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Prof. Andrzej Łapko podczas ubiegłorocznych uroczystości XXV lecia Bractwa 

 

 

25 sierpnia 2015 r. w wieku 65 lat zmarł prof. Andrzej Łapko, który przez 
jedenaście lat (2003-2014) był przewodniczącym Prawosławnego Bractwa św. 
św. Cyryla i Metodego. Pod przewodnictwem profesora miało miejsce 
jednoczenie Bratczyków i rozwinięcie szerokiej działalności w całym kraju. 
Człowiek niezwykłej prawości i życzliwości. Był całym sercem oddany 
Bractwu. Za działalność na rzecz Prawosławia był odznaczony orderem św. 
Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami. 

 

POZOSTANIE NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI 

 

WIECZNAJA  PAMIAT’ 



Odwiedziły nas relikwie św. Spirydona 

Święty jest czczony zarówno przez kościół prawosławny jak i katolicki. 
Relikwiarz z jego ręką przybył z Grecji do Polski 15. 08. 2015r. na osiem dni. Po 
wizycie w Warszawie był gościem na Podlasiu. 

    Według przekazów św. Spirydon(270-348r. po Chr.) uzdrawiał chorych, poskramiał żywioły, wskrzeszał 
zmarłych, pomagał potrzebującym i wypędzał demony oraz niszczył pogańskich bożków. Modlitwy do 
niego owocują licznymi cudami również w dzisiejszych czasach. 

    - Modlę się m.in. do św. Spirydona, prosząc o zdrowie swoich bliskich – mówi jedna z bielszczanek, 
przechowująca z pieczołowitością skrawek atłasowych bucików świętego. 

    Z butami świętego wiąże się ciekawa i bardzo znamienna historia oddająca jego wyjątkowy charakter. 
Sarkofag z ciałem świętego jest w cerkwi na wyspie Korfu w Grecji. Okazuje się, że  buty Spirydona są co 
jakiś czas znoszone i trzeba je wymieniać. Wierni wierzą, że święty wymyka się niekiedy, mimo zamykania 
w nocy sarkofagu na klucz, aby nieść pomoc potrzebującym. Znoszone buty są cięte na malutkie 
kawałeczki i  przez mnichów rozdawane wiernym. 

    Z kolei prawa ręka z relikwiarza św. Spirydona została odcięta od reszty jego ciała podczas najazdu 
Krzyżowców na Konstantynopol w XIII w. Przez następne sto lat losy jej nie były znane. Później gdy się 
odnalazła, to przez ponad pięć stuleci była przechowywana w Rzymie. Dopiero w 1984 roku została 
przewieziona na wyspę Korfu i włożona do oddzielnego relikwiarza obok sarkofagu. To właśnie tą ręką na 
Pierwszym Soborze Powszechnym w Nicei(325r. po Chr.) św. Spirydon poglądowo  demonstrował dowód 
jedności Trójcy Świętej. Wziąwszy  do ręki kawałek cegły  mocno ją ścisnął. Wtedy z niej w górę błysnął 
ogień, w dół popłynęła woda, a w ręce świętego została glina. Podsumował to słowami: „Spójrzcie, to są 
trzy żywioły, a cegła tylko jedna – tak jak w Trójcy Świętej: trzy Osoby, ale jeden Bóg. Był to znaczący 
argument w walce z wyznawcami herezji Ariusza, którzy przeczyli boskości i wieczności Chrystusa, 
uważając, że nie jest on równy Bogu Ojcu i został przez Boga stworzony. 

Droga świętości 

Święty Spirydon urodził się  we wsi Aska w pobliżu Tremituntu na Cyprze. Był synem prostych ludzi i od 
najmłodszych lat przyzwyczajano go do pracy. Pomagał ojcu w uprawie pola, był pastuchem. Nieustannie 
odczuwał potrzebę zajmowania się czymś. Bezinteresownie dzielił się z innymi owocami swojej pracy. 
Pomagał sierotom, kalekom i ubogim. Ożenił się, ale żona umarła w młodym wieku. Pozostał z córką, 
którą wychowywał w wierze Chrystusowej i nadal czynił bezinteresownie dobro. Św. Spirydon żył  w 
czasach, kiedy chrześcijanie byli prześladowani przez pogańskich władców Cesarstwa Rzymskiego. 
Niektóre źródła mówią, że on sam był wtrącony do więzienia i był zmuszany do odstąpienia od wiary. Nie 
uległ jednak, a wkrótce został uwolniony dzięki Edyktowi Mediolańskiemu z 313r. mówiącym o uznaniu 
chrześcijaństwa i zaprzestaniu prześladowań. Później przyszły święty oddał się całkowicie Bogu. Został 
wyświęcony na diakona, a następnie hieromnicha. W 325r. został wybrany biskupem w Tremituncie. Cały 
czas służył ludziom i umacniał wiarę chrześcijańską w ich sercach. Za swój trud został nagrodzony przez 
Boga darem czynienia cudów. 



Relikwie św. Spirydona zostały z honorami pochowane w świątyni w Tremituncie, gdzie spoczywały przez 
trzy stulecia. Później w związku z najazdami Arabów szczątki świętego przeniesiono do Konstantynopola, a 
następnie do Serbii i wreszcie do Grecji, do miasta Kerkira na wyspie Korfu, gdzie znajdują się do dzisiaj. 
Święty jest  patronem wyspy. Tysiące pielgrzymów przybywa corocznie , by się jemu pokłonić. 

Pobyt relikwii w Polsce 

15 sierpnia relikwiarz z ręką św. Spirydona  przybył do Warszawy i kolejno na przestrzeni ośmiu dni  
odwiedził Jabłeczną, Terespol, Białą Podlaską, Hajnówkę, Kleszczele, Grabarkę, Bielsk Podlaski, Zwierki, 
Białystok, Supraśl. 

    W Bielsku Podlaskim relikwiarz  przebywał w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w dniach 19 i 20 sierpnia. 

   Relikwie przybyły do Polski z inicjatywy Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego 
i dzięki wsparciu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                   ANDRZEJ SALNIKOW 

 

    Fot. Irena Łozowik 

 

Warta przy relikwiarzu z ręką św. Spirydona w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim 



Poezja ludowa 
Wiktor Łukaszewicz, ur. w 1945r. we wsi Zubki, pięć kilometrów od wschodniej granicy na Świsłoczy. 
Siedem lat chodził do szkoły w Wierabiach, a na wakacjach, jak sam pisze, pasał krowy w Narejkach. 
Stamtąd wywodzi się mowa, którą operuje w swoich wierszach. Z wykształcenia jest ekonomistą, obecnie 
na emeryturze. Zamieszczamy fragment wiersza „Ostatnia spowiedź”, nadesłanego do redakcji. 
Zachowana jest oryginalna pisownia Pana Wiktora(„na łacince”). 

 

 

Moj los złażył mnie u paśtiel 
Dachtara nadiei nie dajut 
W hrudzi że srożytca kipiel 
Czamuż ja Boha nie malu 
 
Szto sutki dziakuju że Bohu 
Za toj dzianiok szto ja prażyu 
Siahodnia czuju że trywohu 
Tabie szto dobraho ja zrabiu 
 
Boże, Ty mnoj nie tarapiś 
Maju pad horku zawsiegda 
Smatry wokruh minia że dziś 
I ceła życia – usio biada 
 
I brydko praudu dziś skazać 
Za pozno hlanuu na hłaza 
Oj budu, budu ja stradać 
Dasiul nie pryszłosa nikohda 
 
Dusza i sierdce choczut żyć 
No tieło nie dajot spakoj 
Na bile i śmierć uże siedit 
A mnie pajut za upakoj 
 
Ja pomniu zapowiedź Twoju 
Pażyć dzieniok daj abo dwa 
Dazwol pradumać żyźń maju 
Hrechow było że ceła ćma 
 

 

              WIKTOR  ŁUKASZEWICZ 

 



Cerkiew w Trzebiatowie 
W czerwcu 2014 roku, odpoczywając nad Morzem Bałtyckim, udaliśmy się pewnej niedzieli do  

cerkwi na św. Liturgię. Świątynia znajdowała się w pięknym miasteczku Trzebiatów w Diecezji szczecińsko 
– wrocławskiej. 

    Wygląd zewnętrzny cerkwi nie był odzwierciedleniem typowej architektury świątyń prawosławnych, 
ponieważ budynek był przejęty po kościele ewangelickim. Po wejściu do środka byliśmy osłupieni. W 
niczym nie przypominała naszych świątyń na Podlasiu. 

    Przyzwyczailiśmy się uczestniczyć w świętych Liturgiach w cerkwiach „opływających złotem”, pięknych, 
przestrzennych, z ogromną ilością wiernych. A tu świątynia w opłakanym stanie, brakuje 
najniezbędniejszego wyposażenia do odprawiania liturgii. Jedynie gorliwie modlący się batiuszka i 
jednoosobowy chór – matuszka. Cerkiew aż prosi się o remont: odpadające tynki, „ruchoma” podłoga, 
zacieki na ścianach, wzory malowideł( ornamenty kwiatowe) zatraciły swoje piękno. Żal ściskał nasze 
serca, łzy cisnęły się do oczu. Na samą Liturgię, oprócz nas(pięć osób w tym dwoje obcokrajowców) 
przyszła tylko jedna miejscowa parafianka. 

    Po zakończonej Liturgii postanowiliśmy zadać kilka pytań proboszczowi. Dowiedzieliśmy się, że w 
Trzebiatowie są tylko trzy parafianki. Ale jeżeli nawet żadna z nich nie przyjdzie, to batiuszka i tak 
sprawuje nabożeństwo. Przez 26 lat posługuje w tej parafii i nie udzielił ani jednego ślubu i chrztu(oprócz 
chrztu czworga swoich dzieci), było natomiast kilka pogrzebów. 

    Po powrocie do swego ośrodka, gdzie wypoczywaliśmy, jednogłośnie stwierdziliśmy, że była to 
najbardziej smutna Liturgia w naszym życiu. A gdy przyjechałyśmy do swoich domów na Podlasiu, to po 
głębokim przemyśleniu postanowiłyśmy coś zrobić dla tej świątyni, aby swoim wnętrzem przypominała 
cerkiew prawosławną. 

    Wiadomo, na wszystko potrzebne są fundusze. Miałyśmy wielkie obawy czy ludzkie serca otworzą się 
na taką inicjatywę, ponieważ nie przedstawiałyśmy sobą wielce znaczących osób. Okazało się, że 
prawosławni ziemi bielskiej, jak też pow. siemiatyckiego i jedna osoba z pow. hajnowskiego są bardzo 
otwarci i gorliwie wsparli naszą akcję. 

    Kiedy po raz pierwszy zadzwoniłyśmy do proboszcza w Trzebiatowie z zapytaniem czy chce abyśmy 
pomogli w doposażeniu cerkwi, to był tak zaskoczony i zdumiony, że nie potrafił od razu na nie 
odpowiedzieć. Poprosił o czas do zastanowienia i refleksji nad tą propozycją. W dalszych rozmowach 
okazało się, że ta cerkiew nie miała ikony swego patrona(Św. Ducha), zamiast prestołu chwiejący się stół, 
ikon w symbolicznym ikonostasie, nie mówiąc o anałojczyku na środku, podświecznika, panichidnika itp. . 

    W związku z tym, że jesteśmy członkiniami Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego, 
kilkakrotnie poruszałyśmy na jego spotkaniach problem cerkwi w Trzebiatowie. Rozmawiałyśmy też o tym 
wśród swoich bliskich i znajomych. Dołączyły do nas następne osoby. I tak po roku naszych starań cerkiew 
została doposażona w najbardziej potrzebne utensylia. 



    Wielu ofiarodawców z Bractwa chciało na własne oczy zobaczyć cerkiew w Trzebiatowie. Zapadła 
decyzja o zorganizowaniu pielgrzymki  na przełomie maja i czerwca 2015r. oraz obozu modlitewno – 
wypoczynkowego. Pojechały 52 osoby. 

    Na miejscu okazało się, że sprawiliśmy dużo radości batiuszce Andrzejowi Demczukowi swoim 
przyjazdem i przesłanymi wcześniej darami dla cerkwi. Cieszył się dziecięcą radością z nowego obłaczenija, 
z tego że ma nowy prestoł, ewangelię… i stokrotnie dziękował wszystkim ofiarodawcom. W trakcie 
naszego pobytu w Trzebiatowie, świątynię po raz pierwszy odwiedził arcybiskup wrocławsko – szczeciński 
Jeremiasz, który celebrował św. Liturgię w asyście duchownych ze Szczecina, Koszalina, Słupska. 

    W przeddzień  naszego wyjazdu o. Andrzej przyjechał do Pogorzelicy, ośrodka wczasowego, w którym 
mieszkaliśmy, by jeszcze raz spotkać się z nami i podziękować za wsparcie, za pomoc i ludzką życzliwość. 
Obiecał modlić się za wszystkich ofiarodawców, za wszystkich ludzi dobrej woli. W dniu wyjazdu odprawił 
molebień za szczęśliwy powrót do domów. 

    Postanowiliśmy kontynuować zbiórkę żertw, by zakupić następne niezbędne rzeczy do cerkwi i w miarę 
możności pomóc w remoncie. Jeżeli ktoś chce wspomóc tę parafię to podajemy adres i numer konta. 

    Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, ul. Nowy Świat 3, 72-300 Gryfice , nr 
konta  2030 0045 1110 0000 0262 0340  z dopiskiem  Trzebiatów. 

                                              NADZIEJA  IWANIUK, WALENTYNA PIOTROWSKA, LUBA FILIPCZUK 

 

 

Na zdjęciu wnętrze cerkwi w Trzebiatowie po doposażeniu( zdj. z arch. Bractwa ) 



  Dziennik św. Nikona z Optiny (c.d.) 

 

Następnie po  pytaniu Iwana zajęliśmy 

się nieco sensem  jednego psalmu. Później 

natomiast Batiuszka opowiedział, jak był 

zmieniony tekst wszystkich w ogóle ksiąg 

Starego Testamentu. Odbywało się to w 

następujący sposób: 

– Po Zmartwychwstaniu Chrystusa 

Apostołowie wskazywali Żydom proroctwa, 

które się spełniły w osobie Jezusa Chrystusa, 

udowadniając im prawdę za pomocą ich 

własnych ksiąg. Wtedy oni zdecydowali się 

wykreślić i zmienić te miejsca, które odnosiły 

się do Chrystusa i Jego Zmartwychwstania. W 

taki sposób zmienili wszystkie księgi. Jednak 

Pan dawno postanowił zachować tekst w 

niezmienionej formie dla wszystkich 

następnych wierzących pokoleń. Jeszcze 

kilkaset lat przed przyjściem Chrystusa cesarz 

Ptolomeusz zapragnął przetłumaczyć Biblię na 

język grecki, w tym czasie był on bowiem 

językiem powszechnym. Było to oczywiście 

działanie opatrznościowe. W tym celu  wezwał 

najbardziej wykształconych ludzi, znających 

oba języki – i grecki, i hebrajski – i polecił im 

przetłumaczyć Biblię. Każdy z nich tłumaczył 

oddzielnie, a następnie wszystko porównali. W 

taki sposób powstał grecki przekład 70-ciu 

tłumaczów, w nim mamy prawdziwy tekst 

Biblii. Zaczepiliście ważny problem. Wszystko 

zaś zaczęło się od tego, że ludzie znający się na 

rzeczy zaczęli porównywać psalmy w języku 

rosyjskim, przetłumaczone z greckiego, z 

rosyjskim tłumaczeniem psalmów z 

hebrajskiego. 

Jeszcze Batiuszka powiedział, że Żydzi 

teraz drukują i sprzedają dla rosyjskich Żydów 

właśnie sfałszowany tekst (Biblii). Księgi te są 

rozpowszechniane przy pomocy roznosicieli, 

dlatego też można dostać „historię”, co 

oczywiście nie jest wskazane.  

Książkę Ignacego (Brianczaninowa), 

trzeci tom, dawno już skończyłem, teraz 

ponownie czytam Piotra Damasceńskiego i 

jeśli Bóg da, zacznę Ignacego 

(Brianczaninowa) tom drugi, tom trzeci bardzo 

mi się spodobał.       Na zdj. Hieromnich Nikon z prawej 

Któregoś razu powiedziałem Batiuszce, 

że bez względu na to, że ta książka ogólnie mi 

się spodobała, są w niej takie fragmenty, w 

których czułem pewne wątpliwości, na 

przykład mytarstwa albo jeszcze tron na niebie, 

stopnie anielskie, raj i tym podobne. 

– Wszystko to – odpowiedział Batiuszka – 

trzeba rozumieć w sensie duchowym, jest to 

tylko aluzja do tamtej rzeczywistości. 

Niektórzy natomiast gorszą się nie rozumiejąc,  

 



że wszystko jest tutaj mówione w wyższym, 

duchowym sensie. Na przykład, na niebie 

przed tronem Boga jest kurtyna, która 

rozsunęła się, kiedy podeszła do niej 

błogosławiona Teodora. Oczywiście, trzeba to 

rozumieć w innym sensie. Podobnie, jak się 

mówi, że u Żydów była na oczach zasłona. 

Przecież to nie znaczy, że nad wszystkimi 

Żydami była jakaś materialna zasłona. Albo 

jeszcze: mówi się o serafinach, że zakrywają 

oni twarze skrzydłami. Jakie mogą mieć 

skrzydła. To znaczy, że nie mogą widzieć pełni 

chwały Bożej. 

 

24 kwietnia 1908 r. 

(…) Widocznie Pan umacnia mnie, 

grzesznego. W gruncie rzeczy, 

nieprzyzwyczajony do pracy fizycznej, chociaż 

posiadam pewną siłę fizyczną i wytrzymałość, 

pracowałem dzisiaj prawie cały dzień. 

Wstałem rano o 6:30, posprzątałem celę i do 

ósmej się modliłem (godziny kanoniczne). 

Następnie postawiliśmy samowar i przed wpół 

do dziewiątej byłem już w pracy. 

Pracowaliśmy bez przerwy do obiadu, czyli do 

jedenastej. Po obiedzie, od dwunastej do 

trzynastej trzydzieści, odmawiałem według 

zwyczaju regułę. Po tym do godziny drugiej 

piłem herbatę i od razu do pracy. 

Pracowaliśmy z jedną piętnastominutową 

przerwą do piątej trzydzieści. Później się 

umyłem i poszedłem czytać Psałterz (na 

wieczernię nie chodziłem), czytałem do ósmej 

wieczorem. Później piętnaście, dwadzieścia 

minut na posiłek i teraz siedzę w celi. Już wpół 

do dziewiątej, muszę jednak przeczytać jeszcze 

modlitwy wieczorne i odmówić pięćset 

modlitw, i czuję w sobie jeszcze wystarczająco 

dużo sił na to. Prawie cały dzień na nogach: 

jedenaście i pół godziny na nogach, w pracy i 

na modlitwie, i prawie dwie godziny (trochę 

więcej) na odpoczynek w pozycji siedzącej za 

stołem i w pracy, która nie należała do 

szczególnie lekkich: kopaliśmy i nosiliśmy na 

plecach nawóz dla użyźniania. Postoję jeszcze 

z półtorej godziny na nogach w czasie 

modlitwy, jeśli oczywiście Bóg pozwoli. 

Chwała i wdzięczność Bogu, nie zmęczyłem 

się. Apetyt po pracy jest szczególnie dobry, 

pożywienie wydaje się być jeszcze bardziej 

smaczne, niż zwykle. Do porannego posiłku 

bardzo chciało mi się jeść, nawet nieco 

osłabłem, kiedy jednak się posiliłem, to znów 

było dobrze. Zaczynam poznawać, czym jest 

praca fizyczna jako praca, a nie rozrywka, jak 

to było w świeckim życiu. 

Za wszystko chwała Bogu! 

(…) 

 

30 kwietnia 1908 r. 

(…) 

– Czy należy przebierać czotkami bez 

modlitwy, czy nie? Słyszałem, bowiem, że się 

należy, ale wydaje mi się to dziwne. 

– Bez modlitwy to oczywiście bezsensowne 

– to jedynie proces przebierania kuleczek i to 

wszystko. Inna sprawa, kiedy w czasie 

rozmowy z innymi szybko przebiera się 

czotkami z modlitwą : „Panie, zmiłuj się! 

Panie, zmiłuj się!” Czasami mówi się i inne 

modlitwy na czotkach, na przykład, 

„Bogurodzicę” sto razy, taka bywa pokuta. A 

bez modlitwy nie trzeba. 

(…) 

– Oto, Batiuszka, abba Doroteusz, św. Piotr 

Damasceński, bp Ignacy (Brianczaninow), 

wszyscy mówią, że należy uważać na siebie, 

analizować swój cały dzień wieczorem, rano 

natomiast to, co działo się w nocy. Dlatego, 

pobłogosławcie mi również analizować siebie!  

– Niech Bóg błogosławi! Analizujcie siebie 

i żałujcie swoich grzechów. Oczywiście rano 

należy przypominać sobie tylko większe 

przewinienia, na przykład, zaspałem i 

spóźniłem się na jutrznię, osądziłem kogoś w 

czasie jutrzni, zachowywałem  się 

nieprzyzwoicie i temu podobne, ponieważ noc 

spędzacie na śnie, starożytni Ojcowie 

natomiast noc spędzali na czuwaniu. Bp Ignacy 

mówi: „To, co św. Ojcowie starożytności 

odnoszą do początkujących, może teraz 

odnosić się wyłącznie do mocno 

doświadczonych mnichów”. Rzeczywiście! I 

wy, prawdopodobnie, zgodzicie się ze mną, że 

dzisiejsi mnisi są niewiele podobni do 

wcześniejszych. 

Analizowanie swego życia prowadzi do 

poznania swoich grzechów, poznanie swoich 



grzechów prowadzi do poznania swojej 

niemocy i pokory, ta natomiast do myśli o 

Bogu i śmierci. Jednak nic w pełni określonego 

tutaj być nie może. Dlatego też wystarczy, jeśli 

będziemy wspominać swoje grzechy, 

analizować swoje życie i żałować za swoje 

przewinienia, których dokonaliśmy albo w 

dzień, albo w nocy: „Wybacz mi, Panie, że 

obraziłem brata, albo zrobiłem to i to!” 

– W tych dniach zupełnie nie miałem czasu  

na czytanie, a kiedy czytałem ostatni raz, 

bardzo trudno było mi czytać: 

najprzeróżniejsze myśli nie pozwalały mi się 

skupić, nawet nie chciało mi się już czytać. 

– A wy wyjdźcie na taras, posiedźcie i 

spokojny widok będzie sprzyjał pojawieniu się 

w was modlitewnego uczucia. Wystarczy tylko 

spojrzeć  na naszą cerkiew… Odgonić myśli 

nie jest w waszej mocy, z kolei nie przyjąć ich 

w waszej. Imię Jezusa je odgania. Czasami 

Bóg specjalnie pozwala aby was niepokoiła 

jakaś myśl – trzeba wtedy cierpliwie ją znosić, 

jednak nie zgadzając się z nią. 

Batiuszka o. Ambroży nie miał 

szczególnie bliskich sobie uczniów i tylko o. 

Anatoliusz rzeczywiście był jego najbliższym 

i, można powiedzieć, wtajemniczonym. 

Wrogów on nie miał, lubił wszystkich, nawet 

tych, którzy go nie lubili; lubił ich  jeszcze 

bardziej, niż innych. A byli tacy, i teraz też są 

w monasterze, którzy nie mogą nawet słuchać 

o batiuszce o. Anatoliuszu. Zaprawdę: „Tylko 

w swojej ojczyźnie może być prorok tak 

lekceważony” (Mk 6,4). Świętego Serafima 

Sarowskiego czciła cała Rosja, a w monasterze 

go nienawidzili. Tak. „Tylko w swojej 

ojczyźnie może być prorok tak lekceważony”. 

 

4 maja 1908 r. 

W dni powszednie ciągle pracuję w sadzie. 

Dzisiaj niedziela. Chciałem teraz poczytać, ale  

 

jakoś nie jestem w stanie. Myślę sobie, z 

Bożą pomocą, coś zapisać. 1-go maja 

ponownie udało mi się trochę porozmawiać z 

Batiuszką i byłem z tego bardzo zadowolony. 

Batiuszka również był bardzo miły i życzliwy. 

Jednym słowem, jestem zadowolony z tego 

wieczoru. 

– No i jak, chodziliście do źródełka? 

– Tak, Batiuszka.                   Na zdj. o. Nikon 

– Spodobało się wam? 

– Tak. 

– Tak, ja również chodziłem dziesięć lat. 

Czujesz się rześko. Tak jest po części z 

powodu spaceru na świeżym powietrzu, a 

głównie to błogosławieństwo. 

– Tylko że dzisiaj nieco zaspałem, 

wybaczcie Batiuszka. Na Liturgię się nie 

spóźniłem, przyszedłem nawet jeszcze przed 

rozpoczęciem, ale modlitw porannych nie 

przeczytałem. Oczywiście, przeczytałem je po 

Liturgii. 

– No, cóż zrobisz. Następnym razem, jeśli 

zdarzy się coś podobnego, to można zrobić tak: 

zacznijcie czytać modlitwy w celi, a 

dokończycie je po drodze (przecież znacie je 

na pamięć). Poranne modlitwy tak można, 

natomiast wieczorne nie bardzo, ponieważ 

należy je czytać z odkrytą głową, nawet 

kłobuki zdejmuje się w czasie ich czytania. A 

poranne można. 

– A, Batiuszka, jeśli opuści się sprawdzanie 

siebie rano albo wieczorem? I jeśli analizujesz 

siebie, to później wam mówić wszystko, co 

było, czy już nie? 

– Opuściłeś, to opuściłeś, cóż zrobisz. Nie 

od razu można się przyzwyczaić. Cel takiego 

analizowania siebie to wypracować nawyk. Na 

początku będziecie opuszczać, być może, 

nawet po trzy dni, później natomiast te przerwy 

będą coraz mniejsze  i mniejsze, aż za dziesięć 



lat wypracujecie już w sobie ten nawyk, aby 

zawsze siebie analizować. A po takiej analizie 

mówić mi już nie trzeba, tylko to, co 

najważniejsze, tylko większe przewinienia. 

– Oto, na przykład, zaspałem? 

– Tak, to ważne. 

– Albo jeszcze pustosłowie? Dla siebie 

samego jest nieprzyjemnie, że gadasz na pusto. 

– Tak, to bardzo ważne. Są to zaczątki 

uważnego życia. Jeśli ktoś pustosłowi, wtedy 

nie może uważnie żyć, nieustannie się 

rozpraszając. Z milczenia rodzi się duchowy 

spokój, z duchowego spokoju natomiast 

modlitwa, bowiem jak może modlić się ten, kto 

znajduje się w rozproszeniu? Skupienie na 

sobie, uważne życie to cel życia mniszego. 

Powiedziano: „Bądź czujny”. Milczenie, bez 

którego w żaden sposób nie można żyć, jest 

wielkim trudem. Ponieważ kiedy ktoś milczy, 

wówczas wróg mówi innym: „Popatrz, jaki on 

jest wyniosły, nawet mówić z tobą nie chce”. A 

to w ogóle nie tak. Stąd też pochodzą 

problemy. Jeśli więc ktoś decyduje się na ten 

trud, to powinien przygotować się na 

utrapienia. Również i samo milczenie nie 

szybko i nie lekko się wypracowuje. Ono jest 

tak doskonałe i nieodzowne, bowiem 

„milczenie to tajemnica przyszłego wieku”. 

Kto milczy, ten od razu przygotowuje się do 

przyszłego życia. Batiuszka o. Makary często 

to mówił: „Popatrzcie, wszyscy święci 

milczeli: o. Serafim Sarowski milczał, 

Arseniusz Wielki milczał, zresztą dlatego on i 

jest Wielki, ponieważ milczał”. Kiedy św. 

Arseniusza pytali, dlaczego cały czas milczy, 

on odpowiadał: „Uwierzcie mi bracia, że 

wszystkich was lubię, jednak nie mogę być 

jednocześnie z wami i z Bogiem, dlatego też 

was unikam”. I Jan Klimak mówi: „Gdy 

mówiłem nawet o rzeczach korzystnych dla 

duszy, często żałowałem tego, z kolei tego, że 

milczałem nigdy nie żałowałem”. Batiuszka 

 

 

 

 

 

 

 o. Makary mówił: „Był Wielki Arseniusz i 

u nas w Rosji też byłby Wielki Arseniusz, jeśli 

poszedłby inną drogą. To Ignacy 

(Branczaninow). To był wielki umysł!” 

Jeszcze podczas wcześniejszej rozmowy 

o Ignacym (Branczaninowie) Batiuszka 

powiedział: 

– Wy nie wiecie, co było, kiedy chowali bp 

Ignacego? 

– Nie, Batiuszka. 

– Aniołowie unosili jego duszę i śpiewali: 

„Arcypasterzu Boży, święty ojcze Ignacy”. To 

była anielska pieśń… 

Przypominam sobie, że jeszcze przed 

Paschą Batiuszka mi mówił: 

– Jest jeszcze jeden Skit w rodzaju naszego 

na Morzu Białym, za Sołowkami. Byłyby 

może i inne, ale nie ma w nich starców… A u 

nas tutaj miejsce błogosławione. Oto w 

monasterze wszyscy są zawaleni 

posłuszanijami, a tutaj do nas nie chcą, nie 

mogą żyć w Skicie. To, co dla nas jest 

najprzyjemniejsze – siedzieć w swojej celi – 

tego oni nie chcą… 

Tak, u nas w Skicie jest naprawdę 

dobrze. Zaczynam, wydaje mi się, rozumieć 

słowa Batiuszki: „Jak mamy dziękować Tobie, 

Panie, że oderwałeś nas od świata i 

przywiodłeś tutaj?!” Teraz proszę Boga tylko o 

jedno: „Bym w domu Twoim żył po wszystkie 

dni mego życia” (Ps 26,4). Zapisałem tylko 

sens tego wyrażenia psalmowego, ale porządek 

słów jest w nim inny. Iwan powiedział mi, że 

Batiuszka mu mówił, że te słowa bezpośrednio 

odnoszą się do nas, mnichów. Zaprawdę tak! 

Wieczorem. Akurat wracam od 

Batiuszki. Wydaje mi się, że sam nie 

powiedziałem ani słowa, oprócz odpowiedzi na 

pytania. Batiuszka sam zaczął mówić i oto co 

powiedział: 
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  Litery w polach z kropką czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.         

Poziomo: 
   1) dzielnica Bielska, dawniej wioska związana 
       z walkami I Wojny Światowej 
   6) zamęt w głowie, zamieszanie, raban, 
      trochę Mruczka, trochę świnki 
 11) japoński alkohol 
 12) zwalczał herezję 
 13) przed stereo 
 14) do naśladowania 
 16) umiejętność zachowania się, podział w muzyce 
 17) abiturientka podstawówki 
 21) następnego dnia po piciu 
 22) miejsca rozbicia namiotów  
 25) poprzednik taksówkarza 
 26) przestarzałe zawiadomienie o wysłaniu towaru 
 27) wierne przestrzeganie praw religii 
 29) zamieszkuje Tallin 
 34) film z Janem Nowickim i Cezarym Pazurą 
 35) wymiana części w człowieku 
 36) drugi najważniejszy człowiek w państwie … 
       USA 
 37) zaściełany na stole 
 
 

Pionowo: 
   1) miasto partnerskie Bielska na Białorusi 
   2) przesunięcie mas skalnych względem siebie 
   3) oprych, bandyta, łotr 
   4) na końcu kabli, pasują do gniazdek 
   5) cukierki w ruloniku 
   6) japoński "Boski wiatr" 
   7) narząd jednego ze zmysłów 
   8) w mitologii pół człowiek pół koń 
   9) rodzaj słodkiego ciastka 
 10) miasto w Sudetach u stóp Śnieżki 
 15) masowa ucieczka na wschód w 1915r. 
 18) poprzednia postać siana 
 19) potrzebne do gry w brydża 
 20) zamieszkały strych 
 23) koniec karnawału 
 24) idzie się do niego od Annasza 
 28) leczony trwa 7 dni, nieleczony tydzień 
 30) "Za zdrowie" 
 31) dawny pracownik drukarni 
 32) albo na tyłku dziecka, albo w filmie 
 33) pozostałość na dnie naczynia 
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W  cerkwi (c.d.) 

 
10. Proszę powiedzieć, czy do cerkwi należy obowiązkowo przychodzić w ciemnym ubraniu? Nie jestem 
jeszcze starą kobietą i nie podoba mi się chodzenie w ciemnym. Lecz jednocześnie chciałoby się 
postępować prawidłowo. 

Wręcz odwrotnie, na nabożeństwie a zwłaszcza niedzielnym wskazane być kobiecie w jasnym ubraniu. 
Przecież wy przychodzicie na święto! Miałem szczęście zastać w moskiewskich cerkwiach staruszki jeszcze 
z okresu przedrewolucyjnego, które swoim żywym przykładem zachowały do naszych czasów czcigodne 
tradycje naszej Cerkwi. W niedziele i święta były zawsze ubrane w jasne sukienki, koloru szarawego, 
śliwkowego bądź brzoskwiniowego. Pamiętam staruszkę, która do cerkwi chodziła zawsze w jasnozielonej 
sukience z szerokim, ciemnozielonym paskiem. Na pasku słowiańskim ściegiem była wyszyta krótka 
modlitwa do Równej Apostołom Świętej Olgi, z czego wywnioskowałem, że staruszka miała na imię Olga. 

 Chustki do cerkwi też lepiej zakładać jasne. I znowu przypomina  mi się jedna staruszka, bliska dla 
naszej rodziny. Moi rodzice sprezentowali jej dwie chustki: jedną – białą z błękitnym obrazkiem, drugą – 
ciemno-niebieską, bardziej stosowną jak im się wydawało do jej wieku. Tak więc białą wzięła sobie, do 
cerkwi, a niebieską podarowała dorosłej wnuczce, która do cerkwi nie chodziła. Jak tylko pamiętam, ona i 
wcześniej idąc na nabożeństwo zakładała białą chustkę. 

 Tradycja zakładania białych lub jasnych ubrań do cerkwi nie jest przypadkowa. Cerkiew według 
słów świętych ojców – cząstka nieba na ziemi, a niedziela – dzień przyszłego wieku. Kiedy wszyscy 
zmartwychwstaną poczciwcy będą odziani w białe szaty, takie, jakie apostołowie zobaczyli na Zbawicielu 
w momencie Jego Przemienienia na górze Tabor: 

„Odzienie jego stało się białe jak śnieg, że na ziemi nikt nie potrafi tak wybielić.” 

 

11. Jak często należy przyjmować komunię? 

Im częściej, tym lepiej – mówił błogosławiony Serafin Sarowski, proponując przyjmować komunię w każdy 
z czterech postów, we wszystkie wielkie święta i w dniu Anioła Stróża. Okazuje się, że błogosławiony 
proponował przyjmować komunię częściej, niż raz w miesiącu. 

 Przyczyny, dla których ludzie uchylają się od priczastia są różne. W rzeczywistości, jak zauważył Jan 
Złotousty, przyczyna jest tylko jedna: „ To, że dużo ludzi nie przyjmuje komunii, jak zaobserwowałem, to 
wyłącznie dzieło szatana, on przeszkadza w częstym przyjmowaniu Ciała Chrystusowego”. 

12. Co zrobić z zaschniętymi prosforkami? 

 Jeżeli prosfora wyschła, lecz nie zepsuła się należy ostrożnie podzielić ją na części, rozmoczyć w 
święconej wodzie i zużyć. Tak, jak się postępuje z nie zaschniętą. Jeśli prosfora zepsuła się, to należy ją 
spalić, ale w ten sposób, by powstały z niej popiół wysypać w miejsce, po którym nikt nie może stąpać, na 



przykład do rzeki. Można prosforę puścić po rzece, tylko wówczas trzeba zadbać o to, by nie przypłynęła 
do brzegu. W takiej sytuacji należy ją albo rozdrobnić na bardzo malutkie kawałeczki lub przywiązać 
niewielkie obciążenie, zazwyczaj – kamyk. 

 Bywa, że chcąc oswobodzić się z niepotrzebnego problemu, zepsute prosforki przynosi się do 
cerkwi, obarczając tym problemem pracowników cerkwi: „Jak już poświęcili się pracy w świątyni, niech 
więc się i zajmują”. Lecz takie proste rozwiązanie problemu nie jest poprawne. To, że świętość przez 
wasze niedopatrzenie lub niechcący do takiego opłakanego stanu została doprowadzana – to Wasz 
grzech. I trzeba za to żałować. Pracownicy cerkwi w niczym nie zawinili w waszym niedbalstwie i 
niesprawiedliwym jest obciążać ich dodatkową robotą, sprowadzają na nich grzech osądzenia. W dodatku 
osobiście doświadczając problemów z utylizacją zepsutej prosfory chociaż w pewnym stopniu odkupicie 
swój grzech i będziecie mieć więcej szacunku dla świętości: nie przynosić do domu zbędnych prosfor, o 
czasie spożywać je i prawidłowo przechowywać. 

 

13. Co zrobić ze ślubnymi świecami po odbytym sakramencie? Słyszałam, że przechowują je w świętym 
kąciku – chciałoby się wiedzieć, w jakim celu? Czy są sytuacje, kiedy te  świece można zapalać w domu? 

 Świece ślubne rzeczywiście często przechowują razem z ikonami w świętym kąciku. Ale proszę 
zauważyć, że wytrzeć kurz z ikony jest prosto. Dlatego, jeśli nie ma możliwości umieszczenia świec pod 
szkłem ślubnej ikony, to lepiej przechowywać je w innym miejscu. W domu koniecznie powinna być 
jakakolwiek półka lub schowek, pudełko przeznaczone dla domowych świętości, gdzie przetrzymuje się 
koszulki z chrztu dzieci, obrazki i ikonki przywiezione z pielgrzymek. Tam też można przechowywać ślubne 
świece. 

 Świeca – to symbol modlitwy. Świece ślubne paliły się w waszych rękach wówczas, kiedy 
duchowny i Wy sami modliliście się za pomyślność Waszego związku. I stosownym będzie zapalenie ich 
znów, kiedy sytuacja rodzinna będzie wymagała Waszej osobliwej modlitwy. To może być podczas ciężkiej 
choroby kogokolwiek z małżonków lub dziecka, w trudnej sytuacji rodzinnej, kłótniach. Zapalają świece 
podczas modlitwy o pomyślnym porodzie. Nie ma obowiązku zapalania obu świec naraz lub dzielić je na 
świecę męża i świecę żony. Jesteście już jednym ciałem i świece Wasze – to jedna wspólna świeca. 

 

Opracował Rafał Prokopiuk  na podstawie książki „Na wsio wola Bożaja” 

 

 

 

 

 

 



Radość sprawowania św. Eucharystii 
                                                

Z ks. Pawłem Kuczyńskim 

rozmawia Andrzej Salnikow 

 

 

Jak wyglądało wychowanie religijne ojca w dzieciństwie? 
 
 Urodziłem się w 1981 r. w Bielsku Podlaskim w prawosławnej rodzinie i od najmłodszych lat dużą rolę w 
wychowaniu duchownym odgrywali rodzice oraz babcia, która uczyła mnie modlitw, uczęszczania do 
cerkwi oraz wychowywała w duchu prawosławia. 
 
 

Czy zachowały się w pamięci ojca jakieś szczególne wydarzenia z tego okresu? 
 
Z czasów dzieciństwa przypomina mi się mój pierwszy wyjazd z tatą i św.p. babcią Wierą do Poczajewa. 
Jechaliśmy w sierpniu, chyba na Uspienije, fiatem 126p(maluchem) - teraz oceniam, że to był wyczyn. 
Można sobie wyobrazić  warunki i komfort jazdy: obładowany rzeczami fiacik, trzy osoby wewnątrz auta 
bez klimatyzacji, w trzydziestostopniowym upale , strachem ogarniająca granica państwa w Dorohusku, 
nagminne kontrole ukraińskiej policji  itp. Dla mnie, jako dziecka, wydawało się, że gorzej być nie może, 
ale strach i emocje związane z podróżą okazały się niczym w porównaniu z przeżyciami  jakich doznałem w 
momencie,  gdy z nieopisanym lękiem i w ogromnym napięciu wchodziłem do pieszczery św.Iowa. To 
wspomnienie, jako jedno z nielicznych, pamiętam bardzo wyraźnie do dziś. 
 
 
Co zadecydowało o tym, że ojciec wybrał stan kapłański jako swoją przyszłą drogę 
życiową? 
 
Cerkiew lubiłem od najmłodszych lat. Ksiądz Leoncjusz Tofiluk, przyjaciel mojego rodzinnego domu,  
zabrał mnie  do ołtarza gdy skończyłem 6 lat i tam powierzył mi rolę prysłużnika. Pomimo tego, że 
proboszcz był  bardzo wymagającym człowiekiem, nie zniechęcało  mnie to do pełnienia przydzielonych  
mi obowiązków, cały czas starałem się pokornie  je wykonywać.   Wartości  chrześcijańskie, które wpoił mi 
Ojciec Leoncjusz i pokora wobec otaczającej rzeczywistości, której mnie nauczył, pozostały ważne do dziś. 
Chylę czoła dziękując ks. Tofilukowi  oraz klerowi parafii św. Michała Archanioła w Bielsku Podlaskim.   
 
 
Jaki był stosunek rodziców do obranej przez ojca drogi? 
 
Rodzice zaakceptowali mój wybór. Uszanowali moją decyzję i zawsze mogłem liczyć na ich pomoc, i 
wsparcie. Myślę, że poprzez moje przywiązanie i angażowanie się w życie cerkiewne, nie byli zaskoczeni 
moim wyborem.  
 
 
Czy zachowały się w pamięci ojca jakieś szczególne wydarzenia z okresu studiów w 
Seminarium Duchownym i w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej? 
 



 W pamięci najbardziej utkwił mi egzamin z języka starocerkiewno słowiańskiego. Był to końcowy egzamin 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej u profesora W.Wołosiuka,  podczas którego był obecny redaktor 
gazety Newsweek. Stres był podwójny. Bardzo zależało mi na osiągnięciu dobrego wyniku z egzaminu, ale 
obecność przedstawiciela prasy bardzo rozpraszała moją koncentrację. Pomimo przeszkód i stresu zdałem 
egzamin z zaskakująco dobrym wynikiem, a informację z tego "wydarzenia"  opublikowano w gazecie. 
 
 
Posługiwał też ojciec u boku Biskupa Bielskiego Grzegorza. Jak ojciec wspomina ten okres? 
 
Byłem ipoddiakonem u Władyki bielskiego Grzegorza przez prawie 10 lat. To okres, który miał największy  
wpływ na moje życie religijne. Władyka był prawdziwym wzorem do naśladowania w każdej dziedzinie.  Z 
tego okresu wyniosłem najwięcej nauk, które są niezbędne w pełnieniu posługi kapłańskiej. To była 
najlepsza lekcja przygotowująca mnie do życia duchowego.  
 
 
Jak bardzo zmieniło się życie ojca po uzyskaniu święceń kapłańskich? 
 
Dnia 6 maja 2007 roku (w dzień św. Jerzego Zwycięzcy) w Bielsku Podlaskim, z rąk Jego Eminencji 
Metropolity Sawy, otrzymałem święcenia diakońskie, a 15 czerwca tego samego roku otrzymałem 
święcenia kapłańskie na Świętej Górze Grabarce.  Życie duchownego wiąże się z wieloma wyrzeczeniami,  
nowymi doświadczeniami i obowiązkami, jednak radość sprawowania świętych sakramentów,  a przede 
wszystkim św. Eucharystii jest ponad wszystko.  Dziękuje Bogu, że mogę nieść posługę kapłańską.  
 
 
Co było potem, jak się potoczyły losy ojca do momentu objęcia probostwa? 
 
Podbiele  - wikariusz 
 
Bielsk Podlaski - Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – wikariusz 
 
Augustowo - dyrygent, psalmista  
 
Werstok - wikariusz , a od 1 lutego 2012 roku proboszcz tejże parafii 
 
 
Jak ojciec przyjął nominację na proboszcza? 
 
Wiadomość o powołaniu mnie na proboszcza parafii przyniosła mi duchową radość,  a tym samym strach 
przed ogromną odpowiedzialnością. Jako młody kapłan czułem się wyróżniony. Nowe wyzwanie 
zmotywowało mnie do działania na rzecz parafii. 
 
 
Jak udało się  ojcu jako proboszczowi w stosunkowo niezamożnej parafii, w tak krótkim 
czasie wyremontować od podstaw  cerkiew i budynki przyległe?  
 
Nie było lekko.  Ale nasze świątynie to obiekty zabytkowe, co ułatwiło pozyskanie środków na ich remont. 
Prace rozpoczęliśmy od wymagającego natychmiastowego remontu cieknącego dachu, w którym 
wymieniliśmy część spróchniałej więźby dachowej oraz blachę na całej cerkwi. Dodatkowo zostało 
założone orynnowanie.  W trakcie rozbiórki dachu okazało się, że kapitalnego remontu wymaga też 
dzwonnica, którą trzeba było naprostować oraz wymienić większą część elementów konstrukcyjnych. W 
następnym roku kolejne pozyskane środki umożliwiły wykonanie dalszych prac polegających na wymianie 



szalówki zewnętrznej, stolarki okiennej i renowacji stolarki drzwiowej. Przebudowaliśmy schody 
wejściowe do cerkwi wraz z zadaszeniem, w całości wymieniliśmy ogrodzenie wokół cerkwi i  
zagospodarowaliśmy teren wokół świątyni. Jednocześnie przeprowadzaliśmy kapitalny remont cerkwi 
filialnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Opace Dużej  wraz z wymianą ogrodzenia  i 
zagospodarowaniem terenu. Środki udało nam się pozyskać dzięki projektom pisanym do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego w  Białymstoku z 
programu PROW 2007-2013 . Łącznie na obie świątynie złożono 6 projektów, które były rozpatrzone 
pozytywnie. Natomiast  własnymi siłami i środkami finansowymi parafii oraz dzięki wsparciu ludzi dobrej 
woli, przeprowadzony został także remont plebanii z wymianą ogrodzenia  i zagospodarowaniem terenu.  
 
 
Co w  życiu ojciec ceni sobie najbardziej? 
 
Uważam, że najważniejsze wartości w życiu człowieka to miłość, przyjaźń i zaufanie. Bo to właśnie te 
wartości pokazują nam, jak bardzo jesteśmy potrzebni innym ludziom i że zawsze możemy liczyć na ich 
pomoc  i wsparcie. 
 
A co dla ojca, jako duchownego, jest najważniejsze? 
 
Jestem wdzięczny za łaskę Ducha Świętego otrzymaną podczas święceń kapłańskich.  Najbardziej cenię i 
dziękuję Bogu za możliwość sprawowania świętych sakramentów.  
 
 

                                                                                    Dziękuję ojcu za rozmowę 

             

 

Fragment uroczystości poświęcenia odremontowanej Cerkwi filialnej w Opace Dużej(parafia Werstok). Uroczystościom przewodniczył Jego 

Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawy i całej Polski(z lewej str. zdj.) W głębi w środku ,po lewej ręce Metropolity  

ks. proboszcz Paweł Kuczyński. 



 

             Cerkiew filialna w Opace Dużej(par. Werstok) po remoncie                                           Cerkiew w Werstoku po remoncie 

 

Ks. proboszcz Paweł Kuczyński z matuszką Katarzyną i dziećmi podczas świąt Bożego Narodzenia w Cerkwi w Werstoku 

 



Cerkiew Kaspierowskiej Ikony Matki Bożej w Widowie koło Bielska Podlaskiego               Fot. W. OWERCZUK 

 


