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DZIĘKUJEMY

Chrońmy swoje dusze
Wśród mnóstwa obowiązków, potrzeb i konieczności,
związanych z życiem rodzinnym, z pracą, życiem osobistym,
społecznym, życiem religijnym, etc., szukamy takiego sposobu
funkcjonowania,
który
zapewni
nam
możliwie
najnormalniejszą egzystencję w świecie. Zgodzi się bowiem ze
mną prawdopodobnie każdy czytelnik, że dzisiejsze życie coraz
bardziej staje się nienormalne, nieprzewidywalne i po prostu
dzikie.
Porównujemy je do czasów wcześniejszych, kiedy nie
było, być może, tak dużo towarów w sklepie, kiedy pensja
dyrektora przewyższała pensję pracownika jedynie dwu lub
trzykrotnie. Kiedy ubiór uczniów w szkole zlewał się w
atramentowe morze, powstałe z jednokolorowych mundurków,
a większość mężczyzn mogła pochwalić się na swojej twarzy
„pekaesami”. Kiedy na stole w domu, gdzie była minimum
czwórka dzieci, zwykle podawało się kartofle, zsiadłe mleko,
od święta mortadelę, a kobieta wyglądała jak kobieta.
Było biednie, ale normalnie. W sklepach nie było
przesytu, jednak większość towarów była jakościowo
najlepsza, ponieważ krajowa. Szkoła, chociaż obskurna, ale na
bardzo wysokim poziomie. Spokój na lekcjach. W zakładach
pracy wśród pracowników panowała atmosfera koleżeństwa.
Rodziny jak żyły, tak żyły, ale nie było tak masowych
rozwodów.
Co natomiast mamy dzisiaj? W sklepach niby wszystko,
jednak większość rzeczy nie nadaje się do jedzenia. W szkole
rządzą uczniowie, ponieważ nauczyciele zostali pozbawieni
wszelkich praw. Idzie za tym ogromny upadek poziomu
nauczania. W zakładach pracy, nawet wśród starych
pracowników, panuje zazdrość, prywata, donosy. Każdy boi się
każdego, nikt nikomu nie ufa. W rodzinach natomiast nie ma
spokoju. Rozwód, zdrada to sposób na życie. Wśród młodych z
kolei na dobre rozpanoszył się „haiting”, czyli mowa
nienawiści, celowe znieważania, poniżenia, rozbudzanie
nienawiści do konkretnych osób.
Co się zmieniło przez te 30 lat? Co wpłynęło na tak
drastyczne zmiany w sferze społecznej, rodzinnej, zawodowej i
innych? Na co można by było wskazać jako na katalizatora
tych zmian? Moim zdaniem główną przyczyną tych zmian są
wszechobecne media. Pod określeniem „media” rozumiem
wszelkiego rodzaju publiczny przekaz treści, poczynając od
TV, gazet, internetu, poprzez reklamy, na ogłoszeniach i
plakatach kończąc. Dlaczego tak uważam?
Otóż, przeglądając pisma św. Justyna Popowicza,
serbskiego świętego, kanonizowanego w 2010 roku przez
Serbską Cerkiew Prawosławną, który zmarł w roku 1979, a
więc znał wszelkie niuanse i charakter naszych czasów,
szczególnie komunizmu, natknąłem się na takie oto słowa: „Od
kiedy gazety stały się poranną regułą modlitewną
współczesnego człowieka, współczesny człowiek został
zdegradowany do nie-człowieka. (…) wszystko przeobraziło
się w antychrysta” (Собрание Творений преподобного
Иустина Поповича, Т. 1, Паломник, M. 2004, s. 117).
Co takiego jest w gazetach, i w ogóle w mediach, że
czynią z człowieka „nie-człowieka”? Odpowiedź na to pytanie
nie jest prosta. Już słyszę słowa krytyki, że coś wymyślam, że
„z igły robię widły”. Ale pozwolę sobie wskazać na miejsce

telewizora w dzisiejszym domu i rolę jaką odgrywa. Jest to
miejsce pana i organizatora życia domowników. Czy jest to
miejsce i czy jest to rola historycznie i kulturowo
usprawiedliwiona? Oczywiście, że nie. Telewizor i w ogóle
media stały się realną władzą w rękach…
No właśnie, w jakich rękach? Nikt z nas nie jest w stanie
wskazać na osobę, odpowiedzialną za treści przekazywane w
mediach. A tak bardzo ufamy wszystkiemu temu, co
pokazywane jest na kolorowym ekranie, co jest napisane w
kolorowych gazetach, w internecie. Nie zastanawiamy jacy
stajemy się pod wpływem oddziaływania na nas treści
medialnych. A oddziaływanie jest oczywiste i bardzo
widoczne. Zobrazuję je na przykładach.
Oto, przejeżdżając kiedyś przez pewną wiejską
miejscowość, zauważyłem jak przy drodze szedł młody
chłopak ze słuchawkami na uszach i miał pomalowane włosy.
Tak bardzo kontrastował z otaczającymi go starymi chatami,
starymi zabudowaniami gospodarskimi, ze starszymi ludźmi, że
wyglądało to co najmniej śmiesznie. Gdzie on to zobaczył?
Czyżby jego babcia, dziadek, wujek, sąsiadka babci nosili
słuchawki? Nie, on to zobaczył w mediach i dlatego postępuje
tak samo. W mieście nie rzuca się to aż tak bardzo w oczy,
chociaż jest tak samo nienormalne.
A ta cała nienawiść młodzieży w stosunku do siebie skąd
się wzięła? Czyżby w ich domach uczono tak nienawidzić?
Czyżby ich dziadkowie i ojcowie pałali aż taką nienawiścią w
stosunku do siebie nawzajem? Oczywiście, że nie. Kiedyś
również zdarzały się ekscesy, związane z bójkami. Jedna wieś
biła się z drugą wsią, ale nie było aż takiej nienawiści. Trzeba
oddzielić bójkę od nienawiści. Zwykle bili się chłopcy, ale
zaraz się godzili. Nienawiść również pochodzi z mediów, które
stały się dla młodych ludzi kolegą, rodzicem, nauczycielem, a
nawet bogiem.
Kwestia rozpadu tak wielu małżeństw nie stoi w opozycji
do tego, co zostało napisane wyżej. Wzór zachowania również
podały media. Oto pierwszy polski serial telewizyjny o cechach
amerykańskiej opery mydlanej „W labiryncie”, łącznie 120
odcinków, opierał się właśnie na zdradzie, braku zaufania
małżonków. Nie będę zaczepiał całej gromady zachodnich
tasiemców. Tam dopiero pokazana jest Sodoma i Gomora. Tak
media uczyły i nadal uczą żyć…
Odnośnie inernetu sprawa jest o wiele bardziej
rozbudowana. Oto bowiem powstało wiele portali
społecznościowych. Jednym z wielu jest portal „Nasza klasa”,
na którym się skupię. Byli uczniowie tej samej klasy spotykają
się po wielu latach, zamieszczają tam swoje zdjęcia,
rozmawiają ze sobą, itp. Niby nic złego…
Ale wyobraźmy sobie sytuację, w której młode
małżeństwo pokłóciło się. Żona miała burzę hormonalną, a
więc musiała wykrzyczeć swoje racje, mąż natomiast ciężki
dzień w pracy. Doszło do zwykłej sprzeczki, która
momentalnie przerodziła się w kłótnię na śmierć i życie. Ona
wyszła z domu, on zasiadł do internetu. Akurat w gronie
znajomych była dostępna jego dawna koleżanka z klasy, w
której kiedyś się podkochiwał. Ona była już po rozwodzie, a
więc potrzebowała rozmowy. On zwierzył się jej, że jego żona
jest wredna, uparta, myśli tylko o sobie, itp. W odpowiedzi

usłyszał, a raczej przeczytał, jaki to on jest wspaniały, jak
bardzo jej się kiedyś podobał… Koniec każdy może sobie
dopisać.
Czy przywiązanie człowieka do mediów nie jest koniem
trojańskim w rodzinie? Przecież gdyby ludzie więcej
rozmawiali,
a
nie
siedzieli
na
tych
portalach
społecznościowych, nie było by tych zdrad. Pokłócili się,
pogodzili i żyjemy dalej.
Kwestię wychowania dzieci uważam za oczywistą.
Jak się ma natomiast sprawa z brakiem koleżeństwa
między pracownikami w zakładach pracy? Przecież pamiętam
jeszcze jakie były kiedyś relacje między pracownikami, kiedy
mój tato pracował w siemiatyckim PKS-ie. Koleżeństwo,
wzajemna pomoc, współczucie i jedność. Co się zmieniło, że
ludzie stali się dosłownie krwiożerczy w stosunku do siebie?
Oto, perspektywa wielkiego bogactwa, założona w umysłach
ludzi przez media. Kiedy wszyscy byli równi, kiedy każdy
wiedział, że nie ma szans na wybicie się, nikt nikogo nie deptał.
Po roku 1990 media stworzyły iluzję, że jest szansa na bycie
tak bogatym, jak to zostało pokazane również w mediach, a
mianowicie w serialu „Dynastia”, jaki został wyemitowany w
Polsce właśnie po tym sławetnym roku. Kolejne lata jedynie
pogłębiały tę iluzję. U ludzi pojawiła się zazdrość, prywata,
brak zaufania. Pojawiło się przekonanie, że to ja jestem
najlepszy. Że inni mi tylko przeszkadzają. To przekonanie
cementowały takie programy telewizyjne jak „Najsłabsze
ogniwo”, w którym prowadząca bardzo brzydko zwracała się
do uczestników.
Przykładów można by podawać i podawać. Chodzi mi o
uczulenie ludzi wiary (człowiek nie mający wiary tego nie
przeczyta), żeby chronili swoje dusze, czyli to co mają
najcenniejszego. Media skutecznie wypłukują z duszy wszelkie
wartości. Robią to po cichu, pod przykryciem koloru, emocji,
ogólnej przydatności. Niezauważalnie niszczą system wartości,
zmieniają nasze postrzeganie rzeczywistości. W gruncie rzeczy
rozbijają jedność społeczną, narodową, kulturową. Ludzie,
zamiast kochać jeden drugiego, pomagać i współczuć,
zaczynają nienawidzić. W imię czego? Ulotnego dobrobytu?
Mody? Nikt nie odpowie na to pytanie, bo nie wie co
powiedzieć.
Trzeba się po prostu pozbyć z domu telewizora. Internet
kontrolować, nie brać udziału w społecznościowych portalach i
innych tego rodzaju rzeczach, które mogą stać się przyczyną
zdrady czy rozwodu. Trzeba chronić swoją duszę, dusze swoich
dzieci. One patrzą na wszystko, co jest pokazywane. One patrzą
na zdrady, na grzechy sodomskie, jakie są pokazywane w TV i,
być może, w ich głowach pojawiają się przeróżne pomysły.
Rodzice, którzy udostępniają takie rzeczy swoim dzieciom,
poniosą za to ogromną odpowiedzialność. Nie ochronili swoich
dzieci przed niebezpieczeństwem utraty duszy. A człowiek
właśnie w taki sposób traci duszę.
Osobiście, nie posiadam telewizora. Moje dzieci nie znają
reklam, ani panującej mody. Kiedy wchodzę z nimi do sklepu,
nie wymuszają na mnie kupienia czegoś, co pokazały reklamy,
bo po prostu nie wiedzą o tym.
Internetu używam jedynie do znajdowania konkretnych
informacji na różne tematy, dotyczące życia religijnego,
społecznego, procesów zachodzących w naszym życiu,
alternatywnych sposobów odzyskiwania zdrowia bez użycia
produktów, pochodzących z apteki i wielu innych.
Niech Bóg wszystkim nam pomoże ochronić nasze dusze,
dusze naszych dzieci, bowiem nic materialnego nie jest w
stanie zaspokoić naszych duchowych dążeń i celów. Wizja
bogactwa, wizja bycia modnym, i związana z nim fałszywa
wizja szczęścia, to iluzja, która dręczy współczesnych ludzi.
Nie dają rady oprzeć się jej, bo ciągle trwają w świecie

mediów. Z tego świata natomiast trzeba uciekać jak z biblijnej
Sodomy i Gomory w góry, a więc w świat modlitwy, aby
przeżyć. Życzę właśnie takiej ucieczki wszystkim czytelnikom.
Amiń.
Ks. Krzysztof Wojcieszuk

Dziennik
św. Nikona z Optiny (c.d.)
– Batiuszka, a jak powinienem się bronić, jaki to jest
miecz?
– U nas jest jeden miecz – to modlitwa Jezusowa.
Powiedziano: „Bij tym mieczem niewidzialnych
wojowników, ponieważ ani na niebie, ani na ziemi nie
ma silniejszej broni”. Jeśli uważnie zagłębić się w te
słowa, to nawet strach pomyśleć, że nie ma silniejszej
broni nawet na niebie. „Na imię Jezusa zegnie się każde
kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i
aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest
Panem” (por Flp 2,10). Jaki straszny czas nadchodzi…
Tak, modlitwa Jezusowa – to broń, a ja
niegodny, zupełnie o niej zapominam. Tak, nie tak
szybko jak myślałem, zdobywa się prawdziwie
duchowe umiejętności, życie w Bogu.
10 lipca 1908 r.
(…) Wczoraj w czasie błogosławieństwa
powiedziałem Batiuszce, że przeczytałem jeden artykuł
Ignacego (Brianczaninowa) o modlitwie Jezusowej.
– Nie wiem, jak bym żył bez wiedzy, którą stamtąd
zaczerpnąłem. – mówię.
– Tak.
– A czy Batiuszka nie błogosławilibyście mi
przeczytać z czasem wszystkich jego dzieł?
– Tak, z czasem. Wszystko u niego jest oparte na
jednym i tym samym – na modlitwie Jezusowej. Jaka
głębia! Teraz widzicie to. A wcześniej być może
widzieliście w monastycyzmie, jak i większość
świeckich, tylko rzodkiew, kwas i głębokie nieuctwo.
To zrozumiałe. Skosztujcie kielich życia i zobaczcie,
jak dobry jest Pan (por. Ps 33,9). Tak, należy
skosztować i wtedy już zobaczysz, jakie to szczęście.
(…)
24 lipca 1908 r.
Wiosną zeszłego roku, kiedy wracałem z Optiny
do Moskwy wszyscy mnie pytali: „Słyszałem (albo
słyszałam), że jeździliście do monasteru? No i jak?
Co?..” Wszyscy bardzo się dziwili, że chcę wstąpić do
monasteru. Pamiętam, jak pewna młoda dama, w wieku
22-24 lat, będąca dopiero dwa lata w związku
małżeńskim (z mężem żyje ona ogólnie nie najgorzej, a
nawet dobrze, chociaż powodzi im się średnio),
spotkawszy mnie na drodze, zadawała mi podobne
pytanie. Ja odpowiadałem jej twierdząco.
– Jesteście szczęśliwym człowiekiem – powiedziała
ona.
– Tak, chwała Bogu.
– Tak, nie wszyscy mogą… Żegnajcie!

Rozstaliśmy się. Tak może mówić człowiek,
który nie jest zadowolony ze swego życia, który innego
uważa za szczęśliwszego od siebie. A dlaczego ona ma
być niezadowolona ze swojej sytuacji? Mało
pieniędzy? Raczej nie, wystarczy, żeby całkiem
przyzwoicie, a nawet elegancko się ubierać, posiadać
służbę, czyste kilkupokojowe mieszkanie, być sytą i
żyć w cieple. Czego jednak brakuje? Takie
niezadowolenie spotyka się u bardzo wielu świeckich
ludzi: szukają, szukają i nie znajdują, ponieważ
szukają, jak mówi Batiuszka, nie tam, gdzie można
znaleźć.
Wznoszę
Panu
Bogu
moją
skromną
wdzięczność, że jestem tutaj, w naszym miłym Skicie.
Boję się myśli, że trzeba będzie zostawić Skit i proszę
Boga, aby zmiłował się nade mną, niegodnym Jego
miłości.
Nie wiem, jak żyją moi koledzy z gimnazjum,
nie otrzymuję żadnych wiadomości, i chwała Bogu. Ale
to, czego dowiedziałem się o niektórych z nich jeszcze
przed wstąpieniem do monasteru, nie jest pocieszające.
Dwóch się zastrzeliło (zapomniałem z jakiego
powodu). Jednego przejechał pociąg i odszedł do
wieczności z niewiadomym stanem ducha. Był on
spośród „czerwonych”, w ostatnim roku nie
przystępował do Świętego Sakramentu. Jeszcze jeden
został osadzony w więzieniu za działalność
rewolucyjną. Kolejni: jeden – z powodu nowych idei
jest we wrogich stosunkach z ojcem (który wyraził się
o swoich dzieciach: „Ja nie mam dzieci”). Dalej –
większość niewierzących albo słabo wierzących,
zarażonych fałszywymi ideami… Oto stan moich
rówieśników, współtowarzyszy! Boże! Boże! Z jakiego
powodu jesteś dla mnie taki miłosierny, że wziąłeś
mnie do tej życiodajnej ciszy pod opiekę Matki Bożej i
św. Jana Chrzciciela, uchroniłeś od wszystkich tych
okropieństw, którymi przepełniony jest świat!.. Tymi,
podobnymi
do
tych
i
jeszcze
większymi
okropieństwami, jakie miałem okazję widzieć i słyszeć,
przepełnione jest całe życie w świecie. Dziękuję Ci,
Panie, że jestem tutaj, w Skicie! Nie umiem i nie wiem,
jak mam Ci dziękować! Zmiłuj się nade mną!
31 lipca 1908 r.
29 lipca odwiedził Optinę Najprzewielebniejszy
Nikon, bp Wołogodski. (…) W świątyni Św. Jana
Chrzciciela Władyka głosił nam, wszystkim
mieszkańcom Skitu, słowo. Spodobało mi się to, jak on
mówił. Mówił o konieczności i korzyści płynących dla
nas z cierpienia:
„Jeśli nie byłoby w naszym życiu udręk, czyli
różnych krzywd i przykrości, jeśli nikt nas nie
zaczepiałby, jak również nie byłoby jakichkolwiek
pokus, to jak moglibyśmy poznać siebie, swoje żądze,
swoje grzechy. Jeśli nikt mnie nie będzie zaczepiać, to
nie będę się denerwować, złościć. Jeśli będzie nam się
żyło spokojnie, bez jakichkolwiek przykrości, to
pomyślimy o sobie, że jesteśmy sprawiedliwi,

bezgrzeszni i będzie wzrastał nasz wewnętrzny
faryzeusz, ogarnie nas pycha.
Jeśli natomiast doświadczamy cierpienia,
przykrości, to chcąc nie chcąc poznajemy swoje
słabości, wady. My nawet nie podejrzewamy, że
przepełnia nas pycha, że jest w nas złość i inne złe
skłonności. Kiedy zaś ktoś nas obrazi, to od razu
poruszą się jak gady nasze złe żądze, podniosą się z
głębin naszego serca i od razu zobaczymy, że jesteśmy
bardzo słabi, pełni złości i chcąc nie chcąc będziemy
tego żałować. Na tym przykładzie doskonale widać, że
nie powinniśmy się złościć na ludzi, którzy wyrządzają
nam przykrości, gdyż są oni naszymi najlepszymi
darczyńcami, ukazującymi nam nasze słabości, których
istnienia nawet w sobie nie podejrzewaliśmy. Należy
odnieść się do nich spokojnie i pomodlić się za nich.
Spokojne zachowanie czyni cuda, roztapia kamienne
serca, wprowadza na drogę zbawienia. Od czego
bowiem pojawiają się w naszym życiu przykrości?
Każdy człowiek niesie swój krzyż. Pod krzyżem należy
rozumieć przykrości i niewygody, które spotyka
człowiek na swojej drodze życiowej.
Jak powstaje krzyż? Oto, popatrzcie na
materialny krzyż. Składa się on z dwóch linii: jedna
idzie prosto do góry, a druga ją przecina. Identycznie
powstaje i nasz życiowy krzyż. Wola Boża ciągnie nas
z dołu do góry, z ziemi na niebo, z kolei nasza wola
staje w poprzek woli Bożej, sprzeciwia się jej. Stąd
pochodzą przykrości, ponieważ toczy się w nas wojna,
która wywołuje ból serca. Wystarczy nam jednak w
czasie przykrości albo pokusy powiedzieć: „Niech
będzie wola Twoja, Panie!” – od razu robi się nam lżej
na sercu, uspokajamy się. Gdy tylko skierujemy swoją
wolę zgodnie z wolą Bożą, krzyża już nie ma, podobnie
do tego, jak dzieje się i z materialnym krzyżem, kiedy
obie linie skierujemy w tę samą stronę.
Dobrze jest tutaj u was, święci ojcowie, niech
Bóg wam pomaga. W naszych monasterach czuje się
jeszcze, że wiara Chrystusowa istnieje, nie zważając na
to, że teraz szatan w sposób dla wszystkich oczywisty
uzbraja się przeciwko niej. Ludzie świeccy starają się
przyjechać do monasteru w celu wyciszenia, aby
odpocząć, otrzymać jakąś radę, wskazówkę jak walczyć
ze złymi skłonnościami, trochę pobyć w przybytku
świętym. Spowiednicy, którzy są w miejskich
parafiach, obrażają się, że nie idzie się do nich na
spowiedź, nie rozumieją jednak, biedacy, przyczyny
takiego postępowania…”
Pomyślałem w tym momencie o sobie: tak,
ludzie świeccy spieszą do monasteru chociażby na
minutkę, a ja, grzeszny, cały czas tutaj żyję. Jaki ja
jestem szczęśliwy! W jaki sposób i czym sobie na to
zasłużyłem? Panie! Panie!

Tłum.: ks. Krzysztof Wojcieszuk

ŚWIĘTO PIŚMIENNICTWA
Z dyrektorem Muzeum Małej
Ojczyzny w Studziwodach,
Doroteuszem Fionikiem
rozmawia Andrzej Salnikow.

Andrzej Salnikow: Stowarzyszenie
Muzeum Małej Ojczyzny po raz kolejny na
przestrzeni swoich trzydziestu lat
istnienia, zorganizowało duże wydarzenie,
upamiętniające początki piśmiennictwa
słowiańskiego w Bielsku Podlaskim,
sięgające trzynastego wieku. Jaka była
geneza tej imprezy i kto był
pomysłodawcą wpisania tego
przedsięwzięcia w stały kalendarz
wydarzeń kulturalnych w Bielsku?

Mieszkając i tworząc w mieście o
tak bogatych tradycjach słowa
pisanego nie można nie pochylić się
nad
tymi
zagadnieniami
z
odpowiedzialnością i oddaniem.
Posiadamy
w
Bielsku
wiele
pięknych tradycji, związanych z
kulturą ruską i prawosławiem. Nie
możemy
zamykać
ich
w
ogrodzeniach cerkwi. Należy wychodzić z tym do ludzi – na ulice, place,
dziedzińce. Ukazywać przez to wspólnotowość społeczności bielskiej.
W 2011 r. nasze Stowarzyszenie zorganizowało dużą imprezę plenerową pod
nazwą „Jarmark na św. Mikołaja”. Była to idea, nawiązująca do tradycji
dorocznych tygodniowych jarmarków. W Bielsku było ich kilka, m.in. w dniu
Chrztu Pańskiego – Bohojawlenija, Wniebowstąpienia Pańskiego, Św. Trójcy,
Nardzenia Bogarodzicy – Preczystej oraz św. Mikołaja. Podobnie, jak w tym
roku, w 2011 r. dzień św. Mikołaja przypadł w niedzielę 22 maja. Wszyscy nasi
goście uczestniczyli w procesji ulicami miasta. Przy ratuszu ustawili się
rękodzielnicy z Polski, Białorusi, Litwy i Łotwy. Wówczas, dzięki zaangażowaniu
wielu wolontariuszy udało się przedstawić inscenizację przyjazdu do Bielska
pary królewskiej: Aleksandra Jagiellończyka i królowej Heleny. Był też

wojewoda podlaski Iwan Siehieniewicz, wójt bielski Iwan Siehieniewicz i wiele
innych postaci. Niezapomniane wrażenia wynieśli bielszczanie z tej inscenizacji.
Była żywa muzyka epoki renesansu, spacery postaci historycznych ulicami
miasta i koncerty różnych zespołów. Ideę jarmarku kontynuowaliśmy w roku
następnym. Wówczas ożywiliśmy teatralnie postać księżnej Wassy Michajłowej,
fundatorki cerkwi Preczystieńskiej.
W 2014 r., w kilku etapach odznaczyliśmy 450 rocznicę Sejmu Wielkiego
Bielskiego, wydarzenia arcyważnego, również ze względu na kulturę słowa. Na
sejmie w Bielsku został przecież zredagowany starobiałoruski tekst II Statutu
WKL oraz uchwalony Przywilej Bielskie. Z okazji tej rocznicy odbyła się bielska
premiera średniowiecznego dramatu muzycznego „Cuda św. Mikołaja” (w
wykonaniu Scholi Węgajty), konferencja naukowa, inscenizacja historyczna oraz
plener rzeźbiarski. Ukazała się także książka albumowa.
AS: Jak to właściwie jest – „Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego”, niejako święto piśmiennictwa,
są bardziej świętem religijnym czy świeckim? Wraz z waszym stowarzyszeniem organizuje je
Parafia prawosławna Opieki Bogarodzicy w Bielsku Podlaskim. W programie ostatnich
obchodów było całonocne czuwanie w cerkwi, a także Liturgia Święta.

U zarania dziejów piśmiennictwa wśród narodów słowiańskich stoi Księga Ksiąg
– Pismo Święto i inne teksty duchowe, w tym „Żywoty Świętych”. Zbiory
żywotów nazywane są z greckiego Synaksarionami lub Prologami. Słowo prolog
w literaturze oznacza także wstęp do książki. „Prologi”, czyli żywoty świętych
powstawały w średniowieczu również w Bielsku. W zbiorach Rosyjskiego
Muzeum Historycznego w Moskwie zachował się „Prolog”, napisany w 1496 r.
na zlecenie Sołtana Sołtanowicza, namiestnika bielskiego. Księga zawiera
żywoty świętych na miesiące wrzesień-luty? W tym żywot św. Antoniego
Supraskiego, urodzonego w XV w. w Bielsku.
Organizując Prolog – Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego chcemy pokazać
uniwersalność kultury słowiańskiej, zarówno w słowie pisanym, jak też śpiewie
cerkiewnym i ludowym. Dlatego też na stoiskach, obok książek Wydawnictwa
„Bratczyk” czy Warszawskiej Metropolii Prawosławnej można było zobaczyć
wydania Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, Fundacji „Sąsiedzi” czy
Ośrodka „Karta”. W czasie kiermaszu można było usłyszeć ze sceny, na żywo,
tradycyjne pieśni ludowe Podlasia, Białorusi, Rosji. A potem przenieść się w
cerkwi Pokrowskiej do modlitewnego śpiewu bizantyjskiego, by na konferencji
naukowej rozważać o związkach muzyki ludowej Grecji i Polesia.
AS: Czy „Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego” jednoczą lokalną społeczność prawosławną? Są
wśród niej zarówno Białorusini, Ukraińcy, Polacy. Jak odnoszą się do tego przedsięwzięcia
katolicy?

Od wielu lat ludność Bielska i okolic, nie tylko prawosławna i białoruska
przyzwyczaiła się do tego, że muzeum w Studziwodach coś w maju organizuje.
Czy są to Spotkania w Tradycji „Tam po majowuj rosi”, czy Jarmark na św.
Mikołaja.
W ubiegłym roku dzień pamięci św. Cyryla i Metodego zbiegł się z
rzymskokatolickim świętem Zesłania Ducha Św. Akurat wówczas odbywał się
nasz koncert i jarmark książki. Widziałem znajomych katolików, którzy po
wyjściu z kościoła z zainteresowaniem podchodzili do stoisk z książkami prawosławnymi, białoruskimi, książkami pogranicza.
Rok wcześniej miała miejsce bielska premiera wspomnianego dramatu
muzycznego „Cuda św. Mikołaja”. Odbyło się to 22 maja, w dniu św. Mikołaja
Cudotwórcy. Przed południem świętowano w cerkwi św. Michała, odbyła się
procesja ulicami miasta. A wieczorem, zarówno katolicy, jak i prawosławni
zebrali się na dziedzińcu klasztoru pokarmelickiego, aby posłuchać
łacińskojęzycznych, śpiewanych chorałem gregoriańskim opowieści o cudach
świętego. Potem zaś powędrować ulicami miasta pod ratusz, by we wnętrzu
kościoła farnego usłyszeć i ujrzeć opowieść o trzecim cudzie – uwolnieniu syna
Marmarinusa.
Widowisko Cuda św. Mikołaja chcę tu pokazać jako przykład wspólnego
uczestniczenia ludzi dwóch wyznań w wielkiej sztuce, wspólnym przeżywaniu
kultury. Bo kultura wyraża przecież kult Stwórcy, wysławianie Jego Stworzenia.
W Bielsku najstarsze świątynie obu wyznań noszą podobne wezwania. Jest
cerkiew Narodzenia Bogarodzicy i dawna cerkiew św. Mikołaja. Jest też kościół
Narodzenia NMP i św. Mikołaja.
AS: Z każdym rokiem święto zostaje ubogacane. Nie tylko przybywa stoisk z różnymi
wydawnictwami, ale też coraz bardziej różnicuje się towarzyszący przedsięwzięciu program
artystyczny. W tym roku została też zorganizowana konferencja. Czy można już powiedzieć
jak to święto będzie wyglądało za rok?

W ramach Prologu – Dni Piśmiennictwa pochylamy się także nad ważnymi
rocznicami i jubileuszami, związanymi z kulturą słowa. W ubiegłym roku było to
odznaczenie orderem „Za wiernaść baćkauszczynie” poety białoruskiego
Wiktora Szweda, w związku z dziewięćdziesięcioleciem urodzin. W tym roku
podkreśliliśmy rolę „Niwy” dla kształtowania tożsamości kulturowej
mieszkańców Podlasia (gazeta obchodzi 60-ty jubileusz).
Zanim doczekamy następnego roku, Dni Piśmiennictwa mogą mieć kontynuację
jeszcze w tym roku. Wspólnie z parafią Pokrowską, Marcinem Abijskim oraz
Scholi Węgajty zamierzamy w październiku przedstawić wielkie dzieło duchowe
epoki bizantyjskiej – kondakiony św. Romana Sładkopiewcy (Melodosa).

Będziemy wówczas gościć w Bielsku chór z Serbii. Udział śpiewaków z tego i
innych krajów planujemy także w przyszłorocznym Prologu.
Towarzysząca Dniom Piśmiennictwa konferencja naukowa jest także
kontynuacją wieloletniej tradycji spotkań w Bielsku naukowców i miłośników
historii i kultury. Przypomnę, że 22-23 maja 2003 r. odbyła się,
współorganizowana przez nas konferencja, poświęcona 750-leciu pierwszej
wzmianki o Bielsku. Namacalną pamiątką po tamtym wydarzeniu jest pomnik
przy cerkwi Preczystieńskiej, ustawiony z błogosławieństwa biskupa bielskiego
Grzegorza. W następnych latach odbyło się kilka innych takich spotkań. Ideę
konferencji majowej chcemy kontynuować w roku następnym, być może
poszerzając ją na dwa dni. Rok 2017 to okrągła 500. rocznica ukazania się
drukiem Psałterza oraz „Biblii Ruskiej” Franciszka Skaryny. To były pierwsze,
drukowane książki na ziemiach wschodniosłowiańskich. Franciszek Skaryna
dokonał tłumaczenia Biblii na język ruski (starobiałoruski); wydawał także
książki w języku cerkiewnosłowiańskim. Tą datę i tą postać chcemy przywrócić
pamięci historycznej naszych mieszkańców. Bo przecież Skaryna jest naszym
Gutenbergiem. Podobnie jak Iwan Fiodorowicz, który w 1569 r. wydrukował
pierwszą księgę na Podlasiu. W 2019 r. będziemy świętować 450-lecie
podlaskiej sztuki drukarskiej. A więc rocznice w pewny sposób determinują
kierunki naszych działań.
Dziękuję za rozmowę
ANDRZEJ SALNIKOW

W przerwie konferencji zorganizowanej podczas ostatnich DNI PIŚMIENNICTWA, otwarto w
Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Bibliotekę im. o. Grzegorza Sosny(zasłużonego badacza
kultury Podlasia i Białorusinów). W środku, wdowa po ojcu Grzegorzu, Matuszka Antonina, obok
jedni z uczestników konferencji. W tle cząstka udostępnionych zbiorów.
Fot. Andrzej Salnikow

POMOC DLA CERKWI W TRZEBIATOWIE
W artykułach zamieszczonych w „Cyrylicy” nr 4(16)2015 i nr 1(17)2016 przedstawialiśmy
naszą inicjatywę doposażenia i częściowego remontu cerkwi p. w. Św. Ducha w
Trzebiatowie, będącej w granicach Diecezji Szczecińsko-Wrocławskiej. Jako członkowie
Prawosławnego Bractwa Św. Św. Cyryla i Metodego Koła w Bielsku Podlaskim chcemy zdać
kolejną relację z naszego przedsięwzięcia.
Niezbędnym okazało się wymienienie w cerkwi podłogi, w części ołtarzowej o pow. ponad
pięćdziesięciu metrów kwadratowych, jak również pozyskanie Rajskich Wrót i wykonanie
całego Ikonostasu.
Po staraniach przewodniczącego bractwa Bazylego Piwnika u metropolity Sawy,
otrzymaliśmy z parafii w Czarnej Wielkiej, Rajskie Wrota do Ikonostasu. Wrota te odnowił
Pan Paweł Gajko, mieszkaniec Bielska Podlaskiego pozyskany do naszej inicjatywy spoza
kręgu bractwa. Asystował mu przy tym Aleksander Demidziuk, bratczyk z Bielska. Trzeba też
zaznaczyć, że Paweł Gajko z własnego materiału dokonał wymiany podłogi i to on zmontował
Ikonostas. Czyniąc to wszystko bezinteresownie, zapewnił też we własnym zakresie transport
materiałów. Pomagali mu w tym bratczycy z Bielska: Aleksander Demidziuk, Stefan Kolęda i
Michał Starczewski. Prace trwały cały tydzień, od rana do późnych godzin nocnych. Pomagał
też miejscowy proboszcz ks. mitrat Andrzej Demczuk wraz z synem i parafianinem z
Trzebiatowa. Przypominamy, że parafia ta jest bardzo nieliczna i stąd takie posiłki.
Górną część Ikonostasu zdobi 12 ikon zakupionych w Moskwie przez dwie Panie z
Włocławka(chcące zachować anonimowość). Panie te chciały w ten sposób podziękować, bo
kiedy ich cerkiew potrzebowała pomocy, to była wsparta przez jedną z naszych bratczyc.
Dużym zrozumieniem i bezinteresownym podejściem wykazał się przełożony klasztoru w
Sakach archimandryta Tymoteusz. Kiedy zwróciliśmy się do niego w sprawie ikon do
Ikonostasu, to bez wahania zapewnił nas, że zostaną napisane. Otrzymaliśmy 6 pięknych,
dużych ikon.
Z kolei, anonimowy Pan z Włocławka podarował wiszącą łampadę, a Państwo Gajkowie
zakupili panikadiło, które teraz pięknie rozjaśnia cerkiew podczas Liturgii.
***
Wzorem ubiegłego roku podjęliśmy decyzję zorganizowania pielgrzymki aby na własne
oczy zobaczyć jak wygląda cerkiew po ostatnich zmianach. Organizacją pielgrzymki zajęła się
nasza doświadczona i niestrudzona bratczyca Tatiana Krasowska. Ponad pięćdziesiąt osób
wyruszyło autokarem nad morze. Firma Arhelan sponsorowała artykuły spożywcze na
wyjazd. W trakcie pobytu uczestniczyliśmy w nabożeństwach wsienocznogo bdienija w
cerkwi Zaśnięcia Marii Panny w Gryficach. W dzień święta Wniebowstąpienia byliśmy na Św.
Liturgii w przepięknej, nowo wybudowanej cerkwi p. w. Św. Mikołaja w Szczecinie. Po
nabożeństwie, w serdecznej i przyjaznej atmosferze, przy kawie i herbacie, mile spędziliśmy
czas z wiernymi i proboszczem tej parafii. Później zwiedzaliśmy Szczecin.
Sobota 11 czerwca 2016 r była dniem szczególnym, bo w tym dniu dokonano wyświęcenia
doposażonej i wyremontowanej cerkwi w Trzebiatowie. Z błogosławieństwa arcybiskupa
Jeremiasza konsekracji dokonał ks. mitrat Mikołaj Lewczuk proboszcz parafii w Koszalinie w
asyście pięciu innych duchownych.
Należy nadmienić, że proboszcz parafii w Trzebiatowie ks. mitrat Andrzej Demczuk nie krył
swego wzruszenia. Od serca dziękował darczyńcom, sponsorom, oraz wszystkim ludziom
dobrej woli za pomoc. Ojciec Andrzej modlił się i obiecał ciągle modlić się za ofiarodawców.

Znaczącą pomocą były wpływy z kolędowania bratczyc w okresie Bożonarodzeniowym, a
także indywidualne datki od czerwca 2014 r do czerwca 2016 r . Wszystkim darczyńcom i
wykonującym prace dziękujemy w imieniu bractwa.
NADZIEJA IWANIUK, WALENTYNA PIOTROWSKA, LUBA FILIPCZUK

Zdjęcie u góry – cerkiew w Trzebiatowie od zewnątrz(wejście). Zdjęcie u dołu z uczestnikami
konsekracji, przed Ikonostasem.

POEZJA
Підляшшя

Азбука

Наші предки

Є у нас

Вміли орати

Своя історія,

Сіяти, жати…

Азбука – буквар,

А ми?

Чорнило…

Не вміючи

Та промайнув

Сенс життя

Вік той золотий

Познавати,

Доля перемололась,

Своє рідне

Життя перемінилось.

Перестали зберігати.

З підляським

Нас

Руським розспівом,

Навчили сусіди,

За обрій

Славу

Наше човенце попливло.

Русі забувати!

І лиш в церквах
Радість
Спокійно

Ранкове ясне сонце
Розстелило
Тополиного пуху

Православної молитви словом,
Ми
Біля Бога стоїмо.
Реальність

Біле волоконце

Воля

Над клунями

Не є згодою

Над дахами

З реальним

Делікатна зелень

Ходом дій

Ясенових листочків

Призначення

Вишила мережку

Має форму

Під неба мосточком

Обличчя предків

Весняна радість

Тому часто нас

Вільному воля

Терзає сумління

Качай коровай

Негація

Серед рідного поля.

Заперечування
Є необхідним

Jan

Kiryziuk – podlasianin piszący w jęz.

Ukraińskim (członek Związku Ukraińców
Podlasia i Związku Pisarzy Ukrainy, autor kilku
tomików wierszy). Prezentowane tu wiersze
wybrane są do pomysłu „Bielsk Domem Poezji”
,w ramach projektu finansowanego przez
Narodowe Centrum Kultury i Bielski Dom
Kultury.
(AS)

Щоб не замкнутися
В собі
Мов черепаха
В капкані.
Іван Киризюк
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Litery w polach z kropką czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
Uwaga: (2) oznacz hasła dwu wyrazowe.
Poziomo.
1) nasz ukochany ;) (2).
8) wypukły na ścieżce przy Łysej Górce.
13) nauka jedzenia.
15) lotniczy na miasto lub policyjny na melinę.
16) uczestnik rozgrywki lub znany Duda.
17) proste i złożone, inaczej węglowodany.
18) powstaje pod naciskiem prasy,
służy do trzymania jaj.
19) roślina z której powstają sznury, oleje i
... marycha.
20) zabiera z wypłaty oddaje w jałmużnie.
22) wynik dzielenia nie tylko na pół.
23) zbezczeszczenie świętego miejsca lub
przedmiotu.
30) fortyfikacja obronna nie do zdobycia.
32) walczy z nim lekarz i informatyk.
33) zemsta, riposta, oddanie z nawiązką.
34) zespół drewnianych drzewc na statku
do noszenia żagli.
36) hobbysta od małych samolotów, statków.
37) szkoła policealna w Bielsku obchodząca
w tym roku 25-lecie powstania (2).

Pionowo.
1) dział przemysłu dominujący w Bielsku.
2) delikatniejsza od elektryczności, występuje
prawie w każdym współczesnym sprzęcie.
3) bez rodziców.
4) łóżko z dech.
5) awantura, kłótnia, bijatyka.
6) Adam, poeta „Między nami nic nie było...”.
7) kawałek krzywej rury hydraulicznej.
9) pierwszy dowódca czołgu „Rudy” 102.
lub aktor Łukaszewicz.
10) przejazd obcych towarów przez kraj.
11) do usiąścia za stołem.
12) zegarek sprintera.
14) kucharz okrętowy.
21) urodzona w Bielsku halowa mistrzyni
świata w skoku wzwyż.
24) do hamowania w tylnym kole roweru.
25) straszny majak senny.
26) w muzyce lub w fabryce.
27) białym kobiercem rozkwita w lasach.
28) stary uczestnik minionej wojny.
29) burza na morzu.
31) cienkie gałązki bez liści, witki.
35) the end w szachach.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki : KWIECIEŃ
Nagrodę książkową wylosowała Julita Kasperuk z Bielska Podlaskiego.
**********************************************************************************
Rozwiązanie krzyżówki wraz ze swoim adresem pocztowym proszę przesyłać internetowo na adres
cyrylica@vp.pl Nagrodą będzie wylosowana komisyjnie książka, której fundatorem jest Burmistrz
Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski.
autor o.W

Święty Mikołaj Serbski

OBJAŚNIENIE BŁOGOSŁAWIEŃSTW
DZIEWIĘĆ POZIOMÓW PIRAMIDY RAJU (c. d.)

POZIOM CZWARTY
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni.
Oto plan budowy czwartego poziomu piramidy raju. Tutaj znajduje się materiał budowlany –
dążenie wszystkich sił duszy do prawdy, pragnienie sprawiedliwości. Tutaj tworzy się
poczucie potrzeby sprawiedliwości, oparte na namiętnym pragnieniu prawdy podobne do
głodu i pragnienia. Głód i pragnienie były zawsze motywem pobudzającym do budowy.
Jednakże tutaj mowa jest nie o tym cielesnym głodzie i cielesnym pragnieniu, które
zaspokaja się chlebem i wodą. Tu będzie mowa o ogromnym głodzie i jeszcze większym
pragnieniu, o tym głodzie i o tym pragnieniu, które dusza człowieka łagodnego nosi w sobie i
których cała ziemia ze wszystkimi swoimi pokarmami i napojami nie jest w stanie zaspokoić.
Człowiek łagodny, człowiek - baranek, zawsze mówi, że jest syty i zadowolony, dlatego że
milczy i cierpi. Natomiast w rzeczywistości wielkie pragnienie sprawiedliwości kryje się w
głębinach jego duszy jak uśpiony wulkan.
Łatwo nasycić pysznego, to znaczy tego, który wszystkie dni swojego życia na ziemi
wykorzystuje na zniszczenie swojej duszy. On żywi się wszelkim brudem ziemskim: wystarczy
byś podepchnął go do przodu i postawił go na czele karawany ludzi, a już będzie syty i
zadowolony. Natomiast tego, kto wzniósł trzy pierwsze poziomy rajskiej piramidy swojej
duszy, nic ziemskiego, przemijającego i marnego nie może nasycić. Taki człowiek patrzy na
świat Bożymi oczami, rozumuje Bożym rozumem i szuka Bożej sprawiedliwości.
Pod sprawiedliwością pojmuje się tutaj prawdę i porządek, takimi, jakimi zostały
objawione i przykazane przez Pana: prawda o Stwórcy, prawda o świecie, prawda o
człowieku, prawda o celu, prawda o drodze. Prawda oznacza porządek wewnątrz i porządek
na zewnątrz, porządek w duszy, porządek w ciele, w społeczeństwie, w całym świecie, we
wszystkim porządek – to jest prawda.
Dokładnie mówiąc, sprawiedliwość składa się z dwóch części: znajomość prawdy i
zastosowanie prawdy. Wszystko, co człowiek musi absolutnie wiedzieć i czynić aby przybliżyć
się do Pana Boga i jemu się podobać, zostało nazwane jednym słowem. Faryzeusze nie
pragnęli sprawiedliwości, albowiem twierdzili, że mają prawdę. Również Piłat nie pragnął
sprawiedliwości, chociaż pytał Jezusa: Co to jest prawda?(J 18,38).Łaknącymi i pragnącymi
sprawiedliwości byli wszyscy ci, którzy od samego początku szli za Chrystusem i nie opuścili
Go aż do śmierci. I dzisiaj pragnącymi sprawiedliwości będą ci, którzy pragną Chrystusa,
albowiem Jezus Chrystus jest całą pełnią sprawiedliwości, całą Prawdą i całym porządkiem,
jak on sam powiedział o Sobie: Ja jestem drogą prawdziwą (J 14,6).
Łaknącym i pragnącym Chrystusa jako doskonałej sprawiedliwości obiecano, że zostaną
nasyceni. Uwierzywszy w tą obietnicę, wielu chrześcijan zlekceważyło głód cielesny i
pragnienie świeckie i udało się, by szukać zaspokojenia swojego pragnienia duchowego.
Wielu z nich porzuciło wszystko, co świeckie, udało się na pustynie, zamknęło się w grotach,
podjęło ascezę milczenia, wchodziło na kolumny, aby pielęgnować w sobie pragnienie

duchowe i aby to wyhodowane pragnienie zaspokajać prawdą niebiańską, to znaczy Panem
Jezusem Chrystusem.
Oni pragnęli niebios, a świat pragnął ich. Cesarz Konstantyn Wielki wezwał z pustyni św.
Antoniego tylko po to, żeby na niego popatrzeć. Cesarz Teodozjusz prosił starca Zenobiusza,
aby przybył z Egiptu do Konstantynopola, by mógł go zobaczyć i posłuchać. Cesarz Leon udał
się na pustynię, aby zobaczyć Mojżesza Czarnego – świętego człowieka. Czy widzicie?
Wszechmocni władcy ziemi, w duszach których budziło się pragnienie duchowe, schodzili ze
swoich tronów i dążyli do spotkania z tymi, którzy uważali się za najbardziej pragnących i we
dnie i w nocy gorliwie dążyli do nasycenia się Bożą sprawiedliwością przy niebiańskim stole. I
chociaż do końca życia odczuwali wypracowane intensywnie pragnienie, świat uważał ich za
sytych i zadowolonych. Oni uważali świeckie nasycenie za głód, a świat uważał ich pragnienie
za sytość. Zaiste, wybrać pragnienie było sztuką. Z tych dwóch pragnień słudzy Boży wybrali
pragnienie niebios i dzięki temu pragnieniu zbudowali czwarty poziom swojej rajskiej
piramidy – solidny i okazały jak drogocenny kamień szmaragd.
Pomyślcie, tylko ich pragnienie zostało zaspokojone. A fałszywego pragnienia świeckich
przyjemności nigdy nie można będzie zaspokoić ani na tym, ani na tamtym świecie.
Przypomnijcie, co powiedział Stwórca oczami proroka: Oto słudzy moi będą spożywali, a wy
głodować będziecie. Oto słudzy moi pić będą, a wy odczuwać będziecie pragnienie. Oto
słudzy moi weselić się będą, a wy pohańbieni będziecie(Iz 65, 13-14).

POZIOM PIĄTY
Błogosławieni miłosierni, albowiem dostąpią miłosierdzia.
Kto łaknie i pragnie większego bogactwa, czyż będzie skąpić i zadowalać się tańszymi
rzeczami?
Kto pragnie nieprzemijającej sprawiedliwości Bożej czyż będzie zagarniać marny ziemski
proch?
Kto marzy o nieśmiertelnej szacie ducha czyż będzie płakać i zabijać się z powodu sukienki
z roślin?
Dlatego dla takiego człowieka jałmużna jest tak samo naturalna, jak dla podróżnego, który
udaje się w daleką drogę, naturalne jest rozdanie sąsiadom wszystkiego, co tylko mogłoby
zwiększyć ciężar jego bagażu w czasie podróży.
Rozdanie przedmiotów materialnych jest ofiarą najmniejszą, ale niezbędną.
Troska o swoją duszę jest o wiele większym problemem. Umocnienie bliźnich w prawdzie,
nakierowanie ich na drogę prawdy i modlitwa za nich – to ofiara ogromna, ale nie
największa.
Największą ofiarą jest oddać życie za bliźnich. Tę łaskę okazał Chrystus całemu rodzajowi
ludzkiemu. Łaska ta jest ogromna, że nie nazywa się już miłosierdziem, ale miłością.
Jałmużna może pochodzić z różnych źródeł – zarówno z czystych jak i z brudnych.
Najczystszym źródłem jałmużny jest współczucie. Współczucie to ułaskawiające serce. Kiedy
ktoś sercem współczuje więźniowi i pomaga mu w imię miłosiernego Pana, wtedy jego
miłosierdzie wypływa z czystego źródła i ma wysoką cenę u aniołów na niebiosach.
Przypomnijcie sobie wspaniałe opowieści o ludziach nazwanych miłosiernymi – o świętym
Janie Miłosiernym i o Filarecie Miłosiernym. Kto dobra ziemskie ceni więcej niż duszę, ten
nie może być miłosierny. Wybrany na biskupa Rzymu, święty Grzegorz Dialog bardziej bał się
utracić swoje ubóstwo, niż bogacz boi się utracić swoje bogactwo.

W Piśmie Świętym mówi się: człowiek dobroczynny czyni dobro sobie samemu (Prz. 11,
17). Kiedy robisz coś dla innej osoby, dla siebie czynisz w dwójnasób, a i stokroć więcej,
albowiem Pan widzi wszystko i wynagrodzi. Prepodobna matka Sara mówiła, że współczucie
można w sobie wypracować. „Rozdawaj jałmużnę najpierw chociażby z miłości do ludzi –
mówiła ona – albowiem tak kiedyś przyzwyczaisz się dawać jałmużnę z Bojaźni Bożej”.
Serafim z Sarowa radził z kolei: „Jeśli nie masz przy sobie niczego, co mógłbyś dać biednemu,
pomódl się za niego do Pana.”
Pan powiedział pewnemu niemiłosiernemu narodowi: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary(Mt
9,13), to znaczy lepiej żebyście byli miłosierni wobec siebie nawzajem, aniżeli byście
przynosili Mi ofiary. Oto jak Pan kocha ludzi! On uważa nasze miłosierdzie wobec innych
ludzi za naszą ofiarę składaną Jemu samemu. Bez Niego nie możemy być miłosierni wobec
innych. Nasze prawidłowe myślenie o ludziach jako o braciach oparte jest o właściwe
pojmowanie Boga jako Ojca. W ten sposób wszelki krąg naszych dobrych uczynków w
stosunku do kogokolwiek ma zawsze swój środek w Bogu.
Jednakże , jasne jest zarówno przykazanie Boże na temat miłosierdzia, jak i jego groźba
wobec miłosiernych. Apostoł Jakub wyraził to w sposób następujący: Sąd bez miłosierdzia
nad tym, kto nie okazywał miłosierdzia (Jk 2,13). A miłosiernemu zostanie okazane
miłosierdzie na Sądzie Ostatecznym. Miłosiernemu okazane zostanie miłosierdzie w
nieśmiertelnym królestwie Chrystusowym. Miłosierny zostanie oszczędzony i będzie wiecznie
kochany przez aniołów i sprawiedliwych.
I tak, ten poziom rajskiej piramidy budowany jest miłosierdziem. Każdy kamień na tym
poziomie jest zbudowany z miłosierdzia w stosunku do własnej duszy albo w stosunku do
innych ludzi, do zwierząt albo do jakiegokolwiek stworzenia Bożego. I cały ten poziom
jaśnieje niebieskim błękitem, jakby był zbudowany z drogocennego kamienia – szafiru. Jest
to piąty poziom rajskiej piramidy.
(c.d.n.)
Przedruk: BRATCZYK, nr 275, kwiecień 2011, ISSN 1428-191X
Polecamy także inne dzieła św. Mikołaja Serbskiego: „Homilie”; „Listy Misjonarskie –
wybór”; „Kasjana – sto myśli o miłości”. Na stronie internetowej www.bratczyk.pl dowiesz
się jak zamówić te książki.

Podwójny jubileusz
Siedemnastego maja 2016 r. minęło 25 lat od powołania Policealnego Studium
Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim. Wnioskodawcą powołania szkoły był ks. Leoncjusz
Tofiluk – od początku jej dyrektor. Ojciec Leoncjusz obchodził też w tym roku
sześćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich.
Szkoła może pochwalić się ponad pięćdziesięcioma absolwentami. Jest to duży procent w
stosunku do mniejszości prawosławnej zamieszkującej w Polsce – powiedział na
jubileuszowym spotkaniu w budynku szkoły ojciec Leoncjusz.
W trakcie istnienia szkoły napisano tysiące ikon na potrzeby parafii i całej Polski. Odbywały
się liczne warsztaty dla młodzieży i gości nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. To tutaj
przygotowywano też całe Ikonostasy. Jest to jedyna tego typu szkoła w Polsce.
Jubileusz zbiegł się z promocją znaczka turystycznego, na którym jest upamiętniony gmach
szkoły. Znaczki tego typu funkcjonują w ramach systemu kolekcjonerskiego, który istnieje w

20 państwach i obejmuje obecnie prawie 5000 miejsc godnych polecenia turystom. Znaczek
powstał z inicjatywy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej.
Z okazji rocznicy święceń kapłańskich licznie zebrani goście złożyli ojcu Leoncjuszowi
serdeczne życzenia.
ANDRZEJ SALNIKOW

Zdjęcie u góry ze spotkania w szkole, zdjęcie dolne ze znaczkiem turystycznym.

Fot. A. Salnikow

KRONIKA
Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej zgromadziło tysiące wiernych
Od 2007 roku, z błogosławieństwa Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, w drugą
niedzielę czerwca jest obchodzone przez wiernych prawosławnych Święto Bielskiej Ikony
Matki Bożej, która liczy sobie ponad 500 lat i znana jest z cudów. Została ona ufundowana
przez królową Helenę i pierwotnie przebywała w cerkwi zamkowej w Bielsku Podlaskim.
Przedstawia sobą typ ikony Hodogetrii, co z języka greckiego oznacza – ukazująca drogę. Na
ikonie Matka Boża ukazuje prawą ręką na Jezusa Chrystusa. On powiedział: „Ja Jestem
Drogą, Prawdą i Życiem.”(J14,6)
Tegorocznym obchodom przewodniczył metropolita Sawa z Abp Jakubem i Bp Grzegorzem.
Powitał ich przed cerkwią Narodzenia Najświętszej Marii Panny burmistrz miasta. Następnie,
uroczyście wyniesiono ikonę z cerkwi i z towarzyszącymi jej duchownymi i wiernymi
wszystkich bielskich parafii ruszyła ulicami miasta wielotysięczna procesja do cerkwi
Uspienskiej. Tam też odbyła się liturgia. Ikona była ustawiona w centralnym miejscu przed
cerkwią. Przed nią też licznie gromadzili się wierni prosząc o łaski.
W tym roku Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej było połączone z upamiętnieniem
Męczenników Podlaskich, którzy oddali życie za wiarę prawosławną.
Po zakończeniu liturgii procesja udała się w drogę powrotną do cerkwi NNMP.
ANDRZEJ SALNIKOW

X edycja konkursu
Czternastego maja odbyła się w Bielsku Podlaskim X edycja Spotkań z Poezją i Prozą
Paschalną. Organizatorem było Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło
Terenowe w Bielsku Podlaskim. Konkurs obejmował dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych. Było pięćdziesięciu sześciu
startujących. Prezentowali wiersze i prozę o tematyce paschalnej w wybranym języku
słowiańskim(polskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim). W kategorii przedszkoli pierwsze
miejsce zdobyła Nina Niczyporuk, klas I-III Małgorzata Skrzyniarz, klas IV-VI Dawid Dzikowski,
w kategorii gimnazjów i szkół średnich pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Hornowska.
Nagrodę Grand Prix otrzymał Paweł Selwesiuk z klasy trzeciej SP nr 3 w Bielsku Podlaskim.
Z okazji jubileuszu dziesięciolecia konkursu została wydana przez bractwo prawosławne
książka „Spotkania z Poezją i Prozą Paschalną”. Zamieszczono w niej utwory o tematyce
paschalnej najczęściej prezentowane przez uczestników tego konkursu na przestrzeni
dziesięciu lat.
Brat Mariusz

KRONIKA

Uroczysta procesja z Bielską Ikoną Matki Bożej przeszła ulicami miasta Bielsk Podlaski

Uczeń Paweł Selwesiuk podczas odbierania nagrody Grand Prix w konkursie „Spotkania z Poezją i Prozą
Paschalną”. Od lewej główny pomysłodawca i koordynator konkursu ks. Sławomir Jarocewicz. Obok
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski – główny fundator nagród.

BIELSKA IKONA MATKI BOŻEJ

