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Od czerwca bieżącego roku trwają prace remontowo – budowlane bratczyków adaptujące budynek 

przy cerkwi pw. św. Michała w Bielsku Podlaskim na siedzibę Koła Bractwa św. św. Cyryla i 
Metodego. Jest już nowy dach i okna, trwają roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Siedziba 

zostanie oddana do użytku przed świętami Bożego Narodzenia.    Zdj. A. Salnikow 
 



I będą dwoje jednym ciałem… 

Rodzina, to elementarna komórka społeczeństwa, dlatego też od tego jaka jest rodzina 
zależy jakie będzie społeczeństwo. Dzisiaj obserwujemy upadek rodziny, a więc oczekujmy 
upadku społeczeństwa. Jak to rozumieć? Bardzo prosto. Jak w żywym organizmie 
biologicznym, kiedy umiera komórka, to z nią cały organizm. Upada moralność w rodzinie, 
rodzina umiera, a z nią umiera społeczeństwo. Zwykle miejsce zmarłego człowieka zajmuje 
ktoś nowy. Miejsce umierającego społeczeństwa zajmują nowi ludzie, nowe społeczeństwo. 

Rodzina opiera się na fundamencie małżeństwa. Co można powiedzieć o współczesnym 
małżeństwie młodych ludzi? Oto, ponad połowa młodych małżeństw nie wytrzymuje próby 
czasu (ciekawostka: w ubiegłym roku szkolnym w jednym z białostockich przedszkoli w 
pewnej grupie na 19 dzieci tylko 2 pochodziło z „pełnej rodziny”!!!). Dlaczego? Głównym i 
ciągle powtarzanym powodem rozwodów jest niby „niezgodność charakterów”. Niech mi ktoś 
zatem pokaże zgodne małżeństwo dwojga ludzi, którzy są we wszystkim zgodni, bo ja takiego 
nigdy nie widziałem. Małżeństwo to szkoła miłości i pokory dla dwojga różnych ludzi właśnie 
z różnymi charakterami. 

Głównym powodem tak masowych rozwodów jest, według mnie, zwykła nieznajomość 
zasad, na których opiera się małżeństwo. Małżeństwo bowiem, to żywy organizm, o który 
trzeba dbać, a więc przestrzegać zasad, dzięki którym organizm może żyć. 

Każdy organizm do życia potrzebuje tlenu. Jeśli nie ma tlenu umiera. Małżeństwo jako 
„jedno ciało”, a więc żywy duchowy organizm, również potrzebuje duchowego tlenu czyli 
modlitwy. Młodzi ludzie, starsi zresztą również, zapomnieli o tej głównej zasadzie małżeństwa. 
Bez wspólnej modlitwy przed ikoną, jaką rodzice pobłogosławili młodą parę, małżeństwo nie 
ma szans na przetrwanie. Ikony w czasie sakramentu ślubu nie są jedynie upiększeniem, jak 
wielu uważa, a jednym z głównych elementów. Modlitwa to fundament dla małżeństwa. 
Poprzez modlitwę do Boga, Bogurodzicy i świętych młodzi ludzie są w stanie wyjaśnić 
mnóstwo nieporozumień i rozwiązać masę problemów. Bez modlitwy natomiast po prostu się 
duszą i rozwodzą. Wspólna modlitwa wieczorna, wspólna poranna, wspólne uczestnictwo w 
Św. Eucharystii po prostu czynią cuda. Wiele osób przekonało się już o tym. Przy czym, 
chciałbym zaznaczyć, że to mężczyzna powinien dbać o taki styl życia.  

Kolejną przyczyną rozwodów jest zaakceptowanie przez małżonków fałszywej, według 
mnie, teorii o równouprawnieniu mężczyzn i kobiet, o ich równych prawach, potrzebach, itp. . 
Fałszywość tej teorii wynika z logicznego błędu, takie równouprawnienie bowiem jest 
fizycznie niemożliwe. Nie chodzi o to, kto jest ważniejszy, a po prostu o kolejność w 
spełnianiu swoich funkcji. Równouprawnienie natomiast depcze przepiękną kolejność, opisaną 
w Piśmie Świętym, wprowadzając chaos i zamęt.  

Oto czytamy: Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!  Żony niechaj 
będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Cerkwi 
(…)Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Cerkiew i wydał za nią Samego Siebie (Ef 
5,21-22. 25); mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym! 
Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby nie 
stawiać przeszkód waszym modlitwom (1P 3,7). W małżeństwie chodzi o wzajemny szacunek, 
przy czym mężczyzna jako pierwszy powinien okazywać szacunek, kobieta z kolei 
posłuszeństwo. Mężczyzna jako „głowa żony” ma za zadanie opiekować się nią, ochraniać i 
liczyć się z jej słabościami, kobieta natomiast pokornie poddawać się tej opiece.  

Dzisiaj natomiast mężczyzna patrzy na kobietę, zgodnie z teorią równouprawnienia, jako 
na istotę podobną do siebie, co stanowi ogromny błąd. Kobieta nigdy nie osiągnie takiej 
sprawności fizycznej. Wytrzymałość emocjonalna, coś normalnego u każdego mężczyzny, jest 
poza horyzontem jej możliwości. Nawet we wspólnej modlitwie kobieta nigdy nie osiągnie 
takiego skupienia jakie w krótkim czasie osiąga mężczyzna. Dlatego też mężczyzna jako głowa 
powinien rozumnie obchodzić się z kobietą, pomagając jej w przełamywaniu swoich słabości. 



Większość młodych małżeństw rozpada się właśnie dlatego: mąż nie otacza swojej żony 
opieką. Z reguły to właśnie bierność mężczyzny popycha kobiety do zdrady. 

Na ten aspekt małżeństwa zwracał uwagę święty starzec Paisjusz ze świętej Góry Atos. 
Często podkreślał, że mąż powinien „cierpliwie czekać na swoją żonę”, póki nie dojdzie do 
zrozumienia jakiejś konkretnej sprawy. Kobieta natomiast powinna słuchać się męża. Ponadto 
mawiał, że prawosławni chłopcy powinni brać sobie za żony dziewczyny nie tyle najładniejsze, 
ile dobre. Jeśli każdy będzie szukał sobie najładniejszej żony, to kto będzie brał te mniej ładne? 
Co natomiast dzieje się obecnie? Młodzi mężczyźni tracą głowy dla „namalowanych modelek”, 
w ogóle nie zwracając uwagi na te mniej piękne, ale mądre i dobre. I co się dzieje? Za dwa lata 
się rozwodzą, bo nie mogą się z nimi porozumieć. I tutaj rola mężczyzny jest wiodąca. 

W małżeństwie nie chodzi o piękno cielesne, które z czasem i tak odejdzie, a o piękno 
duchowe, o jedność dusz i ciał, zanurzonych w Bożej łasce. Mężczyzna i kobieta powinni stać 
się jednym ciałem, jak mówi Apostoł Paweł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy 
się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem (Ef 5,30).  

Ten aspekt małżeństwa to kolejny filar związku mężczyzny i kobiety. Opuszczenie ojca i 
matki przez mężczyznę trzeba rozumieć w sensie emocjonalnym i światopoglądowym, a więc 
„wszystkie decyzje podejmuję z żoną. Rodzice, którzy mnie wychowali, którym jestem bardzo 
wdzięczny, odstępują na drugi plan. Teraz moja żona jest na pierwszym miejscu. Nieważne, że 
jej do końca nie znam, z rodzicami natomiast przeżyłem dwadzieścia parę lat. Moja żona i ja to 
jedno”. I każdy powinien to przyjąć jako stan faktyczny. To właśnie mężczyzna powinien 
zadbać o to. Powinien stać się stróżem swego małżeństwa. 

Także żona powinna zostawić swego ojca i matkę i stać się z mężem jednym ciałem, 
czyli całkowicie oddać się jemu. Teraz mąż zastępuje jej ojca jako stróża jej bezpieczeństwa. 
Niedopełnienie tego aspektu małżeństwa nierzadko skutkuje pełnym rozerwaniem jedności 
małżeńskiej. „No bo to moja mama i chce dla nas dobrze” – słyszy się z ust młodej żony. 
Jednak ta „dobroć” mamy prawie zawsze wywołuje niepotrzebne kłótnie między 
małżonkami… Jednak, aby młoda żona zaufała młodemu mężowi potrzeba ogromnej 
odpowiedzialności, ofiarności i miłości z jego strony. 

Ojciec Andrzej Tkaczov (Прот. Андрей Ткачов), misjonarz i znakomity kaznodzieja 
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, często radzi młodym małżonkom od razu po ślubie 
wyprowadzić się z domu rodziców. Jeśli nie mają gdzie zamieszkać, niech za zebrane podczas 
ślubu pieniądze wynajmują minimum na pół roku jakieś mieszkanie i tam się docierają. Niech 
biją talerze, niech się śmieją, płaczą, krzyczą, ale niech sami ustalają swoje życie po swojemu, 
bez niczyjej ingerencji. Przy czym rolę mężczyzny jako głowy rodziny stawia na przedzie. Jeśli 
jest dobrze, to zasługa mężczyzny. Jeśli źle, to również jest to „zasługa” mężczyzny. Od tego 
jaki jest mężczyzna zależy nie tylko rodzina, ale cały świat. Przecież współczesny wygląd i styl 
bycia nowoczesnej kobiety, według mnie coś strasznego, to skutek porzucenia przez 
mężczyznę odpowiedzialności za nią.  

Skąd, w takim razie, mężczyzna ma to wszystko wiedzieć, skąd ma brać na to wszystko 
siły? Z codziennej modlitwy, głębokiego życia religijnego i praktyki liturgicznej. Chcąc 
zbudować szczęśliwą rodzinę, mężczyzna powinien być bardzo religijnym człowiekiem. Innej 
drogi ku temu nie ma.  

Powyższe rozważania, oczywiście, nie wyczerpują tematu, a są, być może niezbyt 
głęboką, ale szczerą próbą pomocy młodym ludziom w pokonywaniu ich trudności 
małżeńskich. Bowiem zgodne małżeństwo to silna rodzina. Silna rodzina natomiast to silne 
społeczeństwo, tak bardzo dzisiaj potrzebne.  

Niech Bóg błogosławi wszystkim młodym, odważnym i odpowiedzialnym ludziom w ich 
małżeńskiej drodze do Królestwa Ojca i Syna i Świętego Ducha, Boga w Trójcy Jedynego, 
Któremu chwała i panowanie na wieki wieków. Amiń. 

Ks. Krzysztof Wojcieszuk 

 



Zawsze chciał być bliżej Boga 
 
Został niedawno wyświęcony na lektora, ale już od dzieciństwa marzył, by być jak najbliżej 
Boga. 
 

Andrzej Pieczyński(26 l.), absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Klemensa Józefa 

Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, w drugą niedzielę czerwca 2016 r. został  postrzyżony na 

lektora przez Metropolitę Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Jego 

Eminencję arcybiskupa Sawę. Nastąpiło to podczas Święta Bielskiej Ikony Matki Bożej w cerkwi 

p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. 

 

 

 

    W Cerkwi Prawosławnej lektor czyta w czasie nabożeństw teksty liturgiczne, modlitwy, 

psalmy. Jest to pierwszy stopień  do kapłaństwa. Postrzyżyny warunkują przyjęcie  do 

hierarchii duchowieństwa w Cerkwi Prawosławnej. Nie zobowiązują do bezżeństwa, a więc 

może się on ożenić. 

    Niedawno „upieczonego” lektora odwiedziliśmy w jego rodzinnym domu w Bielsku. 

-   Moja rodzina jest bardzo religijna. Już od momentu chrztu mama zawsze zabierała mnie ze 

sobą do cerkwi. Jak sięgam pamięcią, zawsze w niedzielę i święta byłem z rodzicami w świątyni 

– mówi lektor Andrzej Pieczyński. – Stałem zawsze z przodu. Chciałem widzieć  wszystko, co 

robi i jak jest ubrany duchowny, co robi przy ołtarzu. W okresie dzieciństwa śpiewy, czytania i 

kazania mniej mnie interesowały – dodaje. 



     Jego wiara i zainteresowanie religią oraz  cerkwią wzrosły, gdy w Bielsku zaczął rezydować 

biskup Grzegorz . Właśnie wtedy kończył osiem lat. 

 - Jak podchodziłem do Niego po błogosławieństwo, to odczuwałem ojcowską miłość, tak jakby  

spływała na mnie od niego – wspomina lektor. – To mnie wzmacniało w wierze – dodaje. 

    Wtedy zaczął zastanawiać się dlaczego jedni mogą przysługiwać w cerkwi, a on nie. 

Postanowił spróbować. 

 -  W czwartej klasie szkoły podstawowej chciał już przysługiwać w cerkwi, ale uważałam, że 

jest jeszcze za mały i nie pozwoliłam jemu – wspomina z kolei mama Andrzeja. 

    I jak to bywa u nastolatków, zniechęcony odmową zaczął się trochę buntować i rzadziej 

odwiedzać świątynię. Trwało to ponad dwa lata. 

-   Pewnego razu byłem jednak  na nabożeństwie, które współ - celebrował biskup z zagranicy i 

starosta dał mi wtedy potrzymać kadzielnicę. Stwierdziłem, że jest fajnie i trzeba pójść krok 

dalej. Ponowiłem prośbę do rodziców o pozwolenie przysługiwania w cerkwi. Rozmawiałem 

też z panią katechetką, powiedziała, że dam radę  – opowiada Andrzej. – Byłem starszy, 

chciałem czegoś więcej – tłumaczy. Mama po rozmowie z katechetką wyraziła zgodę. 

 -  Jak dzisiaj pamiętam, że po otrzymaniu wiadomości, rzuciłem tornister po przyjściu ze 

szkoły i od razu poszedłem do batiuszki aby służyć. Zawsze marzyłem, by być bliżej Boga – 

wspomina.   

    Przysługiwał w cerkwi kilkanaście lat. Czasem też czytał święte teksty. Parafianie 

wypowiadali się, że ma wspaniały, donośny głos. Czytał zrozumiale dla wiernych i podniośle. 

Nie chciał jednak popadać w samo zachwycenie, wywyższać się pod wpływem opinii, 

pozostawał skromnym.  

- Postanowiłem jednak wreszcie zrobić krok dalej. Po rozmowie z proboszczem mojej parafii 

Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy  ks. mitratem Jarosławem Dmitrukiem uznaliśmy, że 

jestem już gotów aby starać się o święcenia lektorskie. Dopełnione zostały wszelkie procedury 

i jestem już lektorem. Od momentu podjęcia decyzji do wyświęcenia przeżywałem jednak to 

ogromnie. I tutaj dziękuję za wsparcie w tych chwilach wszystkim duchownym, rodzinie, 

przyjaciołom i znajomym. Chcę też szczególnie podziękować ojcu Sławomirowi Jarocewiczowi 

za wieloletnie wsparcie duchowe. 

                                                                                                                          ANDRZEJ SALNIKOW   

      

     

 
Dziennik św. Nikona z Optiny 

 
Nie jestem w stanie wszystkiego napisać, a 

i nie spamiętasz. Ogólnie bardzo mi się spodobało, 
jak Władyka mówił w cerkwi, u o. Józefa i u 
batiuszki. Po kazaniu w cerkwi wszystkich nas 
pobłogosławił. Mówią, że wczoraj wieczorem 
odjechał. Kiedy byłem jeszcze świeckim, w 
Moskwie słyszałem o nim jedynie złe opinie. 
„Teraz wszędzie są czerwone idee i racjonalizm, 
podnoszący się przeciw Bożemu rozumowi (por. 
2Kor 10,5), jedynie w klasztorach jest spokojnie”. 

– Tak, prawdę powiedział Najprzewielebniejszy 
Nikon. 

Jutro rozpoczyna się post przed świętem 
Zaśnięcia Bogurodzicy. Jeśli będę żywy i Bóg mi 
pomoże poprzez Swoją miłość, to będę się 
przygotowywał (do Eucharystii). Swego czasu 
natomiast toczyły się, jak mi wiadomo, w świecie 
rozmowy o zniesieniu postów. Głupota! Ci ludzie 
po prostu nie rozumieją, że wypełniają złą wolę 
diabła, szkodząc sobie i wszystkim innym. Zbaw, 
Panie, i zmiłuj się! 



 
1 sierpnia 1908 r. 

W zeszłym roku, kiedy jeszcze jako 
świeccy przyjechaliśmy tutaj przygotować się do 
spowiedzi, poszliśmy do szpitala (i cały Wielki 
post chodziliśmy tam myć naczynia, czasami 
wypełniać jeszcze i inne prace). Był post 
Piotrowy. Batiuszka spowiadał w szpitalu braci z 
monasteru, w tym czasie, kiedy przyszliśmy, 
odpoczywał w sadzie. Podeszliśmy do niego pod 
błogosławieństwo i Batiuszka z radością nas 
przywitał. Już nie pamiętam o czym 
rozmawialiśmy. Z całej rozmowy zachowałem w 
pamięci tylko jedno: 

– Mnisi są potłuczonymi skorupkami. Mnicha 
wszyscy biją – i biesy, i ludzie świeccy. Od 
wszystkich cierpi poniżenia i upokorzenia. Biją go 
i pozostają po nim tylko potłuczone skorupki. A 
Bóg weźmie go i sklei; nie dokonuje się to jednak 
tutaj, a tam (Batiuszka pokazał ręką na niebo). Oto 
kim jest mnich. 

(…) 
 

3 sierpnia 1908 r. 

Otrzymałem wczoraj list od siostry-kumy. 
Pisze, że nasza chrześniaczka i jej matka są bardzo 
chore. Z treści listu wynika, że można nawet 
obawiać się o ich życie. Dzisiaj, w czasie liturgii, 
modliliśmy się o ich zdrowie. Batiuszka 
błogosławił napisać list i napisałem: pocieszałem 
jak mogłem, powiedziałem, że modlę się za nie. 
Mimowolnie przypominają się słowa apostoła 
Pawła, że żyjący po świecku, w małżeństwie, będą 
mieli „udręki w ciele” (1Kor 7,28). Oto i moja 
biedna kuma, przeżyła w małżeństwie pięć lat, nie 
więcej, a ile wycierpiała! W tym bardzo krótkim 
czasie straciła męża, dwoje malutkich dzieci i 
jedną pasierbicę. Jak znieść takie tragedie, 
następujące jedna za drugą?! Pomóż jej, Panie! 
Ona, dzięki Bogu, nie traci jeszcze nadziei na 
Boga, chociaż sama, jak mi mówiła, narzekała, 
kiedy umarł jej mąż. 

Przeżyłem trzy śmierci bliskich mi osób: 
dziadka, babci i taty. Najbardziej ze wszystkich 
wpłynęła na mnie śmierć dziadka: to była 
pierwsza śmierć, pierwszy ból po szczęśliwym 
dziecięcym życiu (miałem wtedy 11-12 lat). 
Jednak jak długo może nosić w sobie ból wesoły, 
zdrowy chłopiec, otoczony gromadą figlarzy? 
Dwie następne śmierci zniosłem już o wiele lżej, 
ponieważ wtedy, po dziecięcej wrażliwości i 

uczuciowości, zaczęła mnie ogarniać moja 
„skamieniała nieuczuciowość”. Dlatego też nie 
mogę wczuć się w sytuację kumy, aczkolwiek 
współczuję jej. Zbaw ją, Panie! Szczęśliwy, 
szczęśliwy mnich, który odrzucił wszystko, nie 
znający takich udręk, trosk, pracujący na chwałę 
jednego tylko Boga! Tym bardziej szczęśliwy jest 
prawdziwy mnich, ponieważ poprzez beztroskie 
ziemskie życie osiągnie wieczne szczęście, 
wieczne życie. 

(…) 
12 sierpnia 1908 r. 

7-go dnia miesiąca została przyniesiona do 
Optiny ikona Kałużskiej Matki Bożej. Przynosi się 
ją, jak mówią, każdego roku 8-go dnia miesiąca o 
3:30 rano. Obudziłem wszystkich braci i 
poszliśmy za ikoną do monasteru. Przyniesiono ją 
prosto do cerkwi, odsłużono w nowej świątyni 
molebien, następnie, gdy wszyscy się do niej 
przyłożyli, poniesiono ją do cerkwi św. Jana 
Chrzciciela, później do batiuszki o. Józefa i dalej 
do cel. Spodobało mi się to. Kiedy chodzono z 
procesją wokół monasteru, było wielu świeckich, 
dużo szumu. Wiedziałem, że koniecznie trzeba 
uczestniczyć w procesji i tylko dlatego nie 
odszedłem. 

Jakże byłem uradowany, kiedy ponownie 
przekroczyłem progi ogrodzenie Skitu. Z 
powrotem do Skitu szedłem z o. Arseniuszem. 

Mogiła św. Nikona na cmentarzu we wsi Waldokurije, 92 km od miasta 
Pinega w obwodzie archangielskim. 



Nawet jeśli osądzam braci ze Skitu z powodu 
swojej pychy, to jednak uważam ich za rodzinę, za 
swoich. W czasie procesji czułem się obco, 
dlatego też starałem się być bliżej braci ze Skitu, 
przyjemnie było iść razem z jednym z nich. Coraz 
bardziej zaczynam lubić Skit, a wszystko to, co 
wcześniej mi się w nim nie podobało, zaczyna mi 
się podobać. Chwała Tobie, Boże! 

 
15 sierpnia 1908 r. 

  (…) Chciałem zapisać jeszcze to, co mówił 
o. Jan (Iwan Wasiljewicz Polewoj). O. Jan to 
dobry człowiek. Rozmawialiśmy z nim kiedyś o 
śmierci i on opowiedział: 

– Posłuchajcie, opowiem wam o pewnym 
zdarzeniu (wydaje się, nie opowiadałem wam 
tego). Miałem krewnego, który miał córkę o 
poglądach liberalnych. Był on człowiekiem 
surowym, ale do cerkwi chodził w każdą 
niedzielę, uznawał istnienie Boga, o innych 
szczegółach nie mogę powiedzieć. Zachorował, 
było z nim źle, jednak nie na tyle, żeby można 
było oczekiwać jego rychłej śmierci. Pewnego 
razu córka siedziała na krześle pośrodku pokoju, a 
on leżał na kanapie. Nagle córka widzi: ojciec 
coraz bardziej i bardziej zaczyna w coś się 
wpatrywać, a na jego twarzy rysuje się strach. 
Twarz przybrała straszny wyraz, wytrzeszczył 
oczy. Z coraz większym strachem wpatrywał się 
w coś… i… umarł. Jego córkę ogarnął taki strach, 
że z krzykiem wybiegła z pokoju, a uciekając 
upadła. Oczywiście podnieśli ją, uspokoili. 
Widocznie ojciec widział biesy. Potem, kiedy go 
chowali, jechałem w karecie z jego córką i z 
doktorem w podeszłym wieku, człowiekiem 
sceptycznie nastawionym do kwestii duchowych, 
ale mądrym. Ta dama opowiedziała mu, jak umarł 
jej ojciec. Opowiadanie skończyła słowami: „Czy 
to z bólu tak od razu zmienił się na twarzy? Czym 
to wyjaśnić?” – „Nie, on coś zobaczył” – 
odpowiedział doktor. Jaki, w istocie rzeczy, może 
być strach powodowany bólem? Z bólu może się 
zarysować na twarzy cierpienie, ale nie strach. 
Zbaw nas, Panie, i zmiłuj się! (Przeżegnał się). 
Tak, straszne dla człowieka żyjącego wyłącznie 
cielesnym życiem jest to przejście z tego życia do 
świata duchów!.. 

– A oto co się zdarzyło z moim dziadkiem – 
kontynuował o. Jan. – Przed śmiercią zachorował. 
I oto pewnego razu mówi do swojej żony, mojej 
babci: „Aniu! Widziałem biesy!” – „No i co?” – 

„No i powiedziałem: Panie Jezu Chryste, Synu 
Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym! – I uciekły 
ode mnie”. Te opowiadania wywarły na mnie 
dobre wrażenie, dlatego zdecydowałem się je 
zapisać. 

 
21 sierpnia 1908 r. 

(…) Kiedy Batiuszka mówił, jak 
powinniśmy przestrzegać post, powiedział, że 
trzeba jeść do syta, ale nie do przesytu: 

– Jedzcie tyle, ile potrzebujecie i nie martwcie 
się. Zmierzcie swoje potrzeby. Każdy człowiek 
ma swoje potrzeby. Jeden potrzebuje czterdzieści 
łyżek, aby być sytym , drugi – dwadzieścia, trzeci 
– tylko dziesięć. I wy też zmierzcie. Najlepiej 
zrobić to, licząc, ile potrzebujecie łyżek jedzenia, 
aby być sytym. Nie patrzcie natomiast, ile jedzą 
inni – to ich sprawa… (…) 

Któregoś razu jak zwykle przyszedłem do 
batiuszki, powiedziałem co było trzeba i chciałem 
już wychodzić, gdy Batiuszka (zbaw go, Panie!) 
nagle powiedział: 

– Mam do was sprawę, poczekajcie… 
Następnie poszedł do siebie i wróciwszy za 

kilka minut, dał mi jeden funt herbaty Gubkina-
Kuzniecowa kosztującej dwa ruble. Zaczęliśmy 
rozmawiać o herbacie, o firmach herbacianych i 
Batiuszka powiedział: 

– Chwała Bogu, że póki co są wielkie i bogate 
rosyjskie firmy. Jeszcze możemy mieć bardziej 
lub mniej dobre herbaty. Jednak wszędzie są 
Żydzi. Wszędzie krzyczą: „Wysotski! Wysotski!” 
A jaką on ma herbatę? – Dodaje do herbaty kwasu 
garbnikowego. Jego herbata kosztuje dwa ruble 
trzydzieści kopiejek i wydaje się, że powinna być 
dobra. Porównałem ją jednak z naszą 
monasterską, która kosztuje jeden rubel 
sześćdziesiąt kopiejek (Gubkina-Kuzniecowa),i 
nasza jest o wiele lepsza. 

Dziwię się, jak taki Wysotski może 
konkurować z naszymi wielkimi firmami w 
Moskwie, w Petersburgu!.. Strach pomyśleć, czym 
oni (Żydzi) będą nas poić, kiedy wyeliminują 
Rosjan z interesu… Ja już nie dożyję, ale wy 
dożyjecie takich czasów, zapamiętajcie moje 
słowa. (…) 

Chwała Tobie, Panie, że jestem tutaj, w Skicie, 
a nie tam, wśród świeckich ludzi, gdzie ten 
potwór-świeckość coraz to pożera ludzkie dusze. 

(…) 
Tłum.: ks. Krzysztof Wojcieszuk 



KORZENIE  I  WIARA 
 
Z  Andrzejem Artemiukiem, przewodniczącym Związku Ukraińców Podlasia, 
rozmawia Andrzej Salnikow. 
 
 

 
            Andrzej Artemiuk w trakcie wywiadu                                                                      zdj. wyk. Andrzej Salnikow                    
 
 
 
Andrzej Salnikow: W Polsce, w okresie komunizmu, oficjalna propaganda nie nagłośniała tematu 

Ukraińców na Podlasiu, a i teraz nie dla wszystkich jest on wygodny. Jaka jest historia Ukraińców na 

terenie Podlasia? 

 

Andrzej Artemiuk: Myślę, że Ukraińcy na Podlasiu są postrzegani według stereotypu, który został 

stoworzony w czasach powojennych. Wiadomo jaki on był, a właściwie funkcjonuje dalej, chciaż 

sporo się zmienia. Ówczesne władze uznały ludność wyznania prawosłwnego na terytoruium między 

Bugiem a Narwią za mniejszość białoruską. Konsekwencją tego tego było szerokie wspieranie 

rozwoju tej kultury i tożsamości przy rugowaniu wszelkich przejawów obecności świadomej 

tozsamości ukraińskiej. 

Co do historii Ukraińców na Podlasiu, to pytanie jest dość rozlegle, ale myślę, że można zacząć od 

czasów kiedy te terytoria były we władaniu kniaziów kijowskich, później wołyńskich i halickich. 



Trzeba też wspomnieć, że osadnictwo na tych terenach rozwijało się także  z kierunku południowo 

wschodniego, to znaczy z Wołynia. Chcę przez to powiedzieć, że istnieje więź historyczna pomiędzy 

Podlaszem a innymi regionami Ukrainy, a przez to i z ukraińską przestrzenią kulturową, z ukraińskim 

etnosem w całości. Oczywiście świadomość narodowa w dzisiejszym rozumieniu, to procesy, które w 

tej częsci Europy rozpoczęły się w drugiej połowie  XIX wieku. Stąd też i u nas formowanie się tej 

tożsamośći zaczęło się o wiele później. Jeśli mowimy o czasach najnowszych, to ruch ukraiński zaczął 

przybierać zorganizowaną formę na początku lat 80-tych minionego wieku. Najpierw powstało kolo 

UTSK, a zaraz potem Związek Ukraińców Podlasia jako autonomiczna organizacja mniejszości 

ukraińskiej na Podlasiu.  

 

 

A.S. : Jakiej cerkwi współcześnie potrzebują wierni mniejszości ukraińskiej na Podlasiu? 

  

Jedną z cech cerkwi prawosławnej jest jej soborowość, co najogólniej można rozumieć, w ten 

sposób, że znajduje się w niej miejsce dla wszystkich, bez względu na to, kto kim się czują czy w 

jakim języku rozmawiają.  

 

A.S.: Czy nie przeszkadzają im kazania nie w ich narodowym języku? 

 

To pytanie nie tylko do Ukrińców na Podlasiu. Można je zadać każdemu, kto uczestniczy w 

nabożeństwach, a niewiele rozumie w języku cerkiewno-słowiańskim czy w rosyjskim, w którym są 

wygłaszane kazania. Można też odpowiedzieć przewrotnie podając przykłady parafii gdzie używa się 

języka polskiego. Widocznie członkom tych wspólnot przeszkadzały kazania nie w ich narodowym 

języku. 

Wydaje mi się, że język liturgiczny tj. tekstów liturgicznych i odprawiania liturgii oraz kazań powinien 

być zrozumiały dla tych którzy uczestniczą w nabożeństwach. Taka też była idea misji Św. Św. Cyryla 

i Metodego, którzy stworzyli pisany język oraz przetłumaczyli teksty liturgiczne niezbędne do misji 

chrystianizacyjnej wśród Słowian. Odpowiem pytaniem: Jeśli dzisiaj coraz mniej ludzi 

uczestniczących w nabożeństwach rozumie teksty liturgiczne czy kazania w języku rosyjskim, to czy 

odprawianie nabożeństw w zrozumiałym dla nich języku nie byłoby ułatwieniem, a jednocześnie 

kontynuacją założeń misji Św. Św. Cyryla i Metodego? 

 

 

A.S.: Jak wygląda nauka religii dzieci ukraińskich w przedszkolach i szkołach? 

 

Jeśli chodzi o naukę religii, to odbywa się ona na takich samych zasadach dla dzieci z mniejszości 

ukraińskiej jak dla pozostałych dzieci. O ile mi wiadomo, w szkołach, gdzie odbywają się zajęcia z 

języka ukraińskiego lekcje religii nie są prowadzone w języku ukraińskim, a to w swoim czasie 

postulowaliśmy jako Zwiazek Ukraińców Podlasia. Elementy ukraińskiej cerkiewnej tradycji staramy 

się by były obecne podczas przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez nasze stowarzyszenie 

np. wieczorów kolęd. 

 

 

A.S. : Dzieci i młodzież ukraińska uczestniczą w konkursach poezji paschalnej organizowanych prze 

Koło Bractwa Św. Św. Cyryla i Metodego  w Bielsku Podlaskim. Zdobywają znaczące nagrody. Będąc 

kilkakrotnie w jury tego konkursu mogłem to obserwować. Społeczność prawosławna Bielska, a jest 



w niej dużo Białorusinów, ale też są i Polacy, jest otwarta na mniejszość ukraińską. Jak obecnie 

wygląda wasza współpraca w szerszym aspekcie relacji z innymi narodowościami? 

Żyjąc w takich miejscu jakim jest Bielsk czy szerzej Podlasie,  a ściślej chcąc żyć wśród ludzi o 

odmiennej czy innej tożsamości i wyznaniu, to otwartość jest tym co stanowi o wartości i dojrzałości 

takich społeczeństw do wspólnego współistnienia. Ta otwartość na innych jest tym co pozwala 

normalnie funckjonować, wzajemnie się szanować i poznawać inną tradycję. Poznanie i zrozumienie 

człowieka o innej kulturze jest najlepszą drogą do zapobiegania ksenofobii i występowania jej 

przykrych konsekwencji. Uczestniczymy wspólnie w przedsięwzięciach adresowanych do mniejszości 

narodowych. Takich, jak np. „Trójgłos Poetycki”, przeglądy artystycznych zespołów dziecięcych. W 

obszarze działalności publicznej działamy w ramach Koalicji Bielskiej.  

 

A.S. : Według oficjalnych danych w Polsce legalnie pracuje ok. 400 tys. Ukraińców z zagranicy, a na 

czarno co najmniej dwa razy tyle. Jaki Pana zdaniem jest stosunek tych Ukraińców do Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego?  

 

Podejrzewam że większość tych, którzy przyjeżdzają do polski – nie tylko Ukraińców -  by polepszyć 

swoją sytuację materialną, nie wdaje się w tego typu dywagacje. Myślę, że ci którzy u siebie w 

rodzinnych stronach uczestniczą w życiu cerkiewnym odnajdą cerkiew i tutaj, o czym 

niejednokrotnie mogłem się przekonać osobiście spotykając obywateli Ukrainy na nabożeństwach 

podczas różnych świąt i w różnych miejscach Polski – ostatnio w Chełmie na święcie Preczystoji. 
Trudno jest się wypowiedzieć jednoznacznie o stosunku wszystkich przebywających w Polsce 

Ukraińców do PAKP. Sądzę, że są wśród nich ludzie Bogobojni jak również mniej czy bardziej 

zlaicyzowani, tak jak  w każdym społeczeństwie. Ci, dla których ważny jest udział w nabożestwach, w 

Eucharystii, po prostu przychodzą do cerkwi.  

 

A.S. : Socjologowie dowodzą, że mniejszości na Podlasiu ulegną spolonizowaniu i zanikną. Co Pan o 

tym sądzi?  

 

Mam na ten temat odmienne zdanie. Uważam, że ci u których tożsamość narodowa jest gruntownie 

ukształtowana będą dążyć do tego, by ich tradycje i kultura były przekazywane młodym pokoleniom. 

Istnieją oczywiście zagrożenia w postaci globalizacji i asymilacji. Nie bez znaczenia jest też tutaj 

polityka państwa wobec mniejszości, a ściślej działania na rzecz podtrzymywania tożsamości 

narodowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz mozliwość utrzymywania łączności z krajami 

macierzystymi. Ale największe znaczenie ma tutaj postawa nas samych. Jeśli będziemy chcieli 

pielęgnować swoją tradycję i kulturę, która przetrwała przez wieki, mimo wielu prób zniszczenia jej 

czy zastapienia jakąś inną i uważać ją za swoją, a przez to cenić i szanować, to przekażemy ją 

kolejnym pokoleniom. 

 

 

 

                                                                                                                                             Dziękuję za rozmowę 
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                          Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie. 
                          Uwaga: (2) oznacz hasła wielowyrazowe. 

 
Poziomo. 

  1) najważniejszy obraz prawosławia w  

       naszym mieście (2). 

12) pierwszy prezent Adama dla Ewy. 

13) surowe mielone mięso wołowe. 

14) przedstawicielka biura podróży za granicą. 

15) przewlekłe zdenerwowanie, depresja, 

       neuroza. 

16) jedno z państewek Beneluksu. 

19) czasami wyboista. 

21) stado dzikich koni. 

23) już ponownie można je uzyskać w Bielsku, 

       stracić można wszędzie (2). 

25) część całości. 

27) przeciwieństwo natarcia. 

29) książkowy zbiór map. 

30) wygrana bez walki. 

31) trzeba go zdać by uzyskać 23 poziomo. 

32) napój chlebowy. 

33) maluje kolorami niebo. 

34) psy szczekają, a ona idzie dalej. 

 

 

 

Pionowo. 

  1) aktorka z bielskiego filmu „Wnyki” (2). 

  2) wpadły w nie jabłka w Rosji. 

  3) biały przysmak z tłustej świni. 

  4) przerwa w teatrze. 

  5) odważnik z rączką, mistrzostwa Polski 

       w tym odbywają się w Bielsku, 

       słowo z angielskiego. 

  6) schodzi pod wodę. 

  7) Żółte, Czerwone, Czarne, Białe. 

  8) miasto w zachodniopomorskim wspoma- 

       gane przez nasze Bractwo. 

  9) ptak domowy z czerwonymi koralami. 

10) z lufcikiem. 

11) nie płacz .... bo tu miejsca brak. 

17) zwolennik religii, poglądów, idei. 

18) kuchenna pralka. 

20) militarny owoc. 

22) daje jaja. 

23) między gminą a województwem. 

24) choroba oczu. 

26) brzeg stołu i uczciwości. 

28) noszona pod koniec nabożeństwa.

 

 

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki : LATO 

Nagrodę książkową wylosowała Agnieszka Kalisz z Białegostoku. 

 

********************************************************************************** 

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 
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Ręcznik obrzędowy                                                                Schody 
 
 

Byłeś przed moim narodzeniem                                          Ubogi duchem 

Zapisany na białym płótnie                                                   proszę Panie 

Tutejszym i ludowym ściegiem                                            o łzy 

Lubianym przez babcię okrutnie                                         na początek 

                                                                                                  drogi wspólnej 

Widziałem będąc dzieckiem małym                                    i 

Ikonę w twoich ramionach                                                  łagodność 

Ty byłeś pośrednikiem stałym 

W moich do Boga pokłonach                                               O sprawiedliwość 

                                                                                                    przy podziale 

Lecz zagubiłem się na drodze                                               chleba 

Nieszczęśliwie stromej i krętej                                             i 

Teraz boję się srodze                                                              miłosierdzie 

 

W realności niepojętej                                                         Wybacz 

Podążam do muzeum ręczników                                                 zaniedbanie czystości 

Niby do Groty Świętej                                                          serca 

                                                                                                  i 

Zegar                                                                                       spraw pokój 

                                                                                                 w mej duszy 

 

Liście powariowały 

Mieszaniną kolorów                                                               A nade wszystko 

Umęczonych słońcem                                                            uczyń godnym 

                                                                                                   cierpienia najwyższego 

Złote alejki                                                                               i 

Plączą się                                                                                  radości 

Pod nogami 

Jak zagubiona 

Myśl 

 

Znów postarzałem się 

Wraz z parkiem                                                                      ANDRZEJ SALNIKOW             

O jedną jesień                              
 

                                       

                                                                                                    

                                                                                                     

                                                                                                    

 



Święty Mikołaj Serbski 
OBJAŚNIENIE BŁOGOSŁAWIEŃSTW 

DZIEWIĘĆ POZIOMÓW PIRAMIDY RAJU (c. d.) 
 

POZIOM SZÓSTY 
 

Błogosławieni czystego serca, albowiem będą oglądali Boga. 
 

Czystość serca buduje się na miłosierdziu. Jest to tak samo naturalne, jak i to, że szósty poziom opiera się 

na piątym. Egoista i skąpiec nigdy nie poczują tego błogosławieństwa, które nazywa się czystością serca. 
Oni nigdy nie będą w stanie zbudować szóstego poziomu swojej piramidy, dlatego  że nie byli w stanie 

wznieść piątego. Abraham był pełen miłosierdzia i miłosierdzie pomogło mu oczyścić serce, a właśnie 

czystym sercem ujrzał on Pana. 

    Dlaczego nie mówi się o czystości duszy, a głosi się czystość serca? A dlatego, że serce jest środkiem 

duszy. Z serca wychodzą myśli, w sercu kryją się pragnienia, w sercu gnieżdżą się wszystkie namiętności. 

Dlatego właśnie udzielono następującej rady: Synu mój! Bardziej niż nad wszelką inną rzeczą czuwaj nad 
swoim sercem, w nim bowiem jest źródło życia(Prz. 4,20-23). 

    Dopóki rdzeń drzewa jest zdrowy, gałązki bez obawy mogą smagać pień, jednakże na nic się nie zda 

kształtność gałązek i obfitość listowia, jeśli rdzeń drążą robaki. Symeon Nowy Teolog nazywał robakami 

grzechy. Grzechy są tym samym dla człowieka, czym robaki -rzeźbiarze dla drzewa. I żadne grzechy nie 

przeżerają tak mocno serca człowieka, jak grzechy potajemne. Jeśli wyciągnąć robaki na słońce, to one 

wyschną. Opowiedz o swoich grzechach choćby jednemu – jedynemu człowiekowi, a zostaną ci 

przebaczone, już ich nie będzie. I robaki, i grzechy są silne tylko w ciemnościach, wyłącznie w 

ciemnościach. 

    Dopóki Dawid trzymał się twardo Prawa Bożego, rozmawiał z Panem i z łatwością podporządkowywał 

się Bożej Woli. Natomiast, gdy złamał Prawo Boże, Pan przestał z nim rozmawiać i zwracał się do niego 

przez innych proroków. 

    Czyste serce to zwierciadło, w którym lubi się przeglądać Pan. Pan Bóg zapisał swoje wielkie i straszne 

imię wszędzie, a Jego obecność odgaduje się w dowolnej zagadce przyrody, natomiast bezpośrednio, bez 

tajemnicy, objawia się On w czystym sercu człowieka. Oto jak człowiek może się wznieść ponad swoją 

naturę! Jak dobrze i radośnie jest ludziom, którzy dostępują zaszczytu przyjęcia do ciasnej komórki 

swojego serca Stwórcę jako Gościa! Dla ludzi ogromnym szczęściem jest to, że ci którzy nie zaglądali do 

żłóbka betlejemskiego i nie widzieli, do jakich głębin może zejść Boża miłość, z trudem mogą w to 

uwierzyć. 

    Człowiek może się wznieść i upaść, ale Pan nie może się wznieść – on może tylko zstąpić. Pan Bóg nie 

ma dokąd się wznosić ponad samego siebie i wznieść się do wyżyn Boga. Ze względu na swoją słabość 

człowiek pada w dół, ale dzięki Bożej sile się podnosi. Człowiek powinien tylko przygotować swoje serce, 

oczyścić je od śmierci drobnych grzeszków i od brudu ciężkich grzechów, a wszystko pozostałe uczyni 

miłość Pana Boga. 

    Serce oczyszcza się wiarą, nadzieją i miłością, bojaźnią Bożą i oczekiwaniem śmierci i strasznego Sądu 

Bożego, zdumieniem wobec stworzeń, stworzonych wielkością i potęgą Najwyższego, cierpliwością i 

łagodnością, jak i wieloma innymi. Ale nawet jeśli serce człowieka zostanie oczyszczone przy pomocy 

tych wszystkich środków, pozostaje w nim mimo wszystko zapach ziemi, grzechu i śmierci i utrzymuje się 

do czasu, aż Duch Święty, jak wiatr spod niebiańskich wyżyn, nie wywietrzy go i jak błyskawica nie 



wypełni go Swoim ozonem. Nie na próżno Ojcowie Kościoła twierdzą: „Dopiero kiedy nawet 

wspomnienia o popełnionym grzechu znikną, można powiedzieć, że serce zostało oczyszczone”. 

     Czystość  serca podobna jest do górskiego kryształu i szósty poziom rajskiej piramidy jest z niego 

zbudowany. Światło z niebios przechodzi przez te przezroczyste ściany i nie napotyka żadnych przeszkód 

. Tam nie pozostały nawet najmniejsze ślady brudu grzechów i nic nie przeszkadza niebiosom rozświetlać 

wszystkich zakątków i zakamarków duszy na tym poziomie. 

    O, chrześcijaninie, kiedy wejdziesz do Królestwa Bożego, budowla twojej duszy rozraduje przeczystych 

aniołów Pańskich, niemowlęta, które Pan wcześnie wziął Sobie, i dziewice, które w swoim dziewictwie 

przeszły przez most śmierci do Raju. Na swoim szóstym poziomie, na poziomie czystości spotkasz ich 

wszystkich i razem z nimi będziesz się delektował kontemplowaniem oblicza Bożego. 

                                                                                                                                                       (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 
książki. 
 
 
 
  

 

 

Untensylia liturgiczne i eucharystyczne. 

 
  

       Na  początku chciałbym wyjaśnić terminy zawarte w temacie: 
Utensylia  - to święte przedmioty, rzeczy, które są potrzebne do sprawowania nabożeństw  
Eucharystyczne – jak sama nazwa wskazuje, są to św. przedmioty wykorzystywane do 
sprawowania najświętszego sakramentu tj. eucharystii. 
 Liturgia- to wspólna modlitwa, służba, wspólne działanie 
 
      Musimy pamiętać że nabożeństwa jakie znamy dzisiaj i ich forma, treść, części 
składowe nie powstały od razu, a formułowały się powoli na przeciągu wielu wieków. 
Również ewaluowały utensylia liturgiczne. Używane w Kościele starochrześcijańskim 
różniły się od utensylii późniejszych  wieków co do formy, sposobu przygotowania, 
zastosowania materiału,  wykończenia. 
       Z pośród wszystkich utensylii liturgicznych pierwszeństwo posiadają  jako 
najważniejsze utensylia eucharystyczne. 
 
Utensylia eucharystyczne – kielich, diskos, zwiezdica, pokrowce, łyżeczka, kopje 
    Te wszystkie święte przedmioty znajdują się na żertwienniku ( stół ofiarny znajdujący 
się w ołtarzu, ustawiony po lewej stronie Prestoła) 
  Początkowo przy odprawianiu Św. Eucharystii posługiwano się zwykłymi naczyniami 
użytku domowego. Dopiero później zaczęto sporządzać specjalne naczynia 
eucharystyczne.  Na ich temat mówi 73 Kanon Apostolski „naczynia eucharystyczne 
powinny być zrobione  starannie z drogocennego materiału”. Do tego wykorzystywano 



szlachetne metale tj. złota, srebra i ozdabiano  szlachetnymi drogocennymi kamieniami np. 
brylantem.  Używano też naczyń wykonanych z  marmuru, szklanych, miedzianych. Np. 
św. Sergiusz z Radoneża odprawiał nabożeństwa w lesie w małej cerkiewce mając szaty 
wykonane ze zwykłego płótna , naczynia eucharystyczne były drewniane. Proste , ubogie 
utensylia nie zmniejszały świętości nabożeństwa. 
 
Kielich – ( cs. potir), czasza , oznacza naczynie do picia. Służy do udzielania Komunii 
Świętej ,Pryczastia.  
W ewangelii czytamy: „ potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc: Pijcie z niego 
wszyscy to jest krew moja czyńcie to na moją pamiątkę”(Mat.26,27). Apostoł Paweł w 
liście do( Kor.10, 16) zaświadcza, że apostołowie za przykładem Chrystusa czynili tak 
samo tj. używali do sprawowania sakramentu eucharystii Św. Kielicha „ Kielich 
błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusa”. 
Kształtem kielich zawsze przypominał okrągłe naczynie oparte na stosunkowo wysokiej 
podstawce. 
Historia: 
W Kościele starożytnym używano różne rodzaje kielichów: 

1. Kielich kapłański 
2. Kielich dla wiernych 
3. Kielich osobisty- posiadali zamożni ludzie 
4. Kielich królewski 
5. Kielich wielkoczwartkowy 
6. Kielich chrzestny 
7. Kielich podróżny 
8. Kielich pogrzebowy 

Jaki był kielich, którego użył Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy trudno ustalić.  
 

Diskos – patena, to talerzyk na podstawce. Swą nazwę bierze od kształtu „ naczynie 
szeroko otwarte”. Jest to naczynie na którym umieszcza się chleb eucharystyczny. Jego 
używanie sięga bardzo dawnych czasów. Wspominają o nim pisarze III i IV w. a ślady 
istnienia paten widzimy na malowidłach ściennych w katakumbach. Początkowo były 
wykonywane ze szkła ( po dzisiaj tak czynią Koptowie) potem robiono z gliny, marmuru, 
onyksu, miedzi, złota, platyny. 
     Diskos symbolizuje na początku Liturgii żłobek betlejemski, a w końcu Liturgii – Grób 
Zbawiciela. Takie podwójne znaczenie pochodzi stąd, że w czasie Liturgii jest 
wspominane całe życie ziemskie Jezusa Chrystusa, od narodzin po śmierć krzyżową.  
 
Zwiezdica – (pl.  Gwiazda) tworzą ją skrzyżowane ze sobą dwa wygięte paski metalu. 
Symbolizuje gwiazdę betlejemską, która prowadziła magów z dalekiego wschodu do 
miejsca narodzin Jezusa Chrystusa; „ A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła 
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię” ( Mat. 2,9). Pod 
względem praktycznym zwiezdica służy do podtrzymywania pokrowca na patenie. 
Powszechnie uważa się że wprowadził ją do użytku liturgicznego Św. Jan Złotousty, aby 



pokazywała środek diskosa, gdzie powinien być ułożony święty chleb eucharystyczny tj. 
Agniec Boży, a pokrowiec nie dotykał go i nie zmieszał ze sobą cząsteczek. 
 
Małe Pokrowce  – pokrowcy, dwie małe narzuty zszyte z pięciu kwadratów w taki sposób 
ze po rozłożeniu tworzą kształt równoramiennego krzyża. Służą do przykrycia góry czaszy 
i pateny. Chronią i osłaniają przygotowane dary od owadów. Symbolizują aniołów 
otaczających niebieski tron Boga. „ Stoją przed Toba tysiące Archaniołów i bez liku 
aniołów, Cherubini i serafini sześcioskrzydli, wieloocy, unoszący się, upierzenie” ( z 
Liturgii Św. Jana Chryzostoma) 
   Pokrowce symbolizują również obłok, który okrył Zbawiciela na krzyżu, a następnie 
zakrył gdy wstępował po Zmartwychwstaniu do nieba. 
 
Duży pokrowiec – ( cs. wozduch)  duża narzuta do przykrywania kielicha i diskosa, w 
kształcie prostokąta. Symbolizuje całun, w którym owinięto ciało Chrystusa po zdjęciu z 
krzyża, przed złożeniem do grobu. Kapłan, pokrywając Św. Dary właśnie pokrowcem, 
odmawia modlitwę „ Godny Józef, zdjąwszy z drzewa Przeczyste Ciało Twoje, całunem 
czystym obwinął, wonnościami okrył i w grobie nowym złożył”.   
Kopje- włócznia, to nóż o trójkątnym ostrzu. Służy do rozdrabniania św. Chleba jak 
również do wyjmowania cząsteczek z prosfor za świętych, żywych i umarłych. 
Symbolizuje włócznię którą jeden z żołnierzy przebił bok ukrzyżowanego Chrystusa; „ 
Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z 
żołnierzy włócznią przebił Mu bok.”( J. 19,34) 
 
Łyżeczka – łżyca, służąca do udzielania wiernym św. Komunii. W pierwszych wiekach 
chrześcijanie otrzymywali Ciało Chrystusa wprost do rąk. Po raz pierwszy zastosowana 
została prawdopodobnie w IV w. przez Św. Jana Chryzostoma. Łacińska nazwa lawis 
oznacza właściwie kleszcze. Takimi kleszczami w wizji proroka Izajasza jeden z 
Serafinów wziął żarzący się węgiel z ołtarza Bożego i poczyścił im usta proroka ( Iz. 1, 5-
6) 
 
    Utensylia liturgiczne, które stanowią wyposażenie Prestoła: antymins, ewangelia, 
darochranicielnica, daronosicielnica, krzyż, siedmioramienny świecznik, kadiło, rypidy.   
 
Antymins – leżąca na środku Prestoła jedwabna chusta z wizerunkiem złożenia ciała 
Jezusa Chrystusa do grobu, w której wszyte są cząsteczki świętych relikwii. Symbolizuje 
płaszczennicę w którą było zawinięte ciało Chrystusa po zdjęciu z krzyża. Bez antyminsu 
poświęconego i podpisanego przez biskupa, nie można odprawiać Boskiej Liturgii. W jej 
czasie trwania jest w odpowiednich momentach rozkładany na prestole a następnie 
zwijany w tzw. iliton, który symbolizuje sudar. W antyminsie znajduje się też gąbka 
grecka, służy do zbierania z diskosa do czaszy, cząsteczek chleba eucharystycznego. 
Symbolizuje nasączoną żółcią i octem gąbkę podniesioną do ust ukrzyżowanego 
Chrystusa. „zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na 
trzcinę, dawał Mu pić” ( Mat.27,48) 



 
Ewangelia- księga liturgiczna, która zawiera tekst czterech ewangelii. 
 
Darochranicielnica – tabernakulum tj. miniatura cerkwi ( zwanej Sion- która symbolizuje 
grób Pański), w której w specjalnej szkatule ( naczyniu) są przechowywane Święte Dary, 
głównie przeznaczone dla chorych. To naczynie w języku cerk. słow. nazywa się 
kowczeg-  tzn. Arka i symbolizuje starotestamentową Arkę Przymierza.  
 
Daronosicielnica – to szkatuła z miniaturowym kielichem, łyżeczką i pojemnikiem na 
Święte Dary. Służy do przenoszenia Św. Komunii obłożnie chorym. 
 
Święty krzyż-  symbol naszego zbawienia. Haniebne narzędzie kaźni, uświęcone 
męczeńską śmiercią Chrystusa. Już w IV w. krzyżami powszechnie ozdabiano i więczono 
świątynie. Wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa pojawił się w V w. O znaczeniu krzyża 
Pismo Święte mówi tak: „ Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na 
zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.” ( 1Kor. 1,18)   
 
 Siedmioramienny świecznik – w Starym Testamencie był symbolem samego Boga. 
Świeczniki były używane w starożytności np. w świątyni Salomona było 10. Liczba 7 
lamp w świeczniku jest symbolem siedmiu darów Świętego Ducha. Jest umieszczony we 
wschodniej stronie świątyni za Prestołem. 
 
 Kadiło – kadzielnica to nieduże naczynie w kształcie wazy z przykrywką podwieszane na 
łańcuszkach, służące do kadzenia.  
 
Rypidy- to metalowe krążki z wizerunkiem sześcioskrzydlatych cherubinów osadzone na 
drążkach. Przeznaczone były do chronienia Św. Darów przed owadami. Rypidy 
symbolizują aniołów otaczających tron boży i niewidzialnie uczestniczących w 
nabożeństwie. 
 
    Pozostałe święte przedmioty liturgiczne używane podczas sprawowania sakramentów i 
obrzędów to: chrzcielnica ( baptysterium), szkatuła chrzcielna ( krestilnyj jaszczyk), 
wieńce ślubne ( korony), dikiry i trykiry, naczynie do błogosławieństwa chlebów, stół do 
nabożeństw żałobnych, kropidło i naczynie na święconą wodę, chorągwie, świeczniki. 
 
 

                                                                                                       Ks. Jarosław Ciełuszecki  
  
 
   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskos (Patena) 

Kielich (Czasza, Potir) 

Komplet utensylii eucharystycznych 

Zwiezdica (Gwiazda)                   Łżyca (Łyżeczka)             Kopije (włócznia) 



 
 

Kielich i Patena pokryte Małymi Pokrowcami 

Duży Pokrowiec i dwa Małe Pokrowce 


