grzech? Wielu ludzi nie 
wie jak się z nim obchodzić.  
– Strach pochodzi od diabła. Nie powinniśmy się bać. 
To jest teraz bardzo zauważalne. Wszyscy się boją. 
Boją się, że utracą pracę, bo to umowa się kończy, albo 
zwolnią. Każdego dnia się boją, są w napięciu. Trzeba 
po prostu odrzucić to napięcie. Zaufać Bogu, że Bóg 
Swoich nie zostawi. Powiedziane to jest w Ewangelii. 
Mamy świadectwa i w Starym Testamencie i w 
Nowym Testamencie. W Starym Testamencie, kiedy 
Jakub wraz z rodziną wyjeżdżali do Egiptu, do Józefa, 
Bóg powiedział, że wszyscy wrócą do swojej ziemi. W 
Nowym Testamencie natomiast, kiedy wojska 
Imperium Rzymskiego zbliżały się do Jerozolimy, 
wszyscy mówili co to będzie. Chrystus jednak 
powiedział, że wszystkich Swoich ustrzeże. I tak było. 
Żydzi wygnali wszystkich chrześcijan z Jerozolimy. 
Dopiero wtedy Rzymianie zaatakowali. Bóg Swoich 
ustrzeże i obroni. Trzeba być jedynie swoimi dla Boga.  
– Dlaczego, według Was, czas tak szybko pędzi? 
Czy ojciec też to odczuwa? 
– To dobrze, to nawet bardzo dobrze. Apostoł Paweł 
mówił: czas jest krótki. Czas zbliża nas do wieczności. 
Niech więc wszyscy pamiętają, że Bóg ich lubi 
bardziej, aniżeli ojciec i matka. I że Bóg jest blisko. Że 
Bóg stawia nas przed Sobą, Sam jest za nami. 
Powinniśmy się czuć jak Enoch, jeszcze przed 
potopem, który chodził przed Bogiem. Każdy 
chrześcijanin i chrześcijanka powinni chodzić przed 
Bogiem. Bóg natomiast wszystko wie, pamięta i 
ostrzega nas. – 
                   Dziękuję bardzo za rozmowę. 
                                           Ks. Krzysztof Wojcieszuk



AKAFIST 
 

Kanon o Raspiatii Hospodni i na płacz Preswiatyja Bohorodicy. 
 

Głas 6-j 
Tworenije Simeona Łogofieta 

 
Piesń 1 

Irmos: Jako po suchu pieszeszestwowaw Izrail po biezdnie stopami, honitiela faraona widia 
potopliajema. Bohu pobiednuju piesń poim, wopijasze. 

 Pripiew: Sława Tiebie, Boże nasz, sława Tiebie. 
Obieszena jako widie na Krestie Syna i Hospoda Diewa Czystaja, tierzajuszczisia, wopijasze horce, so 
druhimi i żenami stienaszczi hłahołasze. 

 Sława Tiebie, Boże nasz sława Tiebie. 
Wiżu Tia nynie, wozliubliennoje Moje Czado i liubimoje, na Krestie wisiaszcza, i ujazwliajusia horce 
sierdcem, recze Czistaja: no dażd' słowo, Błahij, Rabie Twojej. 
Sława: Woleju, Synie Moj, i Tworcze, tierpiszi na drewie liutuju smiert', Diewa hłahołasze 
predstojaszczi u Kresta so wozliubliennym uczenikom. 
I nynie: Nynie Mojeho czajanija radosti i wiesielija, Syna Mojeho i Hospoda liszena bych: uwy Mnie, 
boleznuju sierdcem! Czistaja płaczuszczi hłahołasze. 

 
Piesń 3 

Irmos: Niest' Swiat, jakoże Ty, Hospodi Boże mój, wozniesyj rok wiernych Twoich, Błaże, i 
utwierdiwyj nas na kamieni ispowiedanija Twojeho. 

 Sława Tiebie, Boże nasz, sława Tiebie. 
Stracha radi iudeiejska Pietr skrysia, i wiej otbiehosza wiernii, ostawsze Christa, Diewa radujszczi 
hłahołasze. 

 Sława Tiebie, Boże nasz, sława Tiebie 
O strasznom Twojem Rożdiestwie i strannom, Synie Moj, pacze wsiech matieriej wozwieliczena bych 
Az: no uwy Mnie, nynie Tia wiadiaszi na drewie, raspałajusia utroboju. 
Sława: Choszczu utrobu Moju na ruku, imaże jako Mładienca dierżach, s drewa prijati, wieszczsze 
Czistaja: no niktoże, uwy Mnie, Siewo dadie. 
I nynie: Sie Swiet Moj sładkij, Nadieżda i Żiwot Moj Błahij, Boh Moj, uhasie na Kriestie, raspałajusia 
utraboju, Diewa stieniaszczi hłahołasze. 

 
Piesń 4 

Irmos: Christos moja siła, Boh i Hospod', Czestnaja Cerkow' błaholepno pojet wzywajuszczi, ot smysła 
czista, o Hospodie prazdnujuszczi. 

 Sława Tiebie, Boże nasz, sława Tiebie. 
Słonce niezachodiaj Boże Prewiecznyj, i Tworcze wsiech twarej, Hospodi, kako tierpiszi strast' na 
Kresie? Czistaja płaczuszczi hłahołasze. 

 Sława Tiebie, Boże nasz, sława Tiebie. 
Płaczuszczi hłahołasze Brakonieiskusnaja, ko błahoobraznomu: polszczisia Iosifie k Piłatu pristupiti, i 
isprosi sniati so drewna Uczitielia twojeho. 
Sława: Widiew Preczistuju horce sleziaszczu, Iosif smutisia, i płaczasia pristupi k Piłatu, dażd' mi, 
wopija s płaczem, Tieło Boha mojeho. 
I nynie: Ujazwiena Tia widiaszczi, i biez sławy, naha na drewie, czado Moje utroboju raspałajusia 
rydajuszczi, jako Mati, Diewa prowieszczawasze. 

 
 



Piesń 5 
Irmos: Bożiim Swietom Twoim, Błaże, utreniujuszczich Ti duszi liubowiju ozari, moliusia, Tia 
wiedieti, Słowie Bożij, Istinnaho Boha, ot mraka grechownaho wzywajuszcza. 

 Sława Tiebie, Boże nasz, sławaTiebie. 
Rastierzajasia i rydaja, i diwiasia wkupie s Nokodimom sniat Iosif, i ucełowaw Prieczystoje Tieło, 
rydasze, i stieniasze, i poja Jeho jako Boha. 

 Sława Tiebie, Boże nasz, sława Tiebie. 
Priimszi Jeho s płaczem Mati nieiskusomużnaja, położi na kolenu, moliaszczi Jeho so slezami, i 
obłobyzajuszczi, horce że rydajuszczi i wosklicajuszczi. 
Sława: Jedinu nadieżdu i żiwot, Władyko Synie Moj I Boże, wo ocziju swiet Raba Twoja imiech, nynie 
że liszenia bych Tiebie, sładkoje Moje Czado i liubimoje. 
I nynie: Boliezni i skorbi, i wozdychanija obretosza Mia, uwy Mnie! Czistaja horce rydajuszczi 
hłahołasze. Widiaszczi Tia, Czado Moje wozliubliennoje, naha i ujediniena, i woniami pomazała 
miertwieca. 

 
Piesń 6 

Irmos: Żitiejskoje morie wozdwizajemoje zria napastiej bureju, k tichomu pristaniszczu Twojemu 
pritiek wopiju Ti: wozwiedi ot tli żiwot mój, Mnohomiłostiwie. 

 Sława Tiebie, Boże nasz, sława Tiebie. 
Miertwa Tia zriu, Czełowiekoliubije, ożiwiwszaho miertwyja i sodierżaszcza wsia, ujazwliajusia liutie 
utroboju: chotieła bych s Toboju umreti. Preczystaja hłahołasze: nie tierpliu bo biez dychanija miertwa 
Tia widieti. 

 Sława Tiebie, Boże nasz, sława Tiebie. 
Diwliusia zriaszczi Tia, Prebłagij Boże, i Preszczedrij Hospodi, biez sławy, i biez dychanija, i 
biezobrazna, i płaczusia dierżaszczi Tia, jako nadiejachsia, uwy Mnie, widieti Tia, Synie Moj i Boże. 
Sława: Nie izhłaholeszi li rabie Twojej słowa. Słowie Bożij? Nie uszczedriszi li, Władyko, Tiebie 
rożdszuju? Hłahołasze Czistaja, rydajuszczi i płaczuszczi, obłobyzajuszczi Tieło Hospoda Swojeho. 
I nynie: Pomyszlaju, Władyko, jako ktomu sładkaho Twojeho nie usłyszu hłasa, ni dobroty lica 
Twojeho uzriu, jakoże preżdie raba Twoja: ibo zaszeł jesi. Synie Moj, ot ocziju Mojeju. 

 
Kondak, głas 8-j: 

Nas radi raspiatoho,priiditie wsi wospoim, Toho bo widie Marija na drewie, i hłahołasze: aszcze i 
raspiatije tierpiszi, Ty jesi Syn i Boh Moj. 
Jkos: Swojeho Ahnca zriaszczi, k zakoleniju wlekoma, posledowasze Marija prostertymi własy so 
inymi żenami, sija wopijuszczi: kamo ideszi, czado? Czeso radi skoroje tieczenije sowierszajeszi? Jeda 
druhij brak paki jest' w Kanie, i tamo nynie tszcziszisia, da ot wody im wino sotworiszi? Idu li s 
Toboju, Czado, ili pacze pożdu Tiebie? Dażd' Mi słowo, Słowie, nie mołcza mimoidi Mienie, czistu 
sobliudyj Mia: Ty bo jesi Syn i Boh Moj. 

 
Piesń 7 

Irmos: Rosodatielnu ubo pieszcz sodieła Anhieł prepodobnym otrokom, chałdiei że opaliajuszczeje 
wielenije Bożije muczitielia uwieszcza wopiti, błahosłowien jesi, Boże otiec naszich. 

 Sława Tiebie, Boże nasz, sława Tiebie. 
Gdie, Synie Moj i Boże, błagowieszczenije drewnieje, jeże Mi Gawriił hłahołasze? Caria Tia, Syna i 
Boga Wyszniaho naricasze: nynie że wiżu Tia, Swietie Moj sładkij, naha i ujazwiena miertwieca. 

 Sława Tiebie, Boże nasz, sława Tiebie. 
Izbawliajaj bolezni, nynie priimi Mia s Soboju, Synie Moj i Boże da snidu, Władyko, wo ad s Toboju i 
Az, nie ostawi Mienie jedinu, uże bo żyti nie tierpliu, nie widiaszczi Tiebie sładkaho Mojeho Swieta. 
Sława: S druhimi żenami mironosicami, rydajuszczi Nieporocznaja horce, i nosima widiaszczi Christa, 
hłahołasze: uwy Mnie! Czto wiżu? Kamo idieszi nynie, Synie Moj, a Mienie jedinu ostawliajeszi? 



I nynie: Izniemohajuszczi i rydajuszczi Nieporocznaja mironosicam hłahołasze: srydajtie Mi, i 
spłaczitiesia horce, Sie bo Swiet Moj sładkij, i Uczitiel wasz hrobu predajetsia. 

 
 
 

Piesń 8 
Irmos: Iz płamienie prepadobnym rosu istocził, i prawiednaho żertwu wodoju popalił jesi: wsia bo 
woriszi. Christie, tokmo jeże chotieti. Tia prewoznosim wo wsia wieki. 

 Sława Tiebie, Boże nasz, sława Tiebie. 
Diewu rydajuszczu Iosif widiew, rastierzaszesia wieś i wopijasze hor'ko: kako Tia, o Boże mój, nynie 
pohrebu rab Twoj? Kakimi płaszcznicami obwiju Tieło Twoje? 

 Sława Tiebie, Boże nasz, sława Tiebie. 
Pacze uma prewzydie strannoje Twoje widienije nosiaszczaho twar' wsiu Hospoda: sieho radi Iosif jako 
miertwa Tia na ruku swojeju, i s Nikodimom nosit i pohrebajet. 

 Błohosławim Otca i Syna u Swiataho Ducha, Hospoda. 
Strannuju wiżu i priesławnuju tajnu, Diewa wopijasze Synu i Hospodu: kako w chudom hrobie 
połahajeszisia, miertwyja powielenijem wozstawliajaj wo hrobiech. 

 I nynie, i prisno, i wo wiekiwiekow. Amiń. 
Ni ot hroba Twojeho wostanu. Czado Moje, ni slezy toczaszczi prestanu Raba Twoja, dondieże i Az 
snidu wo ad: nie mohu bo tierpieti razłuczenija Twojeho, Synie mój. 

 Chwalim, błahosłowim, pokłaniajemsia Hospodiewi, pojuszcze i prewoznosiaszcze wo wsia wieki. 
 Irmos: Iz płamienie prepodobnym rosu istocził jesi, i prawiednaho żertwu wodoju popalił jesi. 
 

Piesń 9 
Irmos: Boha czełowiekom niewozmożno widieti, na Niehoże nie smiejut czini Anhiestii wzirati: Toboju 
bo, Wsieczistaja, jawisia czełowiekom Słowo wopłoszczenno, jekoże wieliczajuszcze, s Niebiesnymi 
woi, Tia ubłażajem. 

 Sława Tiebie, Boże nasz, sława Tiebie. 
Radost' Mnie nikoliże otsiele prikosnietsia, rydajuszczi hłahołasze Nieporocznaja: Swiet Moj i Radost' 
Moja wo hrob zajdie. No nie ostawliu Jeho Jedinaho, zde że umru, i spohrebusza Jemu. 

 Sława Tiebie, Boże nasz, sława Tiebie, 
Duszewnuju Moju jazwu nynie isceli, Czado Moje, Preczystaja wopijasze sleziaszczi: woskriesni, i 
utoli Moju bolezń i pieczal, możeszi bo, Władyko, jeliko choszczeszi i tworiszi, aszcze i pohrebłsia jesi 
woleju. 
Sława: O kako utaiłasia Tiebie jest' biezdna szczedrot'. Matieri w tajnie izrecze Hospod': twar' bo Moju 
chotia spasti, izwolich umreti. No i woskresnu, i Tiebie wozwieliczu, jako Boh niebiesie i ziemli. 
I nynie: Wospoju miłosierdije Twoje, Czełowiekoliubcze, i pokłaniajusia bohatstwu miłosti Twojeja, 
Władyko: sozdanije bo Twoje chotia spasti, smiert' podjał jesi, recze Preczistaja. No woskresienijem 
Twoim, Spasie, pomiłuj wsiech nas. 

 Wmiesto że Dostojno: pojem irmos: Boha czełowiekom niewozmożno widieti. 
Posle „Otcze nasz” 

 
Kondak, hłas 8-j: 

Nas radi raspiatoho, priiditie wsi wospoim. Toho bo widie Marija na drewie, i hłahołasze: aszcze i 
raspiatije tierpiszi Ty jesi Syn i Boh Moj. 

 Hospodi, pomiłuj (40 razy) 
 I proczeje posledowanije powieczerija do konca. 
 
 

                                                                    Transliteracja: Luba Filipczuk i Rafał Prokopiuk 



 

Dziennik św. Nikona z Optiny (c.d.) 
 
2 marca 1908 r. 

Minął pierwszy tydzień Wielkiego Postu.  
Bóg pozwolił mi spędzić go w duchowej radości. 
Nie było wcale ciężko. Zauważyłem, że im mniej 
jesz, tym mniej chce ci się jeść. Zauważyłem 
również, że wnikliwiej słuchałem nabożeństw, 
przez co bardziej mi się podobały. Zaczynam 
rozumieć istotę postu: i ciału i duszy robi się lżej. 
W ogóle zaczyna mi się tutaj podobać. Bardzo 
spodobało mi się wczorajsze nabożeństwo 
całonocnego czuwania, szczególnie pierwsza jego 
część, wieczernia. Przyjemnie było słuchać sticher 
na „Gospodi wozzwach”, a później, w czasie 
czytania sześciopsalmia, stać w spokojnym 
półmroku! 

Akurat skończyłem czytać Psałterz. 
Czytanie Psałterza daje dużo siły. Modlitwa 
uspokaja i duszę, i wszystko dookoła. Jest cudowna 
noc, księżyc, czyste niebo i czyste gwiazdy, cisza, 
śnieg błyszczy, wokół wiekowe świerki… Jak 
dobrze! 

Chwała Bogu, że umieścił mnie w tym 
miejscu, pod opieką Bożej Matki i Swego proroka 
Jana Chrzciciela. Dobrze mi tu, a w mojej celi, 
kiedy jestem sam, chyba najlepiej. Z celi 
praktycznie nigdzie nie  wychodzę, oprócz, 
oczywiście, wychodzenia do cerkwi, na regułę 
modlitewną, na posłuszanije i do stołówki. Gdy 
zdarzają się jakieś sprawy, wtedy idę, jeśli jednak 
mogę nie iść, zostaję. Do monasteru w ogóle nie 
lubię chodzić: dużo tam szumu i zawsze tłum ludzi. 
Za ogrodzenie Skitu zwykle wychodzę tylko do 

studni Ambrożego po wodę. Bóg mnie pociesza i 
nie odczuwam całego ciężaru życia nowicjusza w 
Skicie. Wszystko mi się tu podoba: pożywienie, 
nabożeństwa. I dobrze mi tu. 

 
3 marca 1908 r. 

O godzinie czwartej, był to więc już ranek, 
gdy po powrocie z jutrzni, jak zwykle położyłem 
się spać, działo się ze mną coś diabelskiego. Nie 
wiem co to było, jak też co się działo z moim 
ciałem i duszą. Zdarzało mi się już nie raz przeżyć 
coś takiego. Gdy po raz pierwszy wyznałem o tym 
Batiuszce, powiedział, że to diabelskie działanie, po 
czym dodał: „Być może, więcej tego nie 
doświadczycie” albo: „Być może, nic nie 
doświadczycie” (coś w tym rodzaju, teraz dobrze 
nie pamiętam, gdyż chodziłem jeszcze w świeckim 
ubraniu, a więc było to dość dawno). Od tamtego 
czasu nic się ze mną nie działo, aż do dzisiaj. 
Podczas takich diabelskich napadów strasznie się 
boję. Cały czas odmawiam wtedy modlitwę 
Jezusową. Na wszystko jest Boża wola! 

 
5 marca 1908 r. 

Wczoraj o 8 wieczorem, po zakończeniu 
Psałterza, poszedłem do Batiuszki po 
błogosławieństwo, jako ostatni. Nieoczekiwa- nie 
znów udało nam się porozmawiać. Kiedy 
wszedłem, Batiuszka kazał usiąść na krześle pod 
zegarem i czekać, a sam wyszedł. Za jakiś czas, 
dość szybko, wrócił i zaczął zasłaniać okna, przez 
które zza drzew świecił księżyc. Ostatnie trzy, 

cztery noce są tak samo 
piękne, jak opisywałem 
wcześniej. Batiuszka zwrócił 
na to uwagę: 

– Widzicie, jakie piękno? 
– Tak – powiedziałem. 

Bardzo mi się to podoba, 
szczególnie jak wracam do celi 
po przeczytaniu Psałterza, 
księżyc, śnieg. W celi 
natomiast jest mi najlepiej. 

– Oczywiście, że w celi jest 
najlepiej. 

Dobrze nie pamiętam, 
ale wydaje mi się, że Batiuszka 
dodał: „A na duszy jeszcze 

Rodzina Bielajewych. Mikołaj 

(przyszły autor dziennika) 

pierwszy z lewej. 



lepiej!” – albo coś w tym rodzaju. 
Następnie zaczął opowiadać o jednym 

naszym monasterskim mnichu o. Teodule. 
– Mieszka w kuchni mnich, całkiem prosty, 

prawdopodobnie  nieumiejący czytać. Nikt nic o 
nim nie wie. Nawet o. archimandryta nie wiedział, 
na jakim poziomie doskonałości się znajduje. Ja, 
jako duchowy ojciec, wiem wszystko. Otóż o. 
Teoduł cały czas milczał i odmawiał modlitwę 
Jezusową. Wszyscy widzieli, że  zawsze modlił się 
na czotkach, jednak nikt nie wiedział, co osiągnął. 
A on do takiego stopnia opanował modlitwę ustną, 
że zaczął się zbliżać do modlitwy wewnętrznej. 
Rzadko zdarzało mi się z nim porozmawiać, jednak 
kiedy już się udawało, sprawiało mi to wielką 
przyjemność. O. Teoduł zachorował i poszedł do 
szpitala. Kiedy spowiadałem w szpitalu braci z 
monasteru, w czasie pierwszego tygodnia 
Wielkiego Postu, zaszedłem też do niego, 
porozmawiałem. Zapytałem, czy niczego nie 
potrzebuje. 

– Nie, Batiuszka, niczego. 
Potem znów zapytałem, czy niczego nie 

potrzebuje. 
– Niczego... No może czegoś kwaśnego, 

kwaśnego. 
– Dobrze – mówię. 

Następnego dnia przyniosłem mu dwa 
jabłka i dwie pomarańcze. Jaki był szczęśliwy! Jak 
mało trzeba dla mnicha! Nie to, co w świecie: tam 
dadzą milion – i to mało, dawaj drugi. Chcą zabrać 
wszystko. A tutaj taka drobnostka i jaką daje 
radość. 

Później spytałem go: 
– Jak tam tobie? 
– Nudno tutaj żyć, Batiuszka! 
– Gdzie więc jest wesoło? – pytam go. 
– O tam – powiedział, pokazując na niebo. 
– Tam, tak, wesoło, jeśli tylko przyjmą. A ty 

jesteś gotowy? 
– W tym to i cała sprawa, że nie gotowy. Jestem 

grzesznikiem, gorszym od innych. 
Następnego dnia przychodzę i pytam: 

– Niczego ci nie potrzeba? 
– Nie, Batiuszka, niczego. Pragnę jednego: 

odejść i być z Chrystusem (por. Flp 1,23). 
Pomódlcie się za mnie, Batiuszka. Daleka i 
nieznana droga mnie czeka – błogosławcie, 
Batiuszka, odejść. 

– Bóg błogosławi, idź. Kiedy będziesz stał przed 
Ołtarzem Pańskim, wspomnij mnie, swego 
duchowego ojca. 

– Dobrze, wspomnę, jeśli tam będę. 
– No, oczywiście, jeśli tam będziesz. 

Przybiega dzisiaj nowicjusz i mówi, że o. 
Teoduł odszedł. Wierzę, że poszedł do rajskiej 
krainy. Tutaj tak właśnie umierają. W świecie 
całkiem inaczej: zaprzedawszy się szatanowi, z 
rozbitą głową, z przekleństwem na ustach idą na 
dno piekła. Na Sądzie Ostatecznym dowiemy się, 
kto był mądrzejszy: profesorowie, artyści, uczeni 
czy tacy zwykli, prości ludzie, jak o. Teoduł. 

Kiedy usiedliśmy na kanapie Batiuszka 
powiedział: 

– Od razu was polubiłem i mam nadzieję, że 
będzie tak do końca mego życia. Zostawajcie tutaj. 
Przeszkadza tylko jedno – służba wojskowa… Ale i 
z tym, daj Boże, jakoś będzie. Będziecie tutaj 
mnichem do końca swego życia. Fundament życia 
mniszego – pokora. Jeśli jest pokora – jest 
wszystko, jeśli zaś nie ma pokory – nie ma niczego. 
Poprzez pokorę i bez szczególnych wysiłków 
ascetycznych można się zbawić. (…) Co teraz 
czytacie? 

– Zakończyłem abbę Doroteusza. Pozwólcie mi 
zacząć Piotra Damasceńskiego. 

– Dobrze, zaczynajcie. W tej książce są 
niezrozumiałe, tajemnicze miejsca. Zobaczycie jak 
święci zaczynają poznawać sens widzialnej 
przyrody. Ich nie interesuje widzialny mechanizm 
rzeczy, bowiem rozumieją ich sens. Podobnie jak 
my korzystamy z zegarka i nie interesuje nas 
konstrukcja mechanizmu oraz skład chemiczny. 
Lub, na przykład, jemy jabłko, czujemy przyjemny 
smak i nie martwimy się, jaki jest jego chemiczny 
skład. (…) Słyszeliście o pisarzu Baratyńskim, 
poecie? Oddawał on cześć niemieckiemu poecie 
Goethe – nie wiem jednak, czy oddawał cześć 
Chrystusowi? Kiedy umarł Goethe, napisał wiersz 
na jego cześć (Batiuszka z pamięci wyrecytował ten 
wiersz, wydał mi się znany, chociaż nie znam go na 
pamięć). Widzicie, tutaj mówi się, że Goethe był 
wielkim geniuszem, wielkim umysłem, który 
rozumiał całą przyrodę: i szum strumyczka, i 
szelest trawy – dosłownie wszystko. Jednak 
wątpliwe, czy to prawda. U Baratyńskiego była to 
raczej artystyczna przenośnia. Ale zostawmy 
Goethego, weźmy tylko ten wiersz. Bieliński 
napisał jego krytykę, w której powiedział, że 
opisany został w nim „ ideał człowieka”. 
Powiedział prawdę: święci rzeczywiście zaczynają 
widzieć sens przyrody. Rozumiecie? 



– Tak, Batiuszka. Identycznie powiedziano w 
psalmie: „Wszystko co żyje, niech chwali Pana” 
(Ps 150, 6). 

– O właśnie. Oczywiście, nie chodzi to o taką 
chwałę, jaką oddaje człowiek. Jak bowiem śnieg 
będzie Go chwalił? Śnieg po prostu wskazuje sobą 
na  chwałę i Mądrość Tego, Kto go stworzył. 
Również ogień, wiatr, grad nie chwalą Boga, a 
tylko pokazują sobą chwałę, siłę i mądrość Pana. 
Świadomie może wychwalać Boga tylko człowiek, 
który poznając stworzenie, wysławia Stwórcę. W 
tym sensie i powiedziano: „Wszystko co żyje, niech 
chwali Pana”. 

– Inni poeci mówili podobnie, na przykład 
Lermontow: „Kiedy niepokoi się żółknąca 
niwa…”. 

– Tak, dobrze że przypomnieliście ten wiersz… 
tak… Właśnie w takim sensie przemawia całe 
stworzenie. To, że ptaki mają swój język, przyznają 
nawet niektórzy uczeni. Śpiewający słowik chwali 
oczywiście Boga. 

(Jeśli Bóg da, dopiszę jutro). 
 
6 marca 1908 r. 

(…) Batiuszka wspominał także o książce 
pewnego archimandryty, żyjącego w Borowsku: 

– Wtedy w Borowsku było nie tak, jak teraz. 
Chociaż i teraz jest tam archimandryta z Optiny 
(czyli będący wcześniej w Optinie), jednak z 
braćmi i tak nic już nie zrobisz. Otóż, pisał on tam 
o modlitwie Jezusowej ze swego doświadczenia – 
coś w rodzaju dziennika. Tę książkę mogą 
czytać tylko doświadczeni. Dla początkujących 
jest całkowicie niezrozumiała, jak logarytmy są 
niezrozumiałe dla ucznia zerówki. Zrozumiałe są 
wszystkie słowa, jednak ogólnego sensu nie 
zrozumiesz. Tej książki wydawać nie można, 
dlatego też mam ją tylko w rękopisie. Dawniej 
nie daliby zgody na jej druk, a teraz proszę 
bardzo, wydrukują, problem jednak w tym, że 
nikt nie będzie jej czytał. Zostanie uznana za 
głupotę, czy nawet herezję. Teraz nikt nie 
interesuje się takimi sprawami. Wszystko się 
zmieniło. Bracia odrzucają wszystko. Wszędzie 
rozpusta. 

Jako ojciec duchowy, w czasie spowiedzi 
dowiaduję się wielu rzeczy. Oczywiście nie 
mogę tego mówić – dwadzieścia pięć zamków 
mam na ustach. Odkrywają mi straszne rzeczy. I 
sami mówią, że nie wiedzieli, co robili. Na 
przykład w 1905 roku szli na barykady, myśląc, 
że idą w słusznej sprawie, jak im mówiono. A 

oni chcieli zrobić to samo, co zrobili we Francji w 
czasie strasznej Francuskiej rewolucji. Wszędzie 
dążono – w Moskwie i Petersburgu – do tego, aby 
ustanowić nową władzę tymczasową i wszystkich 
zmusić do podporządkowania się jej, jak to było we 
Francji. Wtedy wszystkich tych, którzy nie 
wyrzekli się starej władzy i Chrystusa, publicznie 
męczono na placu. Dla szybszego wykonywania 
wyroków wynaleziono nawet gilotynę, zamęczono 
dwa miliony ludzi. Jak Bóg będzie sądzić zabitych, 
nie wiem. Mimo że wiara ich była niewłaściwa, to 
byli jednak chrześcijanami i zginęli śmiercią 
męczeńską za Chrystusa. Później (rewolucjoniści) 
wypuścili wszystkich aresztowanych, czyli 
otworzyli drogę dla wszelkiej nieprawości. 
Następnie zbezcześcili przede wszystkim świątynię. 
Na rozkosznym tronie wnieśli do soboru paryską 
kobietę. Zanieśli do ołtarza i nagą posadzili na 
prestole. W pełni bezczeszcząc święte miejsce, 
ponownie posadzili ją na tronie i na rękach ponieśli 
ulicami po całym mieście, zmuszając wszystkich, 
aby się jej kłaniali. To samo chciano zrobić w 
Rosji. Wszystko było już prawie gotowe, ale Bóg 
nie pozwolił. W tym czasie przyjechał do Moskwy 
Dubasow i podjął odpowiednie kroki. 

 
Tłum.: Ks. Krzysztof Wojcieszuk 
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POEZJA 
 
 
 
 
Trzeba się modlić                                                    Miłość 
 
 
Za tych, co chodzą                                                   Mówimy: miłość, 
po krętym szlaku                                                      ale sami nie wiemy co to znaczy. 
nieokiełznanego oceanu.                                        Mówię: miłość ma gorzki smak. 
                                                                                     Oni: miłość – to piękno, 
Za tych, co wiatr zdmuchuje                                   tylko trzeba za nią walczyć.                      
każdą cząstką swego                                                Ten, kto się boi       
płomiennego gniewu.                                              nie pozna smaku.   
                                                                                     Mówisz: Boję się. 
Za tych, którzy patrzą                                               Czego?    
w czerń jesiennej nocy                                             Tego, że nie wyjdzie.  
aby zobaczyć.                                                             Może i tak,       
                                                                                      ale tę tajemnicę Bóg ochrania.  
Za wierzących i niewierzących,                               Myślę, że trzeba spróbować  
którym pomoc od Boga                                            i dać z siebie wszystko. 
jest potrzebna.                                                           Mówią: Kieruj się swoim sercem,     
                                                                                      ono tobie zawsze pomoże, 
Za tych, co widzimy                                                   wybierze, co najlepsze.    
i nie widzimy.                                                              Serce – to bezcenny dar… 
                                                                                      …od Boga. 
Bądź gotów się modlić.                                             Serce kaleczy, ale pozwala też kochać. 
 
                                                                                                            
 
                                                                                                                        ANDRZEJ KRASOWSKI 
 
 
 
 
Andrzej Krasowski ukończył filologię rosyjską na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest 
tłumaczem. Pracował w Kurii Biskupiej. Członek Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i 
Metodego. Prezentowane wiersze są jego pierwszą publikacją poetycką. Mieszka w Bielsku 
Podlaskim. 
      
 
                                                                                                                                                                  AS 
 
 
 



O książce 
 
 
Książka ks. Mariusza Synaka „Nie mogłem milczeć!”, to opowieść o niezwykłym człowieku – arcybiskupie 
Łukaszu(Wojno-Jasienieckim,1877-1961). Bohater tej książki jest mało znany w naszym kraju. Będąc potomkiem 
szlacheckiego rodu o starych, silnych polskich korzeniach, urodzony i wychowany w rodzinie mieszanej, 
katolicko-prawosławnej, często był uważany przez władzę radziecką za Polaka. Urodzony w Kerczu, w carskiej 
Rosji, w wieku 27 lat ukończył wydział medyczny Kijowskiego Uniwersytetu im. Św. Włodzimierza. Po studiach, 
jako prowincjonalny lekarz, poświęcił się pomocy biednym ludziom w odległej głuszy Imperium Rosyjskiego. 
Jest jednak coś, co wyróżnia go spośród podobnych mu lekarzy. Jest typem naukowca, wnikliwego badacza, 
który z ogromną pasją, poświęceniem i odwagą oswaja nowe zdobycze techniki i metody leczenia. 
Podporządkowuje temu także życie swoich najbliższych. W 1919 roku umiera  jego żona pozostawiając go z 
czwórką dzieci. To wydarzenie, choć dramatyczne, przynosi jeszcze coś – przyszły święty słyszy w sobie Boże 
wołanie, które od tej chwili staje się na tyle silne, że w 1923r. przyjmuje święcenia kapłańskie. Kilka miesięcy po 
tym fakcie, pod biały, medyczny kitel przywdziewa czarny, mniszy habit. Tym samym na taszkienckiej scenie 
pojawia się ważna figura, która staje się solą w oku miejscowym aparatczykom, usiłującym zniszczyć życie 
religijne na terenie radzieckiej Azji Środkowej.  
    O kolejach losu św. wyznawcy, jego rozterkach, emocjach i nadziejach opowiada ta książka. A nade wszystko 
o tym, jak w takich trudnych i złożonych warunkach, wymagających niezwykłej odwagi i zarazem roztropności, 
potomek rodu Wojno-Jasienieckich dojrzewał do świętości. 
    Za kanwę do książki posłużyły pamiętniki, „Autobiografia”, spisana pod koniec życia pod dyktando 
niewidomego już wówczas abp. Łukasza. 
                                                                                                                                                                                                   AS 
 
Ks. Mariusz Synak, Nie mogłem milczeć!, Słupsk – Białystok 2015, Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. 
św. Cyryla i Metodego, s. 294 
 
Informacje dla potencjalnych nabywców książki pod numerami telefonów: 507 219 215; 514 025 495 
                                             

 
 



 



 
 

KALENDARIUM  BRACTWA PRAWOSŁAWNEGO 
ŚW.ŚW. CYRYLA I METODEGO W DRUGIM KWARTALE 

2015 ROKU 
 
PIELGRZYMKI  ZAGRANICZNE 
 
 
01.05.-07.05. PIELGRZYMKA DO NAJWIĘKSZEJ ŚWIĄTYNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, CAŁUN 
TURYŃSKI(PŁASZCZANICA)* 
 
18.06.-25.06. PIELGRZYMKA + wypoczynek GRECJA, ŚLADAMI  ŚW.  APOSTOŁA PAWŁA* 
 
*Dodatkowa informacja i zapisy dotyczące pielgrzymek: 
Biuro Turystyki Religijnej i Pielgrzymek „APOSTOLOS”; Bractwo Prawosławne św. św. 
Cyryla i Metodego 
tel. + 48 505 165 565 
pilgrim@bractwocim.pl 
 
 
 
DZIAŁANIA KOŁA BRACTWA W BIELSKU PODLASKIM 
 
 
24.04. Świąteczne Spotkanie Paschalne ** 
10.05. Projekcja filmu ** 
24.05. Św. Liturgia i molebień w Cerkwi Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim, następnie 
spotkanie w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach 
29.05.-06.06. Wyjazd wypoczynkowo – modlitewny do Trzebiatowa k/ Kołobrzegu*** 
01.06. Pielgrzymka do Krynoczki(Wieczernia)*** 
14.06. Wykład** 
20.06. Pielgrzymka do cerkwi białostockich*** 
28.06. Projekcja filmu** 
 
** miejsce spotkania: świetlica Parafii św. Michała Archanioła w Bielsku Podlaskim 
     godzina spotkania: informacja dostępna pod numerem telefonu 507 219 215  
*** dodatkowe informacje i zapisy dotyczące wyjazdów są pod numerem  telefonu 
507 219 215 
 
 
 
                                                                                                                                                          AK, JM 
 
 



 
  Ks. Mariusz Synak na spotkaniu w Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim. Książka 

  „Nie mogłem milczeć!”, wraz z dedykacją autora, trafia do rąk bielszczanek.  Organizatorem  

  spotkania było Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego, Koło w Bielsku Podlaskim. 

 
Ostatnie zajęcia  czteromiesięcznego kursu jęz. angielskiego, zorganizowanego przez Bractwo 

św.św. Cyryla i Metodego z projektu Unii Europejskiej Kapitał Ludzki. Wszyscy zdali egzaminy. 

 
 



Cerkiew  Świętej Trójcy na cmentarzu w Bielsku Podlaskim                                Fot. Wiesław Owerczuk 

 
 


