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15 SIERPNIA 2015 R. 
Warszawa - katedra św. Marii Magdaleny 
 ok. godz. 20:30 - Powitanie św. relikwii w katedrze św. 

Marii Magdaleny 
 godz. 21:00 - żywot i akatyst ku czci św. Spirydona 
 ok. godz. 22:00 jeśli nie będzie wiernych zamknięcie 

świątyni (jeśli będą wierni – akatyst ku czci św. Spiry-
dona) 

16 SIERPNIA 2015 R. 
 godz. 6:30 - otwarcie świątyni 
 godz. 7:00 - Boska Liturgia 
 godz. 10:00 - Boska Liturgia 
 godz. 15:00 - molebien i pożegnanie św. relikwii 
Jabłeczna - monaster św. Onufrego Wielkiego 
 godz. 19:00 - całonocne czuwanie z akatystem 
 ok. godz. 22:00 jeśli nie będzie wiernych zamknięcie 

świątyni (jeśli będą wierni – akatyst ku czci św. Spiry-
dona) 

17 SIERPNIA 2015 R. 
 godz. 8:00 - Boska Liturgia 
 godz. 10:00 - pożegnanie św. relikwii 
Terespol - cerkiew św. Jana Teologa 
 godz. 10:30 - akatyst ku czci św. Spirydona 
 godz. 12:30 - pożegnanie św. relikwii 
Biała Podlaska - cerkiew św. św. Cyryla i Metodego 
 godz. 13:30 - akatyst ku czci św. Spirydona 
 godz. 16:00 - pożegnanie św. relikwii 
Hajnówka - sobór Św. Trojcy 
 godz. 18:30 - wieczernia 
 ok. godz. 22:00 jeśli nie będzie wiernych zamknięcie 

świątyni (jeśli będą wierni – akatysty ku czci św. Spiry-
dona) 

18 SIERPNIA 2015 R. 
 godz. 13:30 - pożegnanie św. relikwii 
Kleszczele - cerkiew Zaśnięcia NMP 
 godz. 14:30 - akatyst 
 godz. 16:00 - pożegnanie św. relikwii 
Św. Góra Grabarka - monaster św. św. Marty i Marii 
 godz. 16:45 - powitanie św. relikwii 

 godz. 18:00 - całonocne czuwanie 
 godz. 22:00 - akatyst do św. Spirydona 

19 SIERPNIA 2015 R. 
 godz. 1:00, 4:00, 6:30, 10:00 - Boskie Liturgie 
 godz. 15:00 - molebien i pożegnanie św. relikwii 
Bielsk Podlaski - cerkiew Zaśnięcia NMP 
 godz. 16:30  - spotkanie Św. relikwii (cerkiew św. ar-

chanioła Michała) i procesyjne przejście do cerkwi Za-
śnięcia NMP 

 godz. 18:00 - całonocne czuwanie 
 godz. 21:00 - akatyst ku czci św. Spirydona 
 ok. godz. 22.00 - zamkniecie świątyni (jeśli będą wierni 

świątynia nadal będzie otwarta) 
20 SIERPNIA 2015 R. 

 godz. 6:30 - Boska Liturgia 
 godz. 10:00 - Boska Liturgia 
 godz. 14:30 - molebien i pożegnanie Św. relikwii 
Zwierki - monaster Narodzenia NMP 
 godz. 16:00 - akatyst i wieczernia 
 godz. 19:30 - pożegnanie Św. relikwii 
Białystok - katedra św. Mikołaja 
 godz. 20:00 - powitanie św. relikwii 
 godz. 21:00 - akatyst ku czci św. Spirydona 
 godz. 22:30 - akatyst ku czci św. Spirydona 

21 SIERPNIA 2015 R. 
 godz. 5:30 - Boska Liturgia 
 godz. 9:00 - Boska Liturgia 
 godz. 16:30 - pożegnanie św. relikwii 
Supraśl - monaster Zwiastowania NMP 
 godz. 17:30 - powitanie św. relikwii na rogatkach miasta 
i wieczernia z powieczerzem (monaster zapewnia cie-
pły posiłek i miejsce do odpoczynku dla pielgrzymów) 

 godz. 22:00 - jutrznia 
22 SIERPNIA 2015 R. 

 godz. 1:00 - Boska Liturgia 
 godz. 4:30 - pożegnanie św. relikwii 

Powyższy harmonogram może ulec zmianie. 
Aktualny harmonogram pobytu relikwii św. Spirydona na 

www.relikwie.bractwocim.pl. 

Harmonogram pobytu relikwii św. Spirydona 
15 – 22 sierpnia 2015 r. 

 

 

Święty Spirydon, biskup Tremi-
thus, jest jednym z ulubionych 
w Grecji i Rosji świętych. We-
dług wielu świadectw zanoszo-
na do niego modlitwa 
o podstawowe życiowe sprawy 
– znalezienie pracy, zdanie 
egzaminów, rozwiązanie pro-
blemów z mieszkaniem – zaw-
sze przynosi jego cudowną 

pomoc. Na wyspie Korfu mówi się, że kiedy zmieniane 
są szaty na relikwiach świętego, jego buty okazują się 
zdeptane – to oczywisty znak tego, że św. Spirydon tak-
że po śmierci chodzi po ziemi i nam pomaga. 
 Spirydon urodził się w III w. na Cyprze, był pastu-
chem, a po śmierci żony został wybrany biskupem Tre-
mithus (obecnie wioska Tremithousa). Brał udział 
w I soborze powszechnym (325 r.) w Nicei, gdzie po-
twierdził prawdziwość jedności Trójcy Świętej. Według 
tradycji na potwierdzenie prawosławnej wiary święty 
wziął cegłę i ją ścisnął: w mgnieniu oka pojawił się ogień, 
pociekła woda, a w jego ręku została glina. „Oto trzy ży-
wioły, a cegła jedna – powiedział biskup Spirydon – tak 
w Przenajświętszej Trójcy – Trzy Osoby, a Jedno Bó-
stwo”. Święty odszedł do Pana ok. 348 r., ale do dzisiaj 
nie zostawia bez wsparcia proszących o jego pomoc. 

PROBLEMY MIESZKANIOWE1 
 Pewnego razu, archimandryta Jan (Krestiankin) długo 
rozmawiał z ludźmi. 
– Ojczulku [batiuszka – PM] – skarży się staruszka – już 
pół życia czekamy w kolejce na mieszkanie, a do tej pory 
mieszkamy w siódemkę w pokoiku. Jest tak ciasno, że 
wnuki śpią na jednym łóżku naprzeciwko siebie i nogami 
podpierają sobie podbródki. 
 W ślad za staruszką skarży się mężczyzna i prawie 
krzyczy, opowiadając, jak dziesięć lat odpracował 
w hucie ze względu na obiecane mieszkanie, ale po pie-
restrojce fabryka przestała istnieć. I co teraz robić? 
– Modlilibyście się do św. Spirydona – mówi batiuszka – 
i już dawno mielibyście mieszkanie. 
 Na wszelki wypadek zapisuję imię świętego, choć nie 
zamierzam się do niego modlić. Nie mam problemów 
z mieszkaniem. Choć, mówiąc szczerze, mam. Jednak 
po tym jak nasza rodzina odczekała w kolejce po dwupo-
kojowe mieszkanie ćwiartkę wieku, a w końcu uzyskali-
śmy jednopokojowe – niczego więcej nie oczekuję od 
władzy. Oczywiście, nie wypisano nas z kolejki, obiecu-
jąc dać odpowiadające nam mieszkanie, ale sądząc po 
terminach – chyba nastąpi to pośmiertnie. Nasza rodzina 
ma teraz inne plany – kupimy dom niedaleko monasteru 
w Pieczorach (ok. Pskowa). Mamy odłożone na ten cel 

pieniądze. Nie ma z tym problemu, jeśli masz pieniądze. 
Co jest jednak dziwnego – później, będąc praktycznie 
bez pieniędzy, kupiłam dom niedaleko pustelni optyńskiej 
(Optinoj pustyni), a tutaj (w Pieczorach), mimo że miałam 
pieniądze, nijak kupić się nie udawało. Co więcej, za każ-
dym razem, jak wyruszałam, żeby obejrzeć dom 
z ogłoszenia, to tak zaczynały mnie boleć nogi, jakby 
w pięty wbijano igły. A jak już dojechałam na miejsce, to 
okazywało się, że dom albo już został sprzedany, albo 
właściciele rozmyślili się i nie chcą go sprzedawać. Prze-
męczyłam się pół roku, szukając domu, a następnie spy-
tałam archimandryty Jana: 
– Ojczulku, dlaczego nie udaje mi się kupić dom 
w Pieczorach? 
– Ponieważ Twoje miejsce nie jest tutaj, ale w pustelni 
optyńskiej. 
 Przebacz Boże moją ignorancję, ale w tamtym czasie 
o żadnej pustelni optyńskiej nie słyszałam, a ze słów 
starca pojęłam tylko to, że chcą mnie wygnać z moich 
ulubionych Pieczor. I z tą urazą przyszłam do mojego 
duchowego ojca, archimandryty Adriana. Jednak on tak-
że pobłogosławił mój wyjazd do Optiny. Pojechałam. Nie 
spodobało mi się. Ruiny cerkwi, a wokół stosy śmieci. 
Monaster dopiero zaczęto odbudowywać. I ta „ohyda 
spustoszenia” w miejscu świętym na tyle mnie przeraziła, 
że natychmiast udałam się do archimandryty Cyryla 
(Pawłowa) ze skargą na starców, którzy chcą mnie wy-
siedlić niewiadomo dokąd. 
 Pamiętam, jak o. Cyryl uśmiechał się, słysząc moje 
zawodzenia, a potem, błogosławiąc moją przeprowadz-
kę, powiedział: 
– Błogosławiona Optina, święta ziemia. 
O jakże jestem wdzięczna Bogu, który mnie osiedlił na 
tej świętej ziemi! Ale jakże ciężka była do niej droga! 
– Dla Boga jesteśmy jak ciężko chorzy – mówiła mi póź-
niej jedna mniszka. – Każdy z nas ma swoją dumę 
i swoją koronę na głowie. A Bóg żałuje nas, nierozsąd-
nych, i leczy operacyjnie. 
 

Cuda świętego Spirydona  (tłum. Piotr Makal) 

Cud św. Spirydona ze żmiją przemienioną w złoto, fragment poli-
chromii cerkwi św. Spirydona na Korfu, fot. N. Griva. 
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PENTARCHIA 
W pierwszym wieku wspólnoty chrześcijańskie zało-

żone przez apostołów pozostawały pod kierownictwem 
prezbiterów. Niektórym uczniom apostołowie przekazali 
pełnię władzy kapłańskiej. Ci „episkopos” mieli już prawo 
sądzenia i wyświęcania. W drugim wieku „episkopos” 
stał się już odpowiednikiem dzisiejszego biskupa. Jed-

nak już pierwsi biskupi nie mieli tej samej władzy, ani też 
jednakowego prestiżu. Władza pewnych biskupów wzra-
stała i z czasem powstała władza ponadbiskupia, metro-
politalna. 

W praktyce Kościół zwykle przystosowywał lokalną 
organizację do struktur państwowych. Na tej podstawie 
biskup stolicy każdej prowincji otrzymywał swego rodzaju 

Starożytne patriarchaty prawosławne cz. IV: 
Patriarchat Jerozolimy (Aleksy Kordiukiewicz) 

 Mówiąc w skrócie, przyjazd do Optiny poprzedzony 
był taką „operacją”, podczas której odcinano wszystko, 
czym się szczyciłam. Oszczędności zjadła inflacja. A to, 
co uprzednio wydawało się znaczące: sukces literacki, 
publikacje, życie w kręgu sław – wszystko stało się zbęd-
ne i niemiłe, gdy syn zachorował, a mama była umierają-
ca. W mieszkaniu było czuć silną woń lekarstw, za okna-
mi było słychać ryk silników aut pędzących po moskiew-
skiej autostradzie, a w szarym smogu wielkomiejskich 
dymów czasami nie było nawet jak oddychać. Jakże ma-
rzyliśmy wtedy o jakiejś wioseczce i o łyczku, choćby 
łyczku świeżego powietrza! Dopóki jednak wydziwiałam, 
nie chcąc przenosić się do Optiny, ceny miejscowych 
domów, które wcześniej kosztowały mniej, wzrosły tak, 
że nie było już mnie na nie stać. 
 I stało się tak, jak ostrzegał o. Jan (Krestiankin): nad 
głową zawisły czarne chmury i ogarnęła mnie taka roz-
paczliwa beznadziejność, że nawet nie tyle, co pomodli-
łam się, ale wręcz zawołałam do św. Spirydona, błagając 
o pomoc. Pomoc przyszła natychmiast. Oczywiście wma-
wiałam sobie, że tak się w życiu nie dzieje. Ale tak było. 
Wkrótce kupiliśmy dom w pobliżu pustelni optyńskiej. 
Tam zaczęli wracać do życia moi bliscy. Pamiętam, jak 
syn, po czteromiesięcznym pobycie w szpitalu, początko-
wo niepewnie poszedł do ogrodu, a potem wyrwał się do 
kąpieli w rzece. Teraz znów, jak za dawnych lat, pływam 
z nim na wyścigi. A moja mama – dobra, stara mama –  
niesie właśnie z ogrodu rzodkiewki i cieszy się, że wze-
szła marchewka. 

 Coraz częściej wspominam stareńkiego batiuszkę 
Jana, który upominał nas, nierozsądnych: „Opatrzność 
Boża rządzi światem i losami każdego z nas”. Dokładnie 
tak. Ale zrozumiałam to dopiero tutaj. 

POMOC DZIECIOM2 
 Wydarzyło się to w ubiegłym roku [2007 – PM]. Do 
tej pory Olga z mężem i trójką dzieci mieszkali w małym, 
dwupokojowym mieszkanku. Kiedy na świat przyszło 
czwarte, jasne się stało, że w szóstkę się tam się nie 
pomieszczą, i trzeba szukać większej kwatery. Sprawa 
była pilna, czas płynął, a odpowiedniego mieszkania nie 
było. I wtedy Olga zaczęła zamawiać w najbliższej cer-
kwi molebny do św. Spirydona, pamiętając, że pomaga 
on właśnie w problemach mieszkaniowych. Po pierw-
szym nabożeństwie – nie było żadnych rezultatów. Po 
drugim – tak samo. I zdarzyło się wtedy, że znajomy, 
bardzo dobry człowiek, ni z tego, ni z owego podarował 
dla dzieci Olgi ikonkę św. Spirydona: „Słyszałem, że św. 
Spirydon pomaga dzieciom”. Tak jakby święty chciał po-
przez znajomego przekazać wiadomość: nie zniechęcaj-
cie się, sprawa idzie naprzód, choć tego jeszcze nie wi-
dzicie. Wkrótce znalazło się mieszkanie – czteropokojo-
we, z przestronną kuchnią i przedpokojem. Do tego było 
tanie, bo na parterze. To też był plus, bo teraz czterech 
„tupaczy” mogło sobie tupać, nie przeszkadzając sąsia-
dom. A z okien było widać cerkiew, w której Olga zamó-
wiła molebny św. Spirydonowi. Co jeszcze było niesamo-
wite – dwadzieścia lat temu to mieszkanie służyło oko-
licznym dzieciom, które przychodziły pograć w warcaby 
i ping ponga. Taki to „dziecięcy apartament” wypatrzył 
święty, który dzieciom pomaga. Przeprowadzili się przed 
samym Nowym Rokiem. Nie trzeba dodawać, ile było 
radości. A św. Spirydon spogląda z ikony i jakby mówi: 
„Nigdy nie traćcie ducha, radujcie się, Bóg jest blisko!”. 

 
za: www.cerkiew.info 

1 Źródło: http://www.pravmir.ru/chudesa-po-molitve-svyatomu-
spiridonu-trimifuntskomu (dostęp: 23.12.2012) 
2 Źródło: http://www.pravoslavie.ru/smi/36426.htm (dostęp: 
23.12.2012). 
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1 Dz. Ap., 2, 1-41 
2 M. Bendza, A. Szymaniuk, Starożytne patriarchaty prawo-
sławne, Białystok 2005, str. 108-109 
3 M. Bendza, A. Szymaniuk, Starożytne patriarchaty prawo-
sławne, Białystok 2005, str. 109 

władzę nad biskupami innych miast. 
Przy czym 34 kanon apostolski tak 
określa zasadę stosunków pomiędzy 
biskupami: Biskupi każdego narodu 
znać powinni pierwszego między so-
bą, za głowę go uważać i nie czynić 
niczego bez jego decyzji, co by ich 
władzę przekraczało; czynić zaś wol-
no każdemu to jedynie, co się odnosi 
do jego biskupstwa i miejscowości do 
niego należących. Lecz i pierwszy 
biskup niech niczego nie czyni bez 
narady z wszystkimi, albowiem w ten 
sposób tylko może być zachowana 
jednomyślność i wysłowiony przez 
Pana w Świętym Duchu Bóg, Ojciec 
i Syn i Święty Duch1. Kolegialność 
biskupów do dzisiaj pozostała cechą 
charakterystyczną Kościoła prawo-
sławnego. 

Już w starożytnym chrześcijań-
stwie pojawiła się koncepcja pentarchii głosząca, że wła-
dza nad Kościołem należy do pięciu patriarchów, którzy 
pozostają w jedności wiary oraz mają te same prawa na 
swoich terytoriach. Pentarchia została uznana za wiążą-
cą na Soborach Powszechnych. Pierwszy Sobór Po-
wszechny wprowadził system metropolitalny i określił 
uprawnienia metropolitów wobec biskupów własnej pro-
wincji. II Sobór podporządkował metropolitów autoryteto-
wi pięciu tronów – Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii, 
Antiochii i Jerozolimy. W tej właśnie kolejności, bowiem 
i ona miała znaczenie. Wśród nich honorowy prymat uzy-
skał biskup Rzymu. 

System ten został ostatecznie ugruntowany na 
IV Soborze Chalcedońskim. W czasach cesarza Justy-
niana uzyskał moc prawa państwowego. Od tego czasu 
wszystkie dokumenty soborów powszechnych były przy-
gotowywane w pięciu egzemplarzach i rozsyłane do pię-
ciu patriarchów. Koncepcji pentarchii sprzeciwiał się Ko-
ściół rzymski. Od końca IV w. papieże rzymscy propago-
wali ideę o prymacie (władzy) Kościoła rzymskiego. 

Dzisiaj pentarchia jest już tylko zagadnieniem histo-
rycznym i wiele starożytnych Kościołów straciło na real-
nym znaczeniu. W międzyczasie powstały patriarchaty 
Rosji, Gruzji, Serbii, Rumunii i Bułgarii. Jednak znajo-
mość historii starożytnych patriarchatów umożliwia wła-
ściwe umiejscowienie prawosławia. Umożliwia poznanie 
wieków świetności, jak i walk o przetrwanie; niezależnie 
od tego czy zagrożeniem byli Arabowie, Turcy, czy łacin-
nicy. 

POCZĄTKI PATRIARCHATU 
Kościół chrześcijański w Jerozolimie został założony 

w dzień Pięćdziesiątnicy, w chwili zejścia Ducha Święte-
go na apostołów.1 Jest uważany za Matkę Kościołów, 

ponieważ z Jerozolimy Ewangelia 
rozprzestrzeniła się po całym świe-
cie. Nazywany był również Kościo-
łem Syjonu. Pierwszym biskupem 
Kościoła Jerozolimskiego był apo-
stoł Jakub, brat Pański († ok. 63). 
W latach 66-70 trwała wojna ży-
dowsko-rzymska, w której chrze-
ścijanie nie wzięli udziału. Ozna-
czało to ostateczne zerwanie 
związku między judaizmem 
a chrześcijaństwem. Gdy jednak 
Jerozolima została w 70 r. znisz-
czona, to oznaczało również 
i zniszczenie pierwszego Kościoła 
chrześcijańskiego. Najprawdopo-
dobniej chrześcijanie, którzy opu-
ścili Jerozolimę schronili się w Pelli 
w Transjordanii. Tam już wcześniej 
- po męczeńskiej śmierci apostoła 
Jakuba - osiedliło się wielu chrze-

ścijan. Gdy około roku 135 cesarz Hadrian wzniósł na 
ruinach Jerozolimy Aelia Capitolina, powstał tam ko-
ściół chrześcijan wywodzących się z pogan. Nato-
miast według Epifaniusza powrócili do niej zbiegli do 
Pelli „uczniowie uczniów Chrystusa” i stali się zaląż-
kiem Kościoła będącego kontynuacją pierwszego Ko-
ścioła w Jerozolimie.2 

Wraz z osiedleniem się chrześcijan w Aelii Ko-
ściół jerozolimski wkroczył na drogę stałego rozwoju. 
Biskupstwo Aelii zostało podporządkowane metropolii 
w Cezarei Palestyńskiej, gdzie znajdowała się też 
stolica prowincji. Jednak biskupstwu w Aelii oddawa-
no szczególną cześć jako „matce wszystkich Kościo-
łów”. Potwierdził to zresztą Sobór Nicejski  zastrzega-
jąc w 7 kanonie, że cześć przyznawana Kościołowi 
jerozolimskiemu ma być zachowana „także bez 
uszczerbku Kościoła metropolitalnego w Cezarei Pa-
lestyńskiej”. I nie były to tylko czysto honorowe sfor-
mułowania. Na zwołanym w Palestynie soborze 
w sprawie świętowania Wielkanocy biskup jerozolim-
ski Narcyz współprzewodniczył obradom, zaś na so-
borze antiocheńskim w 268 r. w sprawie nauczania 
Pawła z Samostaty biskup Jerozolimy Hemenajos 
jest wymieniany przed metropolitą Cezarei Palestyń-
skiej.3 

Wielkie uznanie przyniosło Jerozolimie odnalezie-
nie Krzyża, na którym umarł Chrystus. Doprowadziła 
do tego Helena, matka Konstantyna Wielkiego 

Apostoł Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy 
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w 326 r. Podczas wykopalisk odnaleziono Grotę Grobu 
Pańskiego. W pobliżu odkopano trzy krzyże i deskę 
z napisem, która według świadectwa ewangelistów znaj-
dowała się na Krzyżu Jezusa Chrystusa. Wydobyty po 
300 latach Krzyż Pański zidentyfikowano dzięki cudowi. 
Według jednej wersji stał się źródłem uzdrowienia chorej 
kobiety, według innej źródłem wskrzeszenia zmarłego. 
To bezdyskusyjnie potwierdziło jego autentyczność. 
cząstkę Krzyża Helena przesłała swemu synowi, główna 
część została umieszczona w głównej świątyni jerozolim-
skiej. Wkrótce Krzyż został przeniesiony do wybudowa-
nej przez Konstantyna Wielkiego pięcionawowej świątyni 
Zmartwychwstania Pańskiego. Świątynia została uroczy-
ście wyświęcona 13 sierpnia 335 r. w obecności Kon-
stantyna. Później bazylikę ozdobiono rotundą wybudo-
waną bezpośrednio nad Grobem Pańskim, zaś ogromny 
kompleks świątynny stał się najważniejszym celem piel-
grzymek całego świata chrześcijańskiego.4 Już od wybu-
dowania Bazyliki Zmartwychwstania pojawiały się infor-
macje o zstępowaniu Świętego Ognia na Grób Pański.5 

W IV i V wieku biskupi jerozolimscy niejednokrotnie 
czynili starania o nadanie Kościołowi jerozolimskiemu 
rangi patriarchatu. Doprowadzało to do konfliktów z me-
tropolią Cezarei Palestyńskiej. Ostatecznie w 451 r. 
IV Sobór Powszechny w Chalcedonie przekazał biskupo-
wi Jerozolimy tzw. „trzy Palestyny”, czyli prowincje Ceza-
rei Palestyńskiej, Samarii z metropolią Scytopolis i mia-
sto Petras, zaś biskupa Jerozolimy wyniósł do godności 
Patriarchy. Kościół jerozolimski zajął piąte miejsce w hie-
rarchii za Rzymem, Konstantynopolem, Aleksandrią 
i Antiochią.6 

Nie tylko Konstantyn Wielki otaczał Jerozolimę 
szczególną opieką. Również jego następcy dbali o Jero-
zolimę. Cesarz Justynian (527-565) dokonał licznych 
darowizn na rzecz Kościoła jerozolimskiego. Ponadto 
wyraził zgodę na samodzielne administrowanie majątka-
mi kościelnymi, co sprzyjało przyjmowaniu wielkich ilości 
pielgrzymów. Za jego panowania wzniesiono wiele świą-
tyń i monasterów, w tym na przykład kościół Bogurodzicy 
przy świątyni Salomona. Później jeszcze Herakliusz czy-
nił starania o odbudowę świątyń zniszczonych przez na-

jazd Persów. Wkrótce jednak osłabione cesarstwo nie 
było w stanie ochronić Jerozolimy przed agresją arabską. 

EKSPANSJA ARABÓW 
Poczynając od 634 roku Arabowie szybko zdobywali 

kolejne obszary Bliskiego Wschodu. Jedynym miejscem, 
gdzie Bizantyjczycy zdołali stawić opór, była Jerozolima. 
Tam charyzmatyczny patriarcha Sofroniusz I długo od-
pierał oblężenie kalifa Omara. Gdy jednak stracił nadzie-
ję na odsiecz, poddał miasto korzystając z zasady, że 
dobrowolne poddanie się muzułmańskiemu panowaniu 
zapewnia pokojowe przejęcie władzy oraz chroni przed 
grabieżą.7 Po zdobyciu Jerozolimy w 637 roku przez kali-
fa Omara sprawy religijne zostały uregulowane specjal-
nym firmanem podpisanym przez samego Omara. Pa-
triarchat jerozolimski zachował prawa do miejsc świę-
tych. Niemniej jednak większość kalifów dążyła do islami-
zacji i arabizacji podbitych narodów i związku z tym 
w VII w. Kościół jerozolimski zaczął podupadać. Stanowi-
sko patriarchy często pozostawało nieobsadzone. Silne 
prześladowania chrześcijan miały miejsce za Omara II 
(717-720). W latach prześladowań Kościół jerozolimski 
otrzymywał wsparcie z zewnątrz. W 787 r. Karol Wielki 
założył protektorat w Ziemi Świętej, którego celem była 
opieka nad pielgrzymami przybywającymi z zachodu. 
Upadek dynastii Karolingów oraz odrodzenie Bizancjum 
spowodowały, iż nie przetrwał on zbyt długo. O protekto-
rat nad miejscami świętymi starali się także cesarze bi-
zantyjscy. Ich starania przyczyniły się do zawarcia umo-
wy zapewniającej zaprzestanie prześladowań oraz możli-
wość powrotu do chrześcijaństwa nawróconych przemo-

4 T. E. Gregory, Historia Bizancjum, Kraków 2008, str. 67 
5 Siostra Maria Jurczuk, Ziemia Święta, Cud Ognia i Chwała 
Obłoków, Hajnówka 1997, str. 28 
6 M. Bendza, A. Szymaniuk, Starożytne patriarchaty prawo-
sławne, Białystok 2005, str.111 

Panorama Jerozolimy widziana ze szczytu Góry Oliwnej. W centrum Kopuła na Skale (Wzgórze Świątynne). www.wikipedia.org 

Bazylika Grobu Pańskiego, www.wikipedia.org 

7 T. E. Gregory, Historia Bizancjum, Kraków 2008, str.170; 
G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa 2012, str.141 
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W IV i V wieku biskupi jerozolimscy niejednokrotnie 
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tropolią Cezarei Palestyńskiej. Ostatecznie w 451 r. 
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rei Palestyńskiej, Samarii z metropolią Scytopolis i mia-
sto Petras, zaś biskupa Jerozolimy wyniósł do godności 
Patriarchy. Kościół jerozolimski zajął piąte miejsce w hie-
rarchii za Rzymem, Konstantynopolem, Aleksandrią 
i Antiochią.6 

Nie tylko Konstantyn Wielki otaczał Jerozolimę 
szczególną opieką. Również jego następcy dbali o Jero-
zolimę. Cesarz Justynian (527-565) dokonał licznych 
darowizn na rzecz Kościoła jerozolimskiego. Ponadto 
wyraził zgodę na samodzielne administrowanie majątka-
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nił starania o odbudowę świątyń zniszczonych przez na-

jazd Persów. Wkrótce jednak osłabione cesarstwo nie 
było w stanie ochronić Jerozolimy przed agresją arabską. 

EKSPANSJA ARABÓW 
Poczynając od 634 roku Arabowie szybko zdobywali 

kolejne obszary Bliskiego Wschodu. Jedynym miejscem, 
gdzie Bizantyjczycy zdołali stawić opór, była Jerozolima. 
Tam charyzmatyczny patriarcha Sofroniusz I długo od-
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triarchat jerozolimski zachował prawa do miejsc świę-
tych. Niemniej jednak większość kalifów dążyła do islami-
zacji i arabizacji podbitych narodów i związku z tym 
w VII w. Kościół jerozolimski zaczął podupadać. Stanowi-
sko patriarchy często pozostawało nieobsadzone. Silne 
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4 T. E. Gregory, Historia Bizancjum, Kraków 2008, str. 67 
5 Siostra Maria Jurczuk, Ziemia Święta, Cud Ognia i Chwała 
Obłoków, Hajnówka 1997, str. 28 
6 M. Bendza, A. Szymaniuk, Starożytne patriarchaty prawo-
sławne, Białystok 2005, str.111 

Panorama Jerozolimy widziana ze szczytu Góry Oliwnej. W centrum Kopuła na Skale (Wzgórze Świątynne). www.wikipedia.org 

Bazylika Grobu Pańskiego, www.wikipedia.org 

7 T. E. Gregory, Historia Bizancjum, Kraków 2008, str.170; 
G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa 2012, str.141 

 

 

cą na islam. Umowa umożliwiała również odbudowę 
zniszczonych świątyń.8 

Prześladowania chrześcijan nasiliły się znowu 
w II połowie X wieku. Wtedy to został zamordowany pa-
triarcha Jan VII (964-966) i spalona świątynia Zmar-
twychwstania Pańskiego. 

WIEK KRUCJAT 
Krucjaty organizowane pod hasłem wyzwalania 

miejsc świętych spod panowania niewiernych skończyły 
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PO UPADKU KONSTANTYNOPOLA 
Tureckie zdobycie Palestyny w 1517 r. dało początek 
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Z biegiem czasu Grecy potrafili nie tylko ostatecznie 
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(1645-1660) także na polecenia władz osmańskich był 
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Zmartwychwstania Pańskiego. O uzyskanie firmanu ze-
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się o prawo posiadania miejsc świętych podjęły się 
wspólnej odbudowy świątyni Zmartwychwstania Pańskie-
go.11 

WSPÓŁCZESNOŚĆ 
Od połowy XIX w. rozwijał się problem arabski, przy 

czym chodziło zasadniczo o dwie sprawy. Pierwsza to 
zmiana nazwy patriarchatu poprzez odrzucenie określe-
nia - grecki. Druga to emancypacja wiernych arabskich. 
Chodziło zwłaszcza o włączenie Arabów do zarządzania 

8 M. Bendza, A. Szymaniuk, Starożytne patriarchaty prawo-
sławne, Białystok 2005, str. 113-114 
9 M. Bendza, A. Szymaniuk, Starożytne patriarchaty prawo-
sławne, Białystok 2005, str. 114-115 

10 M. Bendza, A. Szymaniuk, Starożytne patriarchaty prawo-
sławne, Białystok 2005, str. 115-116 
11 M. Bendza, A. Szymaniuk, Starożytne patriarchaty prawo-
sławne, Białystok 2005, str. 116-117 
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DELEGACJA BRACTWA 
Z OFICJALNĄ WIZYTĄ NA KORFU 

 W dniach 29 - 31 maja, z błogosławieństwa Jego Emi-
nencji Metropolity Sawy, delegacja Stowarzyszenia Brac-
two Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego, na czele 
z Przewodniczącym ZG Bazylim Piwnikiem, przebywała 

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW BRACTWA 
 Boską Liturgią sprawowaną w cerkwi pw. męcz. Pa-
raskiewy Serbskiej w Dobrowodzie (gm. Kleszczele) roz-
poczęło się 16 maja 2015 r. coroczne Walne Zebranie 
Delegatów Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. 
św. Cyryla i Metodego. Nabożeństwo sprawowali o. mi-
trat Mikołaj Kiełbaszewski wraz z o. Pawłem Nikitiukiem 
oraz opiekun duchowy Zarządu Głównego Bractwa 
o. prot. dr. Andrzej Kuźma. Obecni byli także niektórzy 
z opiekunów duchowych kół Bractwa. 
 Po Liturgii delegaci oraz zaproszeni goście udali się 
na obrady do świetlicy wiejskiej w Dobrowodzie. Na tę 
część zebrania przybył także metropolita Sawa, 
zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawo-
sławnego. Obecni byli także przedstawiciele władz sa-
morządowych. 
 Sprawozdanie z działalności Bractwa za rok 2014 
przedstawił Przewodniczący Zarządu Głównego Bazyli 
Piwnik, a po podjęciu stosownych uchwał głos zabrał 
Zwierzchnik naszej Cerkwi. Metropolita Sawa przypo-
mniał zebranym trudne początki powstania Bractwa, 
a także rolę poprzednich przewodniczących. Wezwał 
zebranych do trwania w Cerkwi oraz przeciwdziałania 
trudnościom, które ją spotykają. 
 Po części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstu-
nek na świeżym powietrzu i tam kontynuowali rozmowy 
na temat przyszłości Bractwa. 

PM 

Informacje 
Zarządu Głównego 

12 M. Bendza, A. Szymaniuk, Starożytne patriarchaty prawo-
sławne, Białystok 2005, str. 115-117 
13 Hilarion Ałfiejew, Prawosławie, Moskwa 2010, t.I, str. 263  

patriarchatem. Po czte-
rech latach przepychanek 
z władzami brytyjskimi 
został wybrany i zaakcep-
towany patriarcha Tymo-
teusz (1935-1957). Roz-
wiązał on problem arabski 
i doprowadził do odremon-
towania wielu świątyń. Za 
jego czasów odrestauro-
wano ze środków przeka-
zanych przez rząd Jorda-
nii małą i dużą kopułę 
świątyni Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Z jego ini-

cjatywy odbyły się uroczystości 1500-lecia istnienia pa-
triarchatu jerozolimskiego (451-1951).12 

Dzięki staraniom jego następcy, patriarchy Benedyk-
ta I król Jordanii wydał rezolucję zobowiązującą rząd do 
chronienia patriarchatu. 

To tutaj odbyło się spotkanie patriarchy konstantyno-
politańskiego Atenagorasa z papieżem rzymskim 
Pawłem VI. Wydarzenie to przyciągnęło uwagę całego 
świata na patriarchat jerozolimski. W 1989 r. patriarchat 
jerozolimski wycofał się z ruchu ekumenicznego prote-
stując w ten sposób przeciwko coraz silniejszemu proze-
lityzmowi Kościoła rzymskokatolickiego. 

Obecnie jurysdykcja patriarchatu jerozolimskiego 
obejmuje ziemie Izraela, Jordanii i Palestyny. Częścią 
autonomiczną jest Arcybiskupstwo Synajskie z monaste-
rem Świętej Wielkomęczennicy Katarzyny na Górze Sy-
naj w Egipcie. Liczba wiernych Patriarchatu Jerozolim-
skiego podczas XX wieku nie podlegała dramatycznym 
zmianom i liczy obecnie około 150 tysięcy wiernych. 
Większość wiernych stanowią prawosławni Arabowie 
mieszkający w Izraelu, Palestynie i Jordanii. Z tego 
w samej Jerozolimie około 8 tysięcy prawosławnych wier-
nych. Nabożeństwa są odprawiane w języku greckim 
i arabskim.13 

Rezydencja patriarsza znajduje się w Jerozolimie, 
katedrą patriarchy jerozolimskiego jest świątynia Zmar-
twychwstania Chrystusowego (Grobu Pańskiego). Do 
patriarchatu jerozolimskiego należy około 18% ziem Je-
rozolimy, nawet budynek siedziby parlamentu izraelskie-
go (Knesetu) i rezydencja prezydenta Izraela znajdują się 
na jego terytorium. 

Pełny tytuł Patriarchy Jerozolimy brzmi: Wielce Bło-
gosławiony i Świętobliwy Kir (imię) Patriarcha Świętego 
Grodu Jerozolimy i całej Palestyny, Syrii, Arabii, całej 
Zajordanii, Kany Galilejskiej świętego Syjonu. 

Le Brusc, lipiec 2013 

Teofil III - patriarcha Jerozolimy 

Delegaci Bractwa na Walnym Zebraniu w Dobrowodzie 
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Le Brusc, lipiec 2013 

Teofil III - patriarcha Jerozolimy 

Delegaci Bractwa na Walnym Zebraniu w Dobrowodzie 

 

 

LUBLIN – NOWE KOŁO BRACTWA 
W piątkowe popołudnie 19 czerwca 2015 r. w Cen-

trum Diecezjalnym przy Katedrze Przemienienia Pań-
skiego w Lublinie odbyło się założycielskie zebranie Koła 
Terenowego Stowarzyszenia Bractwa Prawosławnego 
św.św. Cyryla i Metodego. Na tę okoliczność do Lublina 
przybyli przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia z Podlasia: Jerzy Maleszewski i Piotr Makal. 

Na spotkaniu zebrała się kilkunastoosobowa grupa 
inicjatorska tego przedsięwzięcia. Spotkanie rozpoczęło 
się wspólną modlitwą. Zebranych przywitał ordynariusz 
diecezji lubelsko-chełmskiej arcybiskup Abel. Następnie 
słowo zabrał przewodniczący Koła Terenowego Stowa-
rzyszenia Bractwa św.św. Cyryla i Metodego w Bielsku 
Podlaskim Jerzy Maleszewski, a założenia działalności 
i strukturę bractwa przedstawił Piotr Makal. 

Spośród zgromadzonych wybrano władze Zarządu 
Terenowego Koła Lubelskiego Bractwa w składzie: Sła-

womir Wyspiański – przewodniczący, 
Kamen Rikev – wiceprzewodniczący, 
Aneta Waszczuk – skarbnik Urszula Klu-
cha – sekretarz, Anna Ginszt – członek 
zarządu, Andrzej Bojko – członek zarzą-
du oraz Komisję Rewizyjną w składzie: 
Aleksander Kowalski, Dorota Szandec-
ka, Sergiusz Buharin. Opiekę duszpa-
sterską nad działalnością bractwa włady-
ka Abel powierzył ks. Jerzemu Łukasze-
wiczowi, wikariuszowi katedralnej parafii 
Przemienienia Pańskiego w Lublinie. 
Następnie arcybiskup Abel pogratulował 
wybranym władzom bractwa, życząc im 

w Grecji. Celem wizyty było uzgodnienie szczegółów 
sierpniowej pielgrzymki relikwii św. Spirydona do Polski. 
 Przedstawiciele Bractwa spotkali się z metropolitą 
Kerkiry (Korfu) Nektariuszem oraz sekretarzem diecezji 
(protosingelosem) odpowiedzialnym za przyjazd relikwii - 
archimandrytą Justynem. Rozmowy przebiegały w bar-
dzo miłej i braterskiej atmosferze. Władyka Nektariusz 
wyraził ogromną wdzięczność Bractwu za ubiegłoroczną 
organizację pielgrzymki św. relikwii Marii Magdaleny, 
która szerokim echem odbiła się w całej Grecji oraz tego-
roczną pielgrzymkę relikwii św. Spirydona. Takie działa-
nia Bractwa bardzo wspierają i duchowo ubogacają pra-
wosławną społeczność w Polsce i podtrzymują dobre 
kontakty między lokalnymi Cerkwiami. Grecka delegacja 
z niecierpliwością oczekuje pielgrzymki do naszego kra-
ju. Przewodniczący Stowarzyszenia Bazyli Piwnik ser-
decznie podziękował metropolicie za możliwość spotka-
nia i błogosławieństwo na organizację tak ważnego dla 
naszej społeczności wydarzenia. Wyraził także radość 

Delegacja Bractwa z metr. Nektariuszem i archim. Justynem 
podczas wizyty na Korfu. 

i nadzieję na to, że z Bożą pomocą relikwie Świętego 
przybędą do naszego kraju. 
 Oprócz wizyty na Korfu, gdzie przedstawiciele Brac-
twa pokłonili się relikwiom Świętego, możliwe było od-
wiedzenie Werii - miejsca związanego z działalnością 
ap. Pawła oraz Salonik, skąd swoją misję wśród Słowian 
rozpoczęli święci Bracia Cyryl i Metody. 
 Relikwie św. Spirydona przybędą do Polski 15 sierp-
nia. Podczas tygodniowej pielgrzymki odwiedzą m.in. 
Warszawę, Hajnówkę, Bielsk Podlaski, Białystok oraz 
monastery w Jabłecznej, Supraślu i Zwierkach. Będą 
także obecne podczas święta Przemienienia Pańskiego 
na św. Górze Grabarce. Relikwie prawej ręki Świętego, 
które prawdopodobnie w XVI w. znalazły się w Rzymie 
zostały zwrócone Cerkwi prawosławnej za pontyfikatu 
Jana Pawla II w 1984 r. W związku z tym, przybycie reli-
kwii będzie także szczególnym wydarzeniem dla spo-
łeczności Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. 

PM 

Chór Bractwa z Koła Terenowego w Bielsku 
Podlaskim podczas Walnego Zebrania 
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BIAŁYSTOK – X-LECIE KOŁA BRACTWA 
W dniu święta swych patronów – świętych równych 

apostołom Cyryla i Metodego – 24 maja 2015 roku biało-
stockie koło Bractwa obchodziło jubileusz X-lecia swej 
działalności. 

Obchody rozpoczęto uroczystym molebnem w sobo-
rze św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Modlono się 
za zdrowie i pomyślność Bratczyków. Nie zapomniano 
również o pasterzach i braciach, którzy byli związani 
z Bractwem, a przedwcześnie odeszli (m.in. arcybiskup 
Miron, o. Mikołaj Borowik, prof. Michał Małofiejew, Miko-
łaj Wawreniuk). Poświęcono im krótką panichidę. 

Kolejnym punktem jubileuszowych obchodów była 
wystawa, którą członkowie Bractwa zaprezentowali 
w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Składa-
ła się ona z archiwalnych fotografii prezentujących do-
tychczasową działalność Koła. Znalazły się w niej m.in. 
relacje ze spotkań w parafiach, wspólnych wykładów, 
rozważań w siedzibie Bractwa, a także zdjęcia z przyję-
cia relikwii św. Marii Magdaleny i cząsteczki Krzyża Pań-
skiego. Nie zabrakło również fotografii z pielgrzymek do 
Grodna, Grecji, Ełku i innych miejsc, do których udawano 
się z modlitwą i wymianą środowiskową. 

Uroczystości zaszczycił swą obecnością arcybiskup 
Jakub, który pozdrowił zebranych z jubileuszem. Stwier-
dził, że Bractwo jest widoczne i spełnia należytą rolę 
w integracji społeczności prawosławnej. W uznaniu za-
sług, arcybiskup przyznał ordery św. św. Cyryla i Meto-
dego wyróżniającym się działaczom stowarzyszenia. 
Otrzymali je: Halina Malesiak – wieloletnia Przewodni-
cząca Zarządu Koła w Ełku, Jan Smyk – członek Zarzą-
du Głównego i współtwórca Bractwa oraz Mikołaj Naza-
ruk – członek Zarządu Koła od początku jego założenia. 

Szereg osób aktywnie uczestniczących w życiu Brac-
twa, w tym opiekunowie duchowi Koła – o. igumen Ser-
giusz i o. igumen Pafnucy – otrzymało wyróżnienia wraz 
z ikonką patronów. 

Informacje z Kół Terenowych gorliwej i owocnej pracy dla dobra św. Cerkwi prawo-
sławnej. Proboszcz parafii ks. Andrzej Łoś wyraził zado-
wolenie z tego historycznego wydarzenia w życiu parafii 
nawiązując do znaczącej działalności bractw w życiu 
Cerkwi. 

Nowy przewodniczący bractwa Sławomir Wyspiański 
podziękował zebranym za zaufanie i poprosił o szerokie 
zaangażowanie się grona parafian w realizację przy-
szłych inicjatyw niezbędnych dla społeczności prawo-
sławnej w rozwoju życia duchowego. 

Na zakończenie w imieniu Zarządu Głównego Brac-
twa Jerzy Maleszewski przekazał na ręce nowego prze-
wodniczącego Lubelskiego Koła Terenowego Bractwa 
ikonę św.św. Równych Apostołom Braci Sołuńskich Cyry-
la i Metodego oraz kilka wydawnictw. 

Konstanty Frączek, fot.: Tymoteusz Kozka 

Członkowie - założyciele Kół Terenowych Bractwa w Lublinie ↓ 
← i Kleszczelach. 

KLESZCZELE - NOWE KOŁO TERENOWE 
 7 marca odbyło się spotkanie założycielskie Koła 
Terenowego Bractwa w Kleszczelach. Zarząd Główny 
reprezentował Jan Smyk. 
 Spośród zgromadzonych wybrano władze Zarządu 
Koła Terenowego: Halina Artysiewicz – przewodnicząca, 
Joanna Jarocewicz – zastępca przewodniczącej, Julian-
na Młodzianowska – sekretarz, Jolanta Sielica i Damian 
Wróblewski – członkowie zarządu oraz Komisję Rewizyj-
ną w składzie: Ludmiła Smyk – przewodnicząca, Anna 
Kupryciuk – zastępca przewodniczącej, Dymitr Artysie-
wicz – członek.      PM 
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Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia – Bazyli Piwnik – przedstawił rolę Bractwa i rolę języ-
ka w jego działalności. Pogratulował też dla Koła i życzył 
mu dalszych sukcesów. Od Zarządu Głównego jubilatowi 
sprezentowano ikonę św. Sergiusza Radoneżskiego. 
Życzenia z upominkami przekazali też przybyli przedsta-
wiciele innych Kół Bractwa, jak też Bractwo św. Mikołaja 
z Białegostoku. 

W czasie spotkania zgromadzeni mieli możliwość 
wysłuchania interesującego wykładu ks. prof. Marka Ła-
wreszuka pt. „Dziedzictwo duchowe św. św. Cyryla i Me-
todego”. 

O oprawę muzyczną jubileuszowych uroczystości 
zadbał szkolny chór z Zespołu Szkół Niepublicznych im. 
św. św. Cyryla i Metodego pod dyrygenturą p. Ali Ka-
mieńskiej. Uwieńczeniem tej części spotkania był tort 
okolicznościowy dla wszystkich uczestników oraz możli-
wość spróbowania wypieków przygotowanych przez sio-
stry z Koła. 

Aleksy Mularczyk 
 

BIAŁYSTOK – FESTYN RODZINNY 
W ramach obchodów X-lecia Koła białostockiego 

30 maja 2015 r. na terenie ZSN św. św. Cyryla 
i Metodego w Białymstoku został zorganizowany Środo-
wiskowy Festyn Rodzinny. Do organizatorów przyłączyły 
się także Stowarzyszenie Kulturalne „RUŚ”, Prawosław-
ny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos”, NZOZ „Kendron”. 

Imprezę zaszczycił doradca Prezydenta Miasta Bia-
łystok ds. mniejszości Marek Masalski. Na wstępie dzieci 

z PS nr 14 wystąpiły w strojach ludowych i zaprezento-
wały niezwykle bogaty repertuar. Wysłuchaliśmy pieśni 
i zobaczyliśmy układy taneczne, co spotkało się z aplau-
zem rodziców i przybyłych gości. 

Kolejnym zespołem, który uraczył zebranych utwora-
mi ludowymi był zespół „Zahadka” pod przewodnictwem 
Miry i o. Dymitra Tichoniuków. Artyści przyłączyli zachę-
cili wszystkich uczestników do wspólnej zabawy. 

Przybyli - oprócz smacznego bigosu i poczęstunku 
wypieków, mieli możliwość zapoznać się ze stanem swe-
go zdrowia (zbadać ciśnienie, cukier). Wspólnie z dzieć-
mi można było uczestniczyć w konkursach, a także na-
być wydawnictwa literatury religijnej oraz zapoznać się 
z materiałami o profilu antyalkoholowym. 

Wszystkim organizatorom, należy złożyć wyrazy sza-
cunku za włożenie sporego wysiłku w przygotowanie 
tego festynu. 

Aleksy Mularczyk 

Podczas Festynu rodzinnego w Białymstoku 

OGŁOSZENIA 
Koło Terenowe Bractwa z Hajnówki serdecznie za-

prasza Państwa na pielgrzymkę do WOJNOWA na świę-
to parafialne Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w dniu 
28.08.2015 r. 

Wyjazd z Bielska Podlaskiego, przez Hajnówkę, 
koszt 50 zł. Kontakt 600 291 318 

Podczas dziękczynnego molebna 



12

 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Członkowie i Sympatycy 
Bractwa Św. Równych 
Apostołom Cyryla 
i Metodego! 

 Powstanie i działal-
ność Bractwa Św. Rów-
nych Apostołom Cyryla i 
Metodego jest wyrazem 

naszego szacunku wobec wiekopomnego dzieła naszych 
Duchowych Patronów. 1150 lat temu przybyli oni z bi-
zantyjskich Salonik do słowiańskich Wielkich Moraw na 
zaproszenie ich księcia Rościsława. Nie przybyli ewan-
gelizować. Władca wyraźnie stwierdza w swym liście, że 
wielu już głosiło Chrystusa na słowiańskiej ziemi. Nie byli 
jednak wstanie, nie posiadali narzędzia, zdolnego z roz-
proszonych plemion uczynić jeden naród i jedną Cer-
kiew. Sąsiednie zaś Niemcy skutecznie wykorzystywali 
te wewnętrzne podziały Słowian w swych polityczno – 
militarnych podbojach. 

 Święci Bracia Cyryl i Metody, bez wątpienia ludzie 
wielkiego ducha i pobożności, zrozumieli potrzeby Sło-
wian. Wiedzieli, że jeśli ten lud ma być wierny Bogu to 
modlitwę swą musi wznosić w „swoim własnym” języku. 
Uświęcony mocą Ewangelii nie utraci on swego jedno-
czącego znaczenia nawet wtedy, kiedy zmieniają się 
granice państw na politycznych mapach. Tak przecież 
było z Grekami. Choć Bizancjum z czasem rozpadło się 
dając początek: Grecji, Cyprowi, Krecie… liturgicznie 
uświęcony język pozostał tym co łączy ich mieszkańców. 
Nie pozwala im zapomnieć, że są Braćmi. Nie pozwala 
im podnosić nawzajem na siebie ręki. Nawet, jeśli język 
liturgii jest tylko jednym z wielu elementów procesów 
pokojowotwórczych i narodowotwórczych to zasługuje na 
szacunek i trwanie. Dlatego Grecja, choć w mowie po-
wszechnej przeszła na język nowogrecki, w liturgii nadal 
pozostawia „…” – język starogrecki (nie do końca zrozu-
miały współczesnemu Grekowi). 

 Podobnie nas Słowian jednoczy język cerkiewnosło-
wiański. Uświęcony wysiłkiem i staraniami naszych du-
chowych Ojców Św. Cyryla i Metodego oraz krwią na-
szych przodków, którzy czy to w czasach unii brzeskiej, 
czy prześladowań okresu między i powojennego jest zło-
tym łańcuchem naszej jedności. Każdy z nas – pojedyn-
czy człowiek i całe grupy narodowościowe, etniczne – 
jesteśmy tylko jego pojedynczym ogniwem. Tak różni 
i niepowtarzalni, tylko dzięki Cerkwi, jesteśmy słowiań-
ską, prawosławną jednością. Jedna Ewangelia, te same 

prawdy wiary, i oczywiście ten sam język liturgiczny 
przodków łączy nas w jedną Cerkiew i pozwala uboga-
cać Ją różnorodnością naszych indywidualnych i narodo-
wych tradycji. 

 Zazwyczaj w tym miejscu pada zarzut, że język cer-
kiewnosłowiański nie jest dziś do końca zrozumiały. Po-
wiedzcie mi jednak, jakim językiem opisać Boga? Czy 
człowiek kiedykolwiek będzie wstanie przeniknąć naturę 
swego Stwórcy? Czy możliwym jest poznać Go do głębin 
Jego istoty i opisać Go? Bóg jest niepoznawalny. Może-
my zbliżyć się do Niego. Ale poznać Go w 100%?! Tego 
nigdy się nam nie uda bo jesteśmy tylko ludźmi. Tylko 
stworzeniem. I żaden język nic nam w tym nie pomoże. 
Nie oznacza to jednak, że ten brak pełni wiedzy unie-
możliwia nam zbawienie i obcowanie z Bogiem. Bóg 
otwiera się na człowieka. Zaprasza nas do obcowania, 
jedności z sobą. Zachęca do szukania Go. Pragnie 
wspólnoty z człowiekiem opartej nie na wiedzy a na miło-
ści. Co by było gdyby Bóg chciał nas, ludzi kochać tylko 
za nasze uczynki?! 

 Język cerkiewnosłowiański niesie nam tę właśnie 
jednoczącą więź z Bogiem. Opiera się ona nie na sile 
wiedzy a na jego uświęconej tradycji modlitewnej. Naj-
piękniej i najpełniej oddaje terminologię liturgii i modlitwy. 
A wiedza? Nie bronimy katechizmów i dzieł teologicz-
nych publikować w językach narodowych. Sami, jako 
Bractwo tak czynimy. Zachęcamy jednak by wiedzę bu-
dować w oparciu o właściwy jej język i narzędzia, a du-
chowość i nabożeństwo o najdoskonalsze jak dotych-
czas ich językowe narzędzie. 

 Język cerkiewnosłowiański to nasze najdoskonalsze 
narzędzie modlitwy i wszechprawosławnej (słowiańskiej) 
jedności. Nie trzeba daleko patrzeć by ujrzeć jak porzu-
cenie wierności cerkiewnej tradycji przodków sprzyja bra-
tobójczym walkom. Można tysiąc lat mieszkać obok sie-
bie jako jeden naród i jeden wierzący lud, a potem odrzu-
cając to co jednoczy w modlitwie przejść do podziałów 
politycznych i w ich imieniu przelewać bratnią krew. Tra-
giczna historia naszych wschodnich Braci pokazuje nam, 
że nie jest to niebezpieczeństwo od nas odległe. Chodzi 
jedynie o skalę budowanych konfliktów. 

 Chrońmy naszą jedność. Chrońmy wszystko to co ją 
wzmacnia. Jako Bractwo byliśmy, jesteśmy i będziemy 
zwolennikami języka cerkiewnosłowiańskiego jako litur-
gicznego dla całej słowiańszczyzny. Co do języka kazań 
i administracji cerkiewnej oddajemy się w ręce naszych 
pasterzy. Nasi proboszczowie jako kochający ojcowie 
doskonale znają swych parafian i wiedzą jaką drogę 
obrać by ich słowa trafiały do naszych serc i umysłów. 

O języku cerkiewnosłowiańskim 
(Przewodniczący ZG Bractwa Bazyli Piwnik) 



 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Członkowie i Sympatycy 
Bractwa Św. Równych 
Apostołom Cyryla 
i Metodego! 

 Powstanie i działal-
ność Bractwa Św. Rów-
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Placówki oświatowe Bractwa 

Zespół Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego 
ul. L. Waryńskiego 30, 15–461 Białystok 

e-mail: sekretariat@szkolacim.pl 
tel. 85 652 20 59, www.szkolacim.pl 

SPOTKANIE Z WŁADYKĄ 
JEREMIASZEM 

 5 maja 2015 roku w Szkole 
Świętych Cyryla i Metodego oby-
ło się spotkanie z Władyką Jere-
miaszem na temat „Prawosławie 
- przeszkoda czy szansa?” Te-
mat niebanalny. Temat, który 

najpierw Władykę trochę zaskoczył, potem lekko zdener-
wował, by później przyprawić o poczucie bezradności… 
 Jednak już po chwili rozpoczął piękny wykład. Mówił 
o tym, że dla nas najważniejszy jest obraz człowieka, 
który kreśli Prawosławie. Że jest to obraz bardzo atrak-
cyjny, wielostronny i wielopłaszczyznowy. Że człowiek 
został ustanowiony władcą wszystkiego, co istnieje, ca-
łego wszechświata. Że obdarzony wolną wolą Adam po-
trafił przeciwstawić się bogu. I chociaż według świętego 
Bazylego Wielkiego jesteśmy bogami dla świata, to nie 
możemy myśleć o wszystkim tylko ze swego punktu wi-
dzenia. Częścią prawosławnego obrazu człowieka jest 
idea, że należy myśleć o tym, co jest inne. Najpierw 
o innym człowieku. Powinno nam jednak zależeć i na 
każdym psie, i na każdym kocie, na każdej kropli desz-
czu, na każdej planecie, na słońcu, na gwiazdach i na 
galaktykach. 
 Władyka mówił również o ważnej roli Pisma Święte-
go, o ważnej roli prawosławnego systemu nabożeństw 
i literatury religijnej, zwłaszcza pism Ojców Kościoła. 
Pięknie i obrazowo mówił o roli niedziel przygotowaw-
czych do Wielkiego Postu, o wezwaniach w nich zawar-
tych. 
 Była mowa również o tym, ca daje nam Prawosławie 
w zakresie życia społecznego i polityki. O tym, że z życia 
Cerkwi Prawosławnej wynika soborowość, czyli demo-
kracja i przywództwo. 
 Władyka mówił również o więzi między sprawami in-
dywidualnymi i ogólnymi, powszechnymi. Mówił o pro-
blemach, które istnieją w naszych konkretnych warun-
kach historycznych. Problemy te wynikają po pierwsze 
z braku wiedzy, a po drugie z braku pewności siebie. 
Wynikają z takiej dziwnej postawy, która teraz dosyć 
często występuje. Przy czym nie chodzi tu bynajmniej 
o zarozumiałość czy pychę, jakąś zuchwałość czy bez-
czelność. Chodzi tu właściwie o brak pokornej odwagi, 
brak męstwa i pragnienia pozytywnego działania. Posta-
wa taka istnieje właściwie na przestrzeni wieków i to jest 
nasz ból. 

 W tym kontekście należałoby 
się przyjrzeć naszej historii. 
Zwłaszcza tu, na Białostocczyź-
nie. Trochę o tym mówi istnienie 
naszych klasztorów. Nie przypad-
kiem było tak, że w połowie XIX 
wieku unicki biskup Józef Sie-
maszko był inicjatorem przyłącze-
nia całej metropolii do Kościoła 
Prawosławnego. Stało się tak mimo niechętnego począt-
kowo stosunku rządu rosyjskiego do tej idei. 
 Trzeba pamiętać, że sięgający czasów apostolskich 
nurt życia religijnego płynie aż do naszych czasów. I to 
jest dla nas największa i najważniejsza podstawa do te-
go, by na pytanie „Prawosławie - przeszkoda czy szan-
sa?” odpowiedzieć, że Prawosławie jest szansą. Tylko 
trzeba się napracować!     AK 

PROJEKT „ZNAM, ROZUMIEM, 
KOMUNIKUJĘ, MEDIUJĘ” 
 Stowarzyszenie zrealizowało w czerwcu projekt, w ra-
mach którego zostały przygotowane dwa trzydniowe wy-
jazdy survivalowe 3 dniowe dla dzieci w wieku 7-12 lat 
do Gramotne k. Narwi. 
 Uczestnicy mogli poznać wyjątkowy i bogaty świat 
uczuć, zachowań, emocji i komunikacji interpersonalnej. 
Warsztaty miały na celu rozwijanie samoświadomości 
młodych osób oraz zwiększenie poczucia własnej warto-
ści, a także budowanie dojrzałych postaw społecznych. 
Innym ważnym elementem było zwiększenie poczucia 
własnej wartości, świadomości jak ważna jest akceptacja 
samego siebie. W sposób praktyczny omawiane były 
problemy, konflikty, sposób rozmów, jak radzić sobie 
z trudnym zachowaniem. 
 Wyjazdy survivalove pozwoliły uczestnikom projektu 
bliżej się poznać, co ułatwiło kontakty, rozmowy o pro-
blemach i sukcesach, wzajemne wspieranie się w trud-
nościach. Oprócz intensywnej pracy była też okazja do 
wspólnej zabawy. Poprzez prace zespołowe i indywidu-
alne uczestnicy uczyli się odpowiedzialności, staranno-
ści i rzetelności. 
 Projekt był współfinansowany ze środków Prezydenta 
Miasta Białegostoku.     AP 

Uczniowie ZSN podczas wyjazdu survivalowego 
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Święty Apostoł Paweł mówi do ro-
dziców: wychowujcie dzieci w duchu 
karności i posłuszeństwa wobec 
Pana (Ef 6:4) i wzywa ich, by pielę-
gnowali swoje dzieci w sposób jaki 
przystało chrześcijanom. Wszyscy 
chrześcijanie rodzą się w dniu 
Chrztu Świętego do nowego i świę-
tego życia, obiecują służyć Bogu 
w wierze i prawdzie. Jednak ci, któ-
rzy zostali ochrzczeni mogą upaść 

i w nich mogą spełnić się słowa: Wrócił pies do swoich 
wymiocin i wymyta świnia - do tarzania się w błocie 
(2 P 2,22). Dobrzy wychowawcy muszą bezwzględnie 
ostrzegać dzieci przed tym tragicznym stanem, wtedy 
gdy są jeszcze małe i młode. Z bólem zauważamy, że 
wiele dzieci zostaje zepsutych w młodości, a dzieje się to 
z powodu niedbalstwa rodziców. 

Wielu rodziców uczy swoje dzieci sztuki życia, która 
służy doczesności. Wydają na to niemałą sumę, lekce-
ważą naukę chrześcijańską i są niedbali w nauczaniu 
dzieci. Nie pokazują jak należy prawidłowo postępować 
w zgodzie z wiarą i nauczaniem Cerkwi Prawosławnej. 
Tacy rodzice kreują dzieciom odpowiednie warunki do 
życia doczesnego, zamykając przy okazji drzwi do wiecz-
ności. 

Święty Jan Chryzostom, rozważając nieszczęście ro-
dziców, którzy zaniedbują dobre wychowanie swojego 
potomstwa mówi: Rodzice, zaniedbujący chrześcijańskie 
wychowanie dzieci są najbardziej haniebnymi morderca-
mi dzieci (Homilia 3 „Przeciwko oczerniającym życie za-
konne”). Ci rodzice oddają duszę i ciało dziecka w ogień 
piekielny. Według praw natury, nie da się uciec od śmier-
ci, ale byłoby możliwe, aby uciec od drugiej śmierci, gdy-
by nie zaniedbania rodziców. Co więcej, Zmartwychwsta-
nie jest w stanie znieść śmierć ciała, ale nic nie może 
obalić duchowego zniszczenia. Dlatego rodzice, powinni 
słuchać słowa Pana: ...wychowujcie je (dzieci) stosując 
karcenie i napominanie Pańskie! (Ef 6,4). 

Ogrodnik przywiązuje nowo posadzone drzewko do 
palika wkopanego w ziemię, by nie zostało wyrwane 
z ziemi przez wiatr i burzę, przycina zbędne gałęzie 
z drzewa, aby go nie uszkodzić. Należy działać podobnie 
ze swoimi małymi dziećmi. Przywiąż ich serca do Boga, 

Wychowawcze obowiązki 
prawosławnych rodziców 

według św. Tichona 
zebrane przez o. Demetriosa 

(tłum. Marta Całpińska) 

św. Tichon Zadoński 

PIELGRZYMKA NA 
ŚW. GÓRĘ GRABARKĘ 
 29 czerwca na św. Górę 
Grabarkę wyruszyły dzieci 
z naszego Przedszkola, nau-
czyciele i pracownicy z panią 
dyrektor Walentyną Mielnik-
Nikołajuk oraz opiekunowie. 

Ojcem duchowym był o. Paweł Kuczyński z parafii 
w Werstoku. Celem pielgrzymki była modlitwa za miniony 
rok szkolny i prośba o szczęśliwe wakacje oraz posta-
wienie krzyża dziękczynnego. 
 Po szczęśliwym dojechaniu na miejsce, grupa z krzy-
żem i śpiewem trzykrotnie obeszła wokół cerkwi Prze-
mienienia Pańskiego. Ojciec Paweł wytłumaczył, dzie-
ciom jak powinny zachować się po wejściu do świątyni. 
Gdy wszyscy podeszli do ikony na środku cerkwi i posta-
wili świece rozpoczęło się nabożeństwo dziękczynne 
przed Iwierską Ikoną Matki Bożej. Po modlitwie przemiła 
mniszka opowiedziała historię cerkwi, cudownego źródeł-
ka oraz o ikonie, przed którą było odprawiane nabożeń-
stwo dziękczynne. Następnym punktem pielgrzymki było 
poświęcenie przywie-
zionego krzyża, po-
przedzonego modli-
twą. Krzyż ustawiono 
nieopodal świątyni, 
obok krzyża posta-
wionego w ubiegłym 
roku. 
 Wszystkie dzieci czynnie uczestniczyły w nabożeń-
stwie i były bardzo grzeczne. O takim pożegnaniu przed-
szkola to tylko pomarzyć. Najważniejsze, że z modlitwą 
i w tak namodlonym miejscu. 

Irena Łozowik 
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Wychowawcze obowiązki 
prawosławnych rodziców 

według św. Tichona 
zebrane przez o. Demetriosa 

(tłum. Marta Całpińska) 

św. Tichon Zadoński 

PIELGRZYMKA NA 
ŚW. GÓRĘ GRABARKĘ 
 29 czerwca na św. Górę 
Grabarkę wyruszyły dzieci 
z naszego Przedszkola, nau-
czyciele i pracownicy z panią 
dyrektor Walentyną Mielnik-
Nikołajuk oraz opiekunowie. 

Ojcem duchowym był o. Paweł Kuczyński z parafii 
w Werstoku. Celem pielgrzymki była modlitwa za miniony 
rok szkolny i prośba o szczęśliwe wakacje oraz posta-
wienie krzyża dziękczynnego. 
 Po szczęśliwym dojechaniu na miejsce, grupa z krzy-
żem i śpiewem trzykrotnie obeszła wokół cerkwi Prze-
mienienia Pańskiego. Ojciec Paweł wytłumaczył, dzie-
ciom jak powinny zachować się po wejściu do świątyni. 
Gdy wszyscy podeszli do ikony na środku cerkwi i posta-
wili świece rozpoczęło się nabożeństwo dziękczynne 
przed Iwierską Ikoną Matki Bożej. Po modlitwie przemiła 
mniszka opowiedziała historię cerkwi, cudownego źródeł-
ka oraz o ikonie, przed którą było odprawiane nabożeń-
stwo dziękczynne. Następnym punktem pielgrzymki było 
poświęcenie przywie-
zionego krzyża, po-
przedzonego modli-
twą. Krzyż ustawiono 
nieopodal świątyni, 
obok krzyża posta-
wionego w ubiegłym 
roku. 
 Wszystkie dzieci czynnie uczestniczyły w nabożeń-
stwie i były bardzo grzeczne. O takim pożegnaniu przed-
szkola to tylko pomarzyć. Najważniejsze, że z modlitwą 
i w tak namodlonym miejscu. 

Irena Łozowik 

 

 

aby ich wiara nie została zachwiana przez knowania sza-
tana. Przytnij namiętności, które rosną, by nie dojrzały 
i nie pokonały wewnętrznego człowieka, sprowadzając 
na niego śmierć. Widzimy, kiedy dzieci dorastają, to po-
jawiają się namiętności i grzechy, które rozwijają w nich 
niepotrzebne gałęzie. Dlatego też, żeby te grzeszne ga-
łęzie rozwijające się w człowieku, który został obmyty 
i usprawiedliwiony przez Chrzest Święty, nie zrobiły mu 
krzywdy, jest absolutnie koniecznym przycinanie tych 
namiętności poprzez odpowiednie wychowanie i napo-
mnienia Pańskie (Ef 6, 4) Jak tylko dzieci zaczną rozu-
mieć powody, nawet trochę, i rozróżniać dobro od zła, 
należy rozpocząć pracę i nauczać je. Należy robić to 
w ten sposób: 

1. Przypominaj im często o Chrzcie Świętym, o tym, 
podczas tego sakramentu obiecali Bogu przyzwoicie 
i wytrwale żyć, służąc Mu w wierze i sprawiedliwości, 
oraz, że będą trzymać się z dala od każdego zła i grze-
chu. 

2. Powtarzaj im tak 
często, jak to możliwe, 
że wszyscy narodzili-
śmy się podczas 
Chrztu, nie do życia 
doczesnego, nie dla 
uzyskania czci, chwały 
i bogactwa w tym świe-
cie ale, że narodziliśmy 
się do życia wiecznego. 
Całe nasze życie na 
tym świecie, od naro-
dzin do śmierci, to po-
dróż, podczas której 
podróżujemy do naszej 
ojczyzny i obiecanego 
życia wiecznego. 

Przypominaj im czę-
ściej o tym, ażeby nie 
ulegli marnościom tego świata, i żeby nauczyli się filozo-
fować i skupiać na wyższych sprawach, a nie na rze-
czach ziemskich. 

3. Pomóż im zrozumieć kim jest Bóg dla chrześcijan, 
czego On od nas wymaga. Wyjaśnij, że Bóg nie lubi zła, 
a kocha dobro, że karze ludzi za złe uczynki i nagradza 
za czynienie dobra. Wytłumacz, że my Go nie widzimy, 
ale On widzi nas i jest obecny z nami wszędzie i widzi 
każdy czyn i słyszy każde nasze słowo. Konieczne jest 
zatem, aby posiadać bojaźń Bożą i robić to, co się Jemu 
podoba. 

4. Oświeć ich wewnętrzne oczy, na to kim jest Chry-
stus, w którego wierzymy, po co On przyszedł na świat, 
żył, cierpiał i umarł. Powodem tego były nasze grzechy 

od których Chrystus nas wybawił, dając nam możliwość 
dostąpienia zbawienia. 

5. Naucz ich Przykazań Bożych i tłumacz, że powinni-
śmy robić to, co jest od nas wymagane: powinniśmy ko-
chać Boga i każdego człowieka. Wyjaśnij, że wszystko, 
co stoi w przeciwieństwie do Przykazań jest grzechem 
i występkiem, podczas gdy wszystko, o czym jest w nich 
mowa, jeżeli jest przez nas wypełniane, jest cnotą. 

Podczas Chrztu Świętego obiecujemy Bogu zachowy-
wać jego Przykazania, ażeby oddalić się od każdego 
grzechu i żyć cnotliwie. Każdy kto żyje w inny sposób, 
nie przestrzegając tej obietnicy uważany jest za fałszy-
wego w oczach Bożych i jeżeli szczerze się nie pokaja 
i nie nawróci trafi do grona niesprawiedliwych na Sądzie 
Chrystusowym. 

6. Skonfrontuj ich z kwestiami ostatecznymi: śmierć, 
sąd Chrystusa, życie wieczne i wieczne męki. Uświa-
dom, że pamięć o tym oraz bojaźń Boża może trwać 

w nich zachowując od 
wszelkiego zła. Ta 
świadomość zakorze-
niona w ich sercach 
pomoże dojrzewać im w 
pobożności. 

 Dzieci nazywają 
Was rodzicami, bądźcie 
więc prawdziwym rodzi-
cami. Wy daliście im 
życie cielesne, dajcie im 
również możliwość na-
rodzenia się duchowo. 
Zrodziliście ich do ziem-
skiego życia, pozwólcie 
im narodzić się też do 
życia wiecznego. 
 Drodzy Chrześcija-
nie, wy i wasze dzieci 
staniecie na Sądzie 

Ostatecznym i zdacie sprawozdanie z tego jak wychowa-
liście swoje dzieci. Bóg nie będzie pytał czy nauczyliście 
dzieci francuskiego, niemieckiego, czy włoskiego, ale 
zapyta czy nauczyliście ich żyć po chrześcijańsku. 

Małe dzieci zwracają szczególną uwagę na zachowa-
nia swoich rodziców, bardziej niż na to czego rodzice 
próbują ich nauczyć. Dlatego jeżeli pragniecie, aby wa-
sze dzieci były pobożne i dobre, sami musicie być przy-
kładem dobra i pobożności. Wychowujcie dzieci w duchu 
karności i posłuszeństwa wobec Pana (Ef 6,4), a wszy-
scy razem powinniście dostąpić wiecznego zbawienia 
w Panu naszym Jezusie Chrystusie. 

 
Źródło: http://fr-d-serfes.org/orthodox/parents.htm 
(dostęp 07.07.2015 r.) 

Ikona „Chrystus i dzieci” (por. Mk 10, 13-16) 
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1. Wnętrze cerkwi św. Spirydona na Korfu.  
2. Relikwie Świętego podczas jednej z procesji (litanii).  
3. Miejsce przechowywania relikwii św. Spirydona.  
4. But św. Spirydona.

O Świętym i harmonogramie  
pielgrzymki jego relikwii piszemy  
na stronach 2-4.


