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Minął kolejny rok naszej wspólnej działalno-
ści. Wspierani łaską naszego Zbawiciela oraz 
błogosławieństwem Ojców naszych św. św. Cy-
ryla i Metodego wiernie służyliśmy Bogu i Jego 
Cerkwi modlitwą, słowem i czynem. W żyzną 
glebę ludzkich serc rzuciliśmy ziarno, które 
przyniosło obfity plon kojący duchowy głód 
współczesnego człowieka. 

W pierwszej kolejności myślę tu – dziękując 
Bogu – o sierpniowej pielgrzymce św. relikwii 
św. Spirydona z Trymifuntu. Niczym 1500 lat 
temu porzucił On swój dom (Korfu) by przybyć 
do ludzi, którzy Go kochają i potrzebują. Jakże 
radosnym było widzieć te dziesiątki tysięcy po-
dążających na spotkanie z Nim. Jakże rado-
snym było widzieć Wasze zaangażowanie 
w przygotowanie i zabezpieczenie pielgrzymki. 
Nieprzespane noce, wielogodzinne dyżury, za-
bezpieczanie tras i służb porządkowych. 

Jakże nie wspomnieć o wizycie Pani Pre-
mier Ewy Kopacz w naszej szkole w Białymsto-
ku. 

Nie można pominąć milczeniem aktywnej 
pracy Kół Terenowych. Konferencje naukowe, 
spotkania okolicznościowe itp. Nowi członkowie 
i nowe Koło w Lublinie. 

Tak jak Bożym narodzinom w Betlejem to-
warzyszyła tragedia ucieczki do Egiptu, 
a Zmartwychwstanie poprzedza Golgota, tak 
i nasze sukcesy przeplatały się z trudem i łza-
mi. Bracie Andrzeju Łapko! Serca nasze krwa-
wią, że tak wcześnie musiałeś nas opuścić 
i udać się do domu Ojca Niebieskiego. Wierzy-
my – nie jesteśmy pewni, że zajmiesz tam god-
ne miejsce kontynuując tu rozpoczętą posługę. 
Wiecznaja Ti Pamiat’. 

Śmierć to zaledwie nowy początek. Dlatego 
i My wstępujemy w Nowy Rok pełni zapału 
i nadziei. Ze względu na pamięć Tych, których 
pożegnaliśmy i Tych, którzy zasilili nasze sze-
regi, będziemy dalej działać ku chwale naszego 
Stwórcy i Jego Cerkwi. Życzę Wam dużo sił 
i zdrowia byśmy nie ustawali w naszej pracy. 
Życzę Wam mądrości i pomysłowości by 
2016 r. był nie mniej owocny od 2015. Niechaj 
Chrystus błogosławi Waszym Rodzinom wszel-
kim dobrem i błogosławieństwem. Niechaj za-
chowa je we wszelkiej pomyślności, uchroni od 
wszelkiego zła i niebezpieczeństwa. Niechaj 
spiżarnie Wasze będą pełne dóbr ziemi, a ser-
ca dóbr nieba. Życzę Wam żarliwej modlitwy, 
mocnej wiary, gorącej miłości i niezachwianej 
nadziei, a ponad wszystko boskiej mądrości. 

Mnogaja Wam Leta! 

Bazyli Piwnik 

Bracia i Siostry! Bratczycy! 

 

 

Hymnografia to pojęcie związane nierozłącznie z na-
bożeństwem – tyczy się wszelkich utworów, zmiennych 
części nabożeństw dostosowywanych do dnia i święta. 
Każdy z utworów posiada dwie cechy – tekst i melodię. 
Widać to w etymologii słowa „hymnografia”. Cząstka 
„hymn” odnosi się do muzyki, „grafia” zaś – do czasowni-
ka „pisać”. Piękno starych wierszy, które powstały 
w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, piękno pie-
śni harmonizujące ze słowami powinno być rozpatrywa-
ne przede wszystkim bez oderwania od nabożeństwa – 
poza analizą literacką, powinni-
śmy zwrócić uwagę jak teksty 
odnoszą się do teologii i co 
wnoszą do naszego życia. 

Znaczenie hymnografii 
w wiadomości kościelnej jest 
tak ogromne, że powszechne 
przyjmowanie dogmatów zaw-
sze odbywało się m.in. poprzez 
włączenie dogmatu do Liturgii, 
czyli umieszczenie treści doty-
czących danej nauki w boga-
tym zbiorze tekstów nabo-
żeństw. 

CECHY WSPÓLNE NABOŻEŃSTW 
KU CZCI ŚWIĘTYCH BISKUPÓW 

Święty Spirydon należy do kategorii świętych hierar-
chów – świętych biskupów. Kategoria ta w języku grec-
kim nosi nazwę „ιεράρχης” czyli „hierarcha”. Słowo to 
pochodzi od połączenia przymiotnika „hieros” oznaczają-
cego coś lub kogoś świętego, przeznaczonego do służby 
Bogu (stąd rzeczownik „iereas” oznaczający kapłana) 
oraz morfemu „arch” oznaczającemu coś lub kogoś nad-
rzędnego, pierwszego. Hierarcha to więc arcykapłan. 
W języku cerkiewnosłowiańskim na określenie świętego 
należącego do kategorii hierarchów używa się terminu 
swiatitiel. 

Nabożeństwa ku czci świętych hierarchów mają wie-
le elementów wspólnych. Co do struktury, nie różnią się 
od nabożeństw ku czci świętych z innych kategorii. 
W kwestii linii melodycznych są bardzo różnorodne. Je-
żeli chodzi o tekst, to poza elementami dotyczącymi bez-
pośrednio wydarzeń z życia poszczególnych świętych 

Hymnografia ku czci świętego Spirydona 
ks. hieromnich Paweł (Karczewski) 

mają elementy charakterystyczne dla wszystkich bisku-
pów. 

W tekstach mówi się, że hierarchowie noszą w sobie 
Boga. Używane są często przymiotniki „teoforyczny” 
i „pneumatoforyczny” (cs. bohonosnyj i duchonosnyj) – 
pierwszy oznacza, że święty nosi (czy też ma w sobie) 
Boga, drugi, że nosi Ducha Świętego. Hierarchów okre-
śla się często w hymnografii mianem słońca, czy lampio-
nu – oświetlającego drogę innym, rozjaśniającego mrok 
niewiary i kłamstwa czy też roztaczającego niegasnącą 

światłość. 

Wychwalana jest także często 
mądrość świętego. Biskup 
w hymnografii zawsze przedsta-
wiony będzie jako mądry. Ale 
mądry przede wszystkich 
w znaczeniu oświecenia przez 
Boga. 

Jeden z hymnów nabożeństwa 
ogólnego ku czci świętych hie-
rarchów z księgi zwanej minieją 
ogólną (cs. obszczaja minieja) 
zbudowany jest jako zbiór meto-
nimii – figur opisujących święte-

go za pomocą jego atrybutów bądź cech związanych 
z piastowań przezeń posługą. Czytamy m.in.: Blasku 
duchowej światłości, lampionie Kościoła, hierarsze pięk-
no, mniszego postnego życia gorliwa reguło. 

W innym tekście pojawia się nawiązanie do słów 
Chrystusa, który powiedział o sobie: Ja jestem dobrym 
pasterzem (J 10,11). Tym mianem określani są także 
święci hierarchowie, traktowani w prawosławnej eklezjo-
logii jako namiestnicy Jezusa Chrystusa na ziemi. 
W hymnie słyszymy – Ty jesteś pasterzem dobrym i nau-
czycielem żarliwym. 

Warto zacytować tekst troparionu – głównego hymnu 
ku czci świętego. W przypadku biskupów troparion ogól-
ny brzmi następująco: 

Przez prawdziwość Twych czynów, ojcze (imię święte-
go), stałeś się regułą wiary dla Twojej owczarni, wzorem 
cichości, nauczycielem wstrzemięźliwości, dlatego swą 
pokorą zdobyłeś wywyższenie, ubóstwem bogactwo. 
Módl się do Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych. 

W bieżącym roku wielkim wydarzeniem była pielgrzymka relikwii św. Spirydona do naszego kraju. Poprzedzał ją cykl 
konferencji zorganizowanych przez Bractwo św. św. Cyryla i Metodego. Wykłady przybliżające postać św. Spirydona 
odbyły się m.in. w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku, Hajnówce, Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim, Łodzi, Krakowie 
i Sanoku. W związku z przypadającym 25 (12) grudnia dniem pamięci Świętego, pragniemy zaprezentować wybrane 
zagadnienia związane z Jego postacią. 
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Ku czci wielu świętych istnieje oddzielny skompono-
wany specjalnie dla nich troparion. Tekst ogólny jest wy-
korzystywany w przypadku świętych, którym nie napisa-
no innego tekstu troparionu. Do tego grona należy m.in. 
jeden z najbardziej znanych i czczonych w Kościele pra-
wosławnym hierarchów – św. Mikołaj Cudotwórca. Posia-
da on jako jedyny ze świętych – oprócz św. Jana Chrzci-
ciela i dwunastu apostołów – swój dzień pamięci w cyklu 
tygodniowym (czwartek). Co czwartek podczas nabo-
żeństw rozbrzmiewa ten właśnie troparion. 

W kanonie – poetyckim zbiorze pieśni recytowanym 
na jutrzni – podmiot liryczny zwraca uwagę na róże sfery 
działalności biskupa. Mówi m.in. o kerygmacie – głosze-
niu słowa Bożego. Rozumem Boskim wzbogaciwszy się, 
słowo żywe z serca wylałeś, napajając dusze przepełnio-
ne namiętnościami. Działalność homiletyczna jest przyto-
czona do strumienia czy też do rzeki, który gasi pragnie-
nie wiernych. W innym fragmencie czytamy – Kapiąc ze 
swoich ust Boską słodycz, ojcze, gorzkiej bezbożności 
wysuszyłeś krople, napajając pobożnych napojem Boże-
go rozumu. W kanonie spotykamy porównanie języka, 
narzędzia mówcy, do pióra – narzędzia pisarza: Język 
twój, rozumnie rozwinąwszy się z Ducha, niczym pióro 
pisarza, zapisał w sercach pobożnych słowo pełne Łaski. 

W dalszej części kanonu mówi się o tym, że święty 
biskup zdołał odeprzeć pokusy szatana. Metaforą pokus 
jest w tym przypadku znana z opisu upadku prarodziców 
w Raju postać węża – Pysznego węża pokorą swoją 
ukorzyłeś, o błogosławiony. 

W ostatniej pieśni kanonu pojawia się tematyka 
eschatologiczna. Święty przedstawiony jest jako przeby-
wający w Raju wśród zastępów innych świętych. Podkre-
ślana jest moc jego modlitwy i orędownictwa przed Bo-
giem – Oglądasz Boskie i anielskie światłości, patriar-
chów i męczenników, apostolskie pięk-
no, modlisz się wraz z nimi do Przyja-
ciela Człowieka, by odpuścił nam na-
sze grzechy i dał nam poprawę życia. 

OGÓLNE INFORMACJE O NA-
BOŻEŃSTWIE KU CZCI ŚW. 

SPIRYDONA 
Pamięć świętego Spirydona przy-

pada na dzień 12/25 grudnia. W prak-
tyce kalendarza juliańskiego dzień ten 
wypada w dniu 25 grudnia według ka-
lendarza państwowego. 

Nabożeństwo ku czci św. Spirydo-
na jest nieco inne w praktyce greckiej 
i słowiańskiej. Różnice zawierają się 
zarówno w tekście jak i w formie. 
W tradycji słowiańskiej Spirydon nie 
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brak przewidzianej wielkiej doksologii i ogólna przewi-
dziana przewaga tekstów z Oktoicha nad tekstami z Me-
nei. W praktyce greckiej na wieczerni występują pełne 
stichery na stichownie (nie tylko przedostatnia, jak u Sło-
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(30 listopada) do początku właściwego 
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jest różny w każdej tradycji. Teksty te zostaną pokrótce 
omówione w dalszej części tekstu. 

HYMNY Z WIECZERNI 
Pierwsze hymny z wieczerni – tzw. na „Panie, wo-

łam” (cs. Na Hospodi wozzwach) – są w melodii piątego 
tonu. W księgach liturgicznych znajdziemy ponadto przy 
nich adnotację – prosomion (cs. podobien) „Raduj się”. 
Śpiewane są one zatem w tej samej linii melodycznej, co 
znany z III Niedzieli Wielkiego Postu i święta Podwyższe-
nia Krzyża Pańskiego hymn „Raduj się życiodajny Krzy-
żu” (cs. Radujsia żywonosnyj Krestie). 

Święty Spirydon określany jest w nich za pomocą 
licznych peryfraz – „krynica cudów”, „niewyczerpalny 
strumień miłości”, „jaśniejący lampion”, „organy Ducha”, 
„niebiański człowiek”, „ziemski anioł”. Pojawia się rów-
nież nawiązanie do uczestnictwa Spirydona w I Soborze 
Powszechnym w Nicei w 325 r. – Ty, który żyłami mą-
drych i prostych twych słów z Łaski Bożej, złego wroga 
i nierozumnego Ariusza zdusiłeś, naukę Bożą wszystkim 
objaśniłeś (…) oświeciłeś prawosławnych, by wychwalali 
jedno Słowo, jako zaprawdę współistotne Ojcu niemają-
cemu początku. Święty Spirydon w bardzo prosty sposób 
objaśnił wszystkim prawidłową naukę o drugiej Hiposta-
zie Trójcy Świętej – Synu Bożym. 

We wspomnianych hymnach pojawiają się też infor-
macje o cudach jakich dokonał święty – zmarłych z Łaski 
Bożej wskrzesiłeś i węża w złoto przemieniłeś. 

Czytamy także – Pamięć twoją wychwalamy, oraz 
relikwii boski i święty relikwiarz czcimy, z którego wycie-
ka uleczający boski strumień, i wielkie miłosierdzie. 
W oryginalnym tekście nie jest użyte słowo „relikwiarz” 
ale słowo odnoszące się do „miejsca, w którym coś się 
przechowuje” – w jęz. greckim „θήκην” (w tym przypad-
ku: cs. raka). To samo greckie słowo użyte jest w Ewan-
gelii św. Jana – Schowaj miecz do pochwy (J 18,11). 
Wspomnienie o relikwiarzu i relikwiach, z uwzględnie-
niem ich cudownych właściwości, ma za zadanie nie tyl-
ko przenieść nas duchowo na wyspę Korfu, ale zwrócić 
uwagę na ponadczasowość oraz znaczenie śmierci dla 
chrześcijanina. W jednym tekście mówi się o cudach, 

które święty dokonywał za życia, jak i o tych, których do-
konuje po śmierci. Wynika z tego, że śmierć wcale nie 
jest zakończeniem życia człowieka, lecz przejściem do 
nowego życia – w tym przypadku życia błogosławionego. 

W nabożeństwie ku czci św. Spirydona używa się 
dwóch troparionów. Jeden z nich jest troparionem ogól-
nym, o którym była już mowa. Nie występuje on w grec-
kiej i rumuńskiej wersji nabożeństwa. We wszystkich tra-
dycjach pojawia się zaś inny troparion: 

Pierwszego soboru okazałeś się obrońcą i cudotwórcą, 
teoforyczny Spirydonie, ojcze nasz. Przeto martwą 
z grobu wskrzesiłeś i węża w złoto przemieniłeś. A kiedy 
śpiewałeś święte modlitwy, aniołowie wespół z tobą słu-
żyli, o święty. Chwała Temu, Który dał ci moc. Chwała 
Temu, Który cię ukoronował. Chwała Temu, Który 
wszystkim czyni tobą uzdrowienia. 

Hymn można podzielić na dwie części. Pierwsza to 
krótka opowieść o życiu i cudach świętego, druga zaś to 
epilog występujący w wielu innych troparionach, wy-
chwalający nie tyle świętego, co Boga. W ostatnich sło-
wach wyrażona jest ważna myśl, że wszystkie cuda, któ-
rych dokonywał i dokonuje św. Spirydon w rzeczywisto-
ści są cudami, których dokonuje za jego sprawą Bóg. 

HYMNY Z JUTRZNI 
Główną część jutrzni zajmuje kanon poświęcony Spi-

rydonowi. Kanon to długi utwór poetycki bazujący na 
dziewięciu biblijnych pieśniach (odach) z Septuaginty. 
Każda z pieśni rozpoczyna się hirmosem – śpiewanym 
utworem wprowadzającym w tematykę pieśni, kończy się 
zaś katabasją – utworem nawiązującym zwykle do okre-
su liturgicznego. Krótkie teksty pomiędzy hirmosem i ka-
tabasją to tropariony. Osiem pierwszych pieśni ma cha-
rakter starotestamentowy, dziewiąta – nowotestamento-
wy. Druga pieśń śpiewana jest bardzo rzadko – m.in. 
w Wielkim Kanonie Pokutnym, we wtorki Wielkiego Po-
stu oraz w sobotę rodzicielską tydzień przed rozpoczę-
ciem Wielkiego Postu. 

Autorstwo kanonu ku czci św. Spirydona należy do 
św. Teofana Naznaczonego, metropolity nicejskiego (żył 
on między VIII a IX w.). 

Święty Spirydon, zanim został wybrany na biskupa, 
był prostym pasterzem. W pierwszej pieśni kanonu po-
równywany jest do proroka Dawida – Od trzody, niczym 
Dawida, przyjął cię Stwórca, powoławszy do pasienia 
rozumnej trzody. Na porównanie do innej starotestamen-
towej postaci napotykamy przy opisie gościnności Spiry-
dona – Do Abrahamowej gościnności upodobniłeś się, 
dla wszystkich drzwi swego domu otworzyłeś. 

Do udziału w I Soborze Powszechnym odwołuje się 
dziewiąta pieśń kanonu. W jednym z troparionów czyta-
my – Niemającego początku Ojca Syna w jasny sposób 
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głosiłeś, współistotnego Ojca i wespół wiecznie istnieją-
cego, pośród teoforycznych ojców zajaśniałeś i niepra-
wych zamknąłeś usta, hierarcho błogosławiony. 

AKATYST KU CZCI ŚW. SPIRYDONA 
Kwestią, której nie można byłoby pominąć mówiąc 

o hymnografi świętego Spirydona jest akatyst ku jego 
czci. Mimo, że nie ma on takiego znaczenia, co pozosta-
łe analizowane wcześniej hymny i nie jest związany 
z żadnym nabożeństwem cyklu dobowego, to jednak 
stanowi część zbioru tekstologii związanej z postacią św. 
Spirydona wykorzystywaną do modlitwy. 

Akatyst to jedna z form modlitwy do świętych. Składa 
się on ze zbudowanych podobnie do siebie i następują-
cych na przemian dwunastu kontakionów i dwunastu iko-
sów. Każdy ikos kończy zbiór krótkich wezwań rozpoczy-
nających się od anafory brzmiącej w języku greckim 
Chaire (w jęz. cerkiewnosłowiańskim Radujsia). Termin 
ten wyraża pozdrowienie, powitanie oraz nawoływanie 
do radości. Tym słowem, wg Ewangelii św. Łukasza, po-
zdrowił Bogurodzicę archanioł Gabriel (Łk 1,28). Wielość 
znaczeń powoduje problemy z dokładnym przetłumacze-
niem zwrotu. Najczęściej spotykane są wersje „Bądź po-
zdrowiony”, „Witaj”, bądź „Raduj się”.  

Wszystkie akatysty powstały na wzór głównego i je-
dynego powszechnie używanego liturgicznie akatystu ku 
czci Bogurodzicy. W tradycji słowiańskiej akatysty odgry-
wają w praktyce dużą rolę i są recytowane zarówno pod-
czas modlitwy domowej jak i zbiorowej – podczas moleb-
nów w cerkwi. 

Pozwolę sobie zacytować fragment pierwszego ikosu 
z akatystu ku czci św. Spirydona – zbiór pozdrowień 
skierowanych do świętego: 

Raduj się umyśle kontemplujący tajemnice Najświęt-
szej Trójcy. 

Raduj się, któryś wzbogacił się świetlistym zajaśnie-
niem Ducha. 

Raduj się lampionie jaśniejący. 
Raduj się, któryś umysł swój beznamiętnością 

oświecił. 
Raduj się, któryś od młodości prawdziwą prostotę 

i milczenie pokochał. 
Raduj się upiększenie czystości. 
Raduj się miłości niewyczerpany strumieniu. 
Raduj się, któryś gościnność Abrahama naśladował. 
Raduj się, któryś dla wszystkich z obfitą miłością 

drzwi swego domu otwierał. 
Raduj się biednych orędowniku. 
Raduj się, przed którym korzą się ludzie. 
Raduj się, któryś jest miejscem przebywania Naj-

świętszego Ducha. 
Raduj się Spirydonie, przecudowny cudotwórco! 
Warto zwrócić uwagę na termin „beznamiętność”. 

W języku greckim brzmi on „apatheia” (cs. biezstrastije). 

Chodzi tu o wolność człowieka od przyzwyczajenia do 
różnych grzechów, które określa się mianem namiętno-
ści. Beznamiętność jest więc terminem o pozytywnym 
znaczeniu. To cel, do którego powinni dążyć wszyscy 
chrześcijanie.  

Trzynastokrotną anaforę kończy epilog Raduj się 
Spirydonie, przecudowny cudotwórco!, który pojawiać się 
będzie na końcu każdego ikosu. 

ZAKOŃCZENIE 
Hymnografia świąteczna to niewyczerpalna kopalnia 

teologii. Można z niej czerpać nieustannie i bez końca. 
To nauka przeżywana wspól-
nie z modlitwą. Warto czytać 
hymny liturgiczne ku czci 
świętych i pamiętać o tym, co 
inspirowało poetów-teologów 
– Pismo Święte, twórczość 
Ojców Kościoła i żywoty 
świętych. 

Wnętrze katedry, w której przechowywane są relikwie św. Spirydona. 
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niem zwrotu. Najczęściej spotykane są wersje „Bądź po-
zdrowiony”, „Witaj”, bądź „Raduj się”.  

Wszystkie akatysty powstały na wzór głównego i je-
dynego powszechnie używanego liturgicznie akatystu ku 
czci Bogurodzicy. W tradycji słowiańskiej akatysty odgry-
wają w praktyce dużą rolę i są recytowane zarówno pod-
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nów w cerkwi. 

Pozwolę sobie zacytować fragment pierwszego ikosu 
z akatystu ku czci św. Spirydona – zbiór pozdrowień 
skierowanych do świętego: 

Raduj się umyśle kontemplujący tajemnice Najświęt-
szej Trójcy. 

Raduj się, któryś wzbogacił się świetlistym zajaśnie-
niem Ducha. 

Raduj się lampionie jaśniejący. 
Raduj się, któryś umysł swój beznamiętnością 

oświecił. 
Raduj się, któryś od młodości prawdziwą prostotę 

i milczenie pokochał. 
Raduj się upiększenie czystości. 
Raduj się miłości niewyczerpany strumieniu. 
Raduj się, któryś gościnność Abrahama naśladował. 
Raduj się, któryś dla wszystkich z obfitą miłością 

drzwi swego domu otwierał. 
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Raduj się, przed którym korzą się ludzie. 
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świętszego Ducha. 
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W języku greckim brzmi on „apatheia” (cs. biezstrastije). 

Chodzi tu o wolność człowieka od przyzwyczajenia do 
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ści. Beznamiętność jest więc terminem o pozytywnym 
znaczeniu. To cel, do którego powinni dążyć wszyscy 
chrześcijanie.  

Trzynastokrotną anaforę kończy epilog Raduj się 
Spirydonie, przecudowny cudotwórco!, który pojawiać się 
będzie na końcu każdego ikosu. 

ZAKOŃCZENIE 
Hymnografia świąteczna to niewyczerpalna kopalnia 

teologii. Można z niej czerpać nieustannie i bez końca. 
To nauka przeżywana wspól-
nie z modlitwą. Warto czytać 
hymny liturgiczne ku czci 
świętych i pamiętać o tym, co 
inspirowało poetów-teologów 
– Pismo Święte, twórczość 
Ojców Kościoła i żywoty 
świętych. 

Wnętrze katedry, w której przechowywane są relikwie św. Spirydona. 

 

 

W Warszawie wmurowano kamień węgielny pod 
budowę nowej cerkwi 

(na podstawie: www.orthodox.pl) 
5 grudnia 2015 r. zapisał się w historii Prawosławnej 

Cerkwi w Polsce jako dzień wiekopomnego wydarzenia. 
Jego Świątobliwość Bartłomiej I, Arcybiskup Konstanty-
nopola i Patriarcha Ekumeniczny dokonał poświęcenia 
kamienia węgielnego pod budowę świątyni Mądrości Bo-
żej na warszawskim Ursynowie. 

Jego Świątobliwość Patriarcha Bartłomiej w słowie 
przygotowanym na tą okazję wielokrotnie podkreślał ran-
gę wydarzenia jakim jest wyświęcenie nowej świątyni 
w centrum Diecezji Warszawsko-Bielskiej, w samej stoli-
cy naszego kraju. Przy tej okazji wspomniał o pierwo-
wzorze, który znajduje się teraz w muzułmańskiej Turcji. 
Zaznaczył on m.in., iż: Hagia Sophia nie jest w tej chwili 
muzeum, nie jest też meczetem, lecz zawsze była ona 
i nadal jest prawosławną świątynią, w ścianach której 
aniołowie po cichu płaczą i zanoszą modlitwy do Boga. 

Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metro-
polita Warszawski i całej Polski zauważył, iż budowa no-
wej cerkwi w Warszawie jest wydarzeniem wielkim i po-
wstaje w rocznicę wielkich wydarzeń, takich jak: 25. rocz-
nica odzyskania całkowitej suwerenności przez Polskę 
i 90. rocznicę otrzymania autokefalii przez Polską Cer-
kiew. Ludzkość w dzisiejszych czasach jest doświadcza-
na i podzielona, potrzebuje cudu i wydarzeń niezwykłych, 
którym dzisiejsze wydarzenie jest bez wątpienia. Jego 
Eminencja zaznaczył, iż: Świątynia prawosławna w swo-
jej całości jest zawsze zamkniętą Księgą. Każdy kamień, 
każda jej część, po poświęceniu, staje się śpiewem, Li-
turgią i nabiera majestatycznej świętości. Podkreśla to 
rytuał jej poświęcenia. Misterium to oddziela ją od świec-
kiej przestrzeni, oczyszcza ją w epiklezie wzywając Du-
cha Świętego, Który przemienia każde miejsce w okre-
ślone miejsce Teofanii, Św. Górę, w Centrum Kosmicz-
ne, drabinę Jakubową. 

W fundamenty świątyni wmurowane zostały relikwie 
świętych męczenników: św. Dzieci Betlejemskich, które 

zginęły na rozkaz Heroda 
oraz św. męczennika naszej 
ziemi Młodzieńca Gabriela 
Zabłudowskiego. 

W ceremonii poświęcenia 
i wmurowania kamienia wę-
gielnego pod budowę świąty-
ni Mądrości Bożej w Warsza-
wie uczestniczyli liczni człon-
kowie prawosławnego epi-
skopatu w Polsce: abp Szy-

mon, abp Abel, abp 
Jakub, bp Jerzy, bp 
Paisjusz, oraz metropo-
lita Francji Emanuel 
i metropolita pruski El-
pidifor (członkowie de-
legacji patriarchatu). 
Wśród zebranych zna-
leźli się również repre-
zentanci innych wyznań 
chrześcijańskich, Ko-
ściół rzymskokatolicki 
reprezentował kardynał 
Kazimierz Nycz. Obec-
ni byli również przed-
stawiciele Kancelarii 
Prezydenta, Rady Mini-
strów, Władz Miasta 
oraz Władz Dzielnicy 
Ursynów. 

Jego Eminencja Metropolita Sawa ze szczególnym 
słowem podziękowania zwrócił się do autora projektu 
świątyni architekta Andrzeja Markowskiego i Komitetu 
Budowlanego, na czele z ks. prot. Adamem Siemieniu-
kiem i ks. diakonem Markiem Łopatiukiem, którzy to od 
samego początku niosą na swych barkach trud związany 
z powstaniem świątyni Hagia Sophia w Warszawie. 
Zwierzchnik PAKP stojąc na fundamentach przyszłej cer-
kwi z nadzieją rzekł: „Jesteśmy u początku drogi. Rozpo-
czynamy wielkie dzieło i prosimy Wszechmocnego Boga, 
by Jego błogosławieństwo towarzyszyło mu do jego za-
kończenia.” 

Kolejnego dnia w niedzielę, patriarcha Bartłomiej mo-
dlił się w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie. Świętej 
Liturgii przewodniczył metropolita Sawa, któremu asysto-
wali arcybiskupi i biskupi obu Kościołów. 

zdj. www.orthodox.pl 
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CAŁONOCNE CZUWANIE 
Wieczorem przed niedzielami i dniami świątecznymi 

jest odprawiana szczególna służba Bogu, zwana cało-
nocnym czuwaniem. To nabożeństwo nazywa się tak 
dlatego, że w dawnych czasach zaczynało się wieczo-
rem i kończyło rano. Przez całą noc przedświąteczną 
wierni przebywali w cerkwi i modlili się. Również w obec-
nych czasach istnieją jeszcze takie święte miejsca, gdzie 
całonocne czuwanie trwa około sześciu godzin. Tak by-
wa w monasterach na Atosie. 

Chrześcijański obyczaj modlenia się w nocy jest bar-
dzo stary. Apostołowie, trochę na przykładzie Zbawiciela, 
Który nie raz w Swoim ziemskim życiu wykorzystywał 
nocny czas na modlitwę, trochę z bojaźni przed swoimi 
wrogami, odbywali modlitewne spotkania w nocy. 

Całonocne czuwanie przedstawia historię zbawienia 
rodu człowieczego przez przyjście na ziemię Syna Boże-
go i składa się z trzech części: wieczerni1, jutrzni i nabo-
żeństwa pierwszej godziny kanonicznej. 

JUTRZNIA 
Drugą częścią całonocnego czuwania jest jutrznia 

następująca bezpośrednio po wieczerni. Rozpoczyna się 
ona radosną pieśnią aniołów ogłaszających Narodzenie 
Chrystusa (mała doksologia): Слава в вышних Богу, 

и на земли мир, в человецех благоволение2 
(Łk 2, 14). 

Po niej zaczyna się sześciopsalmie. Czytane jest 
sześć wybranych psalmów króla Dawida (3, 37, 62, 87, 
102, 142), w których prosimy Boga o oczyszczenie 
z grzechów, którymi obrażamy Boga nie bacząc na Jego 
ciągłą troskę o nas. Podczas czytania sześciopsalmia 
kapłan, początkowo w prezbiterium, a później na ambo-
nie, prosi Boga o odpuszczenie grzechów oraz dar wiary, 
nadziei i miłości. Prosi o błogosławieństwo i zbawienie 
dla wszystkich obecnych na nabożeństwie i wszystkich 
prawosławnych chrześcijan. Niepełne oświetlenie 
w świątyni przy czytaniu sześciopsalmia przypomina 
o stanie duszy będącej w grzechu. Pokorne wyjście ka-
płana z prezbiterium na ambonę wskazuje na ciche życie 
Jezusa w Nazarecie, z którego tylko czasami przychodził 
do Jerozolimy pomodlić się w czasie świąt. Czytanie 
pierwszej połowy sześciopsalmia wyraża żal duszy, od-
dalonej od Boga i poszukującej Jego4. Druga połowa 
sześciopsalmia odkrywa stan duszy skruszonej, pogo-
dzonej z Bogiem. Sześciopsalmie kończy się trzykrotnym 
wołaniem na cześć Boga: аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже!3 

Po wielkiej ektenii są śpiewane wersety ze 117 psal-
mu króla Dawida: Бог Господь и явися нам, 
благословен грядый во имя Господне5, wskazujące na 
objawienie się ludziom Zbawiciela w charakterze Nau-
czyciela i Cudotwórcy. Przypominają Chrystusa, który 
dla nas przyszedł na świat. Przypominają o dokonanym 
przez Niego zbawieniu rodu człowieczego. 

Następnie jest śpiewany troparion święta oraz czyta-
ne dwie katyzmy. Są to grupy psalmów króla i proroka 

Prawosławne nabożeństwa to wielka skarbnica, z której mogą czerpać wszyscy wierni. Teolodzy i ludzie świeccy. 
Ludzie o umysłach humanistycznych i ścisłych. Dusze poetyckie i twardo stąpające po ziemi. Najczęściej mamy do czy-
nienia z nabożeństwami powszechnymi odprawianymi w naszych cerkwiach. Są to nabożeństwa w intencji wszystkich, 
w których udział bierze ogół wiernych. Powszechne nabożeństwa cerkiewne dzielą się na trzy cykle: dobowy, tygodnio-
wy i roczny. 

O nabożeństwach 
część trzecia – jutrznia i pierwsza godzina kanoniczna 

(Aleksy Kordiukiewicz) 

1 O wieczerni można przeczytać w nr 3/2015 (69) Biuletynu 
Informacyjnego. 

2 Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach 
upodobanie ku dobremu. 
3 Alleluja, Alleluja, Alleluja, chwała Tobie, Boże. 
4 Św. Paisjusz Hagioryta odpowiadając na pytanie, dlaczego 
nie należy siadać podczas sześciopsalmia pisze: „Dlatego, że 
symbolizuje ono Sąd Ostateczny. Dlatego dobrze jest, jeśli 
w trakcie sześciopsalmia umysł podąża ku godzinie Sądu 
Ostatecznego. Sześciopsalmie zajmuje sześć – siedem minut. 
Po pierwszej części nawet nie żegnamy się, gdyż Chrystus 
przyjdzie teraz nie po to, żeby ukrzyżować się, ale objawić się 
[światu] jako Sędzia. 
5 Bóg i Pan, i objawił się nam. Błogosławiony, który idzie w imię 
Pańskie. (W dni powszednie podczas postów zamiast pieśni 
„Pan Bóg, i objawił się nam” śpiewa się „Alleluja”.) 

Podczas czytania sześciopsalmia. Za: www.pravrielt.ru 
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Dawida. Psałterz podzielony jest na 20 takich grup. 
W czasie czytania psalmów wierni mogą w cerkwi sie-
dzieć (słowo katyzma z języka greckiego oznacza sie-
dzenie). Po każdej katyzmie wygłaszana jest mała 
ektenia. 

POLIELEOS (POLIJELEJ) 
Następnie zaczyna się najbardziej uroczysta część 

całonocnego czuwania nazywana polieleosem (z grec-
kiego oznacza to wielkie miłosierdzie lub wiele oliwy). 
Wrota królewskie otwierają się, światła pogaszone pod-
czas czytania sześciopsalmia i katyzm są zapalane po-
nownie. Chór śpiewa chwalebną pieśń Bogu pochodzącą 
z psalmów 134 i 135: Хвалите имя Господне, хвалите 
раби Господа, аллилуия! Благословен Господь от 
Сиона живый во Иерусалиме, аллилуия! 
Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век 
милость Его, аллилуия! Исповедайтеся Богу 
небесному, яко благ, яко в век милость Его, 
аллилуия!6 W niedzielę o Synu Marnotrawnym, Mięso-
pustną i Seropustną czytany jest jeszcze psalm 136 wy-
rażający żal Izraelitów za utraconą Ziemią Obiecaną. 
Kapłan z diakonem okadzają całą cerkiew. Otwarte wro-
ta królewskie pokazują nam odwalenie przez anioła ka-
mienia z grobu Pańskiego, skąd zaświeciło nam nowe 
życie wieczne, pełne duchowej radości i wesela. Cho-
dzenie odprawiających nabożeństwo po cerkwi z kadziel-
nicą przypomina nam św. niewiasty niosące wonności, 
które poszły do grobu Pańskiego w noc Zmartwychwsta-
nia, aby pomazać Ciało Chrystusa. 

Przed niedzielami w celu lepszego utrwalenia myśli 
o Zmartwychwstaniu Chrystusowym są śpiewane tropa-
riony, w których jest wypowiadana przyczyna naszej ra-
dości ze Zmartwychwstania Pańskiego. Każdy troparion 
zaczyna się słowami wychwalającymi Pana: 
благословен еси Господи, научи мя оправданием 
Твоим7. Niedzielny polieleos kończy się czytaniem frag-
mentu św. Ewangelii zawierającym opis zmartwychwsta-
łego Zbawiciela. Święta Ewangelia jest wynoszona na 
środek świątyni. Wierni ją całują myśląc o wszystkich 
dziełach zmartwychwstałego Pana. Chór (razem z wier-
nymi) śpiewa w tym czasie pieśń wzywającą do pokło-
nienia się Zmartwychwstaniu Chrystusowemu. 

Воскресение Христово видевше, поклонимся 
Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. 
Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое 
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8 Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy, pokłońmy się 
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Pomazanie olejem. Za: www.verbilki.prihod.ru 
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9 Bogurodzicę i Matkę Światłości w pieśniach wywyższajmy! 

10 Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim 
Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem 
błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie 
rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – 
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla 
tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, roz-
prasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca 
władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca 
dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swo-
im, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał 
naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. 
11 Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwaleb-
niejszą od Serafinów, któraś bez zmiany Boga Słowo zrodziła, 
Ciebie, prawdziwą Bogurodzicę, wywyższamy. 
12 Chwała Tobie, Który pokazałeś nam światłość!  
13 Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach 
upodobanie ku dobremu. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, 
kłaniamy się Tobie, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo 
wielka jest chwała Twoja… 

W zależności od święta i okresu roku cerkiewnego 
tekst i melodia pieśni się zmieniają. Niezmienne pozosta-
ją tylko tematy z Pisma Świętego. 

1. pieśń, to pieśń którą śpiewał Mojżesz z Izraelitami 
po cudownym przejściu narodu żydowskiego przez Mo-
rze Czarne (Wj 15,1–19). 

2. pieśń jest zestawiona według pieśni, którą śpiewał 
prorok Mojżesz przed swoją śmiercią (Pwt 32,1-43). Tą 
pieśnią prorok chciał doprowadzić naród żydowski do 
pokajania. Jako taka, z powodu demaskatorskiego i sro-
giego charakteru, jest śpiewana tylko podczas Wielkiego 
Postu. W pozostałym okresie po pieśni pierwszej w ka-
nonie bezpośrednio następuje pieśń trzecia. 

3, pieśń jest dziękczynną modlitwą śpiewaną przez 
świętą Annę po urodzeniu przez nią syna Samuela, pro-
roka i mądrego sędziego narodu żydowskiego (1 Sam 
2,1–10 / 1 Цар 2,1–10). 

4. pieśń jest zbudowana według pieśni proroka Ha-
bakuka (Hb 3,1–19), który przewidział Chrystusa naro-
dzonego z Dziewicy. 

5. pieśń kanonu zawiera treści wzięte z pieśni proro-
ka Izajasza (Iz 26,9–19), który przepowiedział, że „Oto 
Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem 
Emmanuel”. 

6. pieśń przypomina pieśń proroka Jonasza, którą 
śpiewał po cudownym ocaleniu z wnętrzności wieloryba 
(Jn 2,1–10). Jego trzydniowe przebywanie w brzuchu 
wieloryba jest praobrazem trzydniowego pobytu w grobie 
i Zmartwychwstania Zbawiciela. 

7. pieśń jest pieśnią śpiewaną przez trzech żydow-
skich młodzieńców Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, 
którzy nie spłonęli w rozpalonym piecu babilońskim 
(Dn 3,26–51). 

8. pieśń jest pieśnią, w której ci trzej ocaleni mło-
dzieńcy wysławiają, wychwalają i błogosławią Boga 
i wzywają do tego również całe Stworzenie (Dn 3,51–
88). 

9. pieśń składa się z pieśni na cześć Przenajświęt-
szej Bogurodzicy (Łk 1,46–55) i proroctw kapłana Zacha-
riasza, ojca Poprzednika Pańskiego Jana (Łk 1,63–79). 

Typikon wyznaczył hymnowi Przenajświętszej Bogu-
rodzicy bardzo pobożne wykonanie. Pieśń ta jest wyróż-
niana z szeregu innych szczególnym wezwaniem diako-
na zapraszającym do wychwalania Matki Bożej: 
„Богородицу и Матерь Света песньми возвеличим”9. 
Pieśń Matki Bożej (Łk 1,46–55) jest dzielona na sześć 
wersetów: 

Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух 
Мой о Бозе Спасе моeм. 

Яко призре на смирение рабы Своея, се бо от 
ныне ублажат Мя вси роди.  

Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя 
Его, и милость Его в роды родов боящимся Его.  

Сотвори державу мышцею Своею, расточи гордыя 
мыслию сердца их.  

Низложи сильныя со престол, и вознесе 
смиренныя; алчущия исполни благ, и богатящияся 
отпусти тщи. 

Восприят Израиля отрока Своего, помянути 
милости, якоже глагола ко отцем нашим, Аврааму 
и семени его даже до века.10 

Po każdym wersecie chór powtarza refren: 
Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения 
серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую 
Богородицу, Тя величаем.11 W tej pieśni Przenajświęt-
sza Dziewica jest wyznawana jako Prawdziwa Boguro-
dzica i stawiana ponad najwyższe zastępy anielskie. Ty-
pikon – wzywając do oddawania szczególnej czci Matce 
Bożej – zaleca czynienie pokłonów przy każdym wersie 
hymnu. 

Po odśpiewaniu kano-
nu są czytane psalmy 
148, 149 i 150, w któ-
rych król Dawid 
w uniesieniu zaprasza 
całą naturę do wy-
chwalania Pana. 
W starożytności jutrz-
nia zaczynała się 
jeszcze w półmroku, 

a kończyła się wraz z początkiem dnia. Kapłan obróciw-
szy się do ołtarza dziękował Bogu za pojawiające się 
światło: Слава Тебе, показавшему нам свет12. Ta mo-
dlitwa o wschodzie słońca znana była już na początku 
II w. Do dzisiaj chór śpiewa wielką doksologię (великое 
славословие) powtarzając najpierw słowa aniołów ogła-
szających przyjście na świat Tego, który powiedział 
o Sobie: „Ja jestem światłością świata” (J 8, 12). Слава 
в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем 
Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя великия ради 
славы Твоея...13 Doksologia kończy się pieśnią aniołów 

za: www.hram-agapit.ru 
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Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Безсмертный, помилуй нас.14 

Ektenią usilną i błagalną oraz rozesłaniem, zwykle 
wygłaszanym przez kapłana z otwartych wrót królew-
skich, kończy się jutrznia – druga część całonocnego 
czuwania. 

14 Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się 
nad nami. 
15 Tobie, Walecznej Hetmance, tę zwycięską wdzięczności 
pieśń z niewoli wyswobodzeni słudzy Twoi składamy, Boguro-
dzico. Albowiem Ty masz niezwyciężoną moc, ze wszystkich 
nieszczęść wybaw nas, byśmy wołali do Ciebie: Raduj się, Ob-
lubienico niezaślubiona! 

Informacje z Kół Terenowych 
ŁÓDŹ 

Koło Terenowe Bractwa w Łodzi jest młodą strukturą 
– zostało powołane do życia niecały rok temu, spotkanie 
założycielskie miało miejsce 7 grudnia 2014 r. 

Po kilku spotkaniach w pierwszym półroczu 2015 r., 
po wakacjach członkowie Bractwa, w odpowiedzi na apel 
organizatorów – lokalnych działaczy i miłośników historii 
i miasta dwukrotnie współuczestniczyli w akcji sprzątania 
cmentarza prawosławnego w Łowiczu. Cmentarz ten 
z uwagi na znikomą społeczność prawosławną w Łowi-
czu i nieuregulowany stan prawny był bardzo 
zaniedbany. 

We wrześniu nastąpiły nieoczekiwane zmiany kadro-
we, których skutkiem był wybór 18 października nowego 
członka Zarządu – Andrzeja Łosia i nowego przewodni-
czącego – Magdaleny Niewiadomskiej. 

W tygodniu poprzedzającym 1 listopada członkowie 
Bractwa sprzątali cmentarz prawosławny na Dołach 
w Łodzi – szczególnie groby pozbawione opieki bądź 
wskazane przez naszych starszych wiekiem parafian. 

22 listopada 2015 r. prof. dr hab. Georgi Minczew - 
kierownik Katedry Języków Słowiańskich na Uniwersyte-
cie Łódzkim swoim wykładem „Święci Cyryl i Metody 
oraz ich uczniowie”, zapoczątkował cykl ogólnodostęp-
nych, bezpłatnych wydarzeń pod nazwą „Poznaj Prawo-
sławie” organizowanych wspólnie przez Bractwo i łódzką 
parafię. W ramach tej inicjatywy 13 grudnia 2015 r. odby-
ła się prelekcja mgr Violetty Wiernickiej, doktorantki Uni-
wersytetu Łódzkiego, dziennikarki, członkini naszego 
Bractwa „Prawosławna społeczność Ziemi Łódzkiej na 
przestrzeni XIX-XX wieku” natomiast 26 grudnia 2015 r. 
wystąpi w Łodzi Chór Katedry Prawosławnej w Białym-
stoku pod dyrekcją Joanny Jurczuk, z koncertem kolęd 
i muzyki cerkiewnej. 

Przewodnicząca Koła 
Magdalena Niewiadomska 

U IKONY MATKI BOŻEJ SKOROPOSŁUSZNICY 

„Spasi Hospodi ludi Twoja…” zabrzmiało w autoka-
rze 15 października 2015 r., gdy po raz kolejny udaliśmy 
się do Ikony Matki Bożej Skoroposłusznicy (po raz pierw-
szy pielgrzymowali z nami parafianie ze Słoch Annopol-
skich). Kiedy zaczęliśmy śpiewać pieśni z Bohohłasnika, 
zmęczenie spowodowane trudami minionego dnia powoli 
odchodziło i nasyceni duchową siłą szczęśliwie dotarli-
śmy do celu. Cerkiew zapełniła się wiernymi i zapłonęły 
świece. Wszyscy pokłonili się cudotwórczej ikonie. Ojciec 
duchowy naszego koła oraz proboszcz tutejszej parafii 
odsłużyli akatyst do Skoroposłusznicy. Otrzymaliśmy też 
ikonki Matki Bożej i waciki nasączone świętym olejem. 
Otrzymawszy wsparcie duchowe, późnym wieczorem 
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ŚWIĘTO W SAKACH 

8 listopada 2015 r , w dniu święta ku czci św. Dymitra 
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świątecznych na wszystkich wiernych czekał gorący po-
siłek. 

I jeszcze raz, ostatni tego dnia, rzut okiem w kierun-
ku cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego: cerkiew na wzgórzu 
otoczona wysokimi sosnami – miejsce przypominające 
Świętą Górę Grabarkę. Umieszczona w świątyni ikona 

SIEMIATYCZE 

PIERWSZA GODZINA KANONICZNA 
Następnie jest czytana pierwsza godzina kanoniczna 

– trzecia część całonocnego czuwania. Pod jej koniec 
śpiewana jest śpiewana dziękczynna pieśń na cześć 
Matki Bożej. Pieśń ta została stworzona przez mieszkań-
ców Konstantynopola za wybawienie ich przez Boguro-
dzicę od Persów i Awarów, którzy oblegali miasto na 
początku siódmego wieku. 

„Взбранной Воеводе победительная, яко 
избавльшеся от злых благодарственная восписуем 
Ти раби Твои, Богородице. Но яко имущая державу 
непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем 
Ти: радуйся Невесто неневестная.”15 
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ZAPUSTY KOŁA 
Członkowie Bractwa spotkali się w niedzielę 22 listo-

pada w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. 
Podczas spotkania wysłuchano prelekcji dziennika-

rza radiowego i członka ZG Bractwa, Jana Smyka na 
temat prawosławia w Gruzji. Zaprezentował on m.in. 
przywiezione ikony założycielki prawosławia w Gruzji św. 
Niny oraz św. Jerzego. 

Po bardzo interesującej prelekcji, w trakcie poczę-
stunku, brat Aleksander Sołowianowicz przedstawił pro-
pozycję przedstawienia historii Białegostoku w obraz-
kach i opowieściach. Zebrani zdecydowali, że na ten te-
mat porozmawiają na jednym z kolejnych spotkań. Ze-
branie koła zakończyło się wspólnym śpiewem tradycyj-
nych pieśni. 

Przewodniczący Koła 
Aleksy Mularczyk 

BIAŁYSTOK 

św. Dymitra stała się przyczyną uzdrowień wielu osób 
i zyskała miano cudotwórczej. Monaster jest zatem po-
twierdzeniem wiary mieszkańców, że św. Dymitr nie 
przypadkowo wybrał właśnie to miejsce i że pomaga 
każdemu, kto stanie przed jego cudotwórczą ikoną. 
„Sława Bohu za wsio…” zabrzmiało w autokarze, kiedy 
ruszyliśmy w podróż powrotną. Szczęśliwi i uduchowieni 
wróciliśmy do domu. 

Św. Dymitr, syn bogobojnych i zamożnych rodziców, 
będąc naczelnikiem miasta Sołunia (Thessaloniki), jaw-
nie rozpowszechniał wiarę Chrystusową. Gdy dowiedział 
się o nakazie uwięzienia go za to, polecił swoim sługom 
rozdać jego cały majątek. Z polecenia cesarza Maksy-
miana święty został przebity włócznią. Odnalezione po 
pewnym czasie ciało św. Dymitra nie uległo rozkładowi. 
Z relikwii wydzielało się pachnące i uzdrawiające mirro, 
dlatego też świętego nazwano mirotoczywym. 

Przewodnicząca Koła  
Walentyna Sadowska 

Koło terenowe w Lublinie Bractwa św. św. Cyryla 
i Metodego działa od niespełna pól roku. 

Do lubelskiego koła udało się już pozyskać kilkudzie-
sięciu członków, w większości parafian lubelskiej cerkwi 
katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie. 
Wśród osób zaangażowanych w działalność Bractwa są 
znamienici pracownicy naukowi lubelskich uczelni, profe-
sorowie, doktorzy i magistrzy, a także osoby różnych 
narodowości. Na co miesięcznych spotkaniach plenar-
nych udało się wspólnie wypracować plan działania na 
najbliższy rok. I tak odbył się już wykład dr. Kamena Ri-
keva z Wydziału Bałkanistyki UMCS, wiceprzewodniczą-

LUBLIN 

cego lubelskiego koła Bractwa, na temat prawosławnych 
tradycji weselnych w Bułgarii. 

WYKŁAD ABP. ABLA 

W niedzielę 29 listopada br. po Boskiej Liturgii z wy-
kładem „Tragiczne skutki bieżeństwa. Św. Serafin Ostro-
umow – apostoł wśród bieżeńców” wystąpił JE Arcybi-
skup Abel. Wykład odbył się w ramach spotkań plenar-
nych lubelskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metode-
go. W tym roku przypada setna rocznica tych jakże tra-
gicznych w skutkach wydarzeń dla społeczności prawo-
sławnej Podlasia i Chełmszczyzny. 

Temat bieżeństwa nie został jeszcze opracowany 
przez historyków. Tym niemniej szacuje się, iż w 1915 r. 
w ucieczce przed wojenną pożogą swoje rodzime gniaz-
da zostawiło od 3 do 5 mln osób. 

WYKŁAD PROF. KRZYSZTOFA LEŚNIEWSKIEGO 

„Osoba ludzka, rytmy a zdrowie współczesnego czło-
wieka” – pod takim tytułem odbył się arcyciekawy wykład 
prof. Krzysztofa Leśniewskiego z Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II, znakomitego znawcy 
prawosławia i ortodoksyjnych praktyk monastycznych. 
Profesor wystąpił po Boskiej Liturgii w niedzielę 6 grud-
nia w sali parafialnej cerkwi katedralnej w Lublinie. 

Powyższe wykłady są dostępne w wersji audio na 
stronie www.orthodox.fm. Zachęcamy do słuchania! 

ZAPOWIEDZI 

14 stycznia jest planowany koncert pt. „Wieczór 
z kolędą wschodniosłowiańską”, połączony z celebrowa-
niem Nowego Roku wg starego stylu. 

17 stycznia z wykładem pt. „Praktyczne wykorzysta-
nie wartości chrześcijańskich w psychoterapii” wystąpi 
doświadczony lubelski psychoterapeuta Aleksander 
Czop. 

Ponadto planowana są pielgrzymki do Monasteru św. 
Onufrego w Jabłecznej i Monasteru pw. Opieki Matki Bo-
żej w Turkowicach. W maju zaś – kilkudniowa impreza 
interdyscyplinarna pt. „Spotkania z prawosławiem”. Oby-

Wykład prof. K.. Leśniewskiego w Lublinie 
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ROCZNICA ŚMIERCI O. ANTONIEGO DZIEWIATOW-
SKIEGO (9.08.1917 – 25.09.1995) 

27 września 2015 r. po wieczornym nabożeństwie 
w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce odsłużona została 
panichida w intencji wieloletniego proboszcza – o. Anto-
niego Dziewiatowskiego. Ilość parafian, którzy przyszli na 
nabożeństwo świadczy o tym, że pamięć o duchownym 
mimo tego, że odszedł do Pana 20 lat temu jest ciągle 
żywa. Żywy jest przykład jego kapłaństwa i życia. 

Po panichidzie zebrani udali się na spotkanie – 
wspomnienie o. A. Dziewiatowskiego. Spotkanie zorgani-
zowało Bractwo św. św. Cyryla i Metodego we współpra-
cy z parafią. Spotkanie rozpoczął ks. dziekan Michał Nie-
gierewicz – uczeń o. Antoniego, który po jego śmierci 
został proboszczem hajnowskiej parafii (pełni tę funkcję 
nieprzerwalnie od 20 lat). We wspomnieniach o. Michała 
o. Antoni jawi się jako niezwykle ciepły człowiek, który 
nigdy nikogo nie osądzał, dużo wymagał od siebie, cały 
poświęcił się dla Cerkwi. Wspomniał też o fenomenie, 
który obecnie raczej się nie zdarza, o. Antoni każdego 
dnia służył Boską Liturgię. 

Następnie głos zabrała dyrektor Biblioteki Miejskiej – 
pani Alla Gryc, która przedstawiła bardzo interesującą 
prezentację dotyczącą o. Antoniego. Mieliśmy okazję 
zobaczyć archiwalne zdjęcia. Ojciec Antoni był probosz-
czem w Hajnówce od 1951 r. W czasie budowy Soboru 
Św. Trójcy nazywany był „wielkim jałmużnikiem”. Posia-
dał umiejętność „otwierania ludzkich serc”. Sobór wzno-
szony był wysiłkiem ludzi niemal całego świata. Pro-
boszcz utrzymywał przyjazne stosunki z duchownymi, 
pielgrzymował, przywoził relikwie do Soboru. Od 1982 r. 
zaczęły odbywać się w Hajnówce festiwale, które później 
przerodziły się w Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cer-
kiewnej. 

Ojciec Antoni Dziewiatowski zapisał się w historii 
Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Jego spuścizna dla mia-
sta i powiatu hajnowskiego są nie ocenione. Zostawił po 
sobie dumę Hajnówki – przepiękny Sobór Św. Trójcy. Do 
dziś zarówno Sobór jak i odbywający się w nim festiwal 
przyciągają do naszego miasta rzesze wiernych i tury-
stów. W historii Hajnówki o. Antoni zapisał się też jako 
orędownik wolności i demokracji. Cieszył się ze wszyst-

kiego, co może łączyć chrze-
ścijan różnych wyznań. Był 
ceniony przez wszystkich. 

Członkowie Bractwa 

HAJNÓWKA 

Kolejne spotkanie bratczyków i sympatyków Bractwa 
św. św. Cyryla i Metodego na słupskiej parafii odbyło się 
22 listopada, po niedzielnej liturgii. Okazją ku temu po-
służył zbliżający się post przed świętami Bożego Naro-
dzenia. Wesoła atmosfera (wszak to zapusty), niedzielna 
liturgia i bliscy sobie ludzie to nie wszystkie akcenty tego 
spotkania. 

Podczas agapy duchowy opiekun oddziału w Słup-
sku, ks. Mariusz Synak, wygłosił referat na temat Księgi 
Genesis, co wzbogaciło spotkanie o aspekt teologiczno-
historyczny. 

Zebrani – zgodnie z inicjatywą Zarządu Centralnego 
– postanowili jednocześnie zorganizować zbiórkę pienię-
dzy na pomoc dla mieszkańców Donbasu. Kolekta bę-
dzie trwała przez kilka kolejnych niedziel, a uzyskana 
kwota zostanie przekazana na wskazane konto. 

Przewodnicząca Koła 
Nadiya Mateyuk 

SŁUPSK 

Spotkanie zapustowe w słupskim 
kole Bractwa. 
zdj. Dima Novyk 

dwa wydarzenia są adresowane do 
szerszego niż prawosławny kręgu 
odbiorców, pełniąc tym samym funk-
cję promocji naszej pięknej i bogatej 
wiary prawosławnej. W czasie wakacji 
jest planowana pielgrzymka do Serbii 
i Czarnogóry, a może i do Bułgarii. 

Ponadto – i co może równie ważne – 
co tydzień w niedzielę po Boskiej Li-
turgii w świetlicy parafialnej przy cer-
kwi katedralnej w Lublinie, gdy dzieci 
i młodzież odbywają lekcje religii, 
chętni członkowie Bractwa spotykają 

się na skromnej agape przy kawie i ciastkach i żywo dys-
kutują na różne tematy ad hoc, ważne z perspektywy 
wiernych prawosławnych w Polsce. 

Pomimo swojego młodego wieku lubelskie koło Brac-
twa działa coraz prężniej, przyciągając w swoje szeregi 
i angażując do aktywnych działań coraz więcej wiernych 
prawosławnych z całego świata (Polski, Białorusi, Ukrai-
ny, Bułgarii, a nawet z Indii). 

Przewodniczący Koła 
Sławomir Wyspiański 
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WYBORY W HAJNOWSKIM KOLE 

21 listopada 2015 r. w hajnowskim kole odbyły się 
wybory zarządu. Spotkanie rozpoczęła wspólna modli-
twa. Na spotkaniu obecni byli oj. Marek Jurczuk – opie-
kun duchowy hajnowskiego koła oraz przedstawiciele 
Zarządu Głównego: Jerzy Maleszewski i diakon Piotr 
Makal. 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Członkowie 
jednogłośnie na przewodniczącą koła wybrali Lucynę 
Ruszuk. W skład Zarządu weszli: Nela Szczuka, Lucyna 
Ruszuk oraz Jerzy Rygorowicz. 

Nowemu Zarządowi życzę Bożego błogosławień-
stwa, wytrwałości i wielu pomysłów, które posłużą prawo-
sławnej społeczności w naszym mieście. 

Przewodnicząca Koła 
Katarzyna Czurak 

100. ROCZNICA BIEŻEŃSTWA W HAJNÓWCE 

Rok 2015 dla wielu upłynął na refleksji dotyczącej 
przodków. Dwie ważne rocznice: 70. – zakończenia 
II Wojny Światowej i 100. – bieżeństwa. Stowarzyszenie 
Bractwo św. św. Cyryla i Metodego postawiło sobie za 
cel uczczenie obydwu tych wydarzeń, a właściwie 
uczczenie pamięci ich uczestników. 

Obchody 100. rocznicy bieżeństwa rozpoczęły od 
modlitwy podczas św. Liturgii w Soborze Św. Trójcy 
w niedzielę, 20 grudnia. O godz. 15.00 w Hajnowskim 
Domu Kultury odbyło się spotkanie dotyczące tego nie-
zwykle ważnego w historii naszego regionu wydarzenia. 
Poprowadziła je p. Nela Szczuka – doświadczona nau-
czycielka historii, etnograf. Po powitaniu zebranych go-
ści: w tym: duchowieństwa, przedstawicieli władz lokal-
nych i samorządowych, wprowadziła ona zebranych 
w kontekst historyczny (wybuch I Wojny Światowej, zwią-
zane z tym obawy po taktykę tzw. „spalonej ziemi”). Sto 
lat temu nasi przodkowie pod wpływem propagandy 
opuszczali swe domostwa, zabierając z nich to, co naj-
cenniejsze. Jechali konno, szli pieszo, ciągnąc za sobą 
bydło. Ludzie z naszych ziem szli przeważnie do Barano-
wicz, a stamtąd już pociągiem udawali się w nieznane. 
Wszystko po to, by wróg – Niemiec nie zastał niczego na 
tej ziemi. 

W wielu historiach, mimo trudów podróży, pojawia 
się obraz ciepłego przyjęcia tam – w dalekiej Rosji. Lu-
dzie, którzy byli w bieżaństwie jako nastolatkowie zacho-
wali w pamięci te wspomnienia na całe życie. Trafiali 
często do dużych miast, jak np. dziadek p. Neli do Irkuc-
ka, byli zdziwieni tamtejszym poziomem życia, architek-
turą zarówno domostw, jak i obiektów sakralnych, han-
dlem z Chinami. Wg p. Neli Szczuki gdyby nie wybuch 
rewolucji w Rosji wiele osób nie powróciłoby z tego 
exodusu. Bo przecież, kiedy po latach powrócili na swą 
ziemię, większość nie zastała niczego, trzeba było za-
czynać życie od nowa. 

Po wprowadzeniu, wyświetlony został film „Bieżeńcy’ 
w reż. Jerzego Kaliny. Są to wspomnienia ludzi, którzy 
powrócili z bieżeństwa, przeplatane ciekawymi archiwal-
nymi zdjęciami i przepiękną muzyką. 

Po obejrzeniu filmu Ewa Moroz-Keczyńska odczytała 
list od nieobecnej Anety Prymaki-Oniszk (autorki portalu 
www.biezenstwo.pl, współorganizatorki konkursu 
"Jestem, bo wrócili"), w którym mówi ona o ogromnej 
lawinie zainteresowania tematyką bieżeństwa w tym ro-
ku. Obchodzona rocznica sprawiła, że o bieżeństwie za-
częli mówić nie tylko wnukowie, ale prapraprawnukowie 
bieżeńców. W Białymstoku podjęto niedawno uchwałę 
o nadaniu jednemu z rond nazwy „Pamięci Bieżeństwa 
1915”, w Lublinie powstał mural poruszający tę tematy-
kę. Zdaniem p. Anety to dopiero początek zainteresowa-
nia tym rozdziałem historii.  

Następnie przedstawiono kolejnych gości – Witalisa 
Łubę i Tomasza Sulimę. Rozmowa – wywiad, którą prze-
prowadził z autorem książki „Bieżeństwo 1915" Tomasz 
Sulima odbyła się „przy samowarze” („uczestniku” bie-
żeństwa, który przybył wraz z dziadkami p. Neli do Pol-
ski). Pomysł powstania książki zrodził się w połowie lat 
90. XX w., w czasie, gdy redaktorem Niwy był prof. Eu-
geniusz Mironowicz. To od niego wyszła inicjatywa, aby 
zebrać materiał o bieżeństwie. Pierwsze wydanie książki 
ukazało się w 2000 r. i zawierało 155 opowiadań. Drugie 
– zostało wzbogacone o 13 opowiadań. Witalis Łuba 
opowiedział o historiach, które zrobiły na nim największe 
wrażenie. 

Nastepnie, Wiera Masajło (wyróżniona w konkursie 
„Jestem, bo wrócili”) zaprezentowała swój wiersz w jęz. 
białoruskim. Gdyby wystarczyło czasu z pewnością każ-
dy z przybyłych gości mógłby opowiedzieć swoją historię 
związaną z bieżeństwem. 

Podczas spotkania obejrzeć można było także wy-
stawy: „Bieżeństwo – niezwykła historia zwykłych ludzi” 
przygotowaną przez Ewę Moroz-Keczyńską (BPN) oraz 
Anetę Prymaka-Oniszk, wystawę monotypii Daniela Gro-
mackiego pt. „Bieżeństwo. Na rozdrożach” oraz prace 
laureatów konkursu „Jestem, bo wrócili”. Warto dodać, 

Spotkanie w Hajnówce o o. Antonim Dziewiatowskim 
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WYBORY W HAJNOWSKIM KOLE 

21 listopada 2015 r. w hajnowskim kole odbyły się 
wybory zarządu. Spotkanie rozpoczęła wspólna modli-
twa. Na spotkaniu obecni byli oj. Marek Jurczuk – opie-
kun duchowy hajnowskiego koła oraz przedstawiciele 
Zarządu Głównego: Jerzy Maleszewski i diakon Piotr 
Makal. 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Członkowie 
jednogłośnie na przewodniczącą koła wybrali Lucynę 
Ruszuk. W skład Zarządu weszli: Nela Szczuka, Lucyna 
Ruszuk oraz Jerzy Rygorowicz. 

Nowemu Zarządowi życzę Bożego błogosławień-
stwa, wytrwałości i wielu pomysłów, które posłużą prawo-
sławnej społeczności w naszym mieście. 

Przewodnicząca Koła 
Katarzyna Czurak 

100. ROCZNICA BIEŻEŃSTWA W HAJNÓWCE 

Rok 2015 dla wielu upłynął na refleksji dotyczącej 
przodków. Dwie ważne rocznice: 70. – zakończenia 
II Wojny Światowej i 100. – bieżeństwa. Stowarzyszenie 
Bractwo św. św. Cyryla i Metodego postawiło sobie za 
cel uczczenie obydwu tych wydarzeń, a właściwie 
uczczenie pamięci ich uczestników. 

Obchody 100. rocznicy bieżeństwa rozpoczęły od 
modlitwy podczas św. Liturgii w Soborze Św. Trójcy 
w niedzielę, 20 grudnia. O godz. 15.00 w Hajnowskim 
Domu Kultury odbyło się spotkanie dotyczące tego nie-
zwykle ważnego w historii naszego regionu wydarzenia. 
Poprowadziła je p. Nela Szczuka – doświadczona nau-
czycielka historii, etnograf. Po powitaniu zebranych go-
ści: w tym: duchowieństwa, przedstawicieli władz lokal-
nych i samorządowych, wprowadziła ona zebranych 
w kontekst historyczny (wybuch I Wojny Światowej, zwią-
zane z tym obawy po taktykę tzw. „spalonej ziemi”). Sto 
lat temu nasi przodkowie pod wpływem propagandy 
opuszczali swe domostwa, zabierając z nich to, co naj-
cenniejsze. Jechali konno, szli pieszo, ciągnąc za sobą 
bydło. Ludzie z naszych ziem szli przeważnie do Barano-
wicz, a stamtąd już pociągiem udawali się w nieznane. 
Wszystko po to, by wróg – Niemiec nie zastał niczego na 
tej ziemi. 

W wielu historiach, mimo trudów podróży, pojawia 
się obraz ciepłego przyjęcia tam – w dalekiej Rosji. Lu-
dzie, którzy byli w bieżaństwie jako nastolatkowie zacho-
wali w pamięci te wspomnienia na całe życie. Trafiali 
często do dużych miast, jak np. dziadek p. Neli do Irkuc-
ka, byli zdziwieni tamtejszym poziomem życia, architek-
turą zarówno domostw, jak i obiektów sakralnych, han-
dlem z Chinami. Wg p. Neli Szczuki gdyby nie wybuch 
rewolucji w Rosji wiele osób nie powróciłoby z tego 
exodusu. Bo przecież, kiedy po latach powrócili na swą 
ziemię, większość nie zastała niczego, trzeba było za-
czynać życie od nowa. 

Po wprowadzeniu, wyświetlony został film „Bieżeńcy’ 
w reż. Jerzego Kaliny. Są to wspomnienia ludzi, którzy 
powrócili z bieżeństwa, przeplatane ciekawymi archiwal-
nymi zdjęciami i przepiękną muzyką. 

Po obejrzeniu filmu Ewa Moroz-Keczyńska odczytała 
list od nieobecnej Anety Prymaki-Oniszk (autorki portalu 
www.biezenstwo.pl, współorganizatorki konkursu 
"Jestem, bo wrócili"), w którym mówi ona o ogromnej 
lawinie zainteresowania tematyką bieżeństwa w tym ro-
ku. Obchodzona rocznica sprawiła, że o bieżeństwie za-
częli mówić nie tylko wnukowie, ale prapraprawnukowie 
bieżeńców. W Białymstoku podjęto niedawno uchwałę 
o nadaniu jednemu z rond nazwy „Pamięci Bieżeństwa 
1915”, w Lublinie powstał mural poruszający tę tematy-
kę. Zdaniem p. Anety to dopiero początek zainteresowa-
nia tym rozdziałem historii.  

Następnie przedstawiono kolejnych gości – Witalisa 
Łubę i Tomasza Sulimę. Rozmowa – wywiad, którą prze-
prowadził z autorem książki „Bieżeństwo 1915" Tomasz 
Sulima odbyła się „przy samowarze” („uczestniku” bie-
żeństwa, który przybył wraz z dziadkami p. Neli do Pol-
ski). Pomysł powstania książki zrodził się w połowie lat 
90. XX w., w czasie, gdy redaktorem Niwy był prof. Eu-
geniusz Mironowicz. To od niego wyszła inicjatywa, aby 
zebrać materiał o bieżeństwie. Pierwsze wydanie książki 
ukazało się w 2000 r. i zawierało 155 opowiadań. Drugie 
– zostało wzbogacone o 13 opowiadań. Witalis Łuba 
opowiedział o historiach, które zrobiły na nim największe 
wrażenie. 

Nastepnie, Wiera Masajło (wyróżniona w konkursie 
„Jestem, bo wrócili”) zaprezentowała swój wiersz w jęz. 
białoruskim. Gdyby wystarczyło czasu z pewnością każ-
dy z przybyłych gości mógłby opowiedzieć swoją historię 
związaną z bieżeństwem. 

Podczas spotkania obejrzeć można było także wy-
stawy: „Bieżeństwo – niezwykła historia zwykłych ludzi” 
przygotowaną przez Ewę Moroz-Keczyńską (BPN) oraz 
Anetę Prymaka-Oniszk, wystawę monotypii Daniela Gro-
mackiego pt. „Bieżeństwo. Na rozdrożach” oraz prace 
laureatów konkursu „Jestem, bo wrócili”. Warto dodać, 
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I PRZEGLĄD EKUMENICZNY PIEŚNI PARALITUR-
GICZNYCH W SANOKU 

W dniu święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego, 
w niedzielę 27 września 2015 r. w katedrze pw. Św. Trój-
cy w Sanoku odbył się I Przegląd Ekumeniczny Pieśni 
Paraliturgicznych. Było to także święto parafialne Parafii 
Prawosławnej w Sanoku. 

Przegląd odbył się po Świętej Liturgii. Wzięło w nim 
udział 8 zespołów: chór Parafii Prawosławnej w Sanoku, 
chór Parafii Prawosławnej w Morochowie, chór Diecezji 
Przemysko-Nowosądeckiej „IRMOS”, zespół „WIDYMO”, 
zespół „LOPIENKA” z Łopienki, zespół „ŁEM MY” z Ko-
mańczy, zespół „SPIWANKA” z Mokrego, zespół 

SANOK 

uczniów Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Języka 
Ukraińskiego. 

Każdy zespół zaprezentował po dwie pieśni religijne. 
Na zakończenie wszystkie zespoły zaśpiewały razem 
„Pływy switamy pisne lubowy” na przemian jedną zwrot-
kę w języku ukraińskim, drugą w języku polskim. Każdy 
z zespołów otrzymał upominek okolicznościowy – ikonę 
Św. Trójcy, książkę władyki Adama „Archypastyr” oraz 
kwiaty. Upominki wręczali: opiekun duchowy naszego 
Koła o. mitrat Jan Antonowicz oraz prawosławny dziekan 
okręgu sanockiego o. prot. Julian Felenczak. Konferan-
sjerami byli młodzi parafianie sanockiej parafii – rodzeń-
stwo Jan i Aleksandra Marczak, którzy prowadzili wystę-
py w języku polskim i ukraińskim. 

Głównym celem organizowanego przez Koło Tereno-
we Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Sanoku było: 

1) odrodzenie wielowiekowej tradycji śpiewania pieśni 
religijnych, która to tradycja emanuje pięknem bogactwa 
kulturowego chrześcijan chwalących Boga, 

2) sprowadzenie przeglądu do ekumenicznego wymiaru 
aby zaprezentować tradycje wschodnie i zachodnie, 

3) zainteresowanie i zachęcenie jak najszerszych rzesz 
społeczności religijnej, szczególnie młodzieży, do pre-
zentowania tworzonej na chwałę Bożą tej przepięknej 
chrześcijańskiej tradycji. 

Po części oficjalnej uczestnicy przeglądu spotkali na 
wspólnym obiedzie, gdzie zespoły dalej prezentowały 
pieśni religijne i świeckie. 

Przegląd został sfinansowany przez Starostwo Po-
wiatowe w Sanoku, Zarząd Główny Bractwa św. św. Cy-
ryla i Metodego w Białymstoku oraz Parafię Prawosław-
ną Św. Trójcy w Sanoku. 

Naszym zamiarem jest, aby taki przegląd był organi-
zowany w Sanoku corocznie, w niedzielę przed świętem 
Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Jednak zależy to 
głównie od naszych możliwości finansowych. 

Przewodniczący Koła 
Michał Gocko 

że wiele z tych prac (zarówno literackich, jak i plastycz-
nych) pochodziło z Hajnówki i okolic. I Miejsce w katego-
rii do lat 16 zajęła 7-letnia Anastazja Gromacka z Haj-
nówki. 

Na zakończenie spotkania widzowie mogli zobaczyć 
przepiękny, niezwykle przejmujący spektakl w reżyserii 
p. Joanny Troc „Bieżeńcy" w wykonaniu grupy teatralnej 
z Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce. 
Spektakl na podstawie opowiadań p. Demianiuk z Łosin-
ki hajnowsko-bielska młodzież zagrała w tym dniu po raz 
dwudziesty. 

Wydaje się, że hajnowskie obchody 100. rocznicy 
bieżeństwa kończą cykl wydarzeń upamiętniających 
100. rocznicę exodusu. Wierzymy jednak, że to dopiero 
początek odkrywania historii naszej małej ojczyzny, hi-
storii nas samych, bo jak mawiał Cyprian Kamil Norwid: 
Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się 
wyszło. 

Serdecznie dziękujemy współorganizatorom za po-
moc w przygotowaniu tego spotkania: Białowieskiemu 
Parkowi Narodowemu (w szczególności p. Ewie Moroz-
Keczyńskiej), Hajnowskiemu Domowi Kultury oraz grupie 
teatralnej z Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej 
w Hajnówce. 

Podczas spotkania o bieżeństwie w Hajnówce 
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SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCYCH 
KÓŁ TERENOWYCH BRACTWA 

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity War-
szawskiego i całej Polski Sawy, 14 listopada w sali kon-
ferencyjnej warszawskiego Centrum Kultury Prawosław-
nej, odbyło się doroczne, ogólnopolskie spotkanie prze-
wodniczących kół terenowych Bractwa św. św. Cyryla 
i Metodego. Po krótkim przywitaniu przybyłych gości 
przez jego przewodniczącego Bazylego Piwnika, głos 
zabrał Zwierzchnik PAKP, który w pierwszej kolejności 
podziękował pracownikom stowarzyszenia za zaangażo-
wanie i trud jaki wkładają oni w codzienną służbę prawo-
sławiu i jednocześnie mocno zaakcentował, iż: posługa 
ta zawsze powinna się odbywać w żywym i ścisłym 
związku z życiem liturgicznym cerkwi, nigdy zaś w ode-
rwaniu od niego. W swym słowie władyka wyraził rów-
nież wdzięczność za podjętą inicjatywę i zorganizowanie 
ubiegło- i tegorocznych pielgrzymek relikwii cząstki ży-
ciodajnego Krzyża Pańskiego, ręki św. Marii Magdaleny 
oraz prawicy św. Spirydona, które – nie ulega najmniej-
szej wątpliwości – przyczyniły się do wzmocnienia wiary 
w sercach setek ludzi a u wielu zmieniły życie na lepsze, 
odbijając się szerokim echem nie tylko w naszym kraju 
ale i poza jego granicami. Na koniec, metropolita wezwał 
bractwo do nieustawania w gorliwym głoszeniu prawdy 
Chrystusowej i służbie drugiemu człowiekowi, do których 
zostało ono powołane. 

Następnie, każdy z przewodni-
czących przedstawił sprawozdanie 
z działalności swojego koła na prze-
strzeni kilku ostatnich miesięcy, dzie-
ląc się swoimi doświadczeniami, suk-
cesami ale i problemami z jakimi się 
borykają. 

Przewodniczący stowarzyszenia 
z kolei zapoznał zgromadzonych 
z najbliższymi planami bractwa na 
nadchodzący rok. Zdecydowanie, 
jednym z najważniejszych będzie 
zorganizowanie pomocy humanitar-
nej dla mieszkańców Ukrainy na tere-
nach ogarniętych wojną domową. 
Pani Aneta Putko natomiast zapo-
znała wszystkich z procedurą składania wniosków 
o przyznanie dofinansowania na realizację projektów, 
które skutecznie mogą wesprzeć działalność Stowarzy-
szenia, w każdym miejscu Polski – gdziekolwiek znajduje 
się jego przedstawicielstwo. Podczas sesji nie zabrakło 
czasu także na „wolne wnioski”. 

Informacje Zarządu Głównego 
PRZEDSTAWICIEL PRAWOSŁAWNEGO 
BRACTWA MISYJNEGO 
Z WIZYTĄ W POLSCE 

Pierwszym punktem programu wizyty pana Georgio-
sa Kintsakisa, przedstawiciela Prawosławnego Bractwa 
Misyjnego z Salonik w Grecji, w Polsce była audiencja 
u JE Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Me-
tropolity Warszawskiego i całej Polski. W czasie spotka-
nia poruszone były przede wszystkim tematy dotyczące 
zewnętrznej jak i wewnętrznej działalności misyjnej pro-
wadzonej przez Cerkiew prawosławną. Następnie gość 
z Grecji zapoznał się z działalnością Centrum Kultury 
Prawosławnej, odwiedził kaplicę metropolitarną św. św. 
Cyryla i Metodego i uczestniczył w roboczym spotkaniu 
z organizatorami jego pobytu w Polsce. Po krótkim poby-
cie w stolicy czekał bogaty program na Podlasiu. 

Przywitały nas świątynie Siemiatycz i klasztor św. 
św. Marty i Marii na Grabarce. Pokłoniliśmy się mona-
sterskim relikwiom, dowiedzieliśmy się o historii jak 
i o dniu dzisiejszym tego świętego miejsca i zostaliśmy 
poczęstowani herbatą. Kolejnym punktem programu była 
wizyta w monasterze i w cerkwi św. Dymitra w Sakach. 
Miejsce szczególne dla naszego gościa, ponieważ 
mieszka i pracuje w Salonikach, mieście rodzinnym św. 
Dymitra. Następnie odwiedziliśmy Bielsk Podlaski. Zawi-

Ostatnim punktem obrad był referat Adama Magruka 
połączony z prezentacją multimedialną, na temat: 
„Symbole pierwszych chrześcijan”. 

Spotkanie zakończyła wspólna agapa w stołówce 
CKP. 

Adam Magruk 

Spotkanie Przewodniczących kół terenowych z Metropolitą 



17

 

 

taliśmy do Prawosławnego Przedszkola pełnego uro-
czych i otwartych do nas maluchów oraz do Szkoły Iko-
nograficznej gdzie z bliska mogliśmy w pewnym stopniu 
zobaczyć na czym polega sztuka pisania ikon. Nie obyło 
się oczywiście bez mobilnego zwiedzania prawosław-
nych świątyń Bielska Podlaskiego. 

W Hajnówce, w Domu Opieki „Samarytanin”, przywi-
tał nas ks. Michał Niegierewicz. Oprowadził i opowiedział 
o ośrodku, podobny odwiedziliśmy już wcześniej we wsi 
Grabarka. Pokazał, razem z kadrą, wszystkie pracownie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, placówki do której 
uczęszczają osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku 
życia, oraz opowiedział nam o zasadach funkcjonowania 
Studium Psalmistów. Następnie przy soborze św. Trójcy 
odbyło się spotkanie z członkami hajnowskiego bractwa 
św. św. Cyryla i Metodego, pokaz filmu na temat aktual-
nej działalności misyjnej na Madagaskarze, pytania do 
gościa z Grecji oraz dyskusja. 

Po opuszczeniu Hajnówki udaliśmy się do monasteru 
w Zwierkach gdzie pokłoniliśmy się wszystkim relikwiom, 
odwiedziliśmy zimową cerkiewkę i nie odmówiliśmy za-
proszenia na czaj. Pomimo późnego czasu zajechaliśmy 
jeszcze do Prawosławnej Szkoły św. św. Cyryla i Meto-
dego w Białymstoku. Oglądając sale lekcyjne wyposażo-
ne bogato w nowoczesne pedagogiczne pomoce, i kory-
tarze, zapełnione gablotami z informacjami, zdjęciami 
i wyróżnieniami uczniów, wyobraziliśmy sobie jak szkoła 
tętni życiem każdego dnia. Odwiedzając szkolną kaplicę 
dodatkowo uświadomiliśmy sobie że jest to placówka 
pedagogiczna zupełnie odmienna od wszystkich innych. 
Na koniec długiego owocnego dnia dotarliśmy do Supra-
śla i do Akademii Supraskiej gdzie zostaliśmy zakwatero-
wani. 

Dzień rozpoczęliśmy uczestnictwem w Św. Liturgii 
w cerkwi św. Jana Teologa. Po śniadaniu odbyło się spo-
tkanie z o. Andrzejem Borkowskim, ihumenem supra-
skiego monasteru. Rozmawialiśmy przede wszystkim na 
temat problemów i zagrożeń, które dotyczą szczególnie 
młodszych pokoleń prawosławnych i są podyktowane 
zmieniającą się ciągle strukturą i funkcjonowaniem ota-
czającego nas społeczeństwa. Wizyta w Muzeum Ikon 
pod przewodnictwem Kanclerza Akademii Supraskiej 
ks. Jarosława Jóźwika, oprócz bogactwa wiadomości na 
temat ikony, pomogła nam się zapoznać z początkami 
i historią Ławry Supraskiej. To co zaocznie widzieliśmy 
w muzeum uzupełniliśmy naocznie zwiedzając cały no-
woczesny kompleks pomieszczeń Akademii Supraskiej, 
a następnie cerkiew Zwiastowania Bogarodzicy. Przejeż-
dżając ponownie przez Białystok zatrzymaliśmy się tylko 
w soborze św. Mikołaja, gdzie pokłoniliśmy się relikwiom 
św. Gabriela Zabłudowskiego. Wieczorem wróciliśmy do 
Warszawy. Tam, pan Georgios Kintsakis miał spotkanie 
z Bractwem Młodzieżowym w CKP w czasie którego wy-

głosił referat na temat Prawosławnych Misji wzbogacając 
go pokazami slajdów i półgodzinnym filmem. Wykład 
wzbudził zainteresowanie słuchaczy którzy skierowali 
wiele pytań do prelegenta. 

W niedzielę 18 października gość z Grecji uczestni-
czył w Św. Liturgii w cerkwi św. Jana Klimaka na Woli. 
Na uroczystym obiedzie podziękował za zaproszenie jak 
i bardzo gościnne przyjęcie oraz wyraził swoje pozytyw-
ne doświadczenia jakie go spotkały w czasie pobytu 
wśród prawosławnych braci w Warszawie i na Podlasiu. 

Andrzej Iwaniuk 

WYKŁADY WSZECHNICY KULTURY 
PRAWOSŁAWNEJ W ROKU 20015/2016 
26 października 2015 r., godz. 18.00 

Przygotowania do Wszechprawosławnego Soboru. 
Tradycja czy wymogi czasu? – ks. dr Andrzej Kuźma, 
ChAT, PSD 

30 listopada 2015 r., godz. 18.00 

Czy zmiany językowe w Liturgii naruszają Tradycję 
Cerkwi? Problematyka związana z tłumaczeniem tekstów 
liturgicznych na j. polski. – ks. dr hab. prof. UwB Marek 
Ławreszuk, KTP UwB 

28 grudnia 2015 r., godz. 18.00 

Jedność Cerkwi i wielość Tradycji. Tradycja, zwycza-
je i obrzędowość w diecezji Przemysko-Nowosądeckiej. 
– JE Paisjusz, Biskup Gorlicki 

25 stycznia 2016 r., godz. 18.00 

Proces powrotu Unitów do Prawosławia w latach 30-
stych XIX w. na białostocczyźnie. – dr hab. prof. UwB 
Irena Matus, UwB 

29 lutego 2016 r., godz. 18.00 

Żywość Tradycji chrześcijańskiej. – JE Jakub, Arcybi-
skup Białostocko-Gdański 

28 marca 2016 r., godz. 18.00 

Życie eucharystyczne w kontekście tradycji wybra-
nych lokalnych (autokefalicznych) Cerkwi. – o. arch. Ty-
moteusz, Monaster św. Dymitra w Sakach 

9 maja 2016 r., godz. 18.00 

Bieżeństwo 1915. Co pamięć o wydarzeniach sprzed 
100 lat mówi o nas samych. – Aneta Prymaka-Oniszk 

Spotkania organizowane są przez: 
Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymsto-
ku, Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską i Zarząd 

Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego 
i odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej 

w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. 
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STOWARZYSZENIE BRACTWO PRAWOSŁAWNE ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO 
ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O POMOC DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY 

NA TERENACH OGARNIĘTYCH WOJNĄ DOMOWĄ 
(OBWODY OGARNIĘTE WOJNĄ TO ŁUGAŃSKI I DONIECKI) 

Ofiarować można: 
1. Dary - artykuły spożywcze (herbata, makaron, konserwy, 

mąka, cukier itp.), chemia gospodarcza (środki czystości, 
proszki itp.). 

2. Dary – konserwy dla małych dzieci, pampersy, artykuły 
szkolne. 

3. Dary – ciepłe rzeczy, które są niezbędne przy nadcho-
dzącej zimie (tylko nowe). 

4. Pomoc finansową, za którą będziemy mogli zakupić 
w/w niezbędne dary. 

Pomoc finansową należy przesyłać na konto: 

ING Bank Śląski: 07 1050 1823 1000 0023 3349 8596. 
Ważne – w tytule przelewu: „Pomoc dla Donbasu”. 

Pomoc jest organizowana przez Bractwo we współpracy 
z Cerkwią prawosławną w Polsce. Głównym jej celem jest 
pomoc emerytom, kobietom, dzieciom, znajdującym się w 
skrajnie ciężkiej sytuacji. 

Miejsca zbiórki pomocy: 

1. W soboty i niedziele od godz. 08:00 do godz. 14:00 przy cerkwi 
św. Marii Magdaleny na warszawskiej Pradze. 

2. Paczki również można wysyłać z innych regionów pod adres: 
ul. Sąchocka 5, 02-116 Warszawa, Lilija Moshechkova 

Istnieje możliwość umówienia się na inne terminy przekazania darów, 
w tym celu prosimy kontkatować się pod numerami: (+48)-693 808 607, 
(+48)-727 853 416 bądź mailowo: j.tkaczow@onet.eu, lilmos@wp.pl. 
W razie wątpliwości chętnie opowiemy na Państwa pytania. 

„Każdemu pomagamy” 
– o pomocy humanitarnej dla Ukrainy opowiada Bazyli Piwnik  

Jest Pan jednym z organizatorów pomocy humanitar-
nej dla Donbasu. Jak powstał taki pomysł? 

Pomysł powstał na spotkaniu naszego stowarzysze-
nia. Chcieliśmy udzielić pomocy ludziom, którzy do tej 
pory nie mieli do niej dostępu, bo według informacji, któ-
re posiadamy, pomoce wysyłane na Ukrainę nie trafiają 
bezpośrednio do odbiorcy. Doszliśmy do wniosku, że 
taką najbardziej uczciwą organizacją, która dotrze do 
potrzebujących jest Cerkiew prawosławna. Swoją wiary-
godnością zapewnia ona uczciwość. To była główna 
idea. Poza tym chcemy docierać do ludzi po to, żeby nie 
opuszczali swoich domów, żeby tam zostali, przeczekali. 
Przecież to, co się tam dzieje, nie będzie trwało wiecz-
nie. 

Zbiórka pomocy trwa już kilka dni. Kim są darczyń-
cy? 

Jeden pan wpłacił pięć tysięcy złotych. Ludzie dają 
pieniądze, przynoszą różne artykuły. Pomocy udzielają 
nie tylko prywatne osoby, lecz też zakłady przemysłowe, 
instytucje. To różne podmioty, które uczestniczą w tej 
akcji. Polacy są bardzo wrażliwi na biedę. Oni sami za-
znali bardzo dużo biedy i potrafią zrozumieć drugiego 
człowieka. Tutaj nie ma różnicy, kto udziela pomocy, czy 
to prawosławny, czy katolik. I to samo dotyczy otrzymują-
cych dary. Każdemu pomagamy. Podkreślę jeszcze raz, 
Polacy są bardzo mądrym narodem, współczującym 
i wspomagającym. 

Na podstawie: www.sputniknews.com. 
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WPROWADZENIE 
„Sakrament Sakramentów” bądź „Misterium Miste-

riów”, jak nazywana jest Święta Eucharystia to rekapitu-
lacja tajemnicy ekonomii zbawienia człowieka1. Jej zna-
czenie, rola i waga, jako zajmująca centralne miejsce 
żywego organizmu, którym jest Kościół, jest niepodwa-
żalna. Wszystko obraca i opiera się wokół niej. To w Eu-
charystii życie liturgiczne, ale i życie każdego człowieka 
odnajduje swoją pełnię, cel i sens2. Św. Cyryl Jerozolim-
ski poucza: Pod postacią chleba udzielane jest tobie Cia-
ło a pod postacią wina Krew, abyś przyjmując Ciało 
i Krew Chrystusa stał się Jemu współcielesnymi3 (od gr. 
sysomos = syn – współ, razem + soma – ciało) i współ-
krewnym4 (od gr. synaimos = syn + aima – krew), w rze-
czywistości – dodaje w tym miejscu św. Symeon Nowy 
Teolog. (…) Będąc uczestnikami najświętszych Tajem-
nic, jak mówi boski Paweł jesteśmy kością z Jego kości 
i ciałem z Jego ciała i wówczas stajemy się wg łaski po-
dobni Samemu Miłującemu człowieka (gr. Philanthropos) 
i Władcy naszemu, (…) ze zniszczalnych, którymi byli-
śmy, stajemy się niezniszczalni (…) i powstajemy do ży-

O przygotowaniu do przyjęcia Świętej Eucharystii 
część pierwsza – Chrzest święty i wiara człowieka 

Adam Magruk 
Rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących kryteriów i reguł które stawia Matka Cerkiew, w kwestii poprawnego, 

a zarazem dostojnego przygotowania wiernych na osobiste spotkanie z Wiecznym i Żywym Bogiem w Sakramencie Eu-
charystii. Zapoznamy się tu z autorytatywnym stanowiskiem Ojców i nauczycieli Kościoła, poruszających zagadnienia: 
istoty Chrztu Świętego, postu, czystości duchowej (Spowiedź) czy cielesnej oraz osobistych relacji z naszym bliźnim 
w odniesieniu do Komunii Świętej. 

cia, my którzy byliśmy martwi5. Od tej więc chwili, ja 
i Wcielony Logos nie jesteśmy już dwoma, lecz jednym. 
Jego Ciało jest już moim ciałem a moje Jego. Jego Krew 
płynie w moich żyłach a moja w Jego! Potwierdza to sam 
Zbawiciel pouczając: Kto spożywa moje Ciało i pije moją 
Krew, ma życie wieczne6. Oto Król oddaje w pełni same-
go siebie swemu słudze – nie przestając być jednocze-
śnie Władcą – a ten zaczyna dzielić z Nim, to co jego. 
Bogaty staje się biednym – nie tracąc przy tym nic ze 
swego „skarbca” – a biedak odziewa się w Jego zamoż-
ną szatę. Istotnie, rozum ludzki nie jest w stanie w pełni 
pojąć tej wielkiej tajemnicy, tego jak wielką godnością 
obdarza swoje stworzenie Niestworzony (gr. Aktistos). 

Z drugiej jednak strony, słyszymy stanowcze wezwa-
nie Apostoła Narodów, który przestrzega: Przeto, ktokol-
wiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, 
winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc czło-
wiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba 
tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegod-
nie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. 
Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie-
mało umarło7. Potrzeba odpowiedniego przygotowania 
człowieka do godnego przyjęcia Świętej Eucharystii pod-
kreślana była od wieków, przez całą Tradycję chrześci-
jańską8. Św. Jan Złotousty tych, którzy obojętnie podcho-

Boska Liturgia w szkole św. św. Cyryla i Metodego w Białym-
stoku. 24 kwietnia 2014 r. 

1 E. Δ. Ζούμα, Οι θεολογικές προϋποθέσεις της Ευχαριστιακής 
επικλήσεως, Θεσσαλονίκη 1985, s. 72, 226; B. A. Σιγός, 
Μυστήρια και ενότητα της Εκκλησίας στον Άγιο Ιωάννη τον 
Χρυσόστομο, [w:] Θεολογία, t. 81, Nr 3 Ιούλιος-Σεπτέμβριος, 
wyd. Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2010, 
s. 186. 
2 Μητρ. Δημητριάδος Χριστόδουλος, Η πρακτική της αρχαίας 
Εκκλησίας, [w:] Η πρσέλευση στη Θεία Μετάληψη, pod red. 
Αρχιμ. Θεολόγος Αποστολίδης, wyd. Ιερά Μητρόπολη 
Δημητρίαδος, Βόλος 1997, s. 8. 
3 Ku łatwiejszemu zrozumieniu tego pojęcia warto odwołać się 
do słów św. Cyryla biskupa Aleksandrii, którego obrazowe wy-
tłumaczenie zdaje się tu być najbardziej trafne. Pisze on mia-
nowicie, że tak jak z roztopionych pod wpływem ognia, złączo-
nych ze sobą dwóch świec, zlepić możemy jedną świecę, po-
dobnie i człowiek w Eucharystii „zlewa się” w jedno z Wcielo-
nym Synem Bożym. Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Εις το κατά 
Ιωάννην Ευαγγέλιον. Βιβλίον Δέκατον. Κεφαλ. Β΄, [w:] PG, 
t. 74, s. 341; Tenże, Εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον Βιβλίον 
Τέταρτον. Κεφαλ. Β΄, [w:] PG, t. 73, s. 584BC. 
4 Κυρίλλου Ιεροσολύμον, Κατήχησης Μυσταγωγική Δ΄, [w:] PG, 
t. 33, s. 1100. Tym samym pojęciem posługuje się także m.in. 
św. Jan Złotousty w następujących pismach: Ερμηνεία εις την 
προς Ρωμαίους Επιστολήν. Λόγος Ι΄, [w:] PG, t. 60, s. 477; 
Ερμηνεία εις την προς Eβραίους Επιστολήν, εκτεθείσα από 
σημειών μετά την κοίμησιν αυτού, παρά Κωνσταντίνου 
πρεσβυτέρου Αντιοχείας, [w:] PG, t. 63, s. 56. 

5 Μητρ. Δράμας Διονύσιος, Το εσχατολογικόν νόημα της 
Μεταμορφώσεως, [w:] Εκκλησία, Νr A΄ (1/15 Σεπτεμβρίου), 
Αθήνα 1986, s. 492. 
6 J 6,54 
7 1 Kor 11,27–30 



20

 

 

dzą do tego tematu przestrzega przed osądzeniem, potę-
pieniem oraz piekłem, jak też i surową karą ich oczekują-
cą9. Według Atanazego Synaity, wszyscy nieprzyzwoicie 
i bluźnierczo odnoszący się do Liturgii Świętej, są niczym 
dzikie psy rzucające się na Święte Dary i przystępujące 
do nich niczym do domu nierządu, a nie jak do Świętego 
Stołu10. M. Siotes natomiast, podobnego typu obojętny 
stosunek do sakramentu Eucharystii charakteryzuje jako 
„przewinienie” o większej wadze niż grzech pierworodny, 
ponieważ skutkuje ono obrazą nie tylko łaski Bożej, ale 
i samego Boga w Osobie Jezusa Chrystusa11. 

Kryteria, które stawia przed Matka Cerkiew, w kwestii 
poprawnego a zarazem dostojnego przygotowania, na to 
„osobiste” spotkanie z Wiecznym i Żywym Bogiem, sta-
nowisko Ojców i nauczycieli Kościoła dotyczące tego 
problemu zostały przeanalizowane w kolejnych rozdzia-
łach. 

CHRZEST ŚWIĘTY I WIARA CZŁOWIEKA 
Ks. Papakharalampous odwołując się do praktyki 

kościelnej pierwszych wieków, za pierwszy i niezbędny 
krok na drodze do Uczty Eucharystycznej, podaje przyję-
cie sakramentu odrodzenia i odnowienia człowieka – 
Świętego Chrztu12. Wspomnieć należy w tym miejscu 
„Naukę Dwunastu Apostołów” (gr. Didakhe ton Dodeka 
Apostolon), zgodnie z przekazem której tylko ochrzczeni 
w imię Pana13, uczęszczają w łamaniu chleba14 w Dzień 
Pański15. Akcentuje to także Justyn Filozof w swej 
„Apologii”, podkreślając dodatkowo znaczącą rolę jaką 
odgrywa tu prawdziwa wiara człowieka16. Chryzostom 
natomiast, zabrania wszystkim „niewtajemniczonym” 
(tj. nieochrzczonym) wspólnego udziału w Zebraniu Litur-
gicznym. 

Z jednej strony, za pośrednictwem Chrztu wszyscy 
stajemy się dziećmi jednej i tej samej Matki – Kościoła, 
a tym samym braćmi i siostrami, jedni względem drugich, 
a z drugiej, w Eucharystii żywimy się tym samym pokar-
mem – Ciałem i Krwią Chrystusową17. Niezależnie od 
tego kto kim jest, i jaką odgrywa rolę w życiu społecznym 

a nawet kościelnym, czy będzie to król, prezydent, pa-
triarcha, kapłan czy nawet najbardziej biedny człowiek na 
ziemi, to podczas Liturgii (chociaż na tę jedną godzinę) 
wszyscy są sobie równi, zasiadając razem do wspólnego 
Stołu, posilając się z tego samego „talerza” (cs. diskos – 
patena) i pijąc z jednego kielicha. W obu wyżej wymie-
nionych sakramentach, wyrażona jest pełnia miłości 
i braterstwa łączące wszystkich wiernych w jeden żywy 
organizm – Ciało Chrystusa. Jedność tą w zadziwiająco 
prosty i zrozumiały sposób wyraził apostoł Paweł: Wszy-
scyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby 
stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to nie-
wolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jed-
nym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz 
liczne członki18. Eucharystia natomiast, nazywana jest 
Komunią19 i jest nią w rzeczywistości ponieważ poprzez 
nią wchodzimy we wspólnotę z Chrystusem (…), ale na-
zywa się też Komunią gdyż dzięki niej i my obcujemy 
między sobą i jednoczymy się20 – dodaje św. Jan Dama-
sceński. 

Nie jest więc zbiegiem okoliczności, iż chrześcijańska 
tradycja początkowo mianem „sakramentu” określała 
głównie Chrzest i Eucharystię21. 

Jezus Chrystus w swej rozmowie z Nikodemem ak-
centuje: jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie 
może wejść do królestwa Bożego22. Zgodnie z ostatnią 

8 Ξ. Παπαχαραλάμπους, Όροι και προϋποθέσεις δια την 
συμμετοχή εις την Θείαν Ευχαριστίαν εξ απόψεως Ορθοδόξου, 
Αθήναι 1987, s. 97. 
9 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ερμηνεία εις την προς Eβραίους 
Επιστολήν... (op. cit.), s. 132. 
10 Aναστασίου Σιναΐτου, Λόγος περί της Αγίας Συνάξεως και 
περί του μη κρίνειν και μνησικακείν, [w:] PG, t. 89, s. 829. 
11 Ξ. Παπαχαραλάμπους, Όροι και προϋποθέσεις... (op. cit.), 
s. 128. 
12 Ibidem, s. 50. 
13 Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων, [w:] EΠE. Aποστολικοί 
Πατέρες, t. 1, s. 23. 
14 Dz 2,42 
15 Διδαχή… (op. cit.), s. 26. 
16 Ιουστίνου Φιλοσόφου, Α΄ Απολογία, [w:] ΕΠΕ. Απολογηταί, 
t. 1, s. 193. 
17 Ιερομ. Γρηγόριος, Η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία, 
wyd. Δόμος, Αθήνα 2001, s. 235. 

Chrzest podczas Boskiej Liturgii (liturgia 
chrzcielna). Za: www.stdimitry.ru 

18 1 Kor 12,13–14 
19 W języku greckim na oznaczenie sakramentu Eucharystii 
używa się wielu pojęć, na przykład: Eukharistia – Eucharystia, 
Theia Eukharistia – „Boska Eucharystia”, Theia Metalepse – 
dosł. Boskie Uczestnictwo/Przyjęcie, ale również Agia lub Theia 
Koinonia, które należałoby dosłownie przetłumaczyć jako: 
„Święta” bądź „Boska Komunia”. To ostatnie, szczególnie 
w naszej polskiej tradycji przyjęło się łączyć wyłącznie z analo-
gicznym sakramentem w Kościele Rzymskokatolickim. Niejed-
nokrotnie obserwujemy oburzenie ze strony duchowieństwa jaki 
i wiernych skierowane przeciwko używaniu słowa „Komunia” do 
określenia Eucharystii w naszej Cerkwi, a nie należy zapomi-
nać, iż sam termin „komunia” (łac. communio), oznacza wspól-
notę, zjednoczenie, trwanie blisko kogoś, i w pełni oddaje grec-
kie Koinonia. 
20 Ιωάννου Δαμασκηνού, Έκδοσις ακριβής της ορθοδόξου 
πίστεως, [w:] ΕΠΕ, t. 1, s. 474. 
21 Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Ιερότητα και κοσμικότητα 
στην τέλεση της ακολουθίας του Γάμου, [w:] Ο Γάμος στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία, wyd. Κλάδος Εκδόσεων Επικοινονιακής 
και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 
2004, s. 27.  

 

 

modlitwą „Obrzędu nad Katechumenem”: Władco, Panie, 
Boże nasz, wezwij (…), w sakramencie Chrztu wierny 
umiera jako „dziecko ciała” – czyli podległe zniszczeniu 
(gr. phthora), zasadom tego przemijającego świata leżą-
cego w źle23, i odradza się jako „dziecko Królestwa”, Kró-
lestwa, którego doskonałą ikoną jest właśnie Euchary-
stia24, dająca możliwość doświadczenia życia wiecznego 
już tu na ziemi. Eucharystia więc, jest uwarunkowana 
Chrztem, które z kolei wraz z towarzyszącym jej Bierz-
mowaniem stawia sobie za cel zjednoczenie z Boskim 
Zbawicielem. Tak między innymi pojmował to Mikołaj 
Kabasilas: Chrzest bowiem jest narodzeniem, miro 
(tj. bierzmowanie) naszej energii i działania powodem 
a Chleb życia i Kielich eucharystyczny pokarmem jest 
i napojem prawdziwym (…). Dlatego najprzód bierzemy 
kąpiel, następnie jesteśmy pomazywani i tak oczyszczeni 
zasiadamy do stołu.25 

Uczestnictwo w Chrzcie stanowi początek nowego 
życia – życia we wspólnocie Kościoła, a to oznacza, iż 
człowiek wstępuje się na tę drogę, którą podąża Matka 
Cerkiew – nieustannej duchowej walki (gr. pneumatikos 
agonas), ciągłego pokajania (gr. metanoia)26, oraz trudu 
wchodzenia razem z apostołami na Górę Tabor, czego 
zwieńczeniem jest obcowanie z Przemienionym Panem. 
To właśnie dlatego tuż po przyjęciu Eucharystii śpiewa-
my: Widzieliśmy światłość prawdziwą, przyjęliśmy Ducha 
z niebios, znaleźliśmy wiarę prawdziwą (…). 

Tak jak każde niemowlę zaraz po przyjściu na świat 
i przez cały okres swego życia potrzebuje pokarmu, który 
będzie dodawał mu sił w pokonywaniu trudności dnia 
codziennego, tak i nowonarodzony w imię Świętej Trójcy 
umrze w chwili, gdy żył będzie z dala od Chleba Życia27 
– Chrystusa i Jego Oblubienicy Cerkwi, która jest karmi-
cielką28. 

Św. Makary metropolita Koryntu, idąc za wspomnia-
nym już Justynem Apologetą, akcentującym obowiązko-
we przyjęcie sakramentu Chrztu przed przystąpieniem 
do Eucharystii, przywiązuje ogromne znaczenie jakie ma 
twarde przekonanie człowieka, że to co widzi przed swoi-
mi oczami i przyjmuje do swych ust to najprawdziwsze 
Ciało i Krew Chrystusa Boga29. 
22 J 3,5 
23 1 J 5,19 
24 Μητρ. Περγάμου Ιωάννης, Άγιον Βάπτισμα και Θεία 
Λειτουργία, [w:] tenże, Ευχαριστίας Εξεμπλάριον έτοι Κείμενα 
Εκκλησιολογικά και Ευχαριστιακά, wyd. Ευεργέτης, Μέγαρα 
2006, s. 100. 
25 Νικολάου Καβάσιλα, Περί της εν Χριστώ ζωής. Λόγος Β΄, [w:] 
EΠE, t. 22, s. 312. 
26 Πρωτοπρ. Γρηγόριος Μεταλληνός, «Εξ ύδατος και 
πνεύματος» Η θεολογία του Αγίου Βαπτίσματος, [w:] To Άγιον 
Βάπτισμα. Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου λειτουργικού συμποσίου, 
wyd. Κλάδος Εκδόσεων Επικοινονιακής και Μορφωτικής 
Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2003, s. 42. 
27 J 6,51 
28 Γρηγορίου Νύσσης, Εις το Άγιον Πάσχα και περί της 
τριημέρου προθεσμίας της του Χριστού Αναστάσεως λόγοι 
πέντε, [w:] PG, t. 46, s. 604D 

Nie ulega wątpliwości, że wspólnym elementem łą-
czącym oba sakramenty jest wyznanie wiary, obecne 
zarówno w nabożeństwie poprzedzającym trzykrotne 
zanurzenie w wodzie katechumena jak i Boskiej Liturgii, 
kiedy to kapłan zwrócony do wiernych, trzymając Święty 
Kielich wzywa: Ze strachem Bożym i wiarą30 przystąpcie! 
Natomiast ci ze swojej strony odpowiadają: Wierzę, Pa-
nie, i wyznaję, że Ty jesteś zaprawdę Chrystusem, Sy-
nem Boga Żywego, który przyszedł na świat zbawić 
grzeszników (…)31. Już pierwsze słowa tej modlitwy od-
syłają nas do wyznania wiary przed Chrztem, które po-
czątkowo miało charakter czysto Chrystologiczny32. Kla-
29 Αρχιμ. Νικόλαος Ιωαννήδης, Θεολογία και γραμματεία από 
τον θ΄ αιώνα και εξής, wyd. K. Kυριακίδης, Αθήνα 2009, s. 408–
409. 
30 W służebnikach greckich wezwanie to uzupełnione jest o 
jeszcze jedno słowo – „miłość” i w całości brzmi następująco: 
Ze strachem Bożym, wiarą i miłością przystąpcie! Na przykład: 
Θεία Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου, [w:] Μικρόν Ιερατικόν, 
t. A΄, wyd. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
s. 126. 
31 Modlitwa przed przyjęciem Eucharystii. 
32 Z biegiem czasu uzupełnione zostało ono o „elementy Tria-
dologiczne”. Hipolit Rzymski (ok. 170-235) na ten przykład po-
daje interesujący opis Chrzcielnego Credo, któremu towarzy-
szyło potrójne zanurzenie: Kapłan pytał chrzczonego: 
„Wierzysz w Boga Ojca wszechmocnego?” Chrzczony odpo-
wiada: „Wierzę” (pierwsze zanurzenie). I następnie (prezbiter) 
mówi: „Wierzysz w Chrystusa Jezusa, Syna Bożego, zrodzone-
go z Ducha Świętego i Marii Panny i ukrzyżowanego pod Ponc-
kim Piłatem i zmarłego i pogrzebanego i powstałego w trzeci 
dzień z martwych, i (Który) wstąpił na niebiosa i usiadł po pra-
wicy Ojca, i (Który) przyjdzie sądzić żywych i umarłych?” I po 
odpowiedzi: „Wierzę”, następuje chrzest (drugie zanurzenie).  

Chrzest księcia Włodzimierza. Fresk z Włodzimierskiego sobo-
ru w Kijowie. Za: www.uk.wikipedia.org 
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dzą do tego tematu przestrzega przed osądzeniem, potę-
pieniem oraz piekłem, jak też i surową karą ich oczekują-
cą9. Według Atanazego Synaity, wszyscy nieprzyzwoicie 
i bluźnierczo odnoszący się do Liturgii Świętej, są niczym 
dzikie psy rzucające się na Święte Dary i przystępujące 
do nich niczym do domu nierządu, a nie jak do Świętego 
Stołu10. M. Siotes natomiast, podobnego typu obojętny 
stosunek do sakramentu Eucharystii charakteryzuje jako 
„przewinienie” o większej wadze niż grzech pierworodny, 
ponieważ skutkuje ono obrazą nie tylko łaski Bożej, ale 
i samego Boga w Osobie Jezusa Chrystusa11. 

Kryteria, które stawia przed Matka Cerkiew, w kwestii 
poprawnego a zarazem dostojnego przygotowania, na to 
„osobiste” spotkanie z Wiecznym i Żywym Bogiem, sta-
nowisko Ojców i nauczycieli Kościoła dotyczące tego 
problemu zostały przeanalizowane w kolejnych rozdzia-
łach. 

CHRZEST ŚWIĘTY I WIARA CZŁOWIEKA 
Ks. Papakharalampous odwołując się do praktyki 

kościelnej pierwszych wieków, za pierwszy i niezbędny 
krok na drodze do Uczty Eucharystycznej, podaje przyję-
cie sakramentu odrodzenia i odnowienia człowieka – 
Świętego Chrztu12. Wspomnieć należy w tym miejscu 
„Naukę Dwunastu Apostołów” (gr. Didakhe ton Dodeka 
Apostolon), zgodnie z przekazem której tylko ochrzczeni 
w imię Pana13, uczęszczają w łamaniu chleba14 w Dzień 
Pański15. Akcentuje to także Justyn Filozof w swej 
„Apologii”, podkreślając dodatkowo znaczącą rolę jaką 
odgrywa tu prawdziwa wiara człowieka16. Chryzostom 
natomiast, zabrania wszystkim „niewtajemniczonym” 
(tj. nieochrzczonym) wspólnego udziału w Zebraniu Litur-
gicznym. 

Z jednej strony, za pośrednictwem Chrztu wszyscy 
stajemy się dziećmi jednej i tej samej Matki – Kościoła, 
a tym samym braćmi i siostrami, jedni względem drugich, 
a z drugiej, w Eucharystii żywimy się tym samym pokar-
mem – Ciałem i Krwią Chrystusową17. Niezależnie od 
tego kto kim jest, i jaką odgrywa rolę w życiu społecznym 

a nawet kościelnym, czy będzie to król, prezydent, pa-
triarcha, kapłan czy nawet najbardziej biedny człowiek na 
ziemi, to podczas Liturgii (chociaż na tę jedną godzinę) 
wszyscy są sobie równi, zasiadając razem do wspólnego 
Stołu, posilając się z tego samego „talerza” (cs. diskos – 
patena) i pijąc z jednego kielicha. W obu wyżej wymie-
nionych sakramentach, wyrażona jest pełnia miłości 
i braterstwa łączące wszystkich wiernych w jeden żywy 
organizm – Ciało Chrystusa. Jedność tą w zadziwiająco 
prosty i zrozumiały sposób wyraził apostoł Paweł: Wszy-
scyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby 
stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to nie-
wolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jed-
nym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz 
liczne członki18. Eucharystia natomiast, nazywana jest 
Komunią19 i jest nią w rzeczywistości ponieważ poprzez 
nią wchodzimy we wspólnotę z Chrystusem (…), ale na-
zywa się też Komunią gdyż dzięki niej i my obcujemy 
między sobą i jednoczymy się20 – dodaje św. Jan Dama-
sceński. 

Nie jest więc zbiegiem okoliczności, iż chrześcijańska 
tradycja początkowo mianem „sakramentu” określała 
głównie Chrzest i Eucharystię21. 

Jezus Chrystus w swej rozmowie z Nikodemem ak-
centuje: jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie 
może wejść do królestwa Bożego22. Zgodnie z ostatnią 

8 Ξ. Παπαχαραλάμπους, Όροι και προϋποθέσεις δια την 
συμμετοχή εις την Θείαν Ευχαριστίαν εξ απόψεως Ορθοδόξου, 
Αθήναι 1987, s. 97. 
9 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ερμηνεία εις την προς Eβραίους 
Επιστολήν... (op. cit.), s. 132. 
10 Aναστασίου Σιναΐτου, Λόγος περί της Αγίας Συνάξεως και 
περί του μη κρίνειν και μνησικακείν, [w:] PG, t. 89, s. 829. 
11 Ξ. Παπαχαραλάμπους, Όροι και προϋποθέσεις... (op. cit.), 
s. 128. 
12 Ibidem, s. 50. 
13 Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων, [w:] EΠE. Aποστολικοί 
Πατέρες, t. 1, s. 23. 
14 Dz 2,42 
15 Διδαχή… (op. cit.), s. 26. 
16 Ιουστίνου Φιλοσόφου, Α΄ Απολογία, [w:] ΕΠΕ. Απολογηταί, 
t. 1, s. 193. 
17 Ιερομ. Γρηγόριος, Η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία, 
wyd. Δόμος, Αθήνα 2001, s. 235. 
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τριημέρου προθεσμίας της του Χριστού Αναστάσεως λόγοι 
πέντε, [w:] PG, t. 46, s. 604D 

Nie ulega wątpliwości, że wspólnym elementem łą-
czącym oba sakramenty jest wyznanie wiary, obecne 
zarówno w nabożeństwie poprzedzającym trzykrotne 
zanurzenie w wodzie katechumena jak i Boskiej Liturgii, 
kiedy to kapłan zwrócony do wiernych, trzymając Święty 
Kielich wzywa: Ze strachem Bożym i wiarą30 przystąpcie! 
Natomiast ci ze swojej strony odpowiadają: Wierzę, Pa-
nie, i wyznaję, że Ty jesteś zaprawdę Chrystusem, Sy-
nem Boga Żywego, który przyszedł na świat zbawić 
grzeszników (…)31. Już pierwsze słowa tej modlitwy od-
syłają nas do wyznania wiary przed Chrztem, które po-
czątkowo miało charakter czysto Chrystologiczny32. Kla-
29 Αρχιμ. Νικόλαος Ιωαννήδης, Θεολογία και γραμματεία από 
τον θ΄ αιώνα και εξής, wyd. K. Kυριακίδης, Αθήνα 2009, s. 408–
409. 
30 W służebnikach greckich wezwanie to uzupełnione jest o 
jeszcze jedno słowo – „miłość” i w całości brzmi następująco: 
Ze strachem Bożym, wiarą i miłością przystąpcie! Na przykład: 
Θεία Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου, [w:] Μικρόν Ιερατικόν, 
t. A΄, wyd. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
s. 126. 
31 Modlitwa przed przyjęciem Eucharystii. 
32 Z biegiem czasu uzupełnione zostało ono o „elementy Tria-
dologiczne”. Hipolit Rzymski (ok. 170-235) na ten przykład po-
daje interesujący opis Chrzcielnego Credo, któremu towarzy-
szyło potrójne zanurzenie: Kapłan pytał chrzczonego: 
„Wierzysz w Boga Ojca wszechmocnego?” Chrzczony odpo-
wiada: „Wierzę” (pierwsze zanurzenie). I następnie (prezbiter) 
mówi: „Wierzysz w Chrystusa Jezusa, Syna Bożego, zrodzone-
go z Ducha Świętego i Marii Panny i ukrzyżowanego pod Ponc-
kim Piłatem i zmarłego i pogrzebanego i powstałego w trzeci 
dzień z martwych, i (Który) wstąpił na niebiosa i usiadł po pra-
wicy Ojca, i (Który) przyjdzie sądzić żywych i umarłych?” I po 
odpowiedzi: „Wierzę”, następuje chrzest (drugie zanurzenie).  

Chrzest księcia Włodzimierza. Fresk z Włodzimierskiego sobo-
ru w Kijowie. Za: www.uk.wikipedia.org 
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sycznym przykładem jest tu dialog aposto-
ła Filipa z dworskim urzędnikiem królowej 
etiopskiej, Kandaki33: Oto woda – powie-
dział dworzanin – cóż przeszkadza, abym 
został ochrzczony? Odpowiedział Filip: 
Można, jeżeli wierzysz z całego serca. Od-
parł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest 
Synem Bożym (…) i ochrzcił go34. Apostoł 
Paweł w swym Liście do Rzymian pisze: 
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Je-
zus jest Panem, i w sercu swoim uwie-
rzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – 
osiągniesz zbawienie35. Również św. Bazy-
li Wielki potwierdza, że każdego przystępu-
jącego do Strasznych Tajemnic powinna 
charakteryzować wiara w Słowo Wcielone, 
Syna Bożego, który przyjął naszą naturę, 
wstąpił na krzyż i zmartwychwstał36. Biskup Methones 
Mikołaj poucza, że niewierzący w prawdziwą przemianę 
chleba w Ciało Chrystusa, odrzucają Jego chwalebne 
wniebowstąpienie i tym samym upodobniają się do arian 
i judaizujących37. Św. Chryzostom stawia nam za przy-
kład trzech magów, przybyłych do Betlejem aby powitać 
Nowonarodzonego, którzy pokłonili się mu jako Panu, 
mając pełną świadomość tego, Kogo widzą przed sobą38, 
a bliższy już naszym czasom św. Jan z Kronsztadu nau-
czał: Kiedy przyjmujecie Święte Misteria, miejcie mocne 
przekonanie, że przyjmujecie do swego wnętrza Ciało i 
Krew Chrystusa, tak samo jak nie wątpicie i w to, że (aby 
przeżyć) należy nieustannie oddychać39. 

Wyznanie wiary więc, przed przyjęciem Świętej Eu-
charystii jest niejako potwierdzeniem tej niezachwianej 
wiary40, którą głosiliśmy w dniu naszego Chrztu, wiary 
która doprowadziła nas do chrzcielnej misy i która teraz 
stawia nas oko w oko z Gospodarzem Uczty Królestwa 
Niebieskiego. 

 
ciąg dalszy w kolejnych numerach Biuletynu 

I po tym (prezbiter) mówi: „Wierzysz w Świętego Ducha i Świę-
ty Kościół i zmartwychwstanie ciała?” Mówi chrzczony: 
„Wierzę” i zanurzany jest po raz trzeci. B.I. Φειδάς, 
Εκκλησιαστική ιστορία, t. A΄, Αθήνα 1997, s. 259. Zwieńcze-
niem „rozwoju” Symbolów Wiary (początkowo niemalże każda 
lokalna wspólnota kościelna miała odrębny tekst Wyznania 
wiary) jest Niceo-Konstantynopolitańskie Credo. 
33 Dz 8,27 
34 Dz 8,36–38 
35 Rz 10,9 
36 Bασιλείου Μέγα, Ασκητικά Β΄, [w:] EΠE, t. 9, s. 207–209. 
37 Nικόλαου Μεθώνης, Προς τους διστάζοντας και λέγοντας ότι 
ο ιερουργούμενος άρτος και οίνος ουκ εστίν σώμα και αίμα του 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, [w:] PG, t. 135, s. 513. 
38 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Υπόθεσις της προς Κορινθίους 
Πρώτης Επιστολής. Ομιλία ΚΔ΄, [w:] PG, t. 61, s. 204. 
39 Ιωάννου της Κρονστάνδης, Μετάνοια και Θεία Μετάληψη, 
tłum. Χ. Ασσιώτης, wyd. Τήνος, Aθήνα 1993, s. 96–97. 
40 Ιωάννου Δαμασκηνού, Έκδοσις ακριβής… (op. cit.), s. 471. 

Eucharystia apostołów. Za: www.dmdonskoy.ru 

„Płoń świeco życia” 
– nowość wydawnicza 

Tuż przed świętami ukazał się tomik wierszy autor-
stwa jednego z członków ełckiego koła naszego Bractwa. 
Paweł Kateszczenko od prawie czterdziestu lat pracuje 
na kolei, co nie przeszkadza mu w opisywaniu życia 
wierszem. 

Tomik jest podzielony na cztery rozdziały, które za-
wierają prawie pięćdziesiąt wierszy opisujących ścieżki 
życia, powodujących uśmiech na twarzy, zachęcających 
do poznawania przyrody, wzbudzających wiarę i nadzie-
ję. Ilustracje do kilkunastu z nich wykonały uczennice 
szkoły św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. 

Zaletą wydawnictwa jest także bardzo dobrej jakości 
papier oraz cie-
pła i przydająca 
uroku okładka. 

Całkowity 
dochód ze 
sprzedaży jest 
ofiarą – cegieł-
ką na rzecz 
parafii prawo-
sławnej w Ełku. 

 

Serdecznie 
polecamy! 

 

Książka 
do nabycia 

w prawosławnych 
sklepikach 

w Białymstoku. 



23

 

 

sycznym przykładem jest tu dialog aposto-
ła Filipa z dworskim urzędnikiem królowej 
etiopskiej, Kandaki33: Oto woda – powie-
dział dworzanin – cóż przeszkadza, abym 
został ochrzczony? Odpowiedział Filip: 
Można, jeżeli wierzysz z całego serca. Od-
parł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest 
Synem Bożym (…) i ochrzcił go34. Apostoł 
Paweł w swym Liście do Rzymian pisze: 
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Je-
zus jest Panem, i w sercu swoim uwie-
rzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – 
osiągniesz zbawienie35. Również św. Bazy-
li Wielki potwierdza, że każdego przystępu-
jącego do Strasznych Tajemnic powinna 
charakteryzować wiara w Słowo Wcielone, 
Syna Bożego, który przyjął naszą naturę, 
wstąpił na krzyż i zmartwychwstał36. Biskup Methones 
Mikołaj poucza, że niewierzący w prawdziwą przemianę 
chleba w Ciało Chrystusa, odrzucają Jego chwalebne 
wniebowstąpienie i tym samym upodobniają się do arian 
i judaizujących37. Św. Chryzostom stawia nam za przy-
kład trzech magów, przybyłych do Betlejem aby powitać 
Nowonarodzonego, którzy pokłonili się mu jako Panu, 
mając pełną świadomość tego, Kogo widzą przed sobą38, 
a bliższy już naszym czasom św. Jan z Kronsztadu nau-
czał: Kiedy przyjmujecie Święte Misteria, miejcie mocne 
przekonanie, że przyjmujecie do swego wnętrza Ciało i 
Krew Chrystusa, tak samo jak nie wątpicie i w to, że (aby 
przeżyć) należy nieustannie oddychać39. 

Wyznanie wiary więc, przed przyjęciem Świętej Eu-
charystii jest niejako potwierdzeniem tej niezachwianej 
wiary40, którą głosiliśmy w dniu naszego Chrztu, wiary 
która doprowadziła nas do chrzcielnej misy i która teraz 
stawia nas oko w oko z Gospodarzem Uczty Królestwa 
Niebieskiego. 

 
ciąg dalszy w kolejnych numerach Biuletynu 

I po tym (prezbiter) mówi: „Wierzysz w Świętego Ducha i Świę-
ty Kościół i zmartwychwstanie ciała?” Mówi chrzczony: 
„Wierzę” i zanurzany jest po raz trzeci. B.I. Φειδάς, 
Εκκλησιαστική ιστορία, t. A΄, Αθήνα 1997, s. 259. Zwieńcze-
niem „rozwoju” Symbolów Wiary (początkowo niemalże każda 
lokalna wspólnota kościelna miała odrębny tekst Wyznania 
wiary) jest Niceo-Konstantynopolitańskie Credo. 
33 Dz 8,27 
34 Dz 8,36–38 
35 Rz 10,9 
36 Bασιλείου Μέγα, Ασκητικά Β΄, [w:] EΠE, t. 9, s. 207–209. 
37 Nικόλαου Μεθώνης, Προς τους διστάζοντας και λέγοντας ότι 
ο ιερουργούμενος άρτος και οίνος ουκ εστίν σώμα και αίμα του 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, [w:] PG, t. 135, s. 513. 
38 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Υπόθεσις της προς Κορινθίους 
Πρώτης Επιστολής. Ομιλία ΚΔ΄, [w:] PG, t. 61, s. 204. 
39 Ιωάννου της Κρονστάνδης, Μετάνοια και Θεία Μετάληψη, 
tłum. Χ. Ασσιώτης, wyd. Τήνος, Aθήνα 1993, s. 96–97. 
40 Ιωάννου Δαμασκηνού, Έκδοσις ακριβής… (op. cit.), s. 471. 

Eucharystia apostołów. Za: www.dmdonskoy.ru 

„Płoń świeco życia” 
– nowość wydawnicza 

Tuż przed świętami ukazał się tomik wierszy autor-
stwa jednego z członków ełckiego koła naszego Bractwa. 
Paweł Kateszczenko od prawie czterdziestu lat pracuje 
na kolei, co nie przeszkadza mu w opisywaniu życia 
wierszem. 

Tomik jest podzielony na cztery rozdziały, które za-
wierają prawie pięćdziesiąt wierszy opisujących ścieżki 
życia, powodujących uśmiech na twarzy, zachęcających 
do poznawania przyrody, wzbudzających wiarę i nadzie-
ję. Ilustracje do kilkunastu z nich wykonały uczennice 
szkoły św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. 

Zaletą wydawnictwa jest także bardzo dobrej jakości 
papier oraz cie-
pła i przydająca 
uroku okładka. 

Całkowity 
dochód ze 
sprzedaży jest 
ofiarą – cegieł-
ką na rzecz 
parafii prawo-
sławnej w Ełku. 

 

Serdecznie 
polecamy! 

 

Książka 
do nabycia 

w prawosławnych 
sklepikach 

w Białymstoku. 

 

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosław-
ne św. św. Cyryla i Metodego z głębokim żalem i smut-
kiem informuje, że w dniu 6 października 2015 r. po dłu-
giej i ciężkiej chorobie spoczął w Panu i odszedł do Życia 
Wiecznego, nasz Brat Aleksander Biszczuk  

Aleksander Biszczuk, syn Aleksego i Marii, urodził się 
3 stycznia 1937 r. we wsi Koszki ,w parafii Podbiele gm. 
Orla. Po ukończeniu, w 1952 r. szkoły podstawowej 
w Paszkowszczyźnie, kontynuował naukę w Technikum 
Przemysłu Wełnianego w Białymstoku. 
W połowie czerwca 1956 r. zdał maturę, 
otrzymując tytuł technika technologa. 

Swoją aktywność zawodową rozpo-
czął 1956 r. od pracy w Spółdzielni Pra-
cy ”Rękodzieło” w Radomiu na tzw. 
„nakazie pracy”. W tym czasie każdy 
absolwent Technikum miał obowiązek 
podjąć pracę tam, dokąd skieruje go 
Ministerstwo Przemysłu Lekkiego i Cen-
tralny Związek Szkolnictwa Zawodowe-
go. 

Od 1957 r. pracował w Białostockich 
Zakładach Przemysłu Włókienniczego 
im. Sierżana w Białymstoku na stanowi-
sku tkacza, a później brakarza tkanin 
gotowych. Następnie pracował w Zarządzie Okręgowym 
Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókien-
niczego Odzieżowego i Skórzanego w Białymstoku. Pra-
cując w przemyśle włókienniczym zaocznie ukończył stu-
dia ekonomiczne w Wyższej Szkole Nauk Społecznych 
w Warszawie, a następnie w Szkole Głównej Planowania 
i Statystyki w Warszawie, uzyskując tytuł magistra ekono-
mii. Niemal całe swoje życie zawodowe spędził w środo-
wisku białostockiego włókiennictwa. 

W latach 1985 – 1990 pełnił funkcję prezesa Zarządu 
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którą z powo-
dów zdrowotnych był zmuszony zakończyć. Będąc już na 
rencie inwalidzkiej w roku 1995 podjął pracę strażnika 
w Podlaskiej Spółdzielni Pracy „Jubilat". Pracę tę wyko-
nywał do końca 2001 r., osiągając wiek emerytalny. 

W swojej pracy z całą konsekwencją walczył z prze-
jawami ludzkiej krzywdy mając na uwadze dobro człowie-
ka. Przez całe swoje życie, od najmłodszych lat udzielał 
się w pracach społecznych, między innymi jako: 

 przewodniczący koła Ludowych Zespołów Sportowych 
w szkole podstawowej, 

 przewodniczący koła klasowego ZMP w Technikum, 

 członek rady programowej w międzyspółdzielnianej 
świetlicy oraz udział w pracach kółka teatralnego  
w okresie nakazu pracy w Radomiu, 

 przewodniczący koła ZMS w BZPW im. Sierżana 
w Białymstoku, 

 członek Rady Osiedla „Osiedle Młodych" Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zachęta", 

 członek Rady Nadzorczej, następnie 
przewodniczący Komisji Mieszkaniowej 
i Przewodniczący Rady Osiedla 
„Przydworcowe" Spółdzielni Mieszka-
niowej „Rodzina Kolejowa" w Białym-
stoku, 

 przez okres 7 lat – prezes Pracowni-
czych Ogrodów Działkowych im. Towa-
rzystwa Przyjaciół Białegostoku, 
a następnie przewodniczący komisji 
przeglądowej, oraz członek komisji re-
wizyjnej ogrodu. 

Praca społeczna, w jakiej dziedzinie by 
nie uczestniczył, dawała mu dużo sa-
tysfakcji. Widział potrzebę bezintere-
sownego angażowania się wszędzie 
tam, gdzie organizacja i odpowiednie 

układanie stosunków międzyludzkich tego wymagało. 
Nigdy nie liczył się z czasem wykonywania prac społecz-
nych. 

Aleksander Biszczuk spisywał swoje wspomnienia, 
w których między innymi można przeczytać cyt. „Chyba 
w człowieku już za młodu tkwi jakaś żyłka społecznika. 
Wszystko, co mu powierza się należy wykonać solidnie. 
Nie zważając na wysiłek i na to, że nie dotyczy to mojej 
rzeczy osobistej.” 

Śp. Aleksander dał się poznać jako gorliwy, głęboko 
wierzący, prawosławny chrześcijanin. Z racji miejsca za-
mieszkania należał do prawosławnej społeczności parafii 
św. Mikołaja w Białymstoku. 

W 1995 r. był jednym z założycieli i wieloletnim 
członkiem cerkiewnego Bractwa św. Mikołaja, w którym 
pełnił różne funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodni-
czącego, sekretarza. W Bractwie św. Mikołaja inicjował 
liczne pielgrzymki do świętych miejsc prawosławia w kra-
ju i za granicą. Bardzo angażował się w organizację po-
mocy charytatywnej dla prawosławnych parafii na Biało-
rusi i Ukrainie, Rosji i Zakarpaciu. Przez dwadzieścia lat 
działalności w Bractwie św. Mikołaja wykazywał wielką 

Odszedł brat Aleksander Biszczuk 
Aleksander Sołowianowicz 
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Cerkiew Piatnicka w Wilnie jest świątynią prawosław-
ną pod wezwaniem Świętej Wielkomęczennicy Paraskie-
wy - Piatnicy. Cerkiew jest uważana za pierwszą muro-
waną chrześcijańską świątynię w Wilnie. Prawosławi na-
zywają ją „matką” cerkwi wileńskich. Mieści się na Sta-
rym Mieście, na skrzyżowaniu ulic Pilies (Zamkowej), 
Didžioji (Wielkiej) i Latako (Łotoczek), pod adresem Di-
džioji 2. Cerkiew stoi na wzniesionym miejscu. 

Cerkwie Wilna* 
Cerkiew Piatnicka 

(Aleksy Kordiukiewicz) 
Wielu turystów z Polski z sentymentem odwiedza 

Wilno. Wśród nich jest też wielu prawosławnych, dla któ-
rych wyjazd częściej staje się pielgrzymką, niż wyciecz-
ką. W Wilnie jest bowiem wiele bardzo starych cerkwi 
prawosławnych. Są tam też relikwie Trzech Wileńskich 
Męczenników, którym warto się pokłonić. Warto też pa-
miętać o naszej wspólnej historii. O tym, że kiedyś i Pod-
lasie było częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Wybrałem się i ja. Najpierw zacząłem szukać infor-
macji. Przy czytaniu informatorów pełnych prawd, pół-
prawd i nieprawd co rusz przypominały mi się słowa księ-
dza Tischnera o trzech prawdach góralskich... Spróbuj-
my więc spojrzeć na historię Prawosławia i cerkwi wileń-
skich z punktu widzenia człowieka prawosławnego i cho-
ciaż w malutkiej części ułatwić ich zwiedzanie. 

ofiarność, mądrość życiową i rozsądek przy podejmowa-
niu decyzji. Był koleżeński, uprzejmy i serdeczny. Służył 
wszystkim doświadczeniem i każdemu pomagał. W Za-
rządzie Głównym Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne 
św. św. Cyryla i Metodego, przez kilka kadencji od 
1999 r. do 2011 r. był przewodniczącym Głównej Komisji 
Rewizyjnej. 

Za pracę dla dobra Cerkwi Sobór Biskupów Świętego 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
w dniu 11 kwietnia 2003 r. odznaczył go Orderem Św. 
Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia. 

W trakcie swojego życia Aleksander Biszczuk był 
wielokrotnie odznaczany. Wśród najważniejszych wska-
zać należy Srebrny oraz Złoty Krzyż Zasługi, a także 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – nadane za 
zasługi dla Państwa oraz obywateli. W uznaniu zasług 
w wieloletniej pracy w ruchach młodzieżowych otrzymał 
Złote oraz Brązowe Odznaczenia imienia Janka Krasic-
kiego. Ponadto trzykrotnie odznaczony został Honorową, 
Srebrną oraz Złotą Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie. 
Za działalność społeczną w Pracowniczych Ogrodach 
Działkowych w roku 1986 został odznaczony Złotą Od-
znaką „Zasłużonego Działkowca”. 

Zmarły nasz brat Aleksander miał dwójkę dzieci: Bar-
barę i Andrzeja oraz 2 wnuków. Od 1992 r. był wdow-
cem. O jego wielkoduszności i dobroci świadczy fakt, że 
do 2013 r. a więc przez 21 lat opiekował się chorą teścio-
wą. Jego postępowanie można by porównać do historii 
biblijnej opisanej w Księdze Rut. Rut – młoda moabitka, 
po śmierci swojego męża, nie opuszcza swojej teściowej 
Noemi – izraelitki. Mimo namów teściowej, by wracała do 
swego narodu, Rut odpowiada jej: Nie zmuszaj mnie, 
bym cię zostawiła i odeszła od ciebie, lecz dokąd ty pój-
dziesz, tam i ja pójdę, a gdzie ty żyć będziesz, tam i ja 
żyć będę. Twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg 
– moim Bogiem, i gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę. Jedna 
tylko śmierć może nas rozdzielić. (Ks. Rut 1,1–17;2,1–
16; 4,13–17). 

Czyn otpiewanija, poprzedzony Świętą Liturgią, któ-
rej przewodniczył o. mitrat Anatol Ławreszuk z soboru 
św. Mikołaja w asyście o. mitrata Jerzego Mackiewicza 
oraz o. ihumena Sergiusza (Matwiejczuka) odbył się 
8 października w cerkwi pw. Wszystkich Świętych. Do-
czesne ciało śp. Brata Aleksandra spoczęło w grobie 
rodzinnym na cmentarzu Wszystkich Świętych przy ulicy 
Wysockiego 1 w Białymstoku. 

Wiecznaja Tiebe Pamiat’, Bracie Aleksandrze! 

 

Zarząd Główny Bractwa św. św. Cyryla i Metodego, dziękuje 
córce zmarłego naszego Brata, Pani Barbarze Wysockiej za 
udostępnienie zdjęcia i przedstawienie faktów z życia 
swojego ojca. 

* W poprzednim numerze Biuletynu (nr 69, s. 16–19) zamiesz-
czono krótkie opisy cerkwi Wilna. Stanowi to swego rodzaju 
skorowidz i krótki przewodnik po prawosławnych świątyniach 
stolicy Litwy. W kolejnych numerach Biuletynu będą publikowa-
ne bardziej dokładne i rozbudowane opisy tych cerkwi. 
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zywają ją „matką” cerkwi wileńskich. Mieści się na Sta-
rym Mieście, na skrzyżowaniu ulic Pilies (Zamkowej), 
Didžioji (Wielkiej) i Latako (Łotoczek), pod adresem Di-
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Cerkiew została poświęcona świętej Paraskiewie, 
której imię w przekładzie z greckiego oznacza – „Piątek 
– Piatnica”. Pobożni rodzice Paraskiewy dali swojej cór-
ce imię na pamiątkę dnia tygodnia, w którym został 
ukrzyżowany Jezus Chrystus. Sama wielkomęczennica 
Paraskiewa zginęła z rąk pogan na początku IV w. Pomi-
mo ciężkich tortur nie wyrzekła się wiary w Zbawiciela. 
Swego czasu szacunek do czynu świętej Paraskiewy był 
tak wielki, że żołnierze składali przysięgę nie tylko w imię 
Jezusa Chrystusa, lecz i powoływali się na imię świętej 
wielkomęczennicy. 

ZNACZENIE 

W cerkwi świętej Paraskiewy-Piatnicy zostali 
ochrzczeni w prawosławiu trzej przyboczni dworzanie 
księcia Olgierda z chrześcijańskimi imionami Antoni, Jan 
i Eustachy. Przyjęli oni męczeńską śmierć w 1347 r. 
i zostali kanonizowani jako Męczennicy Wileńscy. 

W cerkwi świętej Paraskiewy-Piatnicy zostali również 
ochrzczeni w prawosławiu synowie księcia Olgierda. 
Godne uwagi jest to, że jeden z synów drugiej żony Ol-
gierda Julianny Aleksandrownej, księżniczki Twerskiej 
Jagiełło (chrzestne imię Jakub) w 1379 r. podarował cer-
kwi Piatnickiej dzwon z napisem dziękczynnym. 

Stosunkowo niewielkich rozmiarów i nie wyróżniająca 
się jakimiś szczególnymi architektonicznymi walorami 
cerkiew Piatnicka znana jest także z tego, że w niej ro-
syjski imperator Piotr Wielki odsłużył dziękczynny mole-
bien za zwycięstwo nad szwedzkim królem Karolem XII 
w czasie wielkiej wojny północnej. Car podarował rów-
nież cerkwi Piatnickiej zdobyte na Szwedach sztandary. 

W tej świątyni car Piotr Wielki ochrzcił Afrykanina 
Hannibala, pradziadka Aleksandra S. Puszkina 
(najprawdopodobniej w drugiej połowie lipca 1705 r.). 

O tych wydarzeniach przypomina jedna z tablic pa-
miątkowych umieszczonych na obecnym budynku cer-
kwi.  

Wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście Piotr Wielki 
ochrzcił w tej cerkwi Afrykanina Hannibala, może rozwiać 
miarodajny dokument, przechowywany w Domu Puszki-
na w Sankt-Petersburgu. To rękopis dzieła Abrama 
(Ibrahima) Hannibala „Geometria i fortyfikacja” z autor-
ską dedykacją Katarzynie II. W nim ręką Hannibala 
o fakcie ochrzczenia jego przez Piotra Wielkiego napisa-
no: Был мне восприемником от Святой Купели Его 
Величество в Литве в городе Вильно в 1705 году1. 

W cerkwi Piatnickiej została pochowana inicjatorka 
jej budowy, wielka księżna Maria Jarosławna, która 
umarła w 1346 r. 

1 Jego Wysokość był mi chrzestnym od Świętej Kąpieli w Litwie 
w mieście Wilno w 1705 roku. 

POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA 

Pierwsze chrześcijańskie cerkwie na terytorium dzi-
siejszej Litwy zaczęły powstawać w połowie XIV w., gdy 
była ona jeszcze w większości krajem pogańskim. Nie-
które kroniki twierdzą, że w miejscu dzisiejszej cerkwi 
Piatnickiej znajdowała się za czasów pogaństwa świąty-
nia boga Ragitusa, patrona pszczół i pijaństwa. Pogań-
ska świątynia została zniszczona i na jej miejsce 
w 1345 r. postawiono cerkiew prawosławną. 

Żrecy (kapłani-ofiarnicy) sprzeciwiali się nowej wie-
rze i pierwsi litewscy chrześcijanie byli poddawani ostrym 
prześladowaniom. Niektórzy z nich – jawnie świadcząc 
o Chrystusie Zbawicielu – szli na pewną śmierć. Z dru-
giej jednak strony wielu wielkich książąt Księstwa Litew-
skiego – w celu rozszerzenia kręgu sojuszników 
i wzmocnienia swojej władzy – zawierało małżeństwa 
z ochrzczonymi w prawosławiu córkami ruskich rodów 
książęcych. I właśnie te prawosławne księżniczki bezpo-
średnio wpływały na to, żeby chrześcijaństwo rosło 
i umacniało się na litewskiej ziemi. 

Pierwszą żoną Wielkiego Księcia Litewskiego Olgier-
da (czas panowania 1345–1377) była witebska księż-
niczka Maria Jarosławna. To na jej naleganie w pobliżu 
pałacu książęcego na ulicy Wielkiej została wybudowana 
w 1345 r. pierwsza w Wilnie murowana świątynia chrze-
ścijańska. W „Kronice” Lodziaty-Narbut z XVII w. (t. I, 
str. 231) powiedziano, że cerkiew Piatnicka to первый 
каменный храм истинного Бога, воздвигнутый 
в литовской столице и земле2. 

Cerkiew Piatnicka, została wybudowana na wzór sta-
rych cerkwi kijowskich i nowogródzkich – z chórami za-
krytymi zielonymi przezroczystymi zasłonami. Za nimi 
stawały modlące się kobiety. Cerkiew została poświęco-
na świętej męczennicy Paraskiewie. Maria Jarosławna 
przybyła do litewskiej stolicy ze swoim opiekunem du-
chowym, prezbiterem Nestorem. Wokół nadwornej cer-

2 pierwsza murowana świątynia prawdziwego Boga, zbudowa-
na w litewskiej stolicy i ziemi. 

Cerkiew Piatnicka 1857. Ivan Trutniev 
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kwi Piatnickiej formowała się pierwsza prawosławna 
wspólnota w Wilnie gromadząca tworzącą się tutaj ruską 
kolonię. 

Po śmierci Marii Jarosławnej w 1346 r. cerkiew, która 
była domową świątynią rodziny książęcej, stała się ogól-
nodostępna. Stała na ruchliwym miejscu, na placu targo-
wym nazywanym Łotoczek, przy centralnej ulicy miasta – 
Wielkiej. Ulica wychodząca na budynek cerkwi Piatnic-
kiej i dzisiaj nazywa się Latako. Prawosławna wspólnota 
kierowana przez prezbitera Nestora szybko rosła. 

W tej cerkwi o. Nestor ochrzcił w prawosławiu trzech 
przybocznych dworzan księcia Olgierda. Według hagio-
grafii bracia Kumec i Nieżyło otrzymali na chrzcie imiona 
Antoni i Jan. Pod ich wpływem chrzest przyjął również 
ich krewny Kruglec z imieniem Eustachy. Wszyscy oni 
przyjęli męczeńską śmierć w 1347 r. i zostali kanonizo-
wani już w 1364 r. przez patriarchat konstantynopolitań-
ski. W 1549 r. metropolita moskiewski Makary ogłosił 
Męczenników Wileńskich świętymi na terenie wszystkich 
ziem ruskich. 

W swej historii cerkiew niejednokrotnie cierpiała od 
pożarów. W 1557 r. podczas wielkiego pożaru cerkiew 
Piatnicka spaliła się do cna. Królewskim dekretem rozpo-
rządzono, aby na wileńskim placu Łotoczek, na pogorze-
lisku, wybudować nową świątynię. W 1560 r. na bazie 
cerkiewnego pogorzeliska wyrosła cerkiew, a w sąsiedz-
twie – kilka dochodowych domów, przytułek dla starców, 
szpital i parafialny cmentarz. 

Z RĄK DO RĄK 

W 1610 r. podczas kolejnego pożaru całego miasta 
cerkiew znowu się spaliła i to tak, że ponownie wymaga-
ła kapitalnego remontu. W 1611 r. Piatnicka – jako ostat-
nia z parafialnych cerkwi wileńskich – przeszła pod kon-
trolę unitów. Została przypisana do byłego prawosławne-
go, a teraz unickiego bazyliańskiego monasteru Świętej 
Trójcy. Wygląd budowli na placu Łotoczek był tak niewe-
soły, że kijowski prawosławny metropolita Piotr Mohyła 
pisał w swoim dziele „Lithos” (1644), piętnując bazylia-
nów, że oni на месте церкви Параскевы – Пятницы 
в Вильне кабак устроили, а строения, 
принадлежавшие ей и воздвигнутые православными 
для благотворительных дел, под публичные, 
развратные дома отдали3. 

Dopiero w 1655 r., gdy litewska stolica czasowo 
przeszła pod rosyjskiego cara Aleksego Michajłowicza, 
cerkiew Piatnicka znowu została zwrócona prawosław-
nym. Lecz odbudowano ją dopiero w 1698 r. 

Podczas wojny ze Szwedami rosyjski samowładca 
Piotr Wielki przez pewien czas miał kwaterę w Wilnie. 
Podczas działań wojennych Szwedzi zdobywali miasto 
cztery razy, Rosjanie dwukrotnie. Piotr Wielki znajdował 
się w Wilnie od 15 lipca do 1 sierpnia 1705 r. i od 
26 stycznia do 4 lutego 1708 roku. Jak świadczy pamiąt-
kowa tablica na świątyni Piatnickiej, tutaj imperator wielo-
krotnie bywał na nabożeństwach, wysłuchał dziękczynny 
moleben za zwycięstwo nad szwedzkim królem Korolem 
XII. Podarował on również świątyni Piatnickiej zdobyte 
na Szwedach bojowe sztandary oraz ochrzcił w niej pra-
dziadka wielkiego rosyjskiego poety Aleksandra S. Pusz-
kina – Hannibala. 

Napis na pamiątkowej płycie, umieszczonej na ze-
wnętrznej bocznej ścianie budynku prawosławnej cerkwi 
pod wezwaniem świętej wielkomęczennicy Paraskiewy-
Piatnicy, głosi: В сей церкви император Петр 
Великий в 1705 г. слушал благодарственное 
молебствие за одержанную победу над войсками 
Карла XII, подарил ей знамена, отнятые у шведов 
в той победе, и крестил в ней африканца Ганнибала 
– прадеда знаменитого поэта нашего 
А.С.Пушкина.4 

W 1748 r. cerkiew Piatnicka znowu się spaliła prawie 
do fundamentów. Z trudem ją odbudowano. Gdy 
w 1795 r. świątynię na 44 lata znowu zabrali unici, budy-
nek cerkiewny był już w złym stanie i miał zawalony 
dach. 

W 1822 r. na podstawie decyzji księcia Adama Czar-
toryskiego sztandary szwedzkie – darowane kiedyś cer-
kwi przez Piotra Wielkiego – zostały przekazane do 
Świątyni Sybilli w Puławach. 

POWRÓT DO PRAWOSŁAWIA 

Wraz z likwidacją w 1839 r. Cerkwi unickiej na Litwie 
prawosławne świątynie zaczęły wracać do swoich pra-
wych właścicieli. Nie inaczej było i z budynkiem cerkwi 
Piatnickiej. Jednakże w zasadzie nie była to już świąty-
nia, lecz stara budowla bez dachu, wykorzystywana jako 
skład drewna. 

Pierwszy zwierzchnik ponownie ustanowionej prawo-
sławnej Diecezji Wileńskiej i Litewskiej Józef Siemaszko 
19 lipca 1842 r. przedstawił raport wileńskim władzom 
gubernatorskim o stanie świątyń. O cerkwi Piatnickiej 
napisał, że здание представляет собой четыре 
стены без всякой крыши, почти квадратные 
в 8 саженей. Стены сии закрыты с двух сторон 
пристроенными к ним двумя домами, с третьей 

3 Na miejscu cerkwi Parasiewy-Piatnicy w Wilnie karczmę urzą-
dzili, a budynki jej przynależące i wybudowane przez prawo-
sławnych dla spraw dobroczynnych, pod publiczne, domy roz-
pusty oddali. 

4 W tej cerkwi imperator Piotr Wielki w 1705 roku wysłuchał 
dziękczynny moleben za odniesione zwycięstwo nad wojskami 
Karola XII, podarował jej sztandary, zdobyte na Szwedach 
w tym zwycięstwie, i ochrzcił w niej Afrykanina Hannibala – 
pradziada znakomitego naszego poety A. S. Puszkina. 
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wani już w 1364 r. przez patriarchat konstantynopolitań-
ski. W 1549 r. metropolita moskiewski Makary ogłosił 
Męczenników Wileńskich świętymi na terenie wszystkich 
ziem ruskich. 

W swej historii cerkiew niejednokrotnie cierpiała od 
pożarów. W 1557 r. podczas wielkiego pożaru cerkiew 
Piatnicka spaliła się do cna. Królewskim dekretem rozpo-
rządzono, aby na wileńskim placu Łotoczek, na pogorze-
lisku, wybudować nową świątynię. W 1560 r. na bazie 
cerkiewnego pogorzeliska wyrosła cerkiew, a w sąsiedz-
twie – kilka dochodowych domów, przytułek dla starców, 
szpital i parafialny cmentarz. 

Z RĄK DO RĄK 

W 1610 r. podczas kolejnego pożaru całego miasta 
cerkiew znowu się spaliła i to tak, że ponownie wymaga-
ła kapitalnego remontu. W 1611 r. Piatnicka – jako ostat-
nia z parafialnych cerkwi wileńskich – przeszła pod kon-
trolę unitów. Została przypisana do byłego prawosławne-
go, a teraz unickiego bazyliańskiego monasteru Świętej 
Trójcy. Wygląd budowli na placu Łotoczek był tak niewe-
soły, że kijowski prawosławny metropolita Piotr Mohyła 
pisał w swoim dziele „Lithos” (1644), piętnując bazylia-
nów, że oni на месте церкви Параскевы – Пятницы 
в Вильне кабак устроили, а строения, 
принадлежавшие ей и воздвигнутые православными 
для благотворительных дел, под публичные, 
развратные дома отдали3. 

Dopiero w 1655 r., gdy litewska stolica czasowo 
przeszła pod rosyjskiego cara Aleksego Michajłowicza, 
cerkiew Piatnicka znowu została zwrócona prawosław-
nym. Lecz odbudowano ją dopiero w 1698 r. 

Podczas wojny ze Szwedami rosyjski samowładca 
Piotr Wielki przez pewien czas miał kwaterę w Wilnie. 
Podczas działań wojennych Szwedzi zdobywali miasto 
cztery razy, Rosjanie dwukrotnie. Piotr Wielki znajdował 
się w Wilnie od 15 lipca do 1 sierpnia 1705 r. i od 
26 stycznia do 4 lutego 1708 roku. Jak świadczy pamiąt-
kowa tablica na świątyni Piatnickiej, tutaj imperator wielo-
krotnie bywał na nabożeństwach, wysłuchał dziękczynny 
moleben za zwycięstwo nad szwedzkim królem Korolem 
XII. Podarował on również świątyni Piatnickiej zdobyte 
na Szwedach bojowe sztandary oraz ochrzcił w niej pra-
dziadka wielkiego rosyjskiego poety Aleksandra S. Pusz-
kina – Hannibala. 

Napis na pamiątkowej płycie, umieszczonej na ze-
wnętrznej bocznej ścianie budynku prawosławnej cerkwi 
pod wezwaniem świętej wielkomęczennicy Paraskiewy-
Piatnicy, głosi: В сей церкви император Петр 
Великий в 1705 г. слушал благодарственное 
молебствие за одержанную победу над войсками 
Карла XII, подарил ей знамена, отнятые у шведов 
в той победе, и крестил в ней африканца Ганнибала 
– прадеда знаменитого поэта нашего 
А.С.Пушкина.4 

W 1748 r. cerkiew Piatnicka znowu się spaliła prawie 
do fundamentów. Z trudem ją odbudowano. Gdy 
w 1795 r. świątynię na 44 lata znowu zabrali unici, budy-
nek cerkiewny był już w złym stanie i miał zawalony 
dach. 

W 1822 r. na podstawie decyzji księcia Adama Czar-
toryskiego sztandary szwedzkie – darowane kiedyś cer-
kwi przez Piotra Wielkiego – zostały przekazane do 
Świątyni Sybilli w Puławach. 

POWRÓT DO PRAWOSŁAWIA 

Wraz z likwidacją w 1839 r. Cerkwi unickiej na Litwie 
prawosławne świątynie zaczęły wracać do swoich pra-
wych właścicieli. Nie inaczej było i z budynkiem cerkwi 
Piatnickiej. Jednakże w zasadzie nie była to już świąty-
nia, lecz stara budowla bez dachu, wykorzystywana jako 
skład drewna. 

Pierwszy zwierzchnik ponownie ustanowionej prawo-
sławnej Diecezji Wileńskiej i Litewskiej Józef Siemaszko 
19 lipca 1842 r. przedstawił raport wileńskim władzom 
gubernatorskim o stanie świątyń. O cerkwi Piatnickiej 
napisał, że здание представляет собой четыре 
стены без всякой крыши, почти квадратные 
в 8 саженей. Стены сии закрыты с двух сторон 
пристроенными к ним двумя домами, с третьей 

3 Na miejscu cerkwi Parasiewy-Piatnicy w Wilnie karczmę urzą-
dzili, a budynki jej przynależące i wybudowane przez prawo-
sławnych dla spraw dobroczynnych, pod publiczne, domy roz-
pusty oddali. 

4 W tej cerkwi imperator Piotr Wielki w 1705 roku wysłuchał 
dziękczynny moleben za odniesione zwycięstwo nad wojskami 
Karola XII, podarował jej sztandary, zdobyte na Szwedach 
w tym zwycięstwie, i ochrzcił w niej Afrykanina Hannibala – 
pradziada znakomitego naszego poety A. S. Puszkina. 

 

 

стороны они обращены на тесный... неопрятный 
двор, с четвертой стороны выходят на переулок, 
по которому может проехать разве один экипаж 
и то неудобно5. 

W 1864 r. z inicjatywy generał-gubernatora Michaiła 
N. Murawjowa rozpoczęto odbudowę świątyni w zasa-
dzie od podstaw. Udało się zachować jedynie niewielkie 
fragmenty starych ścian. Rekonstrukcję cerkwi Piatnickiej 
przeprowadzono w stylu neobizantyjskim przy współpra-
cy architektów A. Marcinowskiego i N. Czagina. Do bu-
dynku cerkwi dobudowano półokrągłą część ołtarzową. 
Cerkiew ma jedną kopułę w centralnym miejscu nad ha-
lowym wnętrzem. Na zewnątrz jest dekorowana półkoli-
stymi blendami i fryzem. Wewnątrz zrekonstruowano 
również dawne chóry, jak kiedyś mawiano – „dla znako-
mitych dam”. Równocześnie odremontowano dzwonnicę. 
Przy okazji usunięto budynki otaczające świątynię. Cer-
kiew poświęcono w 1865 r. za generał-gubernatora Kon-
stantina von Kaufmanna. Dużo wysiłku i troski włożył 
w odbudowę Metropolita Litewski i Wileński Józef 
(Siemaszko). 

Przy pracach restauracyjnych cerkwi Piatnickiej zna-
leziono fragment ściany, na którym pismem słowiańskim 
napisano rok „SWNГ” (6853) wyprowadzony od 
„stworzenia świata”. Data ta odpowiada rokowi 1345 od 
narodzenia Chrystusa. Widocznie ta świątynia od dawna 
była uważana za na tyle starą, że celowo i z całkowicie 
zrozumiałą dumą o tym informowano. W tym przypadku 
napisem na kamiennej bryle. Niewiele świątyń może po-
chwalić się taką datą powstania. 

Po remoncie w 1865 r. stała się cerkwią wojskową, 
obsługującą religijne potrzeby wojskowych garnizonu 

wileńskiego. Pod koniec XIX w. cerkiew nie miała wła-
snej parafii, była przyporządkowana do mieszczącej się 
w pobliżu cerkwi świętego Mikołaja. 

W 1886 r. plac, na którym stoi cerkiew, został otoczo-
ny żelaznym ogrodzeniem na murowanym fundamencie. 

Do pierwszej wojny światowej cerkiew Piatnicka znaj-
dowała się pod opieką resortu wojskowego. Mieściła się 
bowiem w pobliżu budynku sztabu wileńskiego okręgu 
wojskowego. 

Pod rządami Piłsudskiego cerkiew Piatnicka była 
podporządkowana sąsiedniej świątyni św. Mikołaja i na-
bożeństwa w niej odbywały się stosunkowo rzadko. 
W tym czasie cerkwi Piatnickiej odcięto znaczną część 
jej dziedzińca, gdzie był dawny cmentarz. Następnie 
świątynia Piatnicka została przekazana pod zarząd wi-
leńskiego gimnazjum białoruskiego. Podczas drugiej woj-
ny światowej spaliło się wnętrze cerkwi i budynek stracił 
całe swoje oryginalne wyposażenie. 

CZASY POWOJENNE 

W latach 1945–1949 udało się przeprowadzić kapi-
talny remont świątyni. W 1946 r. w parafii Piatnickiej było 
zarejestrowanych 100 parafian. Czynną świątynią cer-
kiew Piatnicka pozostawała do początku lat 60-tych 
XX w. 

Do 1959 r. istniał projekt urządzenia w cerkwi mu-
zeum ateizmu. Jednakże zostało ono urządzone później 
w katolickim kościele św. Kazimierza. Gdy rozpoczął się 
nowy frontalny atak na Cerkiew, do Wilna w 1960 r. ze 
szczególną misją przyjeżdżał przewodniczący Rady do 
spraw Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej przy Radzie Mini-
strów ZSRR W. A. Kurojedow. On oceniał z kierownic-
twem republiki przygotowane materiały dotyczące likwi-
dacji wileńskiej cerkwi Piatnickiej. Emisariusz z Moskwy 
zatwierdził propozycję dotyczącą wykorzystania budynku 
świątyni Piatnickiej „pod działalność kulturalno-
oświatową”. Cerkiew Piatnicka została zamknięta 
w 1961 r. W 1962 r. w jej budynku zaczęło działać mu-
zeum małych form artystycznych – filia wileńskiego Mu-
zeum Sztuk Pięknych. 

STAN OBECNY 

Pod koniec lat 80-tych XX w. dzięki aktywności spo-
łeczności rosyjskiej rozkręcono kampanię w sprawie 
zwrócenia budynku starożytnej cerkwi Piatnickiej prawo-
sławnym. W 1990 r. cerkiew została zwrócona Prawo-
sławnej Diecezji Wileńskiej i Litewskiej, teraz już na pod-
stawie prawa niezależnej Republiki Litewskiej. Świątynia 
od nowa została odrestaurowana na zewnątrz i we we-
wnątrz i ponownie odzyskała oblicze prawosławnego 
domu modlitwy. 

Cerkiew Piatnickaja – widok współczesny (fot. XXX) 

5 Budynek przedstawia sobą cztery ściany bez jakiegokolwiek 
dachu, prawie kwadratowe na 8 sążni. Ściany te są zasłonięte 
z dwóch stron dobudowanymi do nich dwoma domami, z trze-
ciej strony są one zwrócone na ciasne... nieporządne podwór-
ko, z czwartej strony wychodzą na zaułek, po którym może 
przejechać zaledwie jeden powóz i to z trudnością. 
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Z błogosławieństwa metropolity Wileńskiego i Litew-
skiego Chryzostoma w cerkwi postawiono nowy ikono-
stas. Pracowali nad nim miejscowi mistrzowie – rzeźbiarz 
w drewnie Aleksander Klawin i ikonopisiec Władimir Pod-
gornyj. 31 maja 1991 r. Metropolita Wileński i Litewski 
Chryzostom dokonał poświęcenia ponownie otwartej cer-
kwi Piatnickiej. Obecnie świątynia nie ma swojego du-
chowieństwa i jest przypisana do katedralnego soboru 
Przeczystej Bogurodzicy. 

Na początku 2005 r. po prawie sześćdziesięcioletniej 
przerwie w praktyce Diecezji Wileńskiej i Litewskiej 
w cerkwi Piatnickiej odbyła się liturgia w języku litewskim. 
Obecnie nabożeństwa w języku rdzennego narodu Litwy 
odbywają się regularnie. 

Na fasadzie od strony niewielkiego placu są zamoco-
wane trzy płyty pamiątkowe z napisami o historii świątyni. 

5 maja 2011 r. na dziedzińcu cerkwi Piatnickiej został 
odsłonięty pomnik poświęcony Hannibalowi i jego pra-
wnukowi A. S. Puszkinowi. Według idei autora pomnika, 
poety Jurija Korbina, zmaterializowanej przez rzeźbiarza 
Witautasa Naliwajkę, rzeźbiarska kompozycja przedsta-
wia złączone dłonie, w których są zawarte owalne meda-
liony z reliefowym przedstawieniem Hannibala i Puszkina 
oraz krzyż prawosławny będący przedłużeniem małych 
palców. Kompozycja jest posadowiona na postumencie 
z granitu. Dłonie są wykonane z brązu, medaliony z wy-
obrażeniem Puszkina i jego pradziada – z mosiądzu. 

Po odzyskaniu niepodległości przez Litwę przylegają-

Placówki oświatowe Bractwa 
ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ 
POLSKĘ 
11 listopada obchodzone jest 
Święto Narodowe z okazji odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości. Dzieci z naszego przed-

szkola wchodzące w skład zespołu „LANOK” przedstawi-
ły spektakl w Bielskim Domu Kultury, o nadaniu grodowi 
bielskiemu prawa magdeburskiego przez Wielkiego Księ-
cia Aleksandra. Widownia była wypełniona po brzegi. 
Dzieci, jak zwykle, stanęły na wysokości zadania. 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 
25 listopada odbyła się doniosła  uroczystość. Dzieci 

zostały pasowane przez panią dyrektor Walentynę Miel-
nik-Nikołajuk na przedszkolaka. Były występy przygoto-
wane przez maluchów oraz starszaków – dla maluchów. 
W uroczystościach uczestniczył o. mitrat Jerzy Bogace-
wicz, dyrektor Domu Kultury Prawosławnej, burmistrz 
Miasta Bielska Podlaskiego p. Jarosław Borowski, wójt 
Gminy Wiejskiej p. Raisa Rajecka oraz p. Aleksy Kordiu-

kiewicz z Zarządu Głównego Bractwa św. św. Cyryla 
i Metodego, organu prowadzącego przedszkole. Zebrało 
się wielu rodziców i dziadków. Przybyli również absol-
wenci przedszkola, których młodsze rodzeństwo ślubo-
wało. 

WPROWADZENIE DO ŚWIĄTYNI PRZENAJ-
ŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY 

4 grudnia, w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Biel-
sku Podlaskim dzieci z naszego przedszkola uczestni-
czyły w świątecznej Boskiej Liturgii. 

Proboszcz, o. mitrat Jerzy Bogacewicz podziękował 
dyrekcji i opiekunom, za trud włożony w przywiezienie 
dzieci do cerkwi. Święto dzisiejsze, mówił, jest również 
świętem dzieci. Wszystkie dzieci przystąpiły do św. Pri-
czastija. 

PIERNICZKOWE 
INSPIRACJE 

14 i 18 grudnia 
grupy starszaków oraz 
pięciolatków ze swymi 
opiekunami robiły pier-
niczki w Restauracji 
Ratuszowa w Bielsku Podlaskim. Wałkowanie, wycinanie 
foremkami, dekoracja… cały proces wypieku smakowi-
tych ciasteczek, pod fachowym okiem właścicieli lokalu. 
W dalszym życiu jak znalazł, a i teraz w okresie świą-
tecznym, każda para rąk w kuchni się przyda – a wszyst-
ko we współpracy z Muzeum w Bielsku Podlaskim. 

za: prawoslawneprzedszkole.pl 

Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. św. Mł.Gabriela 
ul. Rejtana 24, 17-100 Bielsk Podlaski 

tel. (+48) 85 681 20 46  
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ŚLUBOWANIE KLAS 
PIERWSZYCH 
14 października w naszej Szko-
le był dniem wyjątkowym ze 
względu na przypadające w tym 
dniu Święto Opieki Najświętszej 
Bogurodzicy, Dzień Edukacji 

Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. Uroczyste obchody tego dnia roz-
poczęła Święta Liturgia, w której tradycyjnie już udział 
wzięli uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrekcja szkoły. 
Dzieci przystąpiły do sakramentu spowiedzi i priczastia. 

Następnie uroczystość odbyła się na sali gimnastycz-
nej, gdzie po wspólnej modlitwie Pani Dyrektor, Lena 
Ławniczuk, powitała dostojnych gości i podziękowała 
pedagogom za codzienny trud wkładany w wychowanie 
i edukację dzieci i młodzieży, a pracownikom obsługi i 
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Elżbieta Pyzowska 
Joanna Marko 

ŚWIĘTO WPROWADZENIA NAJŚWIĘTSZEJ 
MARII PANNY DO ŚWIĄTYNI 
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sady Rosyjskiej i Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury 
w Warszawie. Goście obejrzeli szkołę i zapoznali się z 
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Zespół Szkół Niepublicznych 

św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku 
ul. Waryńskiego 30, 15-461 Białystok 

tel. (+48) 662 073 444 
Podczas świątecznej Boskiej Liturgii 

Ślubowanie klas pierwszych 

Delegacja ambasady rosyjskiej 
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PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA BRACTWO 
Darowiznę na Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego 

można odliczyć od dochodu w rozliczeniu podatkowym. 

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% (osoby fizycz-
ne) lub 10% (osoby prawne) uzyskanego dochodu. 

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być 
udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. 

ING Bank Śląski: 07 1050 1823 1000 0023 3349 8596 
Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego 

ul. Waryńskiego 30 
15-461 Białystok 

Dzieci nie lubią presji 
– św. starzec Porfiriusz o wychowaniu 

tłum. diak. Piotr Makal 

Dzieci nie lubią nacisku 

Nie wystarczy, by rodzice byli po prostu pobożni. Nie 
powinni również naciskać na dzieci, by poprzez nacisk 
uczynić ich dobrymi. Egoistycznym przestrzeganiem za-
sad religijnych można odgonić swoje dzieci od Chrystusa. 

Dzieci nie lubią nacisku. Nie przymuszajcie ich do 
chodzenia do cerkwi. Można powiedzieć: „Kto chce może 
pójść teraz, albo przyjść później.” Dajcie Bogu możliwość 
rozmowy z ich duszami. 

Nie można zmuszać innego człowieka. Przyjdzie jego 
czas, nadejdzie właściwy moment, musimy tylko modlić 
się za tę osobę. Milczeniem, cierpliwością a przede 
wszystkim modlitwą mistycznie przynosimy korzyści in-
nym ludziom. 

Słowa uderzają w uszy, a modlitwa idzie do serca 

Matki powinny z miłością modlić się za swoje dzieci. 
Dziecko – czy to narodzone, czy to, które jest jeszcze 
w łonie matki – odczuwa niedostatek matczynej miłości, 

nerwowość mat-
ki, jej gniew, nie-
nawiść i otrzy-
muje traumy, 
których skutki 
będzie odczuwać 
przez całe swoje 
życie. 

Matki umieją 
przeżywać, ra-
dzić, dużo mó-
wić, ale nie po-
trafią się modlić. 
Zbyt wiele porad 
i wskazówek to 
rzecz szkodliwa. 
Dzieci nie potrzebują wielu słów. Słowa uderzają w uszy, 
a modlitwa dochodzi do serca. 

Kiedy widzisz, że zły zwycięża twojego syna, to za-
miast złościć się na niego z powodu jego nieposłuszeń-
stwa, pomódl się do Boga. Naucz się rozmawiać z Bo-
giem o swoich dzieciach, zamiast kłócić się z nimi; opo-
wiadaj Bogu o wszystkich swoich troskach, związanych 
z nimi. 

Święte uczucia matki i jej święte życie uświęca dziec-
ko od momentu poczęcia. Wszystko, co właśnie powie-
działem, powinny pamiętać nie tylko przyszłe matki, ale 
i przyszli ojcowie.  

Stańcie się świętymi, a wyrosną u was dobre dzieci.  

na podst.: www.pravoslavie.ru 

Święty starzec Porfiriusz Kavsokalivita (1906 – 1991) 
był mnichem na św. Górze Athos. Od dziecka poświęcił 
się służbie Bogu, od Którego otrzymał łaskę płomiennej 
modlitwy, zdolność duchowego rozsądku oraz dar prze-
nikliwości (prozorliwosti). Znane są liczne przypadki 
uzdrowień za jego wstawiennictwem. Św. Paisjusz Ha-
gioryta powiedział o św. Porfiriuszu: On ma kolorowy 
telewizor, a ja tylko czarno-biały. Takie osoby, jak sta-
rzec Porfiriusz, Bóg posyła na świat raz na 200 lat. Sta-
rzec Porfiriusz został kanonizowany w 2013 r. Dzień jego 
pamięci to 2 grudnia. 

 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Po raz kolejny spotykamy się na łamach Biuletynu 
Informacyjnego na koniec roku kalendarzowego. Za 
każdym razem okres końca starego i początek nowe-
go roku skłania nas do podsumowań. 

Rok 2015 upłynął dla Bractwa pod znakiem wielu 
działań i inicjatyw skiero-
wanych do prawosław-
nej (i nie tylko) społecz-
ności. Było to możliwe 
dzięki Państwa wsparciu 
finansowemu. Dzięki 
wpłatom z 1% mogliśmy 
przeprowadzić w tym 
roku wiele działań zwią-
zanych zarówno ze sfe-
rą duchową, kulturalną 
jak i materialną. 

Kolejny raz gościli-
śmy na naszej ziemi 
Świętego Cerkwi Chrystusowej. W tym roku był to 
św. Spirydon, którego relikwie przebywały w naszym 
kraju w sierpniu. Wiele tysięcy osób, nie tylko prawo-
sławnych, przybyło by pokłonić się Świętemu. Zorga-
nizowanie takiego wydarzenia było możliwe tylko 
dzięki Waszej pomocy. 

Dzięki Waszej „jedno-procentowej” pomocy, kolej-
ne letnie wakacje były okresem intensywnych re-
montów w prowadzonych przez Stowarzyszenie pla-
cówkach edukacyjnych. 

Środki z 1% podatku wspomagają także inne kie-
runki naszej działalności statutowej. Otrzymujemy 
wiele próśb o pomoc zarówno od osób prywatnych 
jak i parafii prawosławnych, monasterów i domów 
zakonnych. Przekazaliśmy na ich rzecz darowizny 
rzeczowe. Przyznaliśmy stypendia, a kilka parafii 
otrzymało pomoc finansową. 

W ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej zo-
stały zorganizowane prelekcje, wykłady i konferen-
cje, które spotkały się z szerokim odzewem wśród 
mieszkańców Białegostoku. 

Działalność Stowarzyszenia ma także charakter 
wydawniczy. Na początku roku ukazała się książka 
o. Mariusza Synaka, opiekuna duchowego koła Brac-

PRZEKAŻ 1% NA BRACTWO 

KRS 0000129924 

twa w Słupsku pt.: „Nie mogłem milczeć!”. Jest to 
opowieść o losach świętego cudotwórcy biskupa Łu-
kasza (Wojno-Jasienieckiego). Przy końcu roku uka-
zał się natomiast tomik wierszy jednego z członków 
Stowarzyszenia, Pawła Kateszczenko pt.: „Płoń świe-
co życia”. Polecamy te lektury Państwa uwadze. 
Trwają także prace nad filmem o pobycie relikwii 

św. Spirydona w Polsce. 

Dzięki wkładowi własne-
mu, którego źródłem 
w większości był 1% 
Waszego podatku, Sto-
warzyszenie mogło rea-
lizować także wiele pro-
jektów ukierunkowa-
nych na mniejszości na-
rodowe i etniczne. 
W planach są kolejne 
projekty i inicjatywy. 

W 2015 r. rozpoczęliśmy 
także zbiórkę darów na 

rzecz osób, które ucierpiały w wyniku konfliktu na 
Ukrainie. Nie byłaby ona możliwa bez Waszego, peł-
nego miłości i współczucia, serca. 

Mimo wielu trudności, zwłaszcza finansowych, 
nasze plany na kolejny rok są bardzo ambitne. Z woli 
Bożej chcemy rozszerzyć naszą działalność eduka-
cyjną. Będziemy organizować prelekcje i wykłady – 
w szczególności na terenach wiejskich. Wciąż docie-
rają do nas prośby o pomoc – chcemy pomagać po-
trzebującym i przeznaczać środki na dotacje celowe. 
Dalej zamierzamy wydawać „Biuletyn Informacyjny” 
i przekazywać go w ręce Naszych Czytelników. 

Wszystkie nasze plany wymagają jednak nakła-
dów finansowych, a ich realizacja będzie możliwa, 
jeśli pomożecie nam Bracia i Siostry zdobyć potrzeb-
ne środki poprzez ofiarowanie nam 1% podatku. Bar-
dzo dziękujemy Wam za wsparcie naszych planów, 
bo dotyczą nas wszystkich. Nasza przyszłość, to od-
powiedni rozwój naszych dzieci – pomóżmy im wzra-
stać w wierze i rozwijać się w nauce. 

 

Za przekazaną wszelką pomoc 
SPASI GOSPODI! 
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