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Po co i w jaki sposób powinno pościć dziecko?*
Rodzice, chcący wychować swoje dziecko po chrześcijańsku, często z zakłopotaniem stają przed wyzwaniem postu.
Uznając potrzebę postu dla dorosłych, nie uważają, że jest on konieczny również dla dzieci, tym bardziej, że sposób odżywiania uważany jest za bardzo ważny aspekt wychowania. Takie podejście powoduje, że kwestię postu dzieci odkłada się na
przyszłość – kiedy dziecko wyrośnie, kiedy stanie się silniejsze fizycznie. Ochrzczone, prawosławne dziecko, pozbawiane
jest w ten sposób narzędzia, skutecznie wspomagającego duchowy wzrost. Najczęściej spowodowane jest to niezrozumieniem tego, czym jest prawosławny post, do czego jest potrzebny i jak powinien wyglądać. Z owym niezrozumieniem związana jest inna skrajność – nadmierna srogość i wymagania dorosłych względem dziecka. Spotkać można nierozumną gorliwość,
kiedy to na przykład w Wielkim Poście zmusza się dziecko do głodowej diety, a ono nie może zrozumieć za co ta kara…
Post, jako część chrześcijańskiej ascezy nie odnosi się jedynie do ciała. Ograniczenia w żywieniu nie są jego jedynym
aspektem. W artykule tym będziemy jednak mówić o tej właśnie, cielesnej stronie postu, ponieważ kwestia żywienia dzieci
w poście szczególnie interesuje rodziców.
Czy dziecko powinno pościć? Jeśli tak, to od jakiego wieku i jak? Na równi z dorosłymi, czy też w inny sposób? Czy
czasowe wyłączenie z diety produktów nabiałowych i mięsnych nie zaszkodzi jego zdrowiu? Jak postępować mają rodzice
dzieci przewlekle chorych? Jak wyjaśnić małemu, czy starszemu dziecku, że post jest pożyteczny? Co o poście dzieci mówi
doświadczenie Cerkwi?

Czym jest chrześcijański post?
Wyobraźmy sobie abstrakcyjną sytuację. Człowiek znalazł się na bezludnej wyspie, gdzie nie ma pożywienia. Przez
pewien czas żywi się jagodami, korzeniami, pije wodę z potoku. Następnie zostaje uratowany. Czy można powiedzieć, że
w oczekiwaniu na ratunek pościł? Oczywiście, że nie.
Inna – w pełni realna sytuacja.
Wiele rodzin, szczególnie na prowincji, dawno już zapomniało jak
smakuje mięso. Nie każdego dnia
mogą sobie także pozwolić na nabiał i jajka… Czy to znaczy, że
poszczą?
Oczywiście
nie.
A dlaczego?

dobrowolnie, przy czym bez podejścia przyziemnego. Jego
pobudkami mogą być kategorie moralne, kiedy po pierwsze
– jest przeciwnikiem zabijania zwierząt, a po drugie – wierzy, że zmiana diety na wegetariańską uratuje świat od wojen, wrogości i wszelkiego zła… Jeżeli mówimy o mięsie,
to wiemy przecież, że dzieciom do pewnego wieku nie jest
ono podawane. Nikt jednak nie
powie, że dziecko pości nie jedząc wtedy mięsa. Tego wyboru
dokonali rodzice.

A oto i grupa uczniów. Troje
biegnie do sklepiku po kanapki,
a czwarty czeka z boku. Może nie
ma pieniędzy? Ale koledzy proponują, że go poczęstują. Może
W tym i w poprzednim przynie lubi kanapek z mięsem? Sąpadku nie można mówić o poście,
dząc po tym, jak stara się nie pabowiem nie ma swobody wyboru.
trzeć na jedzących kolegów, tak
Nie wiemy, jak by się zachowali
nie jest… Powód jest inny – jest
nasi bohaterowie, gdyby mieli
piątek i mięsa jeść nie wolno.
możliwość jedzenia wszystkiego.
Przed nami prawdziwy, pobożny
asceta. Jego wybór był swobodny,
Sytuacja trzecia. W towarzyPost i modlitwa. za: pravmir.ru
świadomy. To było poświęcenie
stwie, przy suto zastawionym stopodyktowane wyższą przyczyną – posłuszeństwem zalecele siedzi człowiek. Spróbował jednej potrawy, drugiej, trzeniom Cerkwi.
ciej. Potrawy mięsne omija. Najprawdopodobniej pości, ale
dokładnie można to stwierdzić tylko wtedy, kiedy poznamy
Oto, czym jest prawdziwy chrześcijański post. To nie
przyczynę takiego zachowania. Być może po prostu nie lubi
jest niejedzenie czegoś. Post jest świadomym
mięsa. Wtedy o swobodzie wyboru nie ma mowy. Być moi dobrowolnym powstrzymywaniem się w pobożnym celu,
że jest na diecie. A może martwi się nadmiarem toksyn
lub też – wyrażając się krócej – wyrzeknięciem się samego
w organizmie i woli rezygnować z ciężkich posiłków? Ma
siebie dla Chrystusa.
swobodę wyboru, ale wybiera zdrowie i długowieczność.
→dokończenie na str. 5
Powstrzymuje się od mięsa, ale owa wstrzemięźliwość jedy*
Uwadze
Czytelnika
polecamy
obszerny
artykuł
o. Aleksandra
nie zewnętrznie przypomina chrześcijański post. Może rówDubinina, który w oryginale można znaleźć na stronie:
nież być wegetarianinem, rezygnującym z mięsa w pełni
www.azbyka.ru/deti/zachem-i-kak-postit-sya-rebenku

2

Biuletyn Informacyjny 1/2016

Znani o Bogu
Czasami sáyszymy opinie, Īe ludzie wierzący są maáo inteligentni i sáabo wyksztaáceni. Ludziom mądrym wrĊcz nie wypada wierzyü... Warto jednak pamiĊtaü o sáowach wspóáczesnego amerykaĔskiego
biochemika Christiana B. Anfinsena, laureata nagrody Nobla: MyĞlĊ, Īe tylko czáowiek maáo rozumny
moĪe byü ateistą. Musimy przyznaü, iĪ istnieje pewna niepojĊta moc czy siáa posiadająca nieograniczoną
zdolnoĞü przewidywania i wiedzĊ, która, po pierwsze, sprawiáa, iĪ caáy wszechĞwiat zaistniaá. W najbliĪszych numerach naszego Biuletynu bĊdziemy przedstawiaü cytaty pochodzące z ksiąĪki „ɍɱɟɧɵɟ
ɨ Ȼɨɝɟ” („Uczeni o Bogu”) wydanej w 2015 r. na ĝwiĊtej Górze Athos.

Aleksandr Siergiejewicz Puszkin2

Max Planck1
Kiedy religia i nauka wyznają
wiarĊ w Boga – pierwsza stawia Boga
na początku, a druga – na koĔcu
wszystkich myĞli. Religia i nauka
wcale siĊ nie wykluczają.
Dokądkolwiek nie kierowalibyĞmy naszych spojrzeĔ, jakikolwiek
nie byáby przedmiot naszych obserwacji, nigdzie nie znajdujemy sprzecznoĞci miĊdzy nauką i religią. Szybciej
skonstatujemy ich absolutną harmoniĊ
w podstawowych aspektach, w szczególnoĞci w dziedzinie przyrodoznawstwa. Zarówno religia, jak i nauka –
w ostatecznym rezultacie – szukają
prawdy i dochodzą do wyznawania
Boga.
1
Max Planck (1858-1947), niemiecki fizyk, autor prac z zakresu termodynamiki,
promieniowania cieplnego ciaá, energii,
dyspersji, optyki, teorii wzglĊdnoĞci,
a przede wszystkim teorii kwantów.
Wprowadziá pojĊcie kwantów energii, co
daáo początek fizyce kwantowej. Laureat
Nagrody Nobla. (zdj. i notka biograficzna
za www.wikipedia.org)

MyĞlĊ, Īe nigdy nie damy ludziom
niczego
lepszego od Pisma... Jego smak
staje siĊ zrozumiaáy, gdy zaczynasz
czytaü
Pismo,
dlatego Īe w nim
znajdujesz
caáe
Īycie czáowieka.
Religia stworzyáa
sztukĊ i literaturĊ;
wszystko, co byáo
wielkie w najgáĊbszej staroĪytnoĞci, wszystko pozostaje
w zaleĪnoĞci od tego religijnego odczuwania, bĊdącego w czáowieku tak
samo, jak idea piĊkna razem z ideą
dobra... Poezja Biblii jest szczególnie
dostĊpna dla czystej wyobraĨni. Moje
dzieci bĊdą czytaü razem ze mną BibliĊ w oryginale... Biblia – ogólnoĞwiatowa.
Jest ksiĊga, w której kaĪde sáowo
wytáumaczone, objaĞnione, wygáoszone na wszystkich kraĔcach ziemi, zastosowane do wszelkich moĪliwych
okolicznoĞci Īycia i wydarzeĔ na
Ğwiecie; z której nie da siĊ powtórzyü
ani jednego wyraĪenia, którego by
wszyscy nie znali na pamiĊü, które nie
byáoby juĪ przysáowiem narodów.
2

Aleksandr Siergiejewicz Puszkin (1799 –
1837), jeden z najwybitniejszych rosyjskich poetów i przedstawicieli romantyzmu rosyjskiego, klasyk literatury rosyjskiej, reformator rosyjskiego jĊzyka literackiego.(zdj. i notka biograficzna za
www.wikipedia.org)
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Ona nie zawiera
juĪ dla nas niczego nieznanego.
KsiĊga ta nazywa siĊ Ewangelią – i taka jest jej
wiecznie
nowa
uroda. CóĪ jeĞli
my – przesyceni
Ğwiatem lub udrĊczeni przygnĊbieniem – przypadkowo otworzymy ją,
to nie mamy juĪ
siáy przeciwstawiü siĊ jej sáodkiemu
urokowi.
opr. i táum. AK

Modlitwa Ƒwiħtego
Efrema Syryjczyka
Wielki Post to szczególny okres
w roku cerkiewnym. Okres skruchy,
pokuty i wewnĊtrznej przemiany.
Przygotowuje chrzeĞcijan do najwaĪniejszego ĞwiĊta – Paschy. Wielki
Post – to przede wszystkim szczególne naboĪeĔstwa. KaĪdy wychodzący
w te dni do prawosáawnej Ğwiątyni,
odczuwa szczególną atmosferĊ – jasny smutek postu. Na naboĪeĔstwach
bywa wiĊcej czytania, niĪ Ğpiewania.
PieĞni Ğpiewane są na szczególną
wielkopostną nutĊ. Kapáan czĊsto
wychodzi na ambonĊ i – wykonując
pokáony do ziemi – czyta modlitwĊ
ĞwiĊtego Efrema Syryjczyka:
3

Hospodi i Wáadyko Īywota mojeho!

Panie i Wáadco Īycia mego!

Duch prazdnosti, unynija, lubonaczalija i prazdnosáowija
nie daĪd' mi.

Nie daj mi ducha próĪniactwa, przygnĊbienia, Īądzy wáadzy
i pustosáowia.

Duch, Īe ceáomudrija, smiriennomudrija, tierpienija
i lubwie, daruj mi, rabu Twojemu.

Daruj zaĞ Twemu sáudze ducha czystoĞci, pokory, cierpliwoĞci i miáoĞci.

Jej, Hospodi Cariu, daruj mi zreti moja priehrieszenija i nie
osuĪdati brata mojeho,

O Panie Królu, pozwól mi widzieü moje grzechy i nie
osądzaü brata mego,

jako báahosáowien jesi wo wieki wiekow.

albowiem báogosáawiony jesteĞ na wieki wieków.

AmiĔ.

Amen.

ĩyjący w IV w. Efrem Syryjczyk jest zaliczany do wielkich Ojców Cerkwi. Pokajanie to gáówny temat kazaĔ i pouczeĔ ĞwiĊtego Efrema, dlatego nazywany jest nauczycielem
pokajania. Przez swoją dziaáalnoĞü poetycko-teologiczną
obecnie kojarzony jest zwáaszcza z wielkim postem. ĝwiĊty
mnich Serafin Wyricki uwaĪaá, Īe w modlitwie tej zawiera
siĊ caáa istota Prawosáawia i caáa Ewangelia. Zalecaá moĪliwie najczĊstsze jej czytanie. Tą modlitwą bowiem prosimy
Boga o zdobycie cech nowego czáowieka – mówiá batiuszka.
To wáaĞnie modlitwa pokajanna ĞwiĊtego Efrema Syryjczyka natchnĊáa wielkiego rosyjskiego poetĊ Aleksandra
Puszkina do napisania w 1836 r. jednego z jego najlepszych
wierszy:
Ɉɬɰɵ ɩɭɫɬɵɧɧɢɤɢ ɢ ɠɟɧɵ ɧɟɩɨɪɨɱɧɵ,
ɑɬɨɛ ɫɟɪɞɰɟɦ ɜɨɡɥɟɬɚɬɶ ɜɨ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɨɱɧɵ,

Ƒw. Efrem Syryjczyk, za: www.wikipedia.org

ɑɬɨɛ ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ ɟɝɨ ɫɪɟɞɶ ɞɨɥɶɧɢɯ ɛɭɪɶ ɢ ɛɢɬɜ,
ɋɥɨɠɢɥɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɥɢɬɜ;
ɇɨ ɧɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ ɦɟɧɹ ɧɟ ɭɦɢɥɹɟɬ,

W polskim przekáadzie Wáadysáawa Jerzego KasiĔskiego1 wierz ten brzmi tak:
Ojcowie eremici, Īony wierne cnocie –

Ʉɚɤ ɬɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ
ȼɨ ɞɧɢ ɩɟɱɚɥɶɧɵɟ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɩɨɫɬɚ;

Stworzyli doskonaáych, zboĪnych modáów krocie,

ȼɫɟɯ ɱɚɳɟ ɦɧɟ ɨɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɧɚ ɭɫɬɚ

Aby duchem wzlatywaü do nadziemskich sfer,

ɂ ɩɚɞɲɟɝɨ ɤɪɟɩɢɬ ɧɟɜɟɞɨɦɨɸ ɫɢɥɨɣ:

A wĞród burz – na padole – pewny znaleĨü ster.
ĩadna jednak z tych modlitw tak mnie nie rozrzewni

ȼɥɚɞɵɤɚ ɞɧɟɣ ɦɨɢɯ! Ⱦɭɯ ɩɪɚɡɞɧɨɫɬɢ ɭɧɵɥɨɣ,

Jak owa, którą kapáan odczytuje Ğpiewnie

Ʌɸɛɨɧɚɱɚɥɢɹ, ɡɦɟɢ ɫɨɤɪɵɬɨɣ ɫɟɣ,
ɂ ɩɪɚɡɞɧɨɫɥɨɜɢɹ ɧɟ ɞɚɣ ɞɭɲɟ ɦɨɟɣ.

Podczas smĊtnych obrzĊdów wielkopostnych dni.

ɇɨ ɞɚɣ ɦɧɟ ɡɪɟɬɶ ɦɨɢ, ɨ Ȼɨɠɟ, ɩɪɟɝɪɟɲɟɧɶɹ,

NajczĊĞciej na me wargi spáywa dając mi,

Ⱦɚ ɛɪɚɬ ɦɨɣ ɨɬ ɦɟɧɹ ɧɟ ɩɪɢɦɟɬ ɨɫɭɠɞɟɧɶɹ,

Upadáemu, moc jakąĞ, krzepiącą najproĞciej:

ɂ ɞɭɯ ɫɦɢɪɟɧɢɹ, ɬɟɪɩɟɧɢɹ, ɥɸɛɜɢ

Panie dni moich! Ducha mrocznej bezczynnoĞci,
ĩądzĊ wáadzy ukrytą niby wąĪ wĞród traw

ɂ ɰɟɥɨɦɭɞɪɢɹ ɦɧɟ ɜ ɫɟɪɞɰɟ ɨɠɢɜɢ.

I czcze sáowa ode mnie oddal. Báagam, spraw,
Abym zawsze dostrzegaü zdoáaá grzech mój, BoĪe,
A brata nie potĊpiaá pochopnie. W pokorze
Dozwól cierpieü, miáowaü ze wszystkich mych siá,
Niechbym, wolny od skazy, sercem czysty Īyá.

Aleksy Kordiukiewicz
1

Aleksander Puszkin, Wybór wierszy, Biblioteka Narodowa 1982,
str. 373–374
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ĺ „Post dzieci…” dokoĔczenie ze str. 2

Posty w Cerkwi prawosųawnej
ChrzeĞcijaĔski post zostaá ustanowiony przez Boga.
Przykazanie postu zostaáo dane czáowiekowi w raju
i powtórzone w Nowym Testamencie.
Uczniowie Chrystusa, jak wiadomo z Ewangelii, nie poĞcili – tzn. nie przestrzegali starotestamentowych postów
(np. na pamiątkĊ upadku Jerozolimy). Kiedy Zbawicielowi
ze zdziwieniem zwrócono na to uwagĊ odpowiedziaá: „Czy
goĞcie weselni mogą siĊ smuciü, dopóki pan máody jest
z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana máodego, a wtedy bĊdą poĞciü” (Mt 9,15).
Wedáug sáowa BoĪego, chrzeĞcijanie poszczą na pamiątkĊ o swym Zbawicielu, przy czym nie samowolnie – kiedy
zechcą, a w te dni i okresy, jakie ustanowiáa ĝwiĊta, Apostolska Cerkiew. W czasie postu chrzeĞcijanie nie tylko nie
jedzą miĊsa, oleju, mleka, sera i jaj, ale i kaĪde inne produkty powinni spoĪywaü w ograniczonej iloĞci i w porach ustalonych przez cerkiewną reguáĊ.
Istnieją dni postne przez caáy rok. Są nimi kaĪda Ğroda
i piątek. Ustanowiono je na pamiątkĊ skazania Zbawiciela
na mĊkĊ i Ğmierü (Ğroda) oraz Jego Ğmierci na krzyĪu
(piątek). Pierwsi chrzeĞcijanie noce poprzedzające Ğrody
i piątki spĊdzali na modlitewnym czuwaniu w cerkwi, jakby
na straĪy. Potem nie spoĪywali posiáków i nic nie pili do
9 godziny (czyli do godz. 3.00 po poáudniu) – kiedy to Zbawiciel umará na KrzyĪu.
Dawniej sáowo post nie oznaczaáo – tak jak teraz, przejĞcia z poĪywienia miĊsnego na roĞlinne. Post cielesny rozumiany byá wtedy jako caákowite powstrzymywanie siĊ od
poĪywienia. Poszczący asceci pozwalali sobie na posiáek jedynie wieczorem i to tylko po to, aby wzmocniü swe siáy.
Wszyscy prawosáawni srogo poszczą w Ğrody i piątki.
Niektórzy (doroĞli i wzglĊdnie zdrowi) w te dni nie jedzą
nawet ryby (nie wspominając o miĊsie czy nabiale).
Taki równieĪ pod wzglĊdem wstrzemiĊĨliwoĞci jest
i Wielki Post. Ten najstarszy i gáówny post Cerkwi, poprzedzający ĞwiĊto Paschy, byá dawniej bardzo srogi. W czasie
jego trwania chrzeĞcijanie nie jedli aĪ do wieczora. Jedynie
raz dziennie siadano do posiáku (zbierając siĊ wieczorem),
co wyraĨnie róĪniáo ich od pogan, którzy jedli czĊsto.
Wedáug historyka Cerkwi – Ğw. Epifaniusza, dawni
chrzeĞcijanie w czasie paschalnego postu nie spali inaczej,
jak tylko na ziemi, czas spĊdzali w czystoĞci, wyrzeczeniach, na suchej diecie, w modlitwie, czuwaniu, poĞcie
i wszelkich utrapieniach cielesnych.
W Wielkim PoĞcie są dwa dni, kiedy moĪna spoĪywaü
rybĊ. Są to ĞwiĊta Zwiastowania Bogarodzicy i Wjazdu
Chrystusa do Jerozolimy. W SobotĊ àazarza dopuszczano
spoĪywanie ikry.

PrzypowieƑđ o dziesiħciu pannach. za: 4.bp.blogspot.com

NastĊpnie Cerkiew ustanowiáa kolejne wielodniowe posty: BoĪonarodzeniowy (40 dni przed BoĪym Narodzeniem), przed ĞwiĊtem ZaĞniĊcia Bogarodzicy (od 1/14 do
15/28 sierpnia) i post Piotrowy – apostolski, ku czci ĞwiĊtych apostoáów Piotra i Pawáa. KaĪdy z tych postów charakteryzuje siĊ wáasnymi zaleceniami dotyczącymi poĪywienia,
zapisanymi w ksiĊdze reguá – Typikonie. Tak oto post przed
ĞwiĊtem ZaĞniĊcia Bogarodzicy podobny jest do Wielkiego
Postu, a w czasie postu apostolskiego jest wiele dni, kiedy
dozwolone jest spoĪywanie oleju i ryby.

Jak poszczono na Rusi?1
Obcokrajowców przybywający do PaĔstwa Moskiewskiego w XVI–XVII w., poraĪaáa poboĪnoĞü Rusinów. KaĪdą czynnoĞü – pracĊ, posiáek, czy teĪ podróĪ, obowiązkowo
rozpoczynano modlitwą. Modlitwą rozpoczynano i koĔczono dzieĔ, nie wychodzono bez niej z domu. Wyksztaáceni
i zamoĪni modlili siĊ z ksiąg, pozostali bardzo wiele opanowywali pamiĊciowo, bowiem regularnie uczestniczyli
w czasem bardzo dáugich naboĪeĔstwach. Obcokrajowcom
wydawaáo siĊ, Īe Rusini prawie nieustannie czynią znak
krzyĪa. Nasi przodkowie bardzo cenili posáuszeĔstwo
wzglĊdem zaleceĔ Cerkwi i tych, którzy naruszali reguáy
postu, uwaĪali za heretyków. W takim naruszeniu widzieli
wielki grzech i jak pisze historyk cerkiewny, metropolita
Makary prĊdzej zgodziliby siĊ umrzeü, niĪ zjeĞü kawaáek
miĊsa lub jajko nawet w ciĊĪkiej chorobie, dla wzmocnienia
siá. W Īyciu codziennym Ğwieccy starali siĊ naĞladowaü
mnichów. Wielki Post przeĪywano szczególnie srogo, jako
czas pokuty. W czasie jego trwania nie spoĪywano ryb i nie
pito wina. Niektórzy, najbardziej srodzy postnicy naĞladujący mnichów – pustelników, jedli jedynie w soboty
i niedziele. Wielu byáo takich, którzy posiáki spoĪywali jedynie we wtorki, czwartki, soboty i niedziele, a w pozostaáe
dni przestrzegali caákowitego postu. Byli teĪ tacy, którzy
w poniedziaáki, Ğrody i piątki jedli jedynie chleb z wodą.
ĺdokoĔczenie na str. 18
1

RuĞ to takĪe okreĞlenie dzisiejszych terenów Biaáorusi, Ukrainy
i wschodniej Polski (przyp. red.)
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O przygotowaniu do przyjħcia _wiħtej EucharysƟi
czħƑđ druga* – Post
Kontynuujemy cykl artykuáów dotyczących kryteriów i reguá, które stawia Matka Cerkiew, w kwestii poprawnego, a zarazem dostojnego przygotowania wiernych na osobiste spotkanie z Wiecznym i ĩywym Bogiem w Sakramencie Eucharystii. Zapoznamy siĊ tu z autorytatywnym stanowiskiem Ojców i nauczycieli Cerkwi, poruszających
zagadnienia: istoty Chrztu ĝwiĊtego, postu, czystoĞci duchowej (SpowiedĨ) czy cielesnej oraz osobistych relacji
z naszym bliĨnim w odniesieniu do Komunii ĝwiĊtej.
Zdaniem hieromnicha Grzegorza41
ze Skitu Ğw. Jana na Górze Atos, oraz
znanego liturgisty I. Phountoulesa42 –
odwoáujących siĊ do czasów
apostolskich, kiedy chrzeĞcijanie sprawowali àamanie Chleba po tzw. „Ucztach
miáoĞci” (Agapach) – staroĪytna praktyka cerkiewna
nie znaáa odrĊbnego okresu
postu przed przyjĊciem Eucharystii, a kwestia caákowitego powstrzymywania siĊ
od pokarmu pojawia siĊ po
przeniesieniu A gapy na czas
po Eucharystii (pierwsza poáowa II wieku)43.
Przeciwnego zdania jest
ks. I. Spetsieres. Wedáug
niego apostoá àukasz w „Dziejach
Apostolskich” nie pozostawia cienia
wątpliwoĞci w tej kwestii. Ma on tu
na myĞli nastĊpujący fragment: Codziennie trwali jednomyĞlnie w Ğwiątyni, a áamiąc chleb po domach, przyjmowali posiáek44 z radoĞcią i prostotą
serca. Wielbili Boga, a caáy lud odnosiá siĊ do nich Īyczliwie.45 Przywoáując podkreĞlony urywek zauwaĪa, Īe
*

CzĊĞü pierwsza zostaáa opublikowana
w numerze 4/2015 (70).
41
ǿİȡȠȝ. īȡȘȖȩȡȚȠȢ, Ǿ ĬİȓĮ ǼȣȤĮȡȚıĲȓĮ…
(op. cit.), s. 204.
42
I. M. ĭȠȣȞĲȠȪȜȘ, ǹ ʌĮȞĲȒıİȚȢ İȚȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐȢ ĮʌȠȡȓĮȢ, t. ǹǯ, wyd.
ǹʌȠıĲȠȜȚțȒ ǻȚĮțȠȞȓĮ, ǹșȒȞĮ 2006,
s. 120.
43
Na rozdziaá ten niewątpliwie, nie maáy
wpáyw miaáa zwiĊkszająca siĊ stopniowo
liczba chrzeĞcijan oraz liczne naduĪycia
mające miejsca podczas jej trwania. B. I.
ĭİȚįȐȢ, ǼțțȜȘıȚĮıĲȚțȒ… (op. cit.), s. 264.
Ȅ.
ȆĮʌĮȤĮȡĮȜȐȝʌȠȣȢ,
ǵȡȠȚ
țĮȚ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ... (op. cit.), s. 233.
44
PodkreĞlenie wáasne.
45
Dz 2,46–47
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ze wzglĊdu na to, iĪ chrzeĞcijanie początkowo uczĊszczali na modlitwĊ
w ĝwiątyni Jerozolimskiej a dopiero

w NajĞwiĊtszym Sakramencie, który
przyjmowali niedáugo przed oddaniem
swej duszy Bogu. Za przykáad niech
posáuĪy opis mĊczeĔstwa
Ğw. Pioniusza: (… ) tak samo
Pioniusz w przeddzieĔ narodzin47 Polikarpa (miaá wizjĊ,
w której) ujrzaá, Īe tego dnia
zostaną oni aresztowani. NastĊpnie trwaá wraz z Sabenesą
oraz
Asklipiadosem
w poĞcie (…). Po czym pomodlili siĊ i przyjĊli ĞwiĊty
chleb48 i wodĊ, w sobotĊ stawiá siĊ przed nimi zarządca
pogaĔskiej Ğwiątyni Polemon, i przystąpiá do ich
aresztowania.49

Mistyczna Wieczerza. za: rg.ru

Teksty kanonów Cerkwi, jak
na przykáad 29. Soboru in Trullo
(691) traktujące o poĞcie przed Eucharystią, zalecają aby ĝwiĊte Misterium
sprawowane byáo przez osoby bĊdące
na czczo (gr. nestikos), nie uĞciĞlając
przy tym dokáadnego czasu powstrzymywania siĊ od pokarmu50. Oprócz
powyĪszych wskazówek moglibyĞmy
dodaü jeszcze dwa, nie mniej waĪne
czynniki, które przyczyniáy siĊ do zaakceptowania przez Cerkiew powyĪszej praktyki. Po pierwsze, naleĪy
przystĊpowaü do Kielicha PaĔskiego
„o pustym Īoáądku”, poniewaĪ praw-

po jej zakoĔczeniu gromadzili siĊ
w domach – pomieszczeniach, które
byáy wyznaczone na sprawowanie Eucharystii, po czym odprawiano to, co
ewangelista nazywa: „àamaniem
Chleba”. Dopiero po nim przystĊpowano do wspólnego, skromnego posiáku.46
Cerkiew, jak powszechnie wiadomo, w pierwszych trzech wiekach
swego istnienia doĞwiadczyáa krwawego przeĞladowania swoich czáonków. ChrzeĞcijanie trwali w tym okresie na nieustannym czuwaniu, modlitwie i surowo poszcząc, oczekując
niejednokrotnie na pewną Ğmierü. JeĪeli takie „przygotowania” towarzyszyáy im przed godziną „narodzin dla
wiecznoĞci”, to tym bardziej miaáy
one miejsce przed uczestnictwem
46
ǿİȡȠȝ. ǿȦȐȞȞȘȢ, ǾįȪĲȘȢ ȥȣȤȫȞ, wyd.
ǿİȡȐ ȈțȒĲȘ ǹȖȓĮȢ ǱȞȞĮȢ, ǱȖȚȠȞ ǵȡȠȢ
2005, s. 164.

Biuletyn Informacyjny 1/2016

Tj. „rocznica dnia Ğmierci”. Przyp. táum.
Najprawdopodobniej chodzi wáaĞnie
o sprawowaną przez przyszáego mĊczennika EucharystiĊ. ǿİȡȠȝ. ǿȦȐȞȞȘȢ, ǾįȪĲȘȢ…
(op. cit.), przyp. 25, s. 166.
49
Ibidem, s. 165–166.
50
Kanony piąto-szóstego sobory powszechnego (TrullaĔski, 691–692 r.). Kanon 29, [w:] Ks. Aleksy Znosko, Kanony
KoĞcioáa Prawosáawnego, t. I, wyd. Bratczyk, Hajnówka 2000, s. 80.
46
48

dopodobnie takĪe i dla Samego Chrystusa i Jego uczniów Wieczerza Paschalna byáa pierwszym posiákiem
w przeddzieĔ Jego mĊki – trzymając
siĊ starej tradycji, zgodnie z którą ĩydzi spoĪywali baranka ofiarnego na
czczo. Drugim – nie mniej interesującym wyjaĞnieniem – jest pouczenie
Ğw. Augustyna: Upodobaáo siĊ ĝwiĊtemu Duchowi, aby jako znak czci/
szacunku przed wielkim misterium,
Ciaáo Chrystusa wstĊpowaáo do ust
chrzeĞcijanina przed jakimkolwiek innym pokarmem.51 Cenną informacjĊ
w tej kwestii podaje nam „Pidalion”
Ğw. Nikodema HagiȠryty, zgodnie
z sugestią którego, post eucharystyczny trwa (najpóĨniej) od póánocy dnia
poprzedzającego Boską LiturgiĊ52,
praktyka która jest przestrzegana do
dnia dzisiejszego w Cerkwi prawosáawnej53. Jedyny wyjątek od tej
„reguáy” stanowi 9. kanon Ğw. Nicefora Wyznawcy, zgodnie z którym dopuszczalne jest udzielenie ĞwiĊtego
Misterium czáowiekowi znajdującemu
siĊ na áoĪu Ğmierci, nawet gdy jest juĪ
on tego dnia po posiáku54.
ȆȡȦĲȠʌȡ. ȀȦȞıĲĮȞĲȓȞȠȢ ȃ. ȀĮȜȜȓȞȚțȠȢ,
ȅ ȤȡȚıĲȚĮȞȚțȩȢ ȃĮȩȢ țĮȚ ĲĮ ĲİȜȠȪȝİȞĮ İȞ
ĮȣĲȩ, wyd. īȡȘȖȩȡȘ, ǹșȒȞĮ 1969, s. 366.
52
ǿİȡȠȝ. ǹȖȐʌȚȠȢ, ȆȘįȐȜȚȠȞ – ȉȘȢ ȞȠȘĲȒȢ
ȞȘȩȢ ĲȘȢ ȂȓĮȢ ǹȖȓĮȢ ȀĮșȠȜȚțȒȢ țĮȚ
ǹʌȠıĲȠȜȚțȒȢ ĲȦȞ ȅȡșȠįȩȟȦȞ ǼțțȜȘıȓĮȢ
ȒĲȠȚ ȐʌĮȞĲİȢ ȠȚ ȚİȡȠȓ țĮȚ ĬİȓȠȚ țĮȞȩȞİȢ,
wyd. ȇȘȖȠʌȠȪȜȠȣ, ĬİııĮȜȠȞȓțȘ 1987,
s. 230, przyp. 1.
53
ǹȡȤȚȝ. ȈȣȝİȫȞ ȀȠȪĲıĮȢ, Ǿ ȞȘıĲİȓĮ ĲȘȢ
ǼțțȜȘıȓĮȢ, wyd. ǹʌȠıĲȠȜȚțȒ ǻȚĮțȠȞȓĮ,
ǹșȒȞĮ 1998, s. 119.
54
B. I. ĭİȚįȐȢ, ǿİȡȠȓ țĮȞȩȞİȢ țĮȚ
țĮĲĮıĲĮĲȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ ĲȘȢ ǼțțȜȘıȓĮȢ ĲȘȢ
ǼȜȜȐįȠȢ, ǹșȒȞĮ 1998, s. 392.
51

Interesujący i praktyczny wydaje
siĊ równieĪ 16 kanon Ğw. Tymoteusza
Aleksandryjskiego55, pouczający, iĪ
nie powinno stanowiü zakazu przyjĊcia Ciaáa i Krwi Chrystusowych poákniĊcie wody podczas mycia/kąpieli.
Táumaczy on w tym miejscu, Īe w ten
sposób szatan wymyĞliá jeszcze jeden
sposób odwiedzenia czáowieka od
ĞwiĊtoĞci i bĊdzie siĊ staraá to robiü
czĊĞciej56.
Literatura patrystyczna – w odniesieniu do odrĊbnego postu przed Eucharystią – skupia swoją uwagĊ na
szczególnych okresach w roku liturgicznym do tego celu wyznaczonych.
Ojcowie Cerkwi káadli szczególny nacisk na Ğcisáy związek zachodzący
miĊdzy Wielkim Postem, a ĝwiĊtą
Eucharystią, która stanowi jego apogeum. Nie poĞcimy bowiem ze wzglĊdu na PaschĊ – pisaá Ğw. Jan Chryzostom – ani teĪ ze wzglĊdu na KrzyĪ,
lecz za nasze grzechy, poniewaĪ mamy
zamiar przystąpiü do misterium57
(tj. Eucharystii). Abba Doroteusz natomiast poucza nas, iĪ post, który
uwalnia naszą duszĊ od nieczystoĞci
i ciĊĪaru grzechu, doprowadza nas
nieskalanymi do chwalebnego dnia
Zmartwychwstania i przystąpienia bez
potĊpienia (gr. akatakritos) juĪ jako
nowego czáowieka do ĞwiĊtych misteriów58. Waga i korzyĞci páynące ze
zbawiennego okresu ĝwiĊtej Czterdziesiątnicy miaáy swój „wkáad”
w ustanowienie w póĨniejszym okresie trzech innych wielodniowych postów: BoĪonarodzeniowego, przed
ĞwiĊtem ZaĞniĊcia Bogurodzicy oraz
Apostolskiego59. Biskup Cezarei Pale-

styĔskiej Anastazy, zauwaĪa, Īe gáównym przeznaczeniem wszystkich wyznaczonych przez Cerkiew postów
przed najwiĊkszymi ĞwiĊtami PaĔskimi oraz ku czci Bogurodzicy, byáo
wáaĞnie uczestnictwo w Wieczerzy
PaĔskiej60. Nie oznacza to oczywiĞcie,
Īe wierni nie przystĊpowali do Boskiej Komunii w inne dni roku, a jedynie daje do zrozumienia, Īe w ĞwiadomoĞci Cerkwi nigdy nie byáo mowy
– poza wymienionymi okresami –
o „wytycznych” dotyczących norm,
które okreĞlaáyby konieczny czas
trwania postu eucharystycznego.
Teolog i nauczyciel Eucharystii61,
namawiając wszystkich do usilnej
modlitwy, unikania pijaĔstwa i obĪarstwa w dzieĔ przyjĊcia Strasznych Tajemnic, odwaĪa siĊ nawet mówiü
o poĞcie po Eucharystii, choü nie jest
to obowiązkowe. CóĪ wiĊc, powinniĞmy poĞciü i po Boskiej Eucharystii? –
pyta. Nie mówiĊ tego, ani (do tego)
nie zmuszam. OczywiĞcie jest to dobre
ale nie zmuszam was do tego62.
Wedáug Ğw. Nikodema, dobrym
i poĪytecznym jest przestrzeganie postu przed Eucharystią przez siedem
dni63, lecz jak sam podkreĞla, kanony
cerkiewne nie wymagają tego64.
Kluczem do pogodzenia róĪnych
opinii, dotyczących poruszanego
przez nas tematu, wydają siĊ tu byü
sáowa mnicha Teodoryta – na którego
powoáuje siĊ K. Papakharalampous,
a który zgadza siĊ z opinią, iĪ trzydniowy okres postu jest prawidáową
praktyką, którą powinno siĊ zalecaü
dla tych wiernych, którzy rzadko
przyjmują Sakrament Sakramentów,

55

Ibidem, s. 356.
ǹȡȤȚȝ. ȋȡȣıȩıĲȠȝȠȢ ȆĮʌĮșĮȞĮıȓȠȣ, Ǿ
ĬİȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ ıĲȘȞ țĮȞȠȞțȒ ʌĮȡȐįȠıȘ
ĲȘȢ ǼțțȜȘıȓĮȢ, [w:] ȉȠ ȂȣıĲȒȡȚȠ ĲȘȢ
ĬİȓĮȢ
ǼȣȤĮȡȚıĲȓĮȢ.
ȆȡĮțĲȚțȐ
īǯ
ȆĮȞİȜȜȘȞȓȠȣ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȠȪ ȈȣȝʌȠıȓȠȣ
ȈĲİȜȑȤȦȞ ǿİȡȫȞ ȂȘĲȡȠʌȩȜİȦȞ, wyd.
ǹʌȠıĲȠȜȚțȒ ǻȚĮțȠȞȓĮ, ǹșȒȞĮ 2004, s. 234
–235.
57
ǿȦȐȞȞȠȣ ȋȡȣıȠıĲȩȝȠȣ, ǼȚȢ ĲȠȣȢ ĲĮ
ʌȡȫĲĮ ȆȐıȤĮ ȞȘıĲİȪȠȞĲĮȢ. ȁȩȖȠȢ īǯ, [w:]
PG, t. 48, s. 867.
58
AȕȕȐȢ ǻȦȡȩșİȠȢ, Ȇİȡȓ ĲȦȞ ǹ ȖȓȦȞ
ȃȘıĲİȚȫȞ. ǻȚįĮıțĮȜȓĮ ǿǼǯ, [w:] PG, t. 88,
s. 1789.
56

Ȅ. ȆĮʌĮȤĮȡĮȜȐȝʌȠȣȢ, ǵȡȠȚ țĮȚ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ... (op. cit.), s. 247.
60
ǹȞĮıĲȐıȚȠȢ
ȀĮȚıĮȡȓĮȢ
ĲȘȢ
ȆĮȜĮȚıĲȓȞȘȢ, Ȇİȡȓ ĲȘȢ ȞȘıĲİȓĮȢ ĲȘȢ
ȊʌİȡİȞįȩȟȠȣ ĬİȠĲȩțȠȣ, [w:] PG, t. 127,
s. 521.
61
Czyli Ğw. Jan Záotousty. B. A. ȈȚȖȩȢ,
ȂȣıĲȒȡȚĮ țĮȚ İȞȩĲȘĲĮ... (op. cit.), s. 187.
62
ǿȦȐȞȞȠȣ ȋȡȣıȠıĲȩȝȠȣ, Ȋ ʌȩȝȞȘȝĮ İȚȢ
ĲȘȞ ǹǯ ʌȡȠȢ ȀȠȡȚȞșȓȠȣȢ. ȁȩȖȠȢ Ȁǽǯ, [w:]
EȆE, t. 18A, s. 205–207.
63
ǿİȡȠȝ. ǹȖȐʌȚȠȢ, ȆȘįȐȜȚȠȞ… (op. cit.),
s. 230.
64
Ibidem.
59

_wiħty Nikodem Hagioryta. za: pravoslavie.kharkov.ua
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_wiħci Joachim i Anna. za: 1.bp.blogspot.com

oraz pod warunkiem, Īe post ten trwaá
bĊdzie od Ğrody do piątku. Wówczas
do Eucharystii przystĊpują oni w sobotĊ (jak to mają w zwyczaju atoscy
mnisi), bądĨ niedzielĊ65, co oczywiĞcie ma na celu unikniĊcie naruszenia
66 kanonu apostolskiego, zabraniającego postu w sobotĊ66. Podobnego
zdania jest ks. S. Koutsas, który uwaĪa, Īe wierni, którzy przystĊpują do
Eucharystii w niedzielĊ, powinni zachowaü naleĪyty post w piątek, natomiast w „niepostny” dzieĔ sobotni do
poáudnia mogą spoĪyü posiáek na oleju, zaĞ juĪ kolacja powinna byü
skromna (np. chleb, owoce, warzywa). W ten sposób przestrzegamy
ĞwiĊtych kanonów wykluczających
post w sobotĊ oraz w pewnym stopniu
przygotowujemy siĊ cieleĞnie do niedzielnej Eucharystii67. W zbliĪonym
do powyĪszych porad duchu, wypowiada siĊ takĪe Ğw. Makary Koryncki,
traktujący post przedeucharystyczny
jako potrzebny, ale nie obowiązkowy.
KwestiĊ jego surowoĞci i czasu trwania pozostawia on bardziej w gestii
wiernego, o ile ten przestrzega –
w miarĊ swoich siá i moĪliwoĞci – postu w pozostaáe dni, które ustanowiáa
Matka Cerkiew68.
NaleĪaáoby w tym miejscu przypomnieü, Īe praktyka wielodniowego
postu przed Eucharystią pojawiáa siĊ
dopiero okoáo XVIII – XIX w., odbijając siĊ szerokim echem, gáównie
w tradycji Cerkwi rosyjskiej, gdzie
wierni w tym okresie, przystĊpowali
do tego sakramentu jedynie 1–2 razy
do roku i dlatego wáaĞnie rekomendowano im wówczas, trwający kilka dni
(od 3 do 7) post, jako „Ğrodek” pomagający w lepszym przygotowaniu do
tego szczególnego momentu w Īyciu
czáowieka, jakim byáo uczestnictwo
w Kielichu Ciaáa i Krwi Chrystusa69.
Ȅ. ȆĮʌĮȤĮȡĮȜȐȝʌȠȣȢ, ǵȡȠȚ țĮȚ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ... (op. cit.), s. 257-258.
66
B. I. ĭİȚįȐȢ, ǿİȡȠȓ țĮȞȩȞİȢ… (op. cit.),
s. 197.
67
ǿİȡȠȝ. īȡȘȖȩȡȚȠȢ, Ǿ ĬİȓĮ ǼȣȤĮȡȚıĲȓĮ...
(op. cit.), s. 205.
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ǹȡȤȚȝ. ȃȚțȩȜĮȠȢ ǿȦĮȞȞȒįȘȢ, ĬİȠȜȠȖȓĮ
țĮȚ ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ… (op. cit.), s. 414–415.
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Temat postu, oprócz „wstrzemiĊĨliwoĞci pokarmowej”, dotyczy
jeszcze jednego – niejednokrotnie
wstydliwego problemu, jakim jest
wstrzemiĊĨliwoĞü cielesna. Teodor
Balsamon, powoáujący siĊ na patriarchĊ aleksandryjskiego Tymoteusza,
radziáby równieĪ maáĪonkom powstrzymywanie siĊ od wspóáĪycia
w sobotĊ oraz niedzielĊ – to jest
w przeddzieĔ, oraz w sam dzieĔ przyjĊcia Eucharystii70. Z caáą pewnoĞcią
mamy tu do czynienia z odwoáaniem
do przepisów starotestamentowych,
o czym wspomni równieĪ Ğw. Nikodem Hagioryta w swym komentarzu
do 13. kanonu Soboru TrullaĔskiego:
Miej na uwadze (…), powinno siĊ unikaü zbliĪenia z kobietą – co tyczy siĊ
nie tylko osób duchownych, ale
i Ğwieckich Īyjących w maáĪeĔstwie –
trzy dni poprzedzające przystąpienie
do Eucharystii. PoniewaĪ jeĞli Bóg
nakazaá Hebrajczykom, by przez trzy
dni nie zbliĪali siĊ do swoich kobiet,
bowiem mieli otrzymaü Tablice Prawa71 to tym bardziej powinni strzec
siĊ tego ci, którzy mają przyjąü do
swego wnĊtrza nie Prawo, ale samego
PrawodawcĊ Boga w ĞwiĊtej Eucharystii72. ĝwiĊty mnich przypomina
i o starej, poboĪnej tradycji niewspóáĪycia nowoĪeĔców w dzieĔ ich Ğlubu,
ze wzglĊdu na przyjĊcie Eucharystii73.
Jak jednak moĪna siĊ domyĞlaü, owe
zalecenie odnosi siĊ do zwyczaju
(sporadycznie juĪ dziĞ spotykanego)
sprawowania sakramentu MaáĪeĔstwa
podczas ĝwiĊtej Liturgii. JednakĪe nie
naleĪy zapominaü i o „Záotych
Ustach”74 Cerkwi, które nauczają, Īe
modlitwa sprawowana po odbyciu

stosunku z wáasną
Īoną w Īadnym
wypadku nie moĪe byü uznawana
za
grzech.75
D. Panagopoulos
idąc dalej zaznacza, Īe jedno misterium
(MaáĪeĔstwo) nie jest
w sprzecznoĞci
zdrugim
(Eu76
charystia) , poniewaĪ oba są sprawowane w imiĊ jednego Chrystusa,
a stopieĔ miáoĞci maáĪeĔskiej – której
peánia wyraĪa siĊ miĊdzy innymi we
wspóáĪyciu – przewyĪszający wszystkie „inne” na tym Ğwiecie, ustĊpuje
jedynie miáoĞci Boga Stwórcy wobec
czáowieka77.
ĝwiĊty Jan Chryzostom podaje
jeszcze inny wymiar i pojĊcie postu,
obowiązującego wszystkich chrzeĞcijan: Przestrzegamy postu nie poprzez
powstrzymywanie siĊ od pokarmów,
ale przez trzymanie siĊ z dala od przewinieĔ-grzechów, poniewaĪ ten – który ogranicza siĊ tylko do niespoĪywania pokarmów – gardzi prawdziwym
postem. PoĞcisz? PokaĪ to na podstawie swoich czynów. Jakich czynów?
Kiedy ujrzysz biednego, okaĪ mu miáosierdzie. Kiedy zobaczysz wroga, pogódĨ siĊ z nim. Kiedy spostrzeĪesz, Īe
powodzi siĊ przyjacielowi twemu, nie
Īycz mu záego (…)78. Tego wáaĞnie rodzaju post powinien towarzyszyü
wiernemu kaĪdego dnia, a juĪ tym
bardziej podczas przygotowania do
Eucharystii.
Adam Magruk
ciąg dalszy
w kolejnych numerach Biuletynu
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http://hilarion.ru/2011/10/04/3913
[dostĊp 22.02.2013].
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ĬİȩįȦȡȠȢ ǺĮȜıĮȝȫȞ, ǹ ʌȠțȡȓıİȚȢ, [w:]
ī.A. ȇȐȜȜȘ țĮȚ M. ȆȠȜĲȒ, ȈȪȞĲĮȖȝĮ ĲȦȞ
șİȓȦȞ țĮȚ ȚİȡȫȞ țĮȞȩȞȦȞ ĲȦȞ Ĳİ ĮȖȓȦȞ țĮȚ
ʌĮȞİȣĳȒȝȦȞ ǹʌȠıĲȩȜȦȞ, țĮȚ ĲȦȞ ȚİȡȫȞ
țĮȚ ȠȚțȠȣȝİȞȚțȫȞ țĮȚ ĲȠʌȚțȫȞ ȈȣȞȩįȦȞ,
țĮȚ ĲȦȞ țĮĲȐ ȝȑȡȠȢ ĮȖȓȦȞ ȆĮĲȑȡȦȞ,
ǹșȒȞĮ 1854, s. 485.
71
Wj 19,15
72
ǿİȡȠȝ. ǹ ȖȐʌȚȠȢ, ȆȘįȐȜȚȠȞ… (op. cit.),
s. 230.
73
Ibidem.
74
Czyli Ğw. Jan Záotousty.
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ǿȦȐȞȞȠȣ ȋȡȣıȠıĲȩȝȠȣ, Ȋ ʌȩȝȞȘȝĮ İȚȢ
țĮĲȐ ȂĮĲșĮȓȠȞ ǼȣĮȖȖȑȜȚȠȞ. ȅȝȚȜȓĮ Ȃǹǯ,
[w:] EȆE, t. 11, s. 99.
76
Ȅ. ȆĮʌĮȤĮȡĮȜȐȝʌȠȣȢ, ǵȡȠȚ țĮȚ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ... (op. cit.), s. 269, przyp.
476.
77
ī. I. ȂĮȞĲȗĮȡȓįȘȢ, ȆĮȜĮȝȚțȐ, wyd.
ȆȠȣȡȞȐȡĮ, ĬİııĮȜȠȞȓțȘ 1983, s. 190.
78
ǿȦȐȞȞȠȣ ȋȡȣıȠıĲȩȝȠȣ, ǼȚȢ ĲȠȣȢ
ǹȞįȡȚĮȞĲĮȢ. ȅȝȚȜȓĮ īǯ, [w:] PG, t. 49,
s. 53.
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O naboǏeŷstwach
czħƑđ czwarta – Boska Liturgia. Proskomidia i Liturgia katechumenów
Prawosáawne naboĪeĔstwa to wielka skarbnica, z której mogą czerpaü wszyscy wierni. Teolodzy i ludzie Ğwieccy. Ludzie o umysáach humanistycznych i Ğcisáych. Dusze poetyckie i twardo stąpające po ziemi. NajczĊĞciej mamy
do czynienia z naboĪeĔstwami powszechnymi odprawianymi w naszych cerkwiach. Są to naboĪeĔstwa w intencji
wszystkich, w których udziaá bierze ogóá wiernych. Powszechne naboĪeĔstwa cerkiewne dzielą siĊ na trzy cykle:
dobowy, tygodniowy i roczny.
Boska Liturgia jest ciągáym powtarzaniem wielkiego aktu miáoĞci, dokonanego dla nas.
M. Gogol
Boska Liturgia to najwaĪniejsze
naboĪeĔstwo, podczas którego jest
przynoszona Bogu bezkrwawa Ofiara
za ludzi Īyjących oraz umaráych
i dokonywany sakrament ĝwiĊtej Eucharystii. Sakrament Komunii zostaá
ustanowiony przez Jezusa Chrystusa
podczas
Mistycznej
Wieczerzy
w przededniu Jego mĊki i Ğmierci na
krzyĪu. Chrystus rozdając uczniom
chleb ze sáowami to jest Ciaáo moje...
i podając wino – to jest moja Krew...
dodaá: to czyĔcie na moją pamiątkĊ.
(àk 22,19).
Po wniebowstąpieniu PaĔskim
uczniowie i naĞladowcy dokáadnie
wypeániali Jego wolĊ. SpĊdzali czas
na modlitwie, czytaniu Pisma ĝwiĊtego i przyjmowaniu Ğw. Ciaáa i Krwi
PaĔskiej podczas dokonywanej liturgii. Wierni i dzisiaj zbierają siĊ
w Ğwiątyni po to, aby jednymi ustami
i jednym sercem wychwalaü Boga
i przystĊpowaü do sakramentu Priczastija. NajczĊĞciej odprawianą liturgią w naszej Cerkwi jest Boska Liturgia Jana Záotoustego.
Liturgia Ğw. Jana Záotoustego skáada siĊ z trzech czĊĞci, chociaĪ podziaá
ten podczas naboĪeĔstwa jest niezauwaĪalny dla modlących siĊ. Proskomidia, liturgia katechumenów i liturgia
wiernych – oto czĊĞci Boskiej Liturgii. Podczas proskomidii jest przygotowywany chleb oraz wino do sakramentu. W tym czasie są równieĪ czytane naboĪeĔstwa 3. i 6. godziny kanonicznej, aby zająü obecnych
w Ğwiątyni modlitwą i myĞlą o zbaw-

czej sile cierpieĔ i Ğmierci Chrystusowej na krzyĪu. Podczas liturgii katechumenów wierni modlitwami swoimi
i duchownych przygotowują siĊ do
uczestnictwa w sakramencie Priczaszczenija. Podczas liturgii wiernych odbywa siĊ sam sakrament.

Proskomidia
Proskomidia to sáowo greckie
oznaczające przynoszenie. Nazwa
wziĊáa siĊ z dawnego zwyczaju przygotowywania i przynoszenia przez
chrzeĞcijan chleba i wina do Ğwiątyni
w celu dokonania sakramentu Eucharystii. Obecnie „przynoszenie” istnieje
raczej w formie poĞredniej. Wierni
skáadają ofiary i kupują Ğwiece – za te
pieniądze jest kupowane wino i są
pieczone prosfory do Eucharystii.
Na proskomidii wykorzystuje siĊ
piĊü prosfor na pamiątkĊ cudownego
nakarmienia przez Pana piĊcioma
chlebami 5000 ludzi. Prosfory są
przygotowywane z dwóch czĊĞci
i przypominają o dwóch naturach
w Jezusie Chrystusie – boskiej i ludzkiej. Na wierzchu prosfory jest przedstawiony krzyĪ z literami: IC XC, NI
KA. Sáowa te oznaczają „Jezus Chrystus ZwyciĊĪa”.
Proskomidia odbywa siĊ na stole
ofiarnym (Īertwienniku). Kapáan wydziela kopią (kopijem) z prosfory
czĊĞü w ksztaácie szeĞcianu potrzebną
do dokonania sakramentu. W tym czasie wspomina proroctwa, odnoszące
siĊ do Narodzenia Chrystusowego
i mĊki Jezusa Chrystusa. Ta czĊĞü
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Proskomidia. za: molitva.uspensk.ru

prosfory nazywa siĊ Barankiem
(Agniec). Baranek przedstawia obraz
cierpiącego Jezusa Chrystusa. Do Narodzenia Chrystusowego symbolizowaá Go baranek paschalny, którego
ĩydzi – z nakazu BoĪego – zabijali
i jedli na pamiątkĊ wybawienia od
niewoli w Egipcie. ĝwiĊty Baranek
jest nacinany z doáu na ksztaát krzyĪa
i káadziony przez kapáana na patenie
(diskosie) na pamiątkĊ zbawczej
Ğmierci Jezusa Chrystusa. Potem kapáan wbija kopiĊ w prawy bok Baranka (z lewej strony od kapáana) i wlewa
do kielicha (czaszy) wino zmieszane
z wodą na pamiątkĊ tego, Īe z przebitego boku ukrzyĪowanego Chrystusa
wyciekáa krew i woda.
Królowa niebiaĔska, NajĞwiĊtsza
Matka BoĪa, znajduje siĊ najbliĪej
tronu BoĪego ze wszystkich ĞwiĊtych
i nieprzerwanie modli siĊ za nas
grzesznych. Na znak tego z drugiej
prosfory jest wyjmowana przez kapáana cząstka na pamiątkĊ PrzenajĞwiĊtszej Bogurodzicy i káadziona po prawej stronie Baranka (po lewej kapáa9

na). Ta prosfora ma odciĞniĊte na
wierzchu litery MP ĬȅY lub wizerunek Bogurodzicy.
NastĊpnie z lewej strony Baranka
jest káadzionych 9 cząstek, wyjĊtych
z trzeciej prosfory na pamiątkĊ 9 stopni ĞwiĊtych: a) Jana Chrzciciela – Poprzednika PaĔskiego, b) proroków,
c) apostoáów, d) ĞwiĊtych biskupów
sáuĪących Bogu, e) mĊczenników,
f) prepodobnych, którzy osiągnĊli
ĞwiĊtoĞü surowym Īyciem w monasterach i pustelniach, g) ĞwiĊtych lekarzy, którzy otrzymali od Boga siáĊ leczyü choroby ludzi i za to nie biorących wynagrodzenia, h) ĞwiĊtych danego dnia i tego ĞwiĊtego, którego liturgia jest odprawiana – w naszym
przypadku Ğw. Jana Záotoustego. Przy
tym kapáan modli siĊ, Īeby Pan – za
wstawiennictwem wszystkich ĞwiĊtych – nawiedziá ludzi.
Z czwartej prosfory są wyjmowane dwie cząstki za wáadze duchowe
i Ğwieckie oraz cząstki za wszystkich
prawosáawnych chrzeĞcijan. Z piątej
prosfory są brane cząstki za wszystkich umaráych w wierze Chrystusowej
i w nadziei na Īycie wieczne po
Ğmierci. Cząstki te są káadzione
w dwóch rzĊdach poniĪej Baranka. Na
koniec kapáan wyjmuje z czwartej
prosfory cząstkĊ za siebie.
Tak wiĊc na patenie leĪy Baranek na obraz Pana Jezusa Chrystusa,
Króla nieba i ziemi. Baranek jest
otoczony wieloma cząsteczkami,
wyjĊtymi z innych prosfor na czeĞü
i chwaáĊ NajĞwiĊtszej Bogurodzicy
i ĞwiĊtych oraz na pamiątkĊ wszystkich ludzi. Zarówno Īywych, jak
i umaráych. Prosfory, z których wyjĊto cząstki w celu poáoĪenia ich na
patenie – na pamiątkĊ ĞwiĊtych
i prawosáawnych chrzeĞcijan, Īywych i umaráych – zasáugują na
szczególnie poboĪny szacunek.
Wspominanie podczas proskomidii Īywych i umaráych czáonków Cerkwi Chrystusowej jest dla nich bardzo
korzystne. Cząstki – wyjmowane
z prosfor na proskomidii za wspomi-
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nane dusze – zanurzają siĊ bowiem
w Īyciodajnej krwi Chrystusowej.
NastĊpnie na patenĊ jest stawiana
gwiazda (zwiezdica). Patena i czasza są
zakrywane pokrowcami i wspólnym
caáunem,
zwanym
aerem
(wozduchem). Podczas okadzania kapáan prosi, Īeby Pan wspomniaá
wszystkich, którzy przynieĞli swoje dary chleba i wina do proskomidii i tych,
za których zostaáy one przyniesione.
Proskomidia przypomina nam dwa
gáówne wydarzenia z Īycia Zbawiciela: Narodzenie Chrystusowe i Ğmierü
Chrystusową. Stóá ofiarny przypomina i grotĊ betlejemską, i grotĊ grzebalną na Golgocie. Patena oznacza zarówno Īáóbek narodzonego Zbawiciela, jak i grób PaĔski. Pokrowce
i wozduch sáuĪą do przypominania caáunu zarówno niemowlĊcego, jak
i tego, w którym byá pogrzebany
umaráy Zbawiciel. Kadzenie oznacza
kadzidáo, przyniesione przez magów
narodzonemu Zbawicielowi i te aromaty, które zostaáy wykorzystane przy
pogrzebie Pana dokonanym przez Józefa i Nikodema. Gwiazda oznacza
gwiazdĊ, która pojawiáa siĊ przy narodzeniu Zbawiciela.

Liturgia
katechumenów
Wierni przygotowują siĊ do sakramentu Komunii podczas drugiej czĊĞci liturgii, która nazywa siĊ liturgią
katechumenów. Jej nazwa wziĊáa siĊ
stąd, Īe udziaá w niej mogli braü –
oprócz ochrzczonych i dopuszczanych
do komunii – równieĪ katechumeni,
tj. przygotowujący siĊ do chrztu oraz
kajający siĊ, ale nie dopuszczeni do
komunii.
Liturgia katechumenów rozpoczyna siĊ wychwalaniem królestwa PrzenajĞwiĊtszej Trójcy. Kapáan w prezbiterium (aátar’) wypowiada sáowa:
Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɧɨ
ɰɚɪɫɬɜɨ
Ɉɬɰɚ
ɢ ɋɵɧɚ ɢ ɋɜɹɬɚɝɨ Ⱦɭɯɚ ɧɵɧɟ
ɢ ɩɪɢɫɧɨ ɢ ɜɨ ɜɟɤɢ ɜɟɤɨɜ, ɚɦɢɧɶ.1

Biuletyn Informacyjny 1/2016

AÄãù¥ÊÄù
Wkrótce po wielkiej ektenii chór
Ğpiewa
pierwszą
antyfonĊ
(Ps 102 /103/). Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɢ, ɞɭɲɟ
ɦɨɹ, Ƚɨɫɩɨɞɚ. Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧ ɟɫɢ,
Ƚɨɫɩɨɞɢ. Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɢ, ɞɭɲɟ ɦɨɹ,
Ƚɨɫɩɨɞɚ, ɢ ɜɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɦɨɹ ɂɦɹ
ɫɜɹɬɨɟ ȿɝɨ. Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɢ, ɞɭɲɟ ɦɨɹ,
Ƚɨɫɩɨɞɚ, ɢ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɣ ɜɫɟɯ
ɜɨɡɞɚɹɧɢɣ ȿɝɨ. Ɉɱɢɳɚɸɳɚɝɨ ɜɫɹ
ɛɟɡɡɚɤɨɧɢɹ ɬɜɨɹ, ɢɫɰɟɥɹɸɳɚɝɨ ɜɫɹ
ɧɟɞɭɝɢ ɬɜɨɹ. ɂɡɛɚɜɥɹɸɳɚɝɨ ɨɬ
ɢɫɬɥɟɧɢɹ ɠɢɜɨɬ ɬɜɨɣ, ɜɟɧɱɚɸɳɚɝɨ
ɬɹ ɦɢɥɨɫɬɢɸ ɢ ɳɟɞɪɨɬɚɦɢ...2
Potem Ğpiewana jest druga antyfona (Ps 145 /146/). ɏɜɚɥɢ, ɞɭɲɟ ɦɨɹ,
Ƚɨɫɩɨɞɚ.
ȼɨɫɯɜɚɥɸ
Ƚɨɫɩɨɞɚ
ɜ ɠɢɜɨɬɟ ɦɨɟɦ, ɩɨɸ Ȼɨɝɭ ɦɨɟɦɭ,
ɞɨɧɞɟɠɟ ɟɫɦɶ. ɇɟ ɧɚɞɟɣɬɟɫɹ ɧɚ
ɤɧɹɡɢ, ɧɚ ɫɵɧɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɹ,
ɜ ɧɢɯɠɟ ɧɟɫɬɶ ɫɩɚɫɟɧɢɹ. ɂɡɵɞɟɬ
ɞɭɯ ɟɝɨ, ɢ ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɫɹ ɜ ɡɟɦɥɸ
ɫɜɨɸ: ɜ ɬɨɣ ɞɟɧɶ ɩɨɝɢɛɧɭɬ ɜɫɹ
ɩɨɦɵɲɥɟɧɢɹ ɟɝɨ. Ȼɥɚɠɟɧ, ɟɦɭɠɟ
Ȼɨɝ ɂɚɤɨɜɥɶ ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɟɝɨ, ɭɩɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɧɚ Ƚɨɫɩɨɞɚ Ȼɨɝɚ ɫɜɨɟɝɨ...3
W tych psalmach są przedstawione
dobrodziejstwa BoĪe w stosunku do
rodu czáowieczego. Serce (dusza)
chrzeĞcijanina powinna wychwalaü
(báogosáawiü) Pana, odpuszczającego
i leczącego nasze niemoce duchowe
i cielesne, speániającego nasze dobre
pragnienia, wybawiającego nasze Īycie
1

Báogosáawione królestwo Ojca i Syna,
i ĝwiĊtego Ducha, teraz i zawsze, i na
wieki wieków.
2
Báogosáaw, duszo moja, Pana, i caáe moje
wnĊtrze – ĞwiĊte imiĊ Jego! Báogosáaw,
duszo moja, Pana, i nie zapominaj
o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On
odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy
wszystkie twe niemoce, On Īycie twoje
wybawia od zguby, On wieĔczy ciĊ áaską
i zmiáowaniem...
3
Chwal, duszo moja, Pana, chcĊ chwaliü
Pana, jak dáugo Īyü bĊdĊ; chcĊ Ğpiewaü
Bogu mojemu, póki bĊdĊ istniaá. Nie pokáadajcie ufnoĞci w ksiąĪĊtach ani w czáowieku, u którego nie ma wybawienia. Gdy
tchnienie go opuĞci, wraca do swej ziemi,
wówczas przepadają jego zamiary. SzczĊĞliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto
ma nadziejĊ w Panu, Bogu swoim...

od zguby i nie zapominaü o wszystkich
Jego dobrodziejstwach. Miáosierny
i áaskawy jest Pan, cierpliwy i peáen
dobroci. Dochowuje wiernoĞci na wieki. Wymierza sprawiedliwoĞü skrzywdzonym, daje chleb gáodnym. Pan
oswobadza wiĊĨniów, kocha sprawiedliwych, sierotĊ i wdowĊ wspomaga,
lecz drogĊ bezboĪnych zatraca...
Po drugiej antyfonie zawsze jest
Ğpiewany wzruszający hymn Panu Jezusowi Chrystusowi: ȿɞɢɧɨɪɨɞɧɵɣ
ɋɵɧɟ ɢ ɋɥɨɜɟ Ȼɨɠɢɣ, Ȼɟɡɫɦɟɪɬɟɧ
ɋɵɣ ɢ ɢɡɜɨɥɢɜɵɣ ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɧɚɲɟɝɨ
ɪɚɞɢ ɜɨɩɥɨɬɢɬɢɫɹ ɨɬ ɋɜɹɬɵɹ
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɵ ɢ ɉɪɢɫɧɨɞɟɜɵ Ɇɚɪɢɢ,
ɧɟɩɪɟɥɨɠɧɨ ɜɨɱɟɥɨɜɟɱɢɜɵɣɫɹ, ɪɚɫɩɧɵɣɫɹ ɠɟ, ɏɪɢɫɬɟ Ȼɨɠɟ, ɫɦɟɪɬɢɸ ɫɦɟɪɬɶ ɩɨɩɪɚɜɵɣ, ȿɞɢɧ ɋɵɣ
ɋɜɹɬɵɹ Ɍɪɨɢɰɵ, ɫɩɪɨɫɥɚɜɥɹɟɦɵɣ
Ɉɬɰɭ ɢ ɋɜɹɬɨɦɭ Ⱦɭɯɭ, ɫɩɚɫɢ ɧɚɫ.4
PieĞĔ ta zostaáa uáoĪona w piątym
wieku po Narodzeniu Chrystusa przez
imperatora Justyniana w celu obalenia
herezji Nestoriusza. W pieĞni tej zawarta jest prawosáawna nauka o Drugiej Osobie ĝwiĊtej Trójcy – Synu
BoĪym, Jezusie Chrystusie.
Antyfonami są nazywane pieĞni
z psalmów króla Dawida, które Ğpiewane są naprzemiennie na obu chórach. ĝpiew antyfonalny, tj. przeciwgáosowy, jest związany swoim pochodzeniem ze Ğw. Ignacym AntiocheĔskim, który Īyá w pierwszym wieku
po Narodzeniu Chrystusa. Ten ĞwiĊty
mąĪ apostolski sáyszaá w objawieniu,
jak zastĊpy anielskie Ğpiewaáy naprzemiennie na dwa chóry i – naĞladując
anioáów – tenĪe porządek ustanowiá
w Cerkwi antiocheĔskiej. Stąd teĪ ten
obyczaj rozpowszechniá siĊ i w caáej
Cerkwi prawosáawnej.
NastĊpnie Ğpiewana jest 3. antyfona lub w niedzielĊ DziewiĊü Báogosáa4

Jednorodzony Synu i Sáowo Boga, Ty,
NieĞmiertelny, zechciaáeĞ dla naszego
zbawienia przyjąü ciaáo od NajĞwiĊtszej
Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Maryi,
i staáeĞ siĊ czáowiekiem bez Īadnej zmiany,
Ty, Chryste BoĪe, ukrzyĪowany, Ğmiercią
Ğmierü zniszczyáeĞ, Ty, jedna z osób ĝwiĊtej Trójcy, wychwalany na równi z Ojcem
i Duchem ĝwiĊtym, zbaw nas.

wieĔstw (Mt 5, 3–12)
mówiących, Īe chrzeĞcijanin oczekujący miáosierdzia od Boga powinien byü ubogi w duchu,
Īaáowaü za swoje grzechy, byü pokornym, postĊpowaü zgodnie z przykazaniami BoĪymi, mieü
czyste serce, byü miáosiernym, wprowadzaü pokój, znosiü
zniewagi, wszelkie przeĞladowania
i Ğmierü za Chrystusa, tzn. byü Jego
wyznawcą. Za ten wysiáek oczekuje
wielka nagroda w niebie. (W wielkie
ĞwiĊta PaĔskie, zamiast BáogosáawieĔstw, jest Ğpiewany odpowiedni
troparion ze stichosami).
MÁ ó¹Þ®
Podczas tego Ğpiewu są otwierane
(o ile nie pozostają otwarte od początku Boskiej Liturgii) wrota królewskie.
Kapáan i diakon stają przed oátarzem –
ĝwiĊtym Stoáem (prestoáem). Podczas
Ğpiewu 3. antyfony káaniają siĊ przed
nim trzykrotnie. NastĊpnie diakon –
poprzedzany niesioną Ğwiecą – wynosi przez póánocne drzwi z prezbiterium na ambonĊ Ğw. EwangeliĊ. Kapáan w modlitwie wejĞcia prosi Boga:
ɋɨɬɜɨɪɢ ɫɨ ɜɯɨɞɨɦ ɧɚɲɢɦ ɜɯɨɞɭ
ɫɜɹɬɵɯ Ⱥɧɝɟɥɨɜ ɛɵɬɢ, ɫɨɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɧɚɦ, ɢ ɫɨɫɥɚɜɨɫɥɨɜɹɳɢɯ Ɍɜɨɸ ɛɥɚɝɨɫɬɶ.5 Anioáowie stają siĊ obecni na
naszym zgromadzeniu. Chronią nas
i pomagają nam. Razem z nami siĊ
modlą.
Diakon prosi kapáana o báogosáawieĔstwo wejĞcia, a nastĊpnie wzywa
we
wrotach
królewskich:
6
ɉɪɟɦɭɞɪɨɫɬɶ, ɩɪɨɫɬɢ! Tak dokonuje siĊ maáe wejĞcie. Przypomina
ono Jezusa Chrystusa pojawiającego
siĊ z nauczaniem. ĝwieca noszona
przed Ğw. Ewangelią oznacza Ğw. Jana
Chrzciciela, który przygotowywaá lud
do godnego przyjĊcia Bogoczáowieka
Chrystusa. To jego sam Pan nazwaá:
5

Spraw, aby z naszym wejĞciem dokonaáo
siĊ wejĞcie ĞwiĊtych Anioáów, pomocnych
nam w tej sáuĪbie i wspólnie z nami wysáawiających Twoją dobroü.
6
Oto mądroĞü! StaĔmy prosto!
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Maųe wejƑcie. za: azbuka.ru

„lampą gorejącą i Ğwiecącą”. Otwarte
wrota królewskie oznaczają otwarte
wrota królestwa niebiaĔskiego, które
zostaáy otwarte przed nami razem
z pojawieniem siĊ na Ğwiecie Zbawiciela. Sáowa diakona „ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬɶ,
ɩɪɨɫɬɢ” mają za zadanie pokazaü
nam gáĊboką mądroĞü zawartą w Ğw.
Ewangelii. Sáowo „ɩɪɨɫɬɢ” wzywa
wiernych do poboĪnego stania. KiedyĞ sáowa te byáy zaproszeniem diakona do wstania na czas okreĞlonych
modlitw. Zaraz po wezwaniu diakona
chór zachĊca nas wszystkich do pokáonienia siĊ Zbawicielowi Ğwiata sáowami:
ɉɪɢɢɞɢɬɟ
ɩɨɤɥɨɧɢɦɫɹ
ɢ ɩɪɢɩɚɞɟɦ ɤɨ ɏɪɢɫɬɭ, ɫɩɚɫɢ ɧɚɫ,
ɋɵɧɟ Ȼɨɠɢɣ, ȼɨɫɤɪɟɫɵɣ ɢɡ
ɦɟɪɬɜɵɯ, ɩɨɸɳɢɹ Ɍɢ ɚɥɥɢɥɭɢɚ
(w dni powszednie: ȼɨ ɫɜɹɬɵɯ ɞɢɜɟɧ
ɫɵɣ...)7. LekkomyĞlnie postąpiáby ten,
kto na wezwanie Cerkwi nie odpowiedziaáby gáĊbokim pokáonem Jezusowi
Chrystusowi. Nasi poboĪni przodkowie przy Ğpiewie tego wersetu káaniali
siĊ do samej ziemi.
TÙÊÖÙ®ÊÄù ® TÙ®Ý¦®ÊÄ
NastĊpnie chór Ğpiewa tropariony
i kondakiony ĞwiĊta lub ĞwiĊtego danego dnia zgodnie z Typikonem,
a kapáan czyta modlitwĊ przed Trisagionem. Po zakoĔczeniu ostatniego
kondakionu diakon przy ikonie Zbawiciela modli siĊ: Ƚɨɫɩɨɞɢ ɫɩɚɫɢ
ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɵɹ ɢ ɭɫɥɵɲɢ ɧɵ8. Potem stojąc we wrotach królewskich
7

PrzyjdĨcie, pokáoĔmy siĊ i przypadnijmy
do Chrystusa. Zbaw nas, Synu BoĪy, powstaáy z martwych (lub w dni powszednie:
przedziwny w swych ĞwiĊtych), Ğpiewających Tobie: Alleluja.
8
Panie, zbaw poboĪnych, i wysáuchaj nas.
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zwraca siĊ do wiernych sáowami ɢ ɜɨ
ɜɟɤɢ ɜɟɤɨɜ9. Te sáowa diakona są uzupeánieniem wezwania kapáana, który
báogosáawiąc diakonowi oddawaü
chwaáĊ Bogu Ğpiewem Trisagionu,
mówi: ɹɤɨ ɫɜɹɬ ɟɫɢ Ȼɨɠɟ ɧɚɲ
ɢ Ɍɟɛɟ ɫɥɚɜɭ ɜɨɡɫɵɥɚɟɦ Ɉɬɰɭ,
ɢ ɋɵɧɭ ɢ ɋɜɹɬɨɦɭ Ⱦɭɯɭ ɧɵɧɟ
ɢ ɩɪɢɫɧɨ10.
Szczególne jest pochodzenie Ğpiewanej teraz pieĞni ɋɜɹɬɵɣ Ȼɨɠɟ,
ɫɜɹɬɵɣ Ʉɪɟɩɤɢɣ, ɫɜɹɬɵɣ Ȼɟɡɫɦɟɪɬɧɵɣ, ɩɨɦɢɥɭɣ ɧɚɫ11. W pierwszej
poáowie V w. za czasów patriarchy
Proklosa, silne trzĊsienia ziemi nawiedzaáy caáe imperium. DwadzieĞcia
dni przed Paschą okoáo godziny trzeciej po poáudniu wierni z procesjami
na ulicach odprawiali publiczne, pokutne naboĪeĔstwa w intencji ratunku.
Wnet cháopczyk spoĞród táumu wiernych zostaá podniesiony przez burzĊ
na niebo i tam usáyszaá Ğpiew ĞwiĊtych anioáów. Wychwalając ĝwiĊtą
TrójcĊ Ğpiewali oni „Agios o Theos,
Agios Ischyros, Agios Athanatos” („ĝwiĊty BoĪe, ĝwiĊty Mocny,
ĝwiĊty NieĞmiertelny”). Wróciwszy
caáy i zdrowy, cháopczyk opowiedziaá
ludziom o swoim widzeniu. Wierni
zaczĊli powtarzaü pieĞĔ anielską i dodawaü „eleison imas”, co znaczy
„zmiáuj siĊ nad nami” i trzĊsienie ziemi siĊ zakoĔczyáo. Cesarzowa Pulcheria i jej brat cesarz Teodozjusz II
wprowadzili, na pamiątkĊ cudownego
wybawienia, Trisagion do wszystkich
naboĪeĔstw Cerkwi prawosáawnej. Ta
decyzja zostaáa uroczyĞcie potwierdzona przez Czwarty Sobór Powszechny w Chalcedonie. Historia
wprowadzenia Trisagionu do naboĪeĔstw jest znana m.in. z listów patriarchy
konstantynopolitaĔskiego
Akacjusza (471–479) do patriarchy
antiocheĔskiego Piotra Folusznika.
W niektóre dni – jak na przykáad
w sobotĊ àazarza, w Wielką SobotĊ,
10
Albowiem ĝwiĊty jesteĞ, BoĪe nasz,
i Tobie chwaáĊ oddajemy, Ojcu i Synowi,
i ĝwiĊtemu Duchowi, teraz i zawsze.
11
ĝwiĊty BoĪe, ĝwiĊty mocny, ĝwiĊty nieĞmiertelny, zmiáuj siĊ nad nami.
9
i na wieki wieków.
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w dni Jasnego Tygodnia, w dzieĔ
ĝwiĊtej Trójcy i w wigilie Narodzenia
i Objawienia – zamiast Trisagionu są
Ğpiewane sáowa apostoáa Pawáa:
ȿɥɢɰɵ ɜɨ ɏɪɢɫɬɚ ɤɪɟɫɬɢɫɬɟɫɹ, ɜɨ
ɏɪɢɫɬɚ ɨɛɥɟɤɨɫɬɟɫɹ, ɚɥɥɢɥɭɢɚ!12
Ten Ğpiew przypomina nam czasy początków Cerkwi. W te dni dokonywano chrztu katechumenów, którzy
z pogaĔstwa i religii judejskiej przechodzili na wiarĊ Chrystusową. PieĞĔ
ta jest Ğpiewana do dzisiaj, abyĞmy
pamiĊtali o obietnicach danych Bogu
przy ĞwiĊtym chrzcie; czy je ĞwiĊcie
wypeániamy i przestrzegamy. W dniu
Podniesienia KrzyĪa PaĔskiego i podczas Wielkiego Postu w niedzielĊ
4. tygodnia, Adoracji KrzyĪa PaĔskiego, zamiast Trisagionu Ğpiewa siĊ:
Ʉɪɟɫɬɭ
Ɍɜɨɟɦɭ
ɩɨɤɥɚɧɹɟɦɫɹ,
ȼɥɚɞɵɤɨ, ɢ ɫɜɹɬɨɟ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ
Ɍɜɨɟ ɫɥɚɜɢɦ13.
CþùãÄ®
Po prokimenie, nastĊpuje czytanie
listów apostolskich, którymi oĞwiecili
oni caáy Ğwiat, nauczyli prawdziwej
wiary w ĝwiĊtą TrójcĊ. Kadzenie przy
tym pokazuje, Īe nauka apostolska
sáowa BoĪego napeániáa miáą wonią
Chrystusowej nauki caáy Ğwiat i zmieniáa powietrze, zaraĪone i zepsute pogaĔstwem. Kapáan siedzi przy górnym
miejscu (jest to tron umieszczony centralnie przy wschodniej Ğcianie Ğwiątyni; moĪe na nim siadaü jedynie biskup), przedstawiając w ten sposób
Jezusa Chrystusa, Który posáaá przed
Sobą apostoáów na nauczanie. Inni ludzie nie powinni w tym czasie siedzieü, chyba Īe z wielkiej niemocy.
W Ğlad za listami apostolskimi nastĊpuje czytanie z Ewangelii. AbyĞmy
nauczyli siĊ naĞladowaü i kochaü naszego Zbawiciela za Jego niewypowiedzialną miáoĞü, jak dzieci ojca
swego. ĝwiĊtą EwangeliĊ naleĪy sáuchaü z tak wielką uwagą i poboĪno-

Czytanie Ewangelii. za: rusdm.ru

Ğcią, jakbyĞmy widzieli i sáyszeli Samego Jezusa Chrystusa.
MÊ½®ãóù þ Á CÙ»®ó
Wrota królewskie, z których sáyszeliĞmy dobrą nowinĊ o Panie naszym Jezusie Chrystusie, są zamykane. Diakon zaĞ ponownie zaprasza nas
usilną ektenią do modlitwy do Boga
ojców naszych. Modlitwy za caáą Cerkiew, za jej zwierzchników, za kapáanów i za wszystkich naszych braci
w Chrystusie. Za caáy lud BoĪy oczekujący wielkiego i obfitego miáosierdzia.
ZbliĪa siĊ czas dokonania najĞwiĊtszego sakramentu Eucharystii.
Katechumeni nie mogą byü przy tym
sakramencie i dlatego powinni wkrótce opuĞciü zgromadzenie wiernych.
Jednak przed tym za nich modli siĊ
wspólnota, aby Pan nauczyá ich sáów
prawdy, odsáoniá im EwangeliĊ sprawiedliwoĞci i zjednoczyá ich ze swoją
ĞwiĊtą, powszechną i apostolską Cerkwią. Gdy diakon podczas ektenii
o katechumenach
mówi:
Ɉɝɥɚɲɟɧɧɢɢ, ɝɥɚɜɵ ɜɚɲɚ Ƚɨɫɩɨɞɟɜɢ
ɩɪɢɤɥɨɧɢɬɟ14, to wierni nie są zobowiązani do pochylenia swoich gáów.
To zwrócenie siĊ diakona dotyczy
bezpoĞrednio tylko katechumenów.
W czasie ektenii o katechumenach jest
rozkáadany na ĞwiĊtym oátarzu antimins, potrzebny do dokonania sakramentu.
Poleceniem wyjĞcia katechumenów z cerkwi koĔczy siĊ liturgia katechumenów.

12

Wy, którzyĞcie w ImiĊ Chrystusa zostali
ochrzczeni, w Chrystusa obleczcie siĊ.
13
KrzyĪowi Twojemu káaniamy siĊ, Wáadco, i ĝwiĊte Zmartwychwstanie Twoje
sáawimy.
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Aleksy Kordiukiewicz
14
Katechumeni,
przed Panem.

gáowy

swoje

skáoĔcie

Z Ǐycia Bractwa
ul. L. Waryŷskiego 30
15-461 Biaųystok
www.bractwocim.pl
www.facebook.com/bractwocim

Pomoc dla poszkodowanych w Doniecku i Bugaŷsku
f Dáuga i ciĊĪka droga z pierwszym
transportem pomocy humanitarnej
z Polski do àugaĔska zakoĔczyáa siĊ
powodzeniem!
Wieczorem 8 stycznia 2016 r. zawieziono i rozáadowano w magazynie
naleĪącym do Cerkwi w àugaĔsku
11 ton darów.
Nie obyáo siĊ bez problemów.
150 km przed àugaĔskiem zepsuáa siĊ
pompa wodna. DziĊki straĪakom
z miejscowoĞci Szachty, obwodu rostowskiego, którzy pomogli w naprawie, udaáo siĊ osiągnąü cel.
DziĊkujemy wszystkim ofiarodawcom!
f Przywiezione dary trafiáy m.in. do
nieobjĊtych opieką socjalną mieszkaĔców osiedla Proletariat Donbasu
(miasto àugaĔsk). W ramach prowadzonej akcji „Nakarm gáodnego” organizacja „Prawosáawny ĝwiat” rozdysponowaáa produkty i mieszkaĔcy
osiedla bĊdą mogli otrzymywaü gorące obiady.
Otrzymujemy podziĊkowania zarówno od przedstawicieli Cerkwi, jak
i od mieszkaĔców regionu. Ojciec
Aleksander Biespaáow, który zajmuje
siĊ pomocą humanitarną w àugaĔskiej
i Aáczewskiej diecezji nieustannie
kontynuuje ciĊĪką pracĊ i apeluje
o dalszą pomoc.

Przed odprawČ celnČ w Biaųymstoku

f 22 stycznia dostaliĞmy od anonimowego dobroczyĔcy: 45 áóĪek szpitalnych, 8 wózków inwalidzkich,
4 szafki szpitalne, balkoniki rehabilitacyjne. DziĊki naszym koáom terenowym juĪ mamy 8 palet z ĪywnoĞcią
i chemią gospodarczą. Zbieramy
gáównie artykuáy spoĪywcze, chemiĊ
gospodarczą i artykuáy higieniczne,
artykuáy szkolne.

f Od czasu pierwszego transportu
zebrano dary aĪ na 2 „TIRy”. ChcielibyĞmy, Īeby pomoc trafiáa przed
ĞwiĊtem Paschy Chrystusowej.
Niestety, uzbierane fundusze nie
pozwalają nam na opáacenie kosztów
transportu. Wysáanie jednej ciĊĪarówki kosztuje ok. 10 000 zá.
Kto moĪe wesprzeü – bardzo prosimy!

f Pod koniec stycznia otrzymaliĞmy podziĊkowania od metr. Mitrofana:
„Do Przewodniczącego Prawosáawnego Bractwa Ğw. Ğw. Cyryla i Metodego
W imieniu cierpiących wiernych áugaĔskiej diecezji, jak teĪ w swoim wáasnym,
proszĊ przyjąü serdeczne sáowa wdziĊcznoĞci za duchowe i materialne wspomoĪenie w postaci pomocy humanitarnej dla naszych mieszkaĔców.
DziĊki PaĔskim modlitwom, modlitwom i wysiákowi Waszych wiernych,
dziĊki staraniom wszystkich nieobojĊtnych ludzi, którzy wziĊli aktywny udziaá
w tym dobrym dziele, potrzebujący, pokojowo nastawieni mieszkaĔcy àugaĔszczyzny otrzymali niezbĊdną pomoc. ZaprawdĊ, stanowi to rzeczywisty przejaw
chrzeĞcijaĔskiej miáoĞci do bliĨniego.
Niech Panu oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w tym dobrym dziele, Bóg
wynagrodzi po stokroü swoim miáosierdziem.
Mamy nadziejĊ, Īe w przyszáoĞci bĊdziemy mogli polegaü na PaĔskiej pomocy i wsparciu.
Z miáoĞcią w Chrystusie,
+Mitrofan, Metropolita àugaĔski i Aáczewski”

W magazynie w Bugaŷsku

koordynator akcji: Jewgienij Tkaczow (tel. +48 693 808 607)
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Promocja ksiČǏki „Pųoŷ Ƒwieco Ǐycia” w Biaųymstoku

Spotkanie odbyáo siĊ tradycyjnie
w Ğwietlicy parafii katedralnej
pw. Przemienienia PaĔskiego w Lublinie przy ul. Ruskiej 15.

Biaųystok
f WĞród czáonków Bractwa są
ludzie o róĪnych
zainteresowaniach i talentach.
Takim teĪ okazaá
siĊ czáonek koáa
terenowego
w Eáku – Paweá
Kateszczenko.
Od paru lat pisze wiersze, które okazaáy siĊ na tyle bogate w swej treĞci,
Īe doczekaáy siĊ wydania ksiąĪkowego. Na początku roku Bractwo wydaáo tomik pod tytuáem „PáoĔ Ğwieco
Īycia”.
Prezentacja ksiąĪki w Biaáymstoku miaáa miejsce 15 stycznia. Staraniem biaáostockiego koáa terenowego,
spotkaü siĊ z autorem moĪna byáo
w Centrum Kultury Prawosáawnej.
Autor wierszy opowiedziaá o sobie, odczytaá niektóre wiersze z prezentowanego tomu oraz nowe – dopiero co powstaáe. Zebrani ze wzruszeniem wysáuchali tej poezji, gdyĪ
wiersze te byáy nam bliskie, áatwo
„wpadające w ucho” i znajdujące swe
miejsce w sercu.

f W niedzielĊ 28 lutego na spotkaniu lubelskiego koáa Bractwa z wykáadem wystąpiá archimandryta Stefan
Šariü z Serbii.

Hajnówka
f 6 lutego koáo terenowe w Hajnówce zorganizowaáo bal charytatywny.
Odbyá siĊ on w restauracji
„LeĞniczanka”. Spotkanie pobáogosáawiá o. Marek Jurczuk. Uczestniczyáo
w nim ponad 100 osób, w tym wáadze
samorządowe. Graá zespoá „As”.
Podczas przerwy w zabawie odbyá
siĊ konkurs „Wiedzy o Bractwie”,
licytacja i loteria fantowa. W czasie
swojego wystąpienia przewodniczący
Zarządu Gáównego, Bazyli Piwnik,
przedstawiá gáówne dziaáania Bractwa
i podziĊkowaá wszystkim sponsorom.
Zabawa trwaáa do samego rana.

Spotkanie zakoĔczono wspólną
agapą.
Aleksy Mularczyk
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Wykáady są dostĊpne w wersji audio
na stronie orthodox.fm.
ZachĊcamy do sáuchania!

BódǍ

f 26 lutego odbyáo siĊ zebranie
sprawozdawcze biaáostockiego koáa.

Zebrani zapoznali siĊ ze sprawozdaniami záoĪonymi przez organy koáa
i udzielili absolutorium zarządowi.
W dyskusji poparto dotychczasowe
dziaáania, a takĪe dokonano wyboru
delegatów na Walne Zebranie Bractwa.

Sáawomir WyspiaĔski

Lucyna Ruszuk

Dochód ze sprzedaĪy ksiąĪki przeznaczony jest na rozbudowĊ cerkwi
w Eáku.

Na początku, minutą ciszy uczczono pamiĊü Braci, którzy odeszli
w przeciągu 2015 r. – Ğp. Ğp. prof.
Andrzeja àapko, Aleksandra Biszczuka i Aleksandra Nikitina.

Ojciec Stefan, który przybyá do
Polski na zaproszenie JE abp. Abla
z liczną grupą wiernych prawosáawnych z Serbii, opowiadaá licznie zebranym sáuchaczom o dynamicznie
odradzającym siĊ Īyciu prawosáawnym we wspóáczesnej Serbii, a takĪe
trudnych, czĊstokroü naznaczonych
tragiczną historią, relacjach tego piĊknego baákaĔskiego kraju z sąsiadami:
Chorwacją, Macedonią, Kosowem
i Czarnogórą, która religijnie i kulturowo jest wrĊcz integralną czĊĞcią
historycznej Serbii.

Bal charytatywny w Hajnówce

Lublin
W niedzielĊ 14 lutego na spotkaniu plenarnym lubelskiego koáa Bractwa z wykáadem wystąpili zacni prelegenci z Rumunii: archimandryta Dumitru Cobzaru oraz dr teologii Laurian Rus. Ojciec Dumitru jest odpowiedzialny w Cerkwi rumuĔskiej za
Īycie monastyczne, a naleĪy nadmieniü, iĪ dziaáających monasterów
w Rumunii jest blisko 500.
Biuletyn Informacyjny 1/2016

f 31 stycznia o godz. 12
w sali parafialnej przy
ul. Narutowicza 46 w àodzi odbyá siĊ wykáad ks.
Jakuba Dmitruka „Przygotowanie i Proskomidia.
WstĊp do ĝw. Liturgii”.
Ojciec Jakub w bardzo ciekawy
i przystĊpny sposób objaĞniá nam znaczenie i symbolikĊ przygotowaĔ oraz
proskomidiĊ – pierwszą czĊĞü ĝwiĊtej
Liturgii. Na proĞbĊ zebranych na prelekcji uczestników spotkania tematyka
bĊdzie kontynuowana.
W spotkaniu uczestniczyáo ok. 30
osób, w tym osoby innego wyznania.
Magdalena Niewiadomska

Sųupsk
f Jak co roku, 13 stycznia, grupa
sáupskich bratczyków i sympatyków
Bractwa postanowiáa wspólnie spĊdziü kilka wieczornych godzin.
W programie znalazá siĊ pokaz fajerwerków,
wspólny
poczĊstunek
z lampką szampana i sáodką przekąską oraz wzajemne skáadanie ĪyczeĔ.
UroczystoĞü nabiera szczególnej rangi
m.in. poprzez fakt, iĪ pozwala na jakĪe zauwaĪalne, bo huczne zamanifestowanie obecnoĞci wyznawców prawosáawia w mieĞcie.
Nadiya Mateyk

Warszawa
f 20 lutego koáo terenowe w Warszawie obchodziáo jubileusz 10-lecia
istnienia. Z tej okazji zostaáa zorganizowana konferencja z udziaáem
JE Metropolity Sawy, prof. Aleksandra
Naumowa,
duchowieĔstwa
i przedstawicieli pozostaáych kóá terenowych Bractwa. Poprzedziáa ją Boska Liturgia, po zakoĔczeniu której
odprawiono dziĊkczynny molebien.
NaboĪeĔstwom przewodniczyá opiekun duchowy koáa – o. Andrzej BaczyĔski, któremu asystowali: o. àukasz àawreszuk, hieromnich Paweá
Karczewski, o. Michaá Kaczor i hierodiakon Piotr Dawidziuk. ĝpiewaá chór
ĪeĔski im. ĞwiĊtej Lidii z parafii ĞwiĊtego Jana Klimaka na warszawskiej
Woli, który inaugurując konferencjĊ
wykonaá kilka utworów. KonferencjĊ
poprowadziá o. Paweá Karczewski.
Jako pierwszy gáos zabraá
Zwierzchnik PAKP. Wáadyka Sawa
mówiá m.in. o znaczeniu dziaáalnoĞci
bractw w historii Cerkwi, jak teĪ ich
roli w dzisiejszych czasach. Z okazji
jubileuszu, Metropolita, w imieniu
ĝwiĊtego Soboru Biskupów, przyznaá
najbardziej zasáuĪonym dziaáaczom
Ordery Ğw. rów. ap. Marii Magdaleny.
WyróĪnieni zostali: Jan Boátromiuk,
Andrzej Pawlak oraz Jan Sorokosz.
NastĊpnie przewodniczący Zarządu Gáównego, Bazyli Piwnik, wrĊczyá

Spotkanie w Sųupsku

podziĊkowania najbardziej zaangaĪowanym bratczykom, W swoim wystąpieniu wspomniaá on o zauwaĪalnym
wzroĞcie aktywnoĞci spoáeczeĔstwa
oraz skutkach szerzenia dziaáalnoĞci
Bractwa Ğw. Ğw. Cyryla i Metodego.
HistoriĊ warszawskiego koáa terenowego przestawiá jego przewodniczący
– Jan Boátromiuk.
CzĊĞü plenarną spotkania otworzyáo wystąpienie Aleksandra Naumowa,
znanego slawisty, literaturoznawcy,
historyka oraz wieloletniego pracownika naukowego Uniwersytetu JagielloĔskiego i profesora Uniwersytetu Ca
Foscari w Wenecji. Profesor przybliĪyá zebranym temat: „Rola dziedzictwa kulturowego ĞwiĊtych Cyryla
i Metodego w uwarunkowaniach
wspóáczesnej Europy”. NastĊpnie
zgromadzeni usáyszeli referat wykáadowcy ChAT – o. dr. Doroteusza Sawickiego pt.: „Cerkwie w dawnej
Warszawie”. Obu wykáadom towarzyszyáa bogata prezentacja zdjĊü.

tynie – zburzone, bądĨ przejĊte przez
inne KoĞcioáy. Pokazano teĪ zachowane elementy mozaik ze zburzonego
soboru Ğw. Aleksandra Newskiego.
Co ciekawe, zachowana wiĊkszoĞü
z nich znajduje siĊ obecnie w cerkwi
pw. Opieki Matki BoĪej w Baranowiczach na Biaáorusi, dokąd byáy przewiezione w czasie burzenia Ğwiątyni.
WystawĊ wykonali czáonkowie Bractwa. Z pewnoĞcią dla wielu, którzy siĊ
z nią zapoznali, stanowi ona przedmiot nie tylko doznaĔ artystycznych,
ale i gáĊbokiej zadumy – dlaczego
w kraju chrzeĞcijaĔskim doszáo do tak
strasznego aktu wandalizmu – burzenia ĞwiątyĔ? Wystawie towarzyszyáa
jubileuszowa
Gazetka
Bractwa,
w której opisane zostaáy zarówno pokazane Ğwiątynie jak i mozaiki.
UroczystoĞci
zakoĔczyáy
siĊ
wspólnym posiákiem i wspomnieniami.
Jan Boátromiuk
oraz za: www.orthodox.pl

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów spotkania byáa premiera
polskiej
wersji
filmu
„PrzypowieĞci” („Pritczty”). W realizacji filmu wziĊli udziaá czáonkowie
Bractwa oraz ekipy filmowej redakcji
serwisu cerkiew.pl.
WaĪnym akcentem jubileuszu byáa
wystawa fotografii cerkwi dawnej
Warszawy.
Na
osiemdziesiĊciu,
w wiĊkszoĞci kolorowych, planszach
pokazane zostaáy prawosáawne ĞwiąBiuletyn Informacyjny 1/2016

Podczas jubileuszowej konferencji.
fot. Daniel Grygiewicz
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Z Ǐycia naszego Przedszkola
ul. Rejtana 24
17-100 Bielsk Podlaski
www.prawoslawneprzedszkole.pl
f 14 stycznia w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Bielsku Podlaskim odbyá
siĊ „Ekumeniczny wieczór kolĊd
i pastoraáek”. Jako pierwszy wystąpiá
zespóá „LANOK”, prowadzony przez
panie MartĊ Zinkiewicz i JoannĊ Chilkiewicz. Dzieci wystąpiáy w strojach zakupionych w ramach projektu „ĝpiewamy od najmáodszych lat” zrealizowanego dziĊki
wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. WĞród sáuchaczy obecna byáa dyrektor
przedszkola p. Walentyna Mielnik-Nikoáajuk.
f 23 stycznia w Muzeum
w Bielsku Podlaskim odbyáo siĊ podsumowanie projektu „RĊcznikowa
draka dla uczniaka”. ZwieĔczeniem
projektu byá pokaz mody ludowej,
w którym „modelami” byli przedszkolaki z naszego przedszkola oraz ich
rodzice. p. Ala DĊbowska, szefowa
Bielskiego Muzeum, obdarowaáa wystĊpujących nagrodami… Na pokazie
oprócz p. dyrektor Walentyny Mielnik
-Nikoáajuk obecny byá takĪe burmistrz
miasta p. Jarosáaw Borowski.
Na zakoĔczenie pokazu mody
p. Ala DĊbowska zaprosiáa wszystkich na przepyszny tort.

f 4 marca w naszym przedszkolu
odbyáa siĊ uroczystoĞü pod nazwą
„Bahaty Wieczar”. Przedszkolaki wystąpiáy z bogatym repertuarem przed
wielką rzeszą widzów. Piosenki, taĔce
i scenki obrzĊdowe byáy wykonane

w jĊzyku biaáoruskim. W goĞcie przyszli uczniowie z Niepublicznej Szkoáy
Podstawowej im. Ğw. abp àukasza
WojnoJasienieckiego i równieĪ
zaprezentowaáy co potrafią.
GwoĨdziem
programu
byá wystĊp
pracownic
przedszkola.
Wszystkie
dzieci zosta-

áy nagrodzone sáodyczami. Na koniec
czĊĞci artystycznej dzieci i wszyscy
obecni na sali zaĞpiewali wspólnie
przy akompaniamencie p. Marty Zinkiewicz.
WĞród obecnych goĞci byá o. Gabriel z Odrynek, o. Sáawomir Jarocewicz, wáadze Zarządu Gáównego Bractwa – organu prowadzącego przedszkole: p. Bazyli Piwnik
i p. Aleksy Kordiukiewicz, burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
p. Jarosáaw Borowski, wójt Gminy Wiejskiej p. Raisa Rajecka, dyrektorzy szkóá: p. Anna Wichowska, p. Eugenia Wasiluk, p. Eugenia Gaáka i p. Mirosáaw Chomaniuk,
kierownik Bielskiego Muzeum p. Ala
DĊbowska oraz rodzice i dziadkowie.

Motorem napĊdowym tych uroczystoĞci byáy panie: Marta Zinkiewicz i Joanna Chilkiewicz, prowadzące zespóá „Lanok”. A tak reasumując,
to wszystkie panie solidnie siĊ napracowaáy.
Dyrektor
przedszkola,
p. Walentyna Mielnik-Nikoáajuk oraz
przewodniczący p. Bazyli Piwnik nie
kryli zadowolenia z wystĊpów
i z talentów swoich podopiecznych.
Szefowa Bielskiego Muzeum podarowaáa piĊkny rĊcznik.
tekst i zdjĊcia: Irena àozowik
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Z Ǐycia naszej Szkoųy
ul. L. Waryŷskiego 30
15-461 Biaųystok
www.szkolacim.pl
www.facebook.com/szkolacim

f Piątkowe popoáudnie 15 stycznia,
w okresie ĞwiĊtych wieczorów, uczniowie wraz z rodzicami, dziadkami,
pracownikami szkoáy oraz przedstawicielami Bractwa – organu prowadzącego szkoáĊ na czele z Przewodniczącym – Bazylim Piwnikiem, postanowili spĊdziü we wspólnym gronie
radując siĊ i wychwalając Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa w kolĊdach.
Do tego dnia wszystkie klasy dáugo siĊ przygotowywaáy. DziĊki
ogromnemu zaangaĪowaniu uczniów
mieliĞmy moĪliwoĞü wysáuchania
piĊknego koncertu kolĊd. Na zakoĔczenie wystąpiá szkolny chór pod kierownictwem Ali KamieĔskiej oraz
nauczyciele i pracownicy szkoáy.

Rostów Wielki oraz stolicĊ Rosji –
MoskwĊ. Uczestnicy wyjazdu w Moskwie spĊdzili cztery peáne wraĪeĔ
dni. Zwiedzili miĊdzy innymi: Kreml,
Cerkiew Ğw. Wasyla Báogosáawionego, Sobór Chrystusa Zbawiciela, muzeum A. Puszkina, muzeum drugiej
wojny Ğwiatowej oraz przepiĊkne stacje metra. Nie zabrakáo równieĪ sportu i kultury. Wszyscy pozostają peáni
wspaniaáych wspomnieĔ i wraĪeĔ po
jeĨdzie na najwiĊkszym w Europie lodowisku na Ogólnorosyjskim centrum
wystawowym. Nie bez echa pozostanie równieĪ wizyta w teatrze Helikon
na spektaklu „Caryca”.
JS

f UczeĔ klasy VI, Sergiusz Romaniuk otrzymaá stypendium w dziedzinie artystycznej Marszaáka Województwa Podlaskiego w roku 2016.
Serdecznie gratulujemy!
f W dniach 9 – 10 marca odbyáy siĊ
Dni Otwarte. Uczestniczyli w nich
uczniowie i rodzice przyszáych klas I.
Nie zabrakáo lekcji pokazowych, eksperymentów, a takĪe niezwykáego
show tanecznego w wykonaniu naszych uczniów.

JS
f W ramach wspóápracy z Rosyjsko
– Polskim Centrum Dialogu i Porozumienia oraz Rosyjskim Stowarzyszeniem Kulturalno – OĞwiatowym
w Biaáymstoku w dniach 28.01–
06.02.2016 r. odbyá siĊ wyjazd do Rosji, w którym uczestniczyli uczniowie
naszego gimnazjum.
Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzili Zoáotoje Kolco Rossii, a tam nastĊpujące miasta: Siergijew Posad,
Uglicz, KarabichĊ, Pieresáaw Zaleski,
Biuletyn Informacyjny 1/2016
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ĺ „Post dzieci…” dokoĔczenie ze str. 5

Inni przez caáy Wielki Post nie jedli
Īadnych potraw gotowanych. Wielcy
postnicy zdarzali siĊ nie tylko wĞród
prostego ludu, ale teĪ poĞród wyĪszych warstw spoáeczeĔstwa (np.
ksiąĪĊ Siemion Fiodorowicz Kurbskij), a nawet wáadców. Oto, co pisze
W. O. Kluczewskij o postnych zmaganiach „niezwykle pokornego” cara
Aleksego Michajáowicza: Z dowolnym mnichem mógá on rywalizowaü
w sztuce modlitwy i postu. W czasie
postów uspienskiego i wielkiego,
w niedziele, wtorki, czwartki i soboty
car jadá raz dziennie. Posiáek skáadaá
siĊ z kapusty, grzybów i jagód –
wszystko bez oliwy. W poniedziaáki,
Ğrody i piątki nie jadá nic. Do takiej
srogoĞci postów przywyká od dziecka.
OczywiĞcie poboĪnoĞü cara odbijaáa
siĊ na stylu Īycia spoáeczeĔstwa.
Arcydiakon Paweá z Aleppo, podróĪujący po Rusi w poáowie XVII w.
– akurat za panowania cara Aleksego
Michajáowicza, dodaje do wspomnianego obrazu jeszcze jeden szczegóá
staroruskiego postu – zauwaĪa, Īe
Ğwieccy caáymi rodzinami (z dzieümi), przez caáy rok poĞcili (zupeánie
powstrzymując siĊ od jedzenia) kaĪdego dnia do godziny drugiej po poáudniu, czyli do czasu, kiedy we wszystkich cerkwiach koĔczyáy siĊ naboĪeĔstwa. Ten sam podróĪnik poruszony
byá faktem, Īe dzieci, razem z rodzicami, staáy na wielogodzinnych monasterskich naboĪeĔstwach nie wychodząc i nie siadając. Wspóáczesnym
trudno w to uwierzyü.
JeĪeli za panowania cara Aleksego
Michajáowicza spotkaü wĞród Rosjan
nieposzczących byáo trudno, to w wieku XVIII, wraz z rozprzestrzenieniem
siĊ w spoáeczeĔstwie wolnego myĞlenia, pojawiaáo siĊ ich coraz wiĊcej.
Ludzie ĞwiĊtego Īycia, asceci poboĪnoĞci, coraz czĊĞciej gáoszą o poĞcie,
osądzają nie przestrzegających go
i ostrzegają prawosáawnych Īe ci, którzy postów nie przestrzegają, są wrogami Cerkwi. Nie zaprzyjaĨniaj siĊ
i nie utrzymuj kontaktów z wrogami
18

Cerkwi Chrystusowej – heretykami,
odstĊpcami, niewierzącymi i tymi, którzy nie przestrzegają ĞwiĊtych postów.
To surowe przykazanie naleĪy do Ğw.
Serafina z Sarowa – peánego miáoĞci
starca, który wszystkich goĞci witaá
sáowami „radoĞci ty moja!”.
W XIX w. wyĪsze klasy spoáeczne, mocno zakaĪone zachodnim racjonalizmem, coraz dalej odchodziáy od
prawosáawnej tradycji. Wspomnijmy,
jak musiaá spowiadaü siĊ przed Ğlubem chociaĪby Lewin, bohater „Anny
Kareniny”. Pomimo tego, duch prawosáawnej poboĪnoĞci nie zaniká –
zachowywany byá w innych warstwach spoáecznych – poĞród rolników i kupców. Posty byáy zachowywane, chociaĪ rzadko ktokolwiek
z zamoĪnych zadowalaá siĊ – tak jak
car Aleksy Michajáowicz – jedynie
kapustą, grzybami i jagodami. Przeciwnie, powstawaáy coraz to nowe,
nadzwyczaj smaczne postne potrawy.
OczywiĞcie bez oleju roĞlinnego czĊĞci z nich nie daáoby siĊ przyrządziü.
Najprawdopodobniej wiĊc olej roĞlinny w Wielkim PoĞcie byá uĪywany.
U I. Szmielowa, w powieĞci „Rok
PaĔski”, znajdujemy wspaniaáy opis
postnego bazaru w Moskwie, peánego
wszelakich produktów. Wstając rano,
pierwszego dnia Wielkiego Postu,
gáówny bohater ksiąĪki – cháopiec,
czuje, Īe wszystko jest „nowe”, Īe nastaá „wyjątkowy dzieĔ”, Īe doroĞli starają siĊ unikaü sporów. Wspomina, Īe
grzechem jest Ğmiech i naleĪy
„przygotowywaü duszĊ”. ZauwaĪa, Īe
zniknĊáy z okien zasáony i bĊdzie biednie do samej Paschy. W salonie na
meble naáoĪono stare pokrowce, lampy okutano w kokony i nawet jedyny
obraz – „PiĊknoĞü na przyjĊciu” – zakryto przeĞcieradáem. A jedzenie?
Czym bĊdą karmiü cháopca w czasie
postu? W sieniach stoją miski z Īóátymi solonymi ogórkami, z wetkniĊtymi
w nie parasolkami kopru; z siekaną
kapustą, kiszoną, gĊsto posypaną anyĪem – jaka pokusa. SkubiĊ palcami –
jak chrzĊĞci! DajĊ obietnicĊ poĞciü
caáy post. Po co jeĞü niepostne, które
Biuletyn Informacyjny 1/2016

gubi duszĊ, jeĞli i bez tego wszystko
jest smaczne? BĊdą gotowaü kompot,
robiü kotlety ziemniaczane z konfiturą
i zasmaĪką, chleb z makiem i zawijasami z masy makowej, róĪowe baranki, buáeczki w ksztaácie krzyĪa na niedzielĊ Adoracji KrzyĪa, mroĪoną ĪurawinĊ z cukrem, orzechy w syropie,
kandyzowane
migdaáy,
moczony
groch, obwarzanki i buáeczki. PraĪoną
kaszĊ gryczaną z cebulą, zapiü kwasem. A postne buáeczki droĪdĪowe
z grzybami, a gryczane naleĞniki z cebulą w soboty, a kutia z marmoladą
w pierwszą sobotĊ!
Nie, z gáodu nikt tu nie zginie. Od
razu wiadomo, Īe te wszystkie potrawy i áakocie, chociaĪ nie stoją
w sprzecznoĞci z cerkiewnym ustawem – są radoĞcią dla sáabych, przede
wszystkim dzieci, aby lĪej im byáo
przetrwaü post.

Dzieciħca radoƑđ. za: www.pravmir.ru

Czas duchowej radoƑci
Wydawaü by siĊ mogáo, Īe nastanie dáugiego postu powinno powodowaü tĊsknotĊ, przygnĊbienie, strach.
Lecz w przywoáanym fragmencie
„Roku PaĔskiego” widaü coĞ dokáadnie odwrotnego – oczekiwanie na nowe, emocjonujące nawet maáe dziecko. RównieĪ dzisiaj zauwaĪamy, Īe
chrzeĞcijanie z niecierpliwoĞcią czekają na Wielki Post, cieszą siĊ z niego
i podczas pierwszych jego dni wyglądają
jakby
ĞwiĊtowali.
ĺdokoĔczenie na str. 23

Cerkwie Wilna
Sobór Przeczystej Bogurodzicy
Wielu turystów z Polski z sentymentem odwiedza Wilno. WĞród nich jest teĪ wielu prawosáawnych, dla których
wyjazd czĊĞciej staje siĊ pielgrzymką, niĪ wycieczką. W Wilnie jest bowiem wiele bardzo starych cerkwi prawosáawnych. Są tam teĪ relikwie Trzech WileĔskich MĊczenników, którym warto siĊ pokáoniü. Warto teĪ pamiĊtaü
o naszej wspólnej historii. O tym, Īe kiedyĞ i Podlasie byáo czĊĞcią Wielkiego KsiĊstwa Litewskiego.
Wybraáem siĊ i ja. Najpierw zacząáem szukaü informacji. Przy czytaniu informatorów peánych prawd, póáprawd i nieprawd co rusz przypominaáy mi siĊ sáowa ksiĊdza Tischnera o trzech prawdach góralskich... Spróbujmy wiĊc spojrzeü na historiĊ Prawosáawia i cerkwi wileĔskich z punktu widzenia czáowieka prawosáawnego i chociaĪ w malutkiej czĊĞci uáatwiü ich zwiedzanie.
Katedralny sobór pod wezwaniem
ZaĞniĊcia Przeczystej Matki BoĪej jest
znany przede wszystkim jako sobór
Preczistienski. Jest tak nazywany
przez wiernych na czeĞü Przeczystej
Bogurodzicy. MieĞci siĊ na Starym
MieĞcie, w dolinie, na brzegu rzeki
Wilejki, przy ul. Maironio 14.

Litewskiego Aleksandra, córkĊ wielkiego KsiĊcia Moskiewskiego Iwana
III. Molebien odprawiá archimandryta
Makary, który póĨniej zostaá metropolitą, poniósá mĊczeĔską Ğmierü z rąk
Tatarów i zostaá zaliczony w poczet
ĞwiĊtych. Na jego czeĞü poĞwiĊcony
jest prawy oátarz soboru.

ZÄþÄ®

WaĪne jest i to, Īe w 1495 r.,
w soborze Przeczystej Bogurodzicy
wspomniany wyĪej Makary zostaá
wyniesiony na stanowisko Metropolity Kijowskiego.

Sobór Preczystenski jest drugą pod
wzglĊdem
wieku
chrzeĞcijaĔską
Ğwiątynią w stolicy Litwy – Wilnie.
ĝwiątynia zostaáa zbudowana przez
Wielkiego
KsiĊcia
Litewskiego
Olgierda w 1346 r. dla jego drugiej
Īony Julianny Twerskiej. Wedáug
Ğwiadectwa
kroniki
Nikona
(ɇɢɤɨɧɨɜɫɤɚɹ ɥɟɬɨɩɢɫɶ) ksiąĪĊ zostaá tutaj teĪ pochowany w 1377 r. Na
frontonie znajduje siĊ pamiątkowa tablica: ɏɪɚɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɩɪɢ ȼɟɥɢɤɨɦ
ɤɧɹɡɟ Ɉɥɶɝɟɪɞɟ ɜ 1346 ɝɨɞɭ…
ɢ ɩɨɥɨɠɢɲɚ ɬɟɥɨ ɟɝɨ ɜ ɰɟɪɤɜɢ
ɉɪɟɫɜɹɬɨɣ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɵ ɜ ȼɢɥɶɧɟ,
ɸɠɟ ɫɚɦ ɫɨɡɞɚ1. Starsza od niej
w Wilnie jest tylko cerkiew Piatnicka.
Gdy na początku XVIII w. budynek zostaá przeznaczony na teatr anatomiczny, to w piwnicach znaleziono
metalową tablicĊ ze sáowiaĔskim napisem Ğwiadczącym, Īe tutaj zostaáa
pochowana Julianna Olgierdowa,
Wielka KsiĊĪna Litewska.
Tutaj w 1495 r. uroczyĞcie witano
HelenĊ, narzeczoną Wielkiego KsiĊcia
ĝwiątynia wybudowana za Wielkiego
KsiĊcia Olgierda w 1346 roku... i poáoĪyáa
ciaáo jego w cerkwi PrzeĞwiĊtej Bogurodzicy w Wilnie, którą sam zbudowaá.

1

W 1513 r. zostaáa pogrzebana
w tym soborze królowa Helena Iwanowna, Īona wielkiego ksiĊcia litewskiego i króla polskiego Aleksandra
JagielloĔczyka.
PÊóÝãÄ®
® Ä¹óāÄ®¹Ýþ óùÙþÄ®
WileĔska cerkiew na czeĞü ZaĞniĊcia Matki BoĪej zostaáa ufundowana w
1346 r. przez wielkiego ksiĊcia litewskiego Olgierda dla jego drugiej Īony,
ksiĊĪniczki twerskiej Julianny. Zaproszeni architekci kijowscy zbudowali ją
na podobieĔstwo cerkwi ĝwiĊtej Sofii
Jarosáawa Mądrego (ɋɨɮɢɣɫɤɢɣ
ɫɨɛɨɪ). Miejsce do budowy wybrano
na lewym brzegu rzeki Wilny (teraz
Wilejka) w centrum ruskiego osiedla.
Aktywny udziaá w budowie tej Ğwiątyni – jak i wielu innych w Wilnie – braáa Julianna Twerska.
Sobór zostaá w 1348 r. poĞwiĊcony
przez biskupa wáodzimierskiego Aleksego, namiestnika Metropolity Kijowskiego i caáej Rusi, zaproszonego przez
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wielkiego ksiĊcia litewskiego Olgierda.
Aleksy wyĞwiĊciá ĞwiątyniĊ na czeĞü
ZaĞniĊcia Przeczystej Bogurodzicy.
W tym miejscu naleĪy zauwaĪyü,
iĪ historiografia przypisuje ksiĊĪnej
Juliannie wpáyw nie tylko na ksiĊcia
Olgierda, lecz i na JagieááĊ. Postaü
ksiĊĪnej miaáa znaczne oddziaáywanie
na miejsce prawosáawia w dziejach
Wielkiego KsiĊstwa Litewskiego.
Cerkiew zyskaáa na znaczeniu za
panowania Witolda Kiejstutowicza,
który zabiegaá o samodzielną Litewską MetropoliĊ Prawosáawną. 15 listopada 1415 r. na soborze biskupów
w Nowogródku zostaá wybrany na
„MetropolitĊ Kijowa i Caáego PaĔstwa Litewskiego” Grzegorz Camblak
(chirotonia w 1416 r.). W tym soborze
oprócz biskupów udziaá brali archimandryci i ihumeni oraz liczne grono
mnichów i duchowieĔstwa. Obecni
byli równieĪ bojarzy, kniaziowie
i sam ksiąĪĊ litewski. Nowy metropolita przeprowadziá siĊ do Wilna, a sobór otrzymaá status i nazwĊ katedralnego soboru metropolitalnego.
16 lutego 1495 r.2, gdy zawierane
byáo maáĪeĔstwo wielkiej ksiĊĪnej
Heleny Iwanowny z wielkim ksiĊciem
litewskim Aleksandrem, do tej Ğwiąty2

Wielu autorów podaje datĊ 15 lutego
1495 r. RównieĪ w kronice Latopisiec
Litwy i Kronice Ruskiej I. Daniáowicza jest
napisane: I prijdosza w W ilnu fewralia
w XV, w nedeliu o báudnom synu..., a ta
wypadaáa 16 lutego 1495 r.! TakĪe w opisie podróĪy zawartym w Skarbiec diplomatów t. 2 I. Daniáowicza, N. 2085,
str.239-241 mówi siĊ o tym, Īe ksiĊĪna
wjechaáa do Wilna w niedzielĊ.
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ni ɩɪɢɢɞɟ ɢ ɬɭ ɦɨɥɟɛɧɵ ɩɟɲɚ
ɢ ɨɬɬɭɞɚ ɤ ɜɟɧɱɚɧɢɸ ɫ ɜɟɥɢɤɢɦ
ɤɧɹɡɟɦ Ʌɢɬɨɜɫɤɢɦ, ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ
ɤɨɪɨɥɟɦ ɉɨɥɶɫɤɢɦ, ɩɨɢɞɟ3. Pozbawiona moĪliwoĞci wybudowania swojej cerkwi domowej, ksiĊĪna ciągle
bywaáa na naboĪeĔstwach w soborze
Przeczystej Bogurodzicy. Helena która umiaáa doskonale pogodziü ĪarliwoĞü w wierze prawosáawnej z lojalnoĞcią wobec paĔstwa polskiego i wyrzekaáa siĊ wszelkich usiáowaĔ propagandy swej wiary wĞród katolików,
nie domagaáa siĊ nowej Ğwiątyni, poniewaĪ dla niej w zupeánoĞci wystarczaá prawosáawny koĞcióá N.M.P.
Przeczystej nad Wilenką na Zarzeczu4.
Pod sklepieniem tej Ğwiątyni Helena
zostaáa pochowana w 1513 r.
W 1506 r. zawaliáa siĊ gáówna kopuáa soboru i naboĪeĔstwa zostaáy
przeniesione czasowo do cerkwi Spasskiej. Sobór zostaá odbudowany zabiegami i za Ğrodki obroĔcy Prawosáawia
w Wielkim KsiĊstwie Litewskim,
wielkiego hetmana litewskiego, ksiĊcia Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego. Ostrogski rozpocząá przebudowĊ cerkwi katedralnej Przeczystej Bogarodzicy za zgodą Zygmunta Starego
(19.VI.1511)5. Rekonstrukcja soboru
trwaáa do 1522 r. KsiąĪĊ podarowaá
równieĪ soborowi swoją wieĞ ĝwirany
– odlegáą od Wilna o okoáo 24 km –
na utrzymanie czterech kapáanów
i dwóch diakonów. Jednak w 1636 r.
sobór utraciá te ziemie.
UÖ» ÝÊÊÙç
Po koniec XVI w. zostaáa zawarta
Unia Brzeska. Prawosáawną wspólnotĊ Litwy dosiĊgáy przeĞladowania.
W tym soborze w 1609 r. metropolita
Hipacy Pociej ogáosiá uniĊ z KoĞcioáem Rzymskim i sobór Przeczystej
Bogurodzicy w tymĪe roku przeszedá
w rĊce unitów.
3

Przyszáa i tu molebny odĞpiewaáa i stąd
na Ğlub z wielkim ksiĊciem litewskim, nastĊpnie królem polskim, poszáa.
4
K. Chodynicki, KoĞcióá Prawosáawny
a Rzeczpospolita Polska, Warszawa 1934,
str. 80
5
K. Chodynicki, op. cit., str. 81
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Sobór PreczysƟenski. Autor: Frederic Pastre

XVII i XVIII w. to czas zamieszek
i wojen, które nie ominĊáy równieĪ soboru. Wiele ucierpiaá on od poĪarów,
byá przebudowywany tracąc cechy poprzedniego wyglądu.
21 lipca 1610 r. – podczas poĪaru
caáego miasta – spaliáo siĊ piĊü cerkwi. Páomienie nie oszczĊdziáy
i soboru Przeczystej Bogurodzicy.
Spaliáy siĊ pokoje metropolity, zostaá
uszkodzony dach Ğwiątyni. Po tym
poĪarze sobór zostaá odbudowany w
stylu koĞcioáów rzymskokatolickich.
W takiej postaci dotrwaá do 1748 r.,
gdy nowy poĪar uszkodziá go z zewnątrz i wewnątrz. Unicki monaster
ĝwiĊtej Trójcy, do którego sobór byá
przypisany, nie troszczyá siĊ zbytnio
o jego restauracjĊ. W nastĊpstwie tego
naboĪeĔstwa odbywaáy siĊ bardzo
rzadko, a nastĊpnie w ogóle zostaáy
zaniechane. ĝwiątynia Przeczystej
Bogurodzicy pozostawaáa w caákowitym zaniedbaniu.
W 1785 r. unicki metropolita Jason
Junosza Smogorzewski – pochodzący
z polskiej, katolickiej szlachty – odbudowaá tĊ ĞwiątyniĊ. Jednak jej ubogi
wygląd w niczym nie przypominaá juĪ
dawnej ĞwietnoĞci. Nie byáo juĪ kopuáy i wieĪ, wstawiono strzelistą attykĊ
na frontowej Ğcianie budynku.
WileĔski sobór – sáynący niegdyĞ
i zewnĊtrznym piĊknem budynku i bogactwem wystroju wewnĊtrznego – zostaá powaĪnie zaniedbany. Cudotwórczą
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ikonĊ Matki BoĪej, wszystkie jej drogocenne ozdoby i caáe cerkiewne wyposaĪenie przeniesiono do cerkwi ĝwiĊtej
Trójcy. Proboszcz monasteru ĝwiĊtej
Trójcy nakazaá nawet wyciągnąü Īelazo
áączące Ğciany i okna w cerkwi Przeczystej Bogurodzicy i wykorzystaá je na
okucia swego powozu.
Wraz z likwidacją w 1795 r. unickiej metropolii na Litwie zostaáa zlikwidowana i katedra w Wilnie. Jej
wáasnoĞü przekazano monasterowi
ĝwiĊtej Trójcy, a duchowieĔstwo
zwolniono. Jeszcze na początku XIX
stulecia naboĪeĔstwa w soborze Przeczystej Bogurodzicy byáy z rzadka odprawiane przez mnichów-bazylianów
z
monasteru
ĝwiĊtej
Trójcy.
W 1805 r. budynek soboru zostaá
przekazany rzymskokatolickiej Akademii Duchownej. Zamierzano umieĞciü w nim seminarium, lecz projekt
ten nie zostaá zrealizowany. W 1807 r.
budynek soboru Przeczystej Bogurodzicy przekazano resortowi wojskowemu, który urządziá w nim spichlerz
zboĪowy. W 1808 r. zwierzchnik diecezji unickiej Jozafat Buáhak sprzedaá
budynek Uniwersytetowi WileĔskiemu za 8000 rubli.
Budynek zostaá radykalnie przebudowany w duchu klasycyzmu przez
architekta Michaáa Szulca. Wewnątrz
zostaá przegrodzony murowanymi
Ğcianami wzdáuĪ i w poprzek na szeĞü
czĊĞci. W pionie budynek podzielono

na dwie kondygnacje. Na górnej urządzono sale wykáadowe i bibliotekĊ.
Na dolnej kondygnacji, w czĊĞci oátarzowej, wykonano oddzielne pomieszczenie laboratoryjne przebijając na
wejĞcie do niego górne miejsce. Z nie
mniejszym szacunkiem postąpiono
i z zewnĊtrznym wyglądem Ğwiątyni.
NaroĪne wieĪe – dwie frontowe i póánocno-wschodnia – zostaáy zburzone.
Zmieniono okna, zaĞ okáadziny i inne
ozdoby zostaáy obciosane i wygáadzone. Ze starej konstrukcji pozostaáa tylko wypukáoĞü oátarza ze wschodniej
strony i wieĪa na poáudniowowschodnim
rogu
budynku.
13 paĨdziernika 1815 r. nastąpiáo
otwarcie teatru anatomicznego.
Po zamkniĊciu Uniwersytetu WileĔskiego po powstaniu listopadowym
1830–1831 rozpoczĊáy siĊ zmiany
wáaĞcicieli i przeznaczenia budynku.
Najpierw mieĞciáa siĊ tu Akademia
Medyczno-Chirurgiczna, potem koszary, archiwum, pomieszczenia targowe i gospodarcze, prywatne pomieszczenia mieszkalne, a w czĊĞci
oátarzowej ulokowaáa siĊ kuĨnia.
OçÊó ÝÊÊÙç
Za prawosáawnego metropolity Litewskiego i WileĔskiego Józefa
(Siemaszko) uĞwiadomiono waĪnoĞü
odbudowy starego soboru w miarĊ
moĪliwoĞci w jego pierwotnej postaci,
z zachowaniem jego mocnych Ğcian.
W 1864 r. generaá-gubernator wileĔski Michaiá N. Murawjow zorganizowaá wszechrosyjską zbiórkĊ datków
na odbudowĊ Ğwiątyni. Ofiary páynĊáy
z caáej Rosji zarówno w postaci pieniĊdzy, jak i wyposaĪenia. Szczególnie wraĪliwe okazaáo siĊ duchowieĔstwo moskiewskie, na czele z metropolitą moskiewskim Filaretem, które
ofiarowaáo 34000 rubli i moskiewscy
kupcy – 5000 rubli.
30 sierpnia 1865 r. odbyáo siĊ uroczyste rozpoczĊcie odbudowy soboru
Przeczystej Bogurodzicy. Roboty
trwaáy równo trzy lata wedáug projektu i pod kierownictwem uznanych architektów Aleksandra Rezanowa i Ni-

koáaja Czagina. OstroĪnie – zachowując dawne fragmenty budowli – dodali
oni do fasady formy nawiązujące do
Ğredniowiecznej architektury gruziĔskiej. W pomyĞlnym biegu i zakoĔczeniu robót swój wkáad miaá Andrej
N. Murawjow, rodzony brat Michaiáa,
zgáĊbiający historiĊ ruskich ĞwiątyĔ.
Podczas swego pobytu w Wilnie,
imperator Aleksander II, oglądając
odbudowĊ Ğwiątyni poleciá 19 czerwca 1867 r. przekazaü brakującą do zakoĔczenia odbudowy kwotĊ 57000 rubli z kasy paĔstwowej. Podarowaá teĪ
soborowi ikonĊ PrzeĞwiĊtej Bogurodzicy „Poczajewska”.
Natychmiast po zakoĔczeniu robót
– 22 paĨdziernika 1868 r. – dokonano
uroczystego poĞwiĊcenia Ğwiątyni pod
wezwaniem ZaĞniĊcia Matki BoĪej.
Z powodu choroby metropolity Józefa
(Siemaszko), poĞwiĊcenia dokonaá arcybiskup Antoni (Zubko). Od tej pory
naboĪeĔstwa w Ğwiątyni są odprawiane nieprzerwanie po dzieĔ dzisiejszy.
12 listopada 1868 r. poĞwiĊcono
boczny oátarz ku czci Ğw. Aleksego,
metropolity kijowskiego, moskiewskiego i caáej Rusi, który poĞwiĊcaá cerkiew
Przeczystej Bogurodzicy po jej wybudowaniu w 1348 r. przez Olgierda.
22 paĨdziernika 1871 r. w soborze
Przeczystej Bogurodzicy poĞwiĊcono
drugi oátarz boczny ku czci Ğw. mĊczennika Makarego, metropolity kijowskiego. To tutaj ten hierarcha zostaá wyniesiony na metropolitĊ kijowskiego. W drodze z Wilna do Kijowa
– do swej nominalnej siedziby – metropolita Makary zostaá zamĊczony
przez Tatarów Perekopskich. Wydarzyáo siĊ to 1 maja 1497 r. we wsi
Strigoáowo nad rzeką Prypecią. BĊdąc
jeszcze namiestnikiem metropolity,
archimandrytą wileĔskiego monasteru
ĝwiĊtej Trójcy, ojciec Makary odprawiá dziĊkczynny molebien z okazji
Ğlubu ksiĊĪnej Heleny i Wielkiego
KsiĊcia Litewskiego Aleksandra.
Razem z bocznym oátarzem Ğw.
Makarego poĞwiĊcono przerobiony
poprzedni ikonostas gáównego oátarza
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soboru, poĞwiĊconego w ten sam
dzieĔ, trzy lata wczeĞniej. Podczas
prac ikonostas zostaá podniesiony
o jeden poziom i staá siĊ piĊciopoziomowy. Po jego bokach pojawiáy siĊ
dwa nowe czteropoziomowe ikonostasy zharmonizowane z gáównym i nadające soborowi wygląd cerkwi
trójoátarzowej.
I»ÊÄÊÝãÝ
Bogaty ikonostas zostaá wypeániony ikonami przez czáonka Akademii
Nauk i dyrektora WileĔskiej Szkoáy
Rysunkowej Iwana P. Trutniewa. Byá
on teĪ przez dwa dziesiĊciolecia starostą Ğwiątyni. Ikonostas gáówny skáada
siĊ z piĊciu poziomów ikon uwieĔczonych krzyĪem.
W ikonostasie gáównym najwyĪej
znajduje siĊ poziom praojcowski
(starotestamentowi przodkowie Jezusa
Chrystusa). Przedstawia on Starotestamentową Cerkiew od Adama do MojĪesza. Tam moĪna zobaczyü ikony
Abrahama, Izaaka, Jakuba, Adama,
Melchisedeka, Noego i innych. Centralną ikoną tego poziomu jest ikona
ĝwiĊtej Trójcy.
PoniĪej znajduje siĊ poziom proroków reprezentujących Cerkiew Starotestamentową od MojĪesza do Jana
Chrzciciela. Przedstawia on okres prawa
MojĪeszowego. Skáada siĊ z wyobraĪeĔ
proroków ze zwojami, na których są wypisane proroctwa dotyczące nadchodzącego Mesjasza – Jezusa Chrystusa.

Ikonostas. Autor: Frederic Pastre
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Na Ğrodku tego poziomu jest
umieszczona ikona Matki BoĪej
„Znak”. Jest to przedstawienie proroctwa proroka Izajasza ɫɟɝɨ ɪɚɞɢ ɞɚɫɬ
Ƚɨɫɩɨɞɶ ɋɚɦ ɜɚɦ ɡɧɚɦɟɧɢɟ, ɫɟ Ⱦɟɜɚ
ɜɨ ɱɪɟɜɟ ɩɪɢɦɟɬ, ɢ ɪɨɞɢɬ ɋɵɧɚ,
ɢ ɧɚɪɟɤɭɬ ɢɦɹ ȿɦɭ ɂɦɦɚɧɭɢɥ.6
(Iz 7,14).
Te dwa poziomy przedstawiają zapowiedĨ Nowotestamentowej Cerkwi.
Ikona Bogurodzicy wskazuje na bezpoĞredni związek miĊdzy Starym
i Nowym Testamentem. KaĪdy z tych
poziomów przedstawia okreĞlony
okres historii i ma związek z centralną
ikoną jako ukoronowaniem proroctw.
Trzeci poziom od góry dotyczy juĪ
Nowego Testamentu, czasów po Narodzeniu Chrystusa. Są tutaj przedstawione wydarzenia nowotestamentowe
tworzące roczny cykl liturgiczny.
Skáadają siĊ z 12 ikon wedáug liczby
dwunastu najwaĪniejszych Ğwiąt Cerkwi prawosáawnej: Narodzenie Chrystusa, Chrzest, Spotkanie, Wjazd do
Jerozolimy, Wniebowstąpienie, Przemienienie, Narodzenie Bogurodzicy,
Wprowadzenie do Ğwiątyni, Zwiastowanie, ZaĞniĊcie oraz PiĊüdziesiątnicĊ
i Podniesienie KrzyĪa. Centralną ikoną tego poziomu jest ikona Mistycznej Wieczerzy, która jest umieszczona
nad wrotami królewskimi.
Czwarty poziom od góry to Deesis
(Modlitwa). Centrum tego poziomu
ikonostasu jest ikona Zbawiciela
przedstawionego jako groĨny SĊdzia,
pojawiający siĊ by sądziü Ğwiat.
Z prawej i z lewej strony Jezusa Chrystusa są ikony Matki BoĪej i Jana
Chrzciciela. Poziom Deesis przedstawia modlitwy Cerkwi o pokój. Ci
przedstawiciele ziemskiego Ğwiata,
którzy osiągnĊli ĞwiĊtoĞü i wstąpili
juĪ do Królestwa Niebieskiego, modlitewnie stają przed tronem Chrystusa – SĊdziego, proszą o zejĞcie do zebranej w Ğwiątyni Cerkwi ziemskiej.
W najniĪszym poziomie ikonostasu – po obu stronach wrót królew6

Dlatego Pan sam da wam znak: Oto
Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie
Go imieniem Emmanuel.
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skich – są umieszczone ikony Zbawiciela i Matki BoĪej. Obok ikony
Chrystusa znajduje siĊ patronalna ikona Ğwiątyni – ZaĞniĊcia Matki BoĪej.
Na wrotach królewskich umieszczone
są ikony czterech Ewangelistów.
Cechą charakterystyczną jest to, Īe
w ikonostasie soboru Przeczystej Bogurodzicy jest obecny caáy zastĊp
ĞwiĊtych lokalnych, w tym Ğw. Eufrozyna Poáocka (+1173), Ğw. Cyryl Turowski (+1194), Ğw. Eupraksja
(+1243), pskowska ksiĊĪna, córka litewskiego ksiĊcia Rogwoáoda Borysowicza. W ikonostasie soboru Przeczystej Bogurodzicy jest ikona Ğw. Julianny, ksiĊĪnej HolszaĔskiej, pochodzącej z rodu wielkich ksiąĪąt litewskich (+1540). Jest tam takĪe podobizna Ğw. Teodozego (Ɏɟɨɞɨɫɢɹ),
w Īyciu Ğwieckim ksiĊcia Fiodora
Ostrogskiego – mĊĪnego obroĔcy prawosáawia w wojnie áuckiej (1432–
1433) za czasów Wáadysáawa Jagieááy.
Wszystkie ikony przedstawiające
ĞwiĊtych lokalnych znajdują siĊ
w ikonostasie bocznego oátarza Ğw.
Makarego. Tworzą one swego rodzaju
historyczną kronikĊ regionu.
SãÄ ÊÄù
Wchodząc do Ğwiątyni moĪna zobaczyü po prawej i po lewej stronie
monumentalne ikony ĞwiĊtych równych apostoáom ksiĊcia Wáodzimierza
i ksiĊĪnej Olgi, Konstantyna i Heleny
i inne przywiezione z soboru Ğw. Izaaka (ɂɫɚɚɤɢɟɜɫɤɢɣ ɫɨɛɨɪ) z SanktPetersburga.
Obok lewej kolumny Ğwiątyni
zbudowano kiot ku pamiĊci ĞwiĊtego
Jana Kronsztadzkiego. Napis na kiocie gáosi, Īe Ğw. Jan Kronsztadzki jest
honorowym czáonkiem wspólnoty
Przeczystej Bogurodzicy. Wiadomo,
Īe w paĨdzierniku 1893 r. – podczas
wizyty w Wilnie – Ğw. Jan modliá siĊ
w Ğwiątyni Przeczystej Bogurodzicy,
a w 1907 r. báogosáawiá cerkiewną
wspólnotĊ ikoną ĞwiĊtego Mikoáaja
Cudotwórcy.
Na prawej kolumnie Ğwiątyni
znajduje siĊ kiot z ikoną PrzeĞwiĊtej
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Bogurodzicy „Poczajewska” – dar rosyjskiego imperatora Aleksandra II.
Za kolumną mieĞci siĊ duĪa cudotwórcza
ikona
Matki
BoĪej
„Iwierska”.
Na Ğcianach soboru Przeczystej Bogurodzicy są umieszczone cztery marmurowe páyty pamiątkowe poĞwiĊcone
Īoánierzom rosyjskim polegáym w powstaniu styczniowym 1863–1864.
Po drugiej wojnie Ğwiatowej parafia zostaáa oficjalnie zarejestrowana
w 1948 r. W 1949 i 1957 Ğwiątynia
przechodziáa kapitalny remont.
W latach osiemdziesiątych XX w.,
za arcybiskupa Wiktoryna (Bielajew,
1978–1989) byáy przeprowadzone zewnĊtrzne prace remontowe Ğwiątyni,
podczas których na stronie wschodniej
odkryto fragmenty dawnego ceglanego muru. Stwierdzono równieĪ, Īe poáudniowo-wschodnia baszta byáa najmniej uszkodzona i jest rówieĞnicą
baszty Giedymina.
Bardzo waĪna dla prawosáawnej
wspólnoty Litwy byáa wizyta Patriarchy Moskiewskiego i Caáej Rusi
Aleksego II w lipcu 1997 r. Jego
ĝwiątobliwoĞü odprawiá w katedralnym soborze Przeczystej Bogurodzicy
Boską LiturgiĊ, zwróciá siĊ do modlących siĊ z duchowym przesáaniem
i pobáogosáawiá wspólnotĊ Przeczystej
Bogurodzicy „KazaĔską” ikoną Matki
BoĪej przywiezioną z Moskwy.
W 1998 r. – za metropolity WileĔskiego i Litewskiego Chryzostoma –
odnowiono
wnĊtrza
Ğwiątyni,
a w 2004 r. przeprowadzono równieĪ
zewnĊtrzne prace restauracyjne.
Podczas ostatnich dziesiĊcioleci sobór katedralny Przeczystej Bogurodzicy staá siĊ centrum duchowego oĞwiecenia i Īycia religijnego. W Ğwiątyni
dziaáa szkoáa niedzielna, skáadająca siĊ
z kilku klas. Nauczana jest religia, historia Cerkwi, historia Rosji, Ğpiew cerkiewny. Od koĔca lat 90 ubiegáego
wieku odbywają siĊ tu wystĊpy uczestników miĊdzynarodowego festiwalu
rosyjskiej muzyki cerkiewnej.
Aleksy Kordiukiewicz

ĺ„Post dzieci…” dokoĔczenie ze str. 5

Spójrzcie na twarze prawosáawnych
w czasie wielkich powieczerzy, kiedy
czytany jest wielki kanon Ğw. Andrzeja z Krety. JakieĪ wewnĊtrzne skupienie, jaka radoĞü i rozpromienienie!
A przecieĪ – wedáug Ğwieckich kryteriów – ludzie ci cierpią ograniczenia,
niedostatek, niewygody… „Ale dusza
siĊ raduje!” – mawiają prawosáawni.
Pisaá o tym Ğw. Jan Záotousty: (… )
dla chcących modliü siĊ i myĞleü
o rzeczach wzniosáych, post jest zajĊciem przyjemnym i upragnionym. Jak
zdrowie ciaáa przynosi wielką radoĞü,
tak teĪ dobry stan duszy daje jeszcze
wiĊksze zadowolenie.
To wáaĞnie duchową radoĞcią,
a nie przygnĊbieniem, przepeánione są
cerkiewne hymny pierwszych dni
Wielkiego Postu. Otwórzmy Triodion
Postny. W stycherionach i kanonie
„czystego poniedziaáku” post nazywany jest „matką czystoĞci”, „Īyciem
anielskim”. OkreĞlany jest mianem
twardej tarczy, chroniącej od ataków
nieprzyjaciela. Przyrównywany jest
do jasnej, Ğwiątecznej szaty, zaáoĪonej
zamiast starej, ciemnej: Przyodziawszy siĊ w jasną szatĊ postu, zedrzyjmy
z siebie ciemną i ciĊĪką szatĊ obĪarstwa. Przesyt, obĪarstwo, okreĞlane
jest ciĊĪkim, bowiem powoduje
w czáowieku ociĊĪaáoĞü, ociĊĪaáoĞü
Drabina do nieba. za: ruicon.ru

nie tylko ciaáa, ale przede wszystkim
duszy, która okazuje siĊ w niewoli
ciĊĪkich namiĊtnoĞci. Post pomaga siĊ
z nich wyswobodziü. JednoczeĞnie
wielu chrzeĞcijan zauwaĪa, Īe w czasie Wielkiego Postu owa radoĞü sáabnie, przechodząc w oczekiwanie jego
koĔca: „ĩeby Pascha nastaáa szybciej…” CzĊsto zdarza siĊ tak, bowiem
zbyt wiele nadziei pokáadamy
w samym poĞcie, który nie jest postem dla postu.

Cel postu
ĝwiĊci Ojcowie, mówiąc o znaczeniu postu, nie uwaĪają go za coĞ wystarczającego do zbawienia. W Īywocie Ğw. Makarego Wielkiego znajdujemy opowiadanie o jego spotkaniu
z diabáem, który miĊdzy innymi powiedziaá: „Wszystko, co czynisz, czyniĊ i ja. Ty poĞcisz – ja w ogóle nie
jem. Ty czuwasz – ja w ogóle nie
ĞpiĊ”. RzeczywiĞcie, jak wiemy z nauki ĞwiĊtych Ojców, nawet najsroĪszy
post nie przyniesie poĪytku, jeĪeli towarzyszą mu pycha i osądzanie bliĨnich. Bez pokory zbawienie jest niemoĪliwe. Post nie jest niezaleĪną cnotą. Nie jest on pokorą, ale pomaga
w jej zdobywaniu. Nie jest czystoĞcią
ale pomaga w jej zaskarbianiu. Post
jest dziaáaniem, przy czym dziaáaniem
cielesnym. Tak teĪ naleĪy rozumieü
sáowa Ğw. Jana Kasjana: Nie pokáadamy nadziei w jednym tylko poĞcie. Nie
jest on sam z siebie dobry, ani sam
z siebie niezbĊdny. Zachowywany jest
z poĪytkiem, dla zaskarbienia czystoĞci serca i ciaáa, aby przytĊpiwszy Īądáo ciaáa, czáowiek osiągnąá uspokojenie ducha. W taki oto sposób celem
postu nie jest torturowanie siebie,
umartwianie ciaáa – jak uwaĪają niektórzy, a jego ukorzenie przed wyĪszą
czĊĞcią ludzkiej istoty – duchem.
Wszyscy wiedzą, co znaczy byü
„sáugą Īoáądka”. U takiego „sáugi” potrzeby cielesne kierują caáym postĊpowaniem. Z nimi związane są wszystkie myĞli i uczucia. To upodabnia
czáowieka do zwierzĊcia. Ten, który
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korzy postem ciaáo, uwalnia ducha
spod jego panowania. Jak i dlaczego
tak siĊ dzieje? Trudno odpowiedzieü.
Ale o bliskiej zaleĪnoĞci stanu cielesnego i duchowego wiemy z pouczeĔ
ĞwiĊtych Ojców i naszej wáasnej praktyki. ZauwaĪono, Īe jedzenie niepostne, jako rozpalające i potĊgujące
w nas namiĊtnoĞci, utrudnia modlitwĊ
i rozmyĞlania o rzeczach duchowych.
Cerkiew zatem uwalnia nas od niego.
Ale i to nie jest najwaĪniejsze. ĝwiĊtego AmbroĪego z Optiny spytano:
CzyĪ nie wszystko jedno dla Boga, jakie jedzenie spoĪywamy?. ĝwiĊty odpowiedziaá: Nie jedzenie jest waĪne,
a przykazanie. Adam zostaá wygnany
z raju nie za obĪarstwo, nie za jedzenie, a spróbowanie zakazanego. Grzechem byáo naruszenie przykazania
przez swoją wolĊ, ze wzglĊdu na pragnienie Īoáądka. I post wáaĞnie pomaga przezwyciĊĪyü wáadzĊ Īoáądka, czyli ciaáa.
Wiele osób zauwaĪyáo, Īe zmiana
niepostnej ĪywnoĞci na lekką – postną
(chociaĪby miĊsa na rybĊ), jak teĪ
zmniejszenie jej iloĞci, czyni nas bardziej zdolnymi do Īycia duchowego.
Po sutym, kilkudaniowym obiedzie,
kieruje nami tylko jedno pragnienie –
chĊü poáoĪenia siĊ. Kiedy tylko siĊ
poáoĪysz – zaĞniesz… PowaĪne zajĊcia umysáowe są w takim stanie niemoĪliwe. Modliü siĊ jeszcze trudniej.
Dlaczego? Nie tylko dlatego, Īe jesteĞmy senni. Umysá poszczącego – mawiaá Ğw. Jan Klimak – modli siĊ trzeĨwo, a umysá niepohamowanego peány
jest nieczystych marzeĔ. Post, jak
uczą ĞwiĊci Ojcowie, „zbiera” umysá,
który w stanie przesytu ciaáa poĪywieniem
rozprasza
siĊ
myĞlami.
„Zebrany” umysá pokonuje ducha nieczystoĞci, gadulstwa i lenistwa.
Asceci, którzy na wáasnym przykáadzie poznali dziaáanie postu zauwaĪają, Īe zadowalanie ciaáa, wzmaga
jego okrutnoĞü wzglĊdem ducha.
Ten, kto zadowala ciaáo, traci
zdolnoĞü do Īycia duchowego. Ale
i osiągnąwszy swoje, Īoáądek nie po-

23

zostawia czáowieka w spokoju, wymagając zaspokojenia coraz to nowych
potrzeb… Na tym wáaĞnie polega jego
okrutnoĞü.

winny wzrastaü w posáuszeĔstwie
Cerkwi. Chciaáoby siĊ powtórzyü, Īe
post nie jest torturą i karą, lecz podporą w walce z namiĊtnoĞciami.

ĝwiĊci Ojcowie brzuch upodobniają dzikiemu zwierzĊciu, a post –
sposobowi na jego opanowanie, bądĨ
silnej uĨdzie, z pomocą której treser
lub woĨnica (ludzki umysá) podporządkowują zwierzĊ swej wáadzy. Post
– mówi Ğw. Jan Záotousty – ukarza
ciaáo i opanowuje niedobre pragnienia, duszĊ natomiast oĞwieca, uskrzydla, czyni lekką i wznoszącą siĊ ku górze (czyli zdolną do Īycia duchowego).

Dzieci nazywa siĊ anioáami.
W samej rzeczy, cóĪ moĪe byü lepszego, niĪ czyste i niezepsute dziecko,
prostoduszne i ufne, posáuszne
i kochające! Ale czy wszystkie dzieci
zawsze są takie? Czy nie zauwaĪamy
czasem, jak maáe dziecko, Īądając
speánienia swojej woli, na przekór rodzicom krzyczy, káadzie siĊ na podáogĊ i uderza nogami? Lub teĪ jak
z niedobrym wyrazem twarzy ciągnie
mamĊ za wáosy? Albo jak starsze
dzieci znĊcają siĊ nad zwierzĊtami?
Wielu z nich znane jest záodziejstwo,
brudne marzenia, zazdroĞü. Bardzo
wiele dzieci wie co to káamstwo…

W taki oto sposób post, wg sáów
Ğw. Efrema Syryjczyka: odwodzi pokusy, namaszcza na üwiczenia w poboĪnoĞci, jest wspóámieszkaĔcem
trzeĨwoĞci, przyczyną czystoĞci.
W Cerkwi prawosáawnej post jest
ogólnym zaleceniem, czyli ustanowionym dla wszystkich: mnichów, Ğwieckich, królów, biedaków, dorosáych
i dzieci. Nie jest on jednak przykrym
obowiązkiem, czy teĪ karą… NaleĪy
go rozumieü jako Ğrodek do zbawienia, swojego rodzaju lekarstwo dla
kaĪdej ludzkiej duszy. Post nie odtrąca od siebie – pisze Ğw. Jan Záotousty
– ani kobiet, ani starców, ani máodzieniaszków, ani nawet maáych dzieci.
Wszystkim otwiera wrota, wszystkich
przyjmuje, aby wszystkich zbawiü.

Po co dla dzieci post?
Rozwijający siĊ dzieciĊcy organizm potrzebuje poĪywienia. „Chwaáa
Bogu – mówią rodzice o swoim dziecku – Īe dobrze je. Po co te ograniczenia dni i okresów? Po co pozbawiaü
dziecko tego, co z chĊcią je? Zresztą,
po co w ogóle dzieci mają poĞciü?
Niech doroĞli grzesznicy poszczą…”.
Dlaczego? Po to, po co i doroĞli.
Dzieci, tak jak doroĞli, powinny uczyü
siĊ w jaki sposób podporządkowywaü
ciaáo duchowi. Tak, jak i doroĞli, poprzez wstrzemiĊĨliwoĞü w pokarmie,
powinny uczyü siĊ powstrzymywania
siĊ od wszelkiego záa. Tak samo po-
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OczywiĞcie w porównaniu z dorosáymi, dzieciom bliĪej do Ğwiata anioáów, chociaĪby przez to, Īe namiĊtnoĞci siĊ w nich jeszcze nie ukorzeniáy,
nie staáy siĊ „drugą naturą”.
ĩadne dziecko nie jest wolne od
grzechu, przy czym od pierwszych dni
swego Īycia. W ten sposób przejawiają siĊ skutki grzechu pierworodnego,
przekazywane poprzez poczĊcie i narodziny z rodziców na dzieci. Dlatego
teĪ duchowy poĪytek postu dla dzieci
jest oczywisty.
Post, jeĪeli chodzi o dziecko, to
nie brak, a czasowa zmiana rodzaju
poĪywienia. Taka przemiana daje
dziecku moĪliwoĞü üwiczenia woli.
PrzejĞcie na potrawy postne wymaga
wiadomego duchowego wysiáku, okazania wáadzy nad swoimi pragnieniami, co jest dla dziecka bardzo poĪyteczne. Stanie siĊ ono bardziej odporne, silniejsze. Post pomoĪe przygotowaü siĊ na spotkanie z nieuniknionymi Īyciowymi trudnoĞciami, z czekającą walką z namiĊtnoĞciami.
Poza tym, postnych dni w roku jest
wiĊcej niĪ niepostnych. CzyĪ nie Īal,
Īe rodzina, która powinna byü jedną
caáoĞcią, dzieli siĊ na poszczących
i nieposzczących?
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Dzieci w cerkwi. za: elhov.ru

WiĊkszoĞü prawosáawnych rodzin
problem postu dzieciĊcego rozwiązuje
bardzo prosto – poszczą doroĞli,
a razem z nimi dzieci, od najmáodszych lat (oczywiĞcie z pewnymi záagodzeniami). Dzieci przyuczone do
postu wedáug wáasnych siá, od najmáodszych lat, nie protestują przeciwko jego zasadom.
Cel postu bĊdzie osiągniĊty, jeĪeli
dziecko nie tylko zamieni jeden rodzaj
poĪywienia na inny, ale teĪ ograniczy
siĊ w rzeczach zbĊdnych i rozrywce.
Na przykáad w odpowiednie dni zrezygnuje ze sáodyczy, gáoĞnych zabaw,
telewizora.
Jakie dokáadnie namiĊtnoĞci i záe
nawyki pomaga dziecku przezwyciĊĪyü chrzeĞcijaĔski post?

Dogadzanie ǏoųČdkowi
Mówiąc o grzechu dogadzania Īoáądkowi, cicho myĞlmy zazwyczaj, Īe
mamy powaĪniejsze grzechy. Jakie
tam dogadzanie! A dzieci, jak nam siĊ
wydaje, grzech ten w ogóle nie dotyczy. Dogadzanie kojarzy nam siĊ
z uginającymi siĊ stoáami, wielkimi,
rozpáaszczonymi brzuchami, grubasami podobnymi do postaci Rabelais2
i Rubensa. Nasze wątáe i blade dzieci
zupeánie nie są do nich podobne. To
dlatego, Īe wiĊkszoĞü ludzi zna tylko
jeden rodzaj takiego dogadzania – obĪarstwo. NamiĊtnoĞü dogadzania Īoáądkowi jest jednak o wiele bardziej
záoĪona. MoĪe przejawiaü siĊ w jedzeniu ukradkiem, poza wspólnymi posiákami. Tak jest wtedy, kiedy dziecko
lub teĪ dorosáy mają niedobry nawyk
„áapaü coĞ w locie” i jeĞü samotnie,
2

François Rabelais (ok. 1494 – 1553) –
francuski pisarz satyryczny, duchowny
i lekarz.

bez modlitwy. Jedzenie ukradkiem
moĪe byü wczesne lub póĨne.
W pierwszym przypadku zdarza siĊ,
Īe w niedziele i ĞwiĊta, je siĊ przed
zakoĔczeniem liturgii, w drugim – po
wspólnej kolacji, nawet po modlitwach wieczornych, nawet nocą. Przejawem dogadzania Īoáądkowi jest takĪe áakomstwo. Przejawia siĊ ono
w rozkapryszeniu wzglĊdem jedzenia.
Dogadzanie Īoáądkowi jest odkrywcą
przypraw – napisano w „Drabinie do
nieba”.
Wszystko to ĞwiĊci Ojcowie okreĞlają mianem dogadzania Īoáądkowi.
WyjaĞniają oni, co dokáadnie áączy te
wszystkie przejawy. KaĪde dogadzanie, to jedzenie lub picie, nie z cielesnej potrzeby, lecz z chĊci dogodzenia
Īoáądkowi. Jak odróĪniü jedno od drugiego? Skąd czáowiek ma wiedzieü,
dlaczego tak ciągnie go do stoáu bądĨ
lodówki? Dlaczego od stoáu nie chce
siĊ wstawaü – czy dziaáa potrzeba cielesna, czy teĪ grzeszy on dogadzaniem Īoáądkowi? W literaturze patrystycznej podkreĞla siĊ nastĊpujące
spostrzeĪenie – przy dogadzaniu to
nie ciaáo, lecz dusza potrzebuje fizycznego poĪywienia, poniewaĪ bez
jedzenia jest jej nudno, smutno i tylko
nasycenie Īoáądka daje jej radoĞü.
W takim wáaĞnie kontekĞcie naleĪy
rozumieü sáowa Ğw. Jana Klimaka
o dogadzaniu Īoáądkowi, który bĊdący peánym krzyczy: „jestem gáodny”.
ĝwiĊci Ojcowie dają taki oto sposób rozeznania granicy miĊdzy prawdziwą potrzebą a dogadzaniem: potrzeba cielesna rozpoznawana jest po
uczuciu gáodu, kiedy jedzący nie rozsądza: smaczne, niesmaczne, bardzo
smaczne, lub teĪ: tego chcĊ, a tego nie
chcĊ, to bym zjadá. Dogadzanie natomiast, to nadmiar potrzebnego organizmowi poĪywienia, kiedy je siĊ bez
uczucia gáodu lub teĪ zachwycanie siĊ
smakiem, kiedy chcemy mieü przyjemnoĞü od samego uczucia smaku.
Niestety musimy przyznaü, Īe nie tylko ogólnie wszyscy jesteĞmy winni
Ğmiertelnego grzechu dogadzania Īoáądkowi, ale takĪe wpĊdzamy w niego

dzieci. Okazuje siĊ, Īe chcemy wychowaü je na zdrowe, radosne, a jednoczeĞnie rozwijamy w nich zgubną
namiĊtnoĞü.

Jak to siħ dzieje?
ĝw. Teofan Zatwornik, przed stu
laty napisaá w jednej z ksiąĪek: od Īywienia dzieciĊcego wiele zaleĪy
w przyszáoĞci. NiezauwaĪalnie moĪna
rozwinąü miáoĞü do przyjemnoĞci
i niepohamowanie w jedzeniu – dwa
rodzaje dogadzania, zgubne dla ciaáa
i duszy skáonnoĞci. PoĪywienie to dar
BoĪy, który otrzymujemy – jak mówi
modlitwa – we wáaĞciwym czasie. Nie
powinno ono byü niesmaczne – nie,
jeĞü trzeba z przyjemnoĞcią. Ale smak
moĪe siĊ psuü. Dzieje siĊ tak wtedy,
kiedy chcąc odczuwaü coraz wiĊcej
doznaĔ smakowych czáowiek staje siĊ
wybredny i grymaĞny wzglĊdem poĪywienia. To niestety czĊsto siĊ zdarza z dzisiejszymi dzieümi. Ich wydziwianie i wybrednoĞü są oznakami zakorzeniającej siĊ namiĊtnoĞci. Czy
jednak to nie rodzice czynią dzieci tak
wybrednymi? Na wszelkie sposoby
bawiąc siĊ smakiem, aby tylko pobudziü apetyt. Oto, jak to siĊ dzieje. Kochające serce rodzica czĊsto niepokoi
siĊ, Īe dziecko sáabo je. „Sáabo je”
i „dobrze je” to gáówne charakterystyki zdrowia dziecka. A co znaczy

„Ĩle”? – mniej niĪ chcieliby rodzice
i bez apetytu. Stąd doskonale nam
znana sytuacja: dziecko siedzi przy
stole, mama i babcia zabawiają je na
wszelkie sposoby i jednoczeĞnie karmią. Dziecko stara siĊ uciec áyĪce,
lecz od czasu do czasu, zasáuchawszy
siĊ w bajkĊ, automatycznie otwiera
usta, gdzie wlewane lub wkáadane jest
jedzenie. NastĊpnie sáyszymy nakazy
i proĞby: „Īuj…, poáykaj…”. Miska
stopniowo siĊ opróĪnia, a doroĞli są
zadowoleni, Īe dziecko zjadáo. Dziecko, które karmione jest w ten sposób
najprawdopodobniej nie jest gáodne.
W tym caáa rzecz. Nie rozumiejąc tego i bojąc siĊ pozostawienia dziecka
bez poĪywienia, rodzice wymyĞlają
coraz to nowe potrawy, mówią
o czymĞ wyjątkowo, aby zainteresowaü dziecko, przyciągnąü je do stoáu,
chociaĪ nie jest gáodne. Tak zaczyna
siĊ dogadzanie Īoáądkowi. WiĊkszoĞü
rodziców, których dzieci „sáabo jedzą”, sami tego nie zauwaĪając, dzieĔ
w dzieĔ przekarmiają swoje pociechy.
Istnieją ogólne zasady i normy Īywienia dzieci, które przestrzegane są
w wyspecjalizowanych placówkach.
Jest to tradycyjny model 3–4 posiákowy, z okreĞlonym czasem na posiáki
i nie podjadaniem miĊdzy nimi. Dobrze, kiedy rodzice przestrzegają tych
zasad.

Dyscyplina Ǐywienia
W pustelni OptyĔskiej, przy domku starca AmbroĪego zebraá siĊ táum
ludzi. Ojczulek odpowiada na pytania.
KtoĞ spytaá: „Ile razy dziennie naleĪy
jeĞü?”. Odpowiadając na pytanie,
Ğw. AmbroĪy opowiedziaá taką oto historiĊ:
W pustyni zbawiaá siĊ pewien starzec. Pewnego razu przyszáo mu do
gáowy pytanie: „ile naleĪy jeĞü w ciągu dnia?” Spotkaá kiedyĞ cháopca
i spytaá, co ten o tym myĞli. Cháopiec
odpowiedziaá: „Kiedy zgáodniejesz –
wtedy jedz”.
– a jeĪeli zechcĊ jeszcze?
_wiħty AmbroǏy z Opty. za: logoslovo.ru
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– to jeszcze zjedz – odpowiedziaá
cháopiec
– a jeĞli zechcĊ jeszcze? – po raz trzeci spytaá starzec
– czy jesteĞ osáem? – spytaá na koniec
cháopiec.
Chyba naleĪy – powiedziaá o. AmbroĪy – jeĞü dwa razy dziennie”.
Taka byáa dawna prawosáawna tradycja, okreĞlona cerkiewnym ustawem. Jedzono dwa razy dziennie – po
liturgii (okoáo godziny pierwszej po
poáudniu) oraz wieczorem. Taką reguáĊ zachowują mnisi prawosáawnych
monasterów. Tak teĪ stara siĊ Īyü
wielu prawosáawnych chrzeĞcijan,
szczególnie w okresach postnych.
Cerkiewna reguáa wymaga przestrzegania tego zalecenia równieĪ
w niedziele i ĞwiĊta. Nawet jeĞli czáowiek z jakieĞ przyczyny nie byá
w cerkwi na naboĪeĔstwie. Razem
z dorosáymi w te dni poszczą do poáudnia i dzieci. Oto, co zauwaĪa na temat owego prawosáawnego zwyczaju
metropolita Makary (Newski): przestrzegając go dzieci powinny przywykaü do przestrzegania cerkiewnych
zwyczajów. Ma to na celu uporządkowanie woli czáowieka, nauczenie go
samokontroli.
ĝwiat jednak przywyká do innego
obyczaju – jedzenia trzy razy dziennie. Dodawane jest Ğniadanie, przez
wzgląd na to, Īe Ğwieccy w dni powszednie nie uczĊszczają na naboĪeĔstwa, tylko pracują (czĊsto praca ta
wymaga duĪego wysiáku fizycznego)
lub siĊ uczą. W zasadzie juĪ dawni
asceci zezwalali swym uczniom, kiedy zachodziáa taka zdrowotna potrzeba, spoĪywaü posiáki trzy razy dziennie. ĝw. Warsonofiusz Wielki mówiá
– zwracając siĊ nawet nie do dziecka,
czy teĪ pracującego ciĊĪko czáowieka
Ğwieckiego – a mnicha: dawaj ciaáu
tyle, ile potrzebuje, a nie doznasz
szkody, nawet jeĞli bĊdziesz jeĞü trzy
razy dziennie.
Dzieci mogą jeĞü i cztery razy
dziennie – miĊdzy obiadem i kolacją
dodaje siĊ lekki posiáek – podwieczo26

rek. Jak rzadko jednak przestrzegany
jest nawet w prawosáawnych rodzinach ten rozsądny porządek i umiar
w jedzeniu. NajczĊĞciej pojawia siĊ
inny obraz: nie trzy – cztery posiáki,
a piĊü, szeĞü, siedem razy dopuszcza
siĊ dojadanie, picie herbatek z dodatkiem, przekąski itd.
Kiedy mówimy o dzieciach, to poza grzesznym nawykiem dogadzania
Īoáądkowi, pojawia siĊ realne zagroĪenie dla zdrowia: zagáuszane jest
uczucie gáodu, dopuszcza siĊ przypadkowe i Ğpieszne najadanie siĊ, które
utrudnia dobre przyswojenie zasadniczych posiáków.
ĝw. Teofan Zatwornik, rozmyĞlając o dyscyplinie dzieciĊcego Īywienia radzi rodzicom, aby nie odstĊpowali od ustalonego porządku Īywienia
bez potrzeby. W ten sposób dzieci
uczą siĊ nie Īądania jedzenia kiedy
tylko zgáodnieją, a oczekiwania na
okreĞlony czas posiáku. Tam, gdzie
karmi siĊ dziecko za kaĪdym razem
kiedy zapáacze, a potem za kaĪdym razem, kiedy zechce, tam do tego stopnia siĊ je rozpuszcza, Īe ewentualna
rezygnacja z poĪywienia przychodzi
mu z wielkim bólem.
Nie ma niczego dobrego w potakiwaniu zachciankom dziecka, w dawaniu mu tylko tego, co lubi. Szkodliwe
jest takĪe przyzwyczajanie dziecka do
zbyt smacznych i wymyĞlnych posiáków. Jedzenie powinno byü poĪywne
ale proste. Jak juĪ wspomniano, nie
naleĪy takĪe zmuszaü dziecka do jedzenia, kiedy nie jest gáodne. Dobrze
takĪe, kiedy nauczone jest ono siedzieü przy stole razem z innymi domownikami.
Dzisiejsi rodzice byü moĪe nie
wiedzą, Īe w dawnych ruskich rodzinach – tak szlacheckich, jak i cháopskich – kiedy dzieci dorastaáy, nie byáo mowy o osobnych posiákach.
Wspólny, rodzinny posiáek, na którym
spotykaáa siĊ caáa rodzina miaá wielkie znaczenie integrujące. Dzieci podczas takiego posiáku uczyáy siĊ elementarnych zasad zachowania. Tak,
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w rodzinach szlacheckich Ğniadania,
obiady i kolacje odbywaáy siĊ w krĊgu
rodzinnym, zawsze w okreĞlonym
czasie, nigdy siĊ nie spóĨniano, za
stoáem prowadzono siĊ spokojnie, nie
Ğmiejąc gáoĞno rozmawiaü, rozrabiaü,
odmawiaü jakiejĞ potrawy i Īądaü innej. Sáodycze dzieci dostawaáy tylko
w czasie posiáku, a za záe zachowanie
mogáy takiego dodatku zostaü pozbawione. W patriarchalnych rodzinach
cháopskich, jak wiadomo, caáa rodzina
zbieraáa siĊ na posiáek wokóá jednej
wspólnej miski. Tempo jedzenia nadawaáa gáowa rodziny, on pierwszy siĊgaá do miski, a za nim pozostali,
w tym takĪe dzieci. Tu dziecko miaáo
jeszcze mniej moĪliwoĞci grymaszenia, wypowiadania swojego „chcĊ –
nie chcĊ”, spóĨniania siĊ, odchodzenia
od stoáu jako pierwsze, przed modlitwą, odmawiania jedzenia.
Zachowanie za stoáem i ogólnie
dyscyplina Īywienia (wáączająca
w siebie takĪe stosunek dziecka do
poĪywienia, jako do daru BoĪego)
i dzisiaj stanowią waĪną czĊĞü wychowania w rodzinie.

Hartowanie woli
WaĪnoĞü postu polega takĪe na
tym, Īe hartuje on wolĊ dziecka. Uczy
je zwyciĊĪaü záe zachcianki i niedobre
nawyki. Wszyscy wiemy, Īe nie kaĪde
pragnienie naleĪy zaspokajaü. Sáowo

za: v-vhelny.ru

„nie moĪna” towarzyszy nam przez
caáe Īycie. Od maáego matka zwraca
dziecku uwagĊ: nie zdejmuj czapki,
nie gáaszcz kota. Na początku zakazy
te związane są z ochroną Īycia i zdrowia dziecka. Chcesz bawiü siĊ zapaákami? – Nie moĪna. Chcesz chodziü
po jezdni? – Nie moĪna. Chcesz jeĞü
nieumyte owoce? – Nie moĪna.
Chcesz przed obiadem zjeĞü cukierek?
– Nie moĪna.
PóĨniej, kiedy dziecko doroĞnie, to
„nie moĪna” zaczyna mieü związek
z pojĊciem grzechu. Chcesz wziąü
coĞ, co nie jest twoje? Uderzyü rówieĞnika? Podsáuchaü, o czym rozmawiają rodzice? Zapaliü ukradkiem papierosa? Nie moĪna, nie moĪna, nie moĪna. Nie moĪna, nawet jeĞli nikt siĊ
o tym nie dowie i nie ukarze. Aby potrafiü przeciwstawiaü siĊ tym i innym
grzesznym pragnieniom, dziecko musi
umieü kierowaü swoją wolą. Nauczyü
siĊ tego moĪe, korząc ją w sytuacjach,
które czasem wydawaü siĊ mogą báahymi. Przede wszystkim w odniesieniu do jedzenia, które zajmuje w naszym Īyciu tak waĪne miejsce.
Zobaczywszy dziecko, które samo
w obecnoĞci dorosáych siĊga do pudeáka po cukierek, bądĨ coĞ z lodówki, kaĪdy pomyĞli, Īe nie jest ono wychowane i Īe rodzice szybko bĊdą
musieli zebraü owoce poluzowania
dzieciĊcej samowoli.
ĝw. Teofan Zatwornik mówi, Īe
dziecko, które nie zna odmowy
w kwestii jedzenia i przyzwyczajone
jest kierowaü siĊ jedynie swoimi zachciankami, przywyka do „swojej moralnoĞci”, co oczywiĞcie mocno skomplikuje jego dalsze Īycie. Dziecko
wiele chce, wiele je interesuje, wszystko ciągnie do siebie i wzbudza chĊci.
Nie potrafiąc odróĪniü dobra od záa
wszystkiego chce i wszystko, czego zapragnie, gotowe jest zrealizowaü.
Dziecko pozostawione samo sobie
charakteryzuje siĊ nieposkromioną samowolą. Dlatego teĪ rodzice powinni
zwaĪaü na tą gaáąĨ duchowego dziaáania. Najprostszym sposobem na osią-

gniĊcie tego jest przekonanie dzieci do
nie robienia niczego bez pozwolenia.
Rodzicom ciĊĪko jest wytrwaü
w obliczu sáów dziecka „jestem gáodny”. Dziecku zaĞ jeszcze trudniej odróĪniü gáód od zachcianki, szczególnie
kiedy jest przekarmiane. Nie ma przecieĪ co pytaü, czy na prawdĊ jest gáodne, czy teĪ kieruje nim dogadzanie Īoáądkowi. Dlatego teĪ rodzice powinni
staraü siĊ definitywnie i nieustĊpliwie
pilnowaü ustanowionego planu Īywienia dzieci.

_wiħty Jan z Kronsztadu. za: radiovera.ru

Dziecko, kiedy przywyknie nie
jeĞü poza porami posiáków, nauczy siĊ
cierpliwoĞci i odmawiania sobie.
DziĊki takiemu przyzwyczajeniu bĊdzie zdolne w przyszáoĞci do odmawiania grzesznym pragnieniom, które
pojawią siĊ w wieku dojrzewania.
Dziecko, któremu nigdy nie odmawiano, które rosáo samowolnie, czeka
w Īyciu wiele rozczarowaĔ, cierpieĔ
i moralnych upadków. W perspektywie owych niebezpieczeĔstw bardzo
waĪny jest post. Na początek przestrzeganie go w Ğrody i piątki, nastĊpnie dáuĪszych postów, potem czasowa
rezygnacja z pewnych rodzajów poĪywienia, powstrzymywanie siĊ od smakoáyków. To niezwykle dyscyplinuje
dziecko i ksztaátuje jego wolĊ. Kiedy
takie dziecko pójdzie do szkoáy, trafi
miĊdzy inne dzieci, kiedy nieuniknionym bĊdzie kontakt z grzesznymi
Biuletyn Informacyjny 1/2016

przykáadami, wtedy bardzo przyda mu
siĊ wypracowany przez post nawyk
wstrzemiĊĨliwoĞci. Przyzwyczajenie
to nie pozwoli mu przekroczyü granicĊ dozwolonego i pomoĪe sprzeciwiü
siĊ temu zewnĊtrznie i wewnĊtrznie.

Post
i zdrowie cielesne
Jak juĪ mówiliĞmy, post nie jest
dietą i nie zdrowie cielesne jest jego
celem. Przywoáajmy przykáad z Īycia
Ğw. sprawiedliwego Jana z Kronsztadu. Jest on znany wielu. KiedyĞ,
w Wielkim PoĞcie, ĞwiĊty Jan powaĪnie zachorowaá. Lekarze z uporem radzili mu, aby piá mleko dla podtrzymania siá. Ojciec Jan odpowiedziaá, Īe
zgodzi siĊ na ty tylko, jeĪeli matka mu
pozwoli. Wysáano list do wsi Suro
w guberni Archangielskiej, skąd po
dáuĪszym czasie przyszáa odpowiedĨ.
Matka pisaáa, Īe przesyáa synowi rodzicielskie báogosáawieĔstwo, ale zezwoliü na spoĪywanie poĪywienia niepostnego nie moĪe. Ojciec Jan nie piá
mleka i wyzdrowiaá…
Taka jest wiara sprawiedliwych,
którzy we wszystkim pokáadają ufnoĞü w Bogu. W tym przypadku dokáadnie widaü – zdrowie zdrowiem,
a post to post. Post, w odróĪnieniu od
innych „gáodówek”, nie tylko nie
uwaĪany jest za pomocny dla zdrowia,
ale moĪe siĊ teĪ okazaü (z punktu widzenia medycyny) szkodliwym dla
zdrowia cielesnego.
To wáaĞnie jest najwaĪniejsze:
post wiąĪe siĊ dla chrzeĞcijanina
z tym, co waĪniejsze niĪ zdrowie
i samo Īycie. Jest to zbawienie duszy.
Pomimo tego rozsądny, pozbawiony skrajnoĞci post dla zdrowego czáowieka nie szkodzi. MoĪna tu przywoáaü przykáady z Pisma ĝwiĊtego
(chociaĪby trzech máodzieĔców, którzy Īywiąc siĊ w niewoli babiloĔskiej
samymi warzywami, silniejsi byli
i zdrowsi niĪ ich towarzysze jedzący
miĊso). Jeszcze bardziej wymowne są
przykáady z Īywotów ĞwiĊtych Cerkwi prawosáawnej, którzy prawdziwie
27

pokazali Ğwiatu, Īe ciaáo moĪna podporządkowaü duchowi.

jawiáo siĊ powiedzenie: „gdzie przyjĊcia, tam niemoce”.

ĝw.
Makary
Aleksandryjski
w czasie Wielkiego Postu jadá (tylko
chleb i warzywa) jedynie raz w tygodniu. PrzeĪyá 100 lat.

Jeszcze w poprzednim stuleciu naukowców interesowaáo pytanie: jakie
poĪywienie lepsze jest dla czáowieka
– roĞlinne, czy miĊsne? Przyglądali
siĊ oni temu, do jakich zwierząt ze
wzglĊdu na budowĊ organizmu najbardziej podobny jest czáowiek. SpecjaliĞci od anatomii porównawczej
odkryli, Īe bliĪej nam do miĊsoĪerców, za wyjątkiem pewnych szczegóáów dotyczących trawienia. Tak jak
roĞlinoĪercy, czáowiek Īuje poĪywienie, a nie áyka je w caáoĞci jak myĞliwi. Pije ustami jak roĞlinoĪercy, a nie
jĊzykiem. Czáowiek, tak jak roĞlinoĪercy posiada zĊby staáe, których brak
miĊsoĪercom. Istnieją teĪ inne cechy.
WaĪne jest jednak, Īe Bóg nie obdarzyá czáowieka ani szybkoĞcią – Īeby
polowaá na ofiary, ani pazurami i káami – by áapaü i rozrywaü ofiarĊ na
czĊĞci. UwaĪa siĊ, Īe czáowiek nie ma
wrodzonej, naturalnej skáonnoĞci do
miĊsa. Widaü to chociaĪby po tym, Īe
maáe dziecko trzeba przekonywaü do
niego prawie siáą. W raju, Adamowi
i Ewie Bóg przeznaczyá na poĪywienie roĞliny (Rdz 1,29) i nimi jedynie
Īywiono siĊ do potopu.

ĝw. Symeon Stylita w czasie
Wielkiego Postu nie jadá wcale. PrzeĪyá 103 lata.
ĝw. Antym równieĪ nic nie jadá
przez caáy Wielki Post i przeĪyá jeszcze dáuĪej – 110 lat.

_wiħty Makary Wielki. za: logoslovo.ru

Owe üwiczenia dawnych Ojców
tak bardzo poraĪają, Īe powinny wywoáywaü nasze niedowierzanie, gdyby nie fakt, iĪ zapisane zostaáy przez
autorytatywnych Ğwiadków. Wiele
osób uwaĪa, Īe niepostne jedzenie
szkodzi zdrowiu. Tak myĞlą na przykáad wegetarianie oraz prawie wszyscy zwolennicy tzw. „systemów
uzdrawiających”. Za przykáad dają
oni roĞlinoĪerne zwierzĊta – potĊĪne
i odporne. Przypominają, Īe kaĪde
zwierzĊ „leczy siĊ gáodem”. Twierdzą, Īe u zwierząt, w przeciwieĔstwie do ludzi nie znających szczególnego, gotowanego, mieszanego
pokarmu, rodzą siĊ silniejsze
i zdrowsze maáe.
OczywiĞcie w wielu kwestiach
zwolennicy diety roĞlinnej mają racjĊ.
Rosyjscy cháopi – jak sáyszeliĞmy,
miĊso jedli za zwyczaj tylko w ĞwiĊta
– ziemianie kaĪdego dnia. Czy jednak
mniej chorowali? DáuĪej Īyli? Byli
zdrowsi, silniejsi, bardziej wytrzymali? To wątpliwe. Nieprzypadkowo po-

28

Byü moĪe przy czĊstym miĊsnym
i mlecznym odĪywianiu siĊ „odkáada
siĊ táuszczyk”. Ale co w tym dobrego?
Produkty roĞlinne zawierają wszystko,
co niezbĊdne dla organizmu, a przyswajają siĊ o wiele lepiej. Wiedzieli
o tym dobrze nasi dalecy przodkowie.
Mawiali: „cebula i kapusta nie przepuszczą nic záego”.

„odciąĪających dni” w tygodniu, aby
dzieciĊcy organizm odpoczywaá od
pokarmów zwierzĊcych, wymagających zwiĊkszonego wysiáku jelit
i otrzymywaá lekkie – roĞlinne.
Czy rodzicie nie mogli by organizowaü owych „odciąĪających dni” dla
dzieci w ĞrodĊ i piątek? Przypomnijmy raz jeszcze – celem prawosáawnego postu nie jest walka o zdrowie cielesne i samopoczucie. Zdrowie i dáugowiecznoĞü jakby mu towarzyszą.
Choroba nigdy nie bywa skutkiem
prawidáowego, przewidzianego reguáą
cerkiewną, rozsądnego postu. Wiedziano o tym od dawien dawna. Post
równieĪ i ciaáo zachowuje w dobrym
zdrowiu – pisaá Ğw. Jan Klimak – nie
bĊdąc obciąĪonym pokarmem, nie
przyjmuje ono choroby, lecz staje siĊ
lekkim i wzmacnia siĊ.

Od jakiego wieku?
Zacznijmy z Īywotu ĞwiĊtego:
…W miĊdzyczasie matka, a potem
i inni, zaczĊli zauwaĪaü w dziecku coĞ
niezwykáego. Kiedy matce zdarzaáo
siĊ najadaü miĊsem, niemowlĊ nie
chciaáo ssaü. To samo zaczĊáo powtarzaü siĊ, bez jakiejkolwiek przyczyny,
w Ğrody i piątki. Dziecko w ogóle wtedy nie jadáo. Powtarzaáo siĊ to nie
raz, nie dwa, a caáy czas. Po czasie
zwrócono uwagĊ na czas, kiedy dziecko nie chciaáo jeĞü.
Jest to fragment Īywotu Ğw. Sergiusza z RadoneĪa. Przypadek wyjątkowy, cudowny. Dziecko karmione
piersią, nie rozpoznające dni, odmawia w dni postne jedzenia produktów

Zwolennicy leczniczych gáodówek
mówią, Īe caákowite powstrzymywanie siĊ od jedzenia, gáód przez jakiĞ
czas, jest bardzo poĪyteczne dla zdrowia i czym mniej zwykáeĞ jeĞü, tym
lepiej. Nieprzypadkowo takĪe mawiali: „GáowĊ trzymaj w cháodzie, a Īoáądek w gáodzie”.
Dzisiejsi lekarze, zajmujący siĊ
problemami odĪywiania dzieci, rekomendują
aplikowanie
dzieciom
(zaczynając do wczesnych lat) tzw.
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Widzenie chųopca Bartųomieja – mųodego
Ƒw. Sergiusza z RadoneǏa. za: lyceum8.ru

odzwierzĊcych, a z miĊsa (jako przyszáy mnich) rezygnuje zupeánie. Czy
moĪe dziaü siĊ tak inaczej, niĪ tylko
z áaski BoĪej? Takie jest dzieciĔstwo
wybranych ĞwiĊtych, tych, którzy
znaleĨli upodobanie w oczach Boga.
Oni wiedzą jak zaczynaü post… A co
ze zwykáymi dzieümi? W jakim wieku
przyuczaü je do postu tak, aby dziecko
przynajmniej czĊĞciowo Ğwiadomie
poĞciáo? W przeciwnym wypadku
(bez ĞwiadomoĞci) bĊdzie to gáodówka, dieta, oczyszczenie – co siĊ komu
bĊdzie wydawaü, lecz nie prawosáawny post.
Niektórzy doĞwiadczeni przewodnicy duchowi wspominają o wieku
okoáo dwóch i póá roku. Dziecko do
tego czasu juĪ wystarczająco okrzepáo
i ma wystarczająco ĞwiadomoĞci, by
powiedzieü mu: „dziĞ tego nie moĪna
– jest post”. Dzieci, ze wzglĊdu na
wiek nie bĊdąc jeszcze zepsutymi,
bardzo powaĪnie traktują takie sáowa.
Oto historia opowiedziana przez
jedno z duchowych dzieci starca
Aleksego z pustelni Ğw. Zosymy:
„Latem 1913 spĊdzaliĞmy czas u teĞcia na wsi. Nasz SieroĪa miaá wtedy
trzy i póá roku. ChociaĪ ojczulek radziá przyuczaü dzieci do postu od
dwóch i póá lat, i nasz SieroĪa caáy
rok poĞciá we wszystkie postne dni,
tego lata daliĞmy siĊ namówiü teĞciowej i pozwoliliĞmy mu w Ğrody i piątki piü mleko, tym bardziej, Īe byá on
u nas chudy i blady. WyjaĞniliĞmy
mu, Īe to pozwolenie byáo „dla zdrowia” i Īe tak moĪna. Zacząá piü mleko. KiedyĞ SieroĪa, obudziwszy siĊ
opowiedziaá mi, Īe widziaá we Ğnie
o. Aleksego, który go pobáogosáawiá
mówiąc: „Dlaczego nie poĞcisz SieroĪa?”. SieroĪa najpewniej przestraszyá
siĊ tego pytania, bo kiedy to opowiadaá – páakaá. Opowiedziaáa nam o tym
niania. Kiedy przy porannej herbacie
spytaliĞmy SieroĪĊ o sen, ten powtórzyá nam go i przy wspomnieniu,
i pytaniu starca, ázy polaáy siĊ z jego
oczu. Po tym zdarzeniu postanowiliĞmy z Īoną przywróciü dla SieroĪy
post”.

Wielu wspóámego
siebie,
czesnych rodzibądĨ drogą ku
ców
równieĪ
zatraceniu przez
przyucza dzieci
zadowalanie
do postu w ĞrodĊ
swoich poĪądlii piątek juĪ od
woĞci. Jedynie
pierwszych lat
dobrowolny post
(2,5–3 lata). Zajest
postem
zwyczaj dzieje
prawdziwym,
siĊ to bezproblemiáym Bogu.
_wiħty Pachomiusz Wielki otrzymuje reguųħ
mowo – bez pro(ustaw) od anioųa. za: pravoslavie.ru
Znamienity, dawtestów i niezadony asceta – Ğw. Pachomiusz Wielki,
wolenia ze strony dzieci. Najbardziej
w jednym z zaáoĪonych przez siebie
przeĪywają ten moment doroĞli, niemonasterów, pewnego razu usáyszaá
poszczący czáonkowie rodziny – zaskargĊ máodego mnicha na gáód.
zwyczaj są nimi dziadkowie i babcie.
Chcąc poznaü przyczynĊ takiej biedy
We wspomnianej historii równieĪ
w monasterze, ĞwiĊty dowiedziaá siĊ,
„teĞciowa namawiaáa” do naruszenia
Īe byáa nią zbytnia srogoĞü gáównego
postu. Rodzice dobrze wiedzą, Īe
kucharza. ĝwiĊty Pachomiusz rozkatrudno jest sprzeczaü siĊ w takiej sytuzaá kucharzowi przygotowywaü róĪacji i czĊsto, dla zachowania spokoju,
norodne, gorące posiáki, aby nie siáą
idą na ustĊpstwa za które trudno ich
zmuszaü mnichów do postu, a dawaü
osądzaü.
im moĪliwoĞü dobrowolnej rezygnacji

Post i swoboda woli
Pewnego starca (hieromnicha Teodora Uszakowa, w zeszáym stuleciu
Īyjącego w Sanakraskim monasterze)
pewien szlachcic spytaá: JeĪeli czáowiekowi przykazano post i wstrzemiĊĨliwoĞü, to po co Bóg stworzyá na ziemi
tyle przyjemnych rzeczy? Starzec odpowiedziaá: Gdyby Bóg nie stworzyá
tak wiele bogactwa ziemskich dóbr,
wtedy u kaĪdego post byáby mimowolnym. NaleĪy myĞleü, Īe bogactwo dóbr
na ziemi jest nie dla przyjemnoĞci,
a dla doskonalenia siĊ w poĞcie. Bóg
nie zechciaá mimowolnego postu, lecz
tego, ĪebyĞmy przy caáym tym bogactwie nie byli wstrzemiĊĨliwi jedynie
mimowolnie, ale poĞcili z wáasnej woli
i miáoĞci ku Niemu, jak przekazano
ĝwiĊtej Cerkwi.
Tak oto post jest i ustanowiony
przez Boga, i miáy Bogu. Lecz nie zechciaá On „mimowolnego postu”, czyli wymuszonego pozbawienia czáowieka tego, czy innego poĪywienia.
Czáowiek, tak jak we wszystkim, zachowaá wolną wolĊ – wolĊ podąĪania
drogą zbawiennego wyrzekania siĊ sa-
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z jedzenia i uczyü ich w ten sposób
panowania nad wáasnymi pragnieniami. ĝwiĊty Pachomiusz pokazaá przykáad prawdziwie mądrego stosunku do
postu swoich duchowych dzieci. Niewątpliwie wiedziaá on, Īe nie wszyscy
w nowych warunkach zachowają srogi post, jednak postanowiá daü swym
uczniom swobodĊ wyboru. W niej zawiera siĊ caáy sens postu. Spróbujmy
teraz odnieĞü to do problemu postu
dzieci. Przywoáane wyĪej historie zdarzyáy siĊ z mnichami – nawet jeĪeli
byli osáabieni – którzy dobrowolnie
wybrali swoją drogĊ, drogĊ doskonaáoĞci, czyli nieustannego zaparcia siĊ
samego siebie. Czy moĪemy takiego
wyboru oczekiwaü od dziecka? OczywiĞcie pewna doza przymusu musi istnieü, bowiem na tym polega wychowanie.
Nie naleĪy oczekiwaü, Īe trzyletnie dziecko samo, bez wyjaĞnienia
i przypominania, zacznie poĞciü za
przykáadem dorosáych w Ğrody i piątki
(jeĪeli oczywiĞcie osobno potraktujemy wyjątkowe, cudowne przypadki).
o. Aleksander Dubinin
táum. Marcin Abijski
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Sobota Akatystu
ĝwiĊto Soboty Akatystu, inaczej
zwane „Wychwalanie PrzenajĞwiĊtszej Bogurodzicy” (Subbota akafista,
Pochwaáa Preswiatoj Bohorodicy) jest
obchodzone w sobotĊ piątego tygodnia Wielkiego Postu.
ĝwiĊto
zostaáo
ustanowione
w IX w. jako wyraz wdziĊcznoĞci za
ocalenie Konstantynopola, który niejednokrotnie byá oblegany przez wrogów (Awarów, Sasanidów i Persów
w 626 r., Arabów w 677 r. i 717 r.
oraz Rusów w 860r.). Cudowne wybawienie wschodniej stolicy Imperium
Rzymskiego od zawsze byáo przypisywane wstawiennictwu patronki miasta
– PrzenajĞwiĊtszej Bogurodzicy.
Na początku ĞwiĊto byáo obchodzone lokalnie, w cerkwi dzielnicy
Blacherny, gdzie znajdowaáa siĊ cudotwórcza ikona Matki BoĪej oraz Jej
szata i pas. IkonĊ, wg tradycji, namalowaá ap. i ew. àukasz. NastĊpnie
ĞwiĊto wáączono do reguáy studyjskiej
skąd weszáo do ogólnocerkiewnego
kalendarza. Kanon ĞwiĊta napisaá
w IX w. Józef Studyta.

Podczas
jutrzni
ĞwiĊta czytany jest
akatyst ku czci Bogurodzicy (cs. akafist –
z gr. niesiedzący – naboĪeĔstwo,
podczas
którego
siĊ
stoi).
Hymn ten zostaá uáoĪony najprawdopodobniej w V–VI (VII) w.
Jego autorstwo najczĊĞciej przypisuje siĊ:
Ğw. Romanowi Melodosowi (VI w.), patr.
Sergiuszowi (VII w.)
bądĨ diakonowi konstantynopolitaĔskiej
cerkwi Hagia Sofia Jerzemu
Pizydesowi
(VII w.).

„Wychwalanie PrzenajƑwiħtszej Bogurodzicy”

W tradycji greckiej w kaĪdy
z czterech pierwszych piątków Wielkiego Postu czyta siĊ jedną czwartą
czĊĞü akatystu. Natomiast caáoĞü – na
jutrzni soboty Akatystu (z reguáy
sprawowanej wieczorem w piątek piątego tygodnia Wielkiego Postu).

PamiĊtając o historycznych wydarzeniach powinniĞmy z wiĊkszą nadzieją prosiü o wstawiennictwo PrzenajĞwiĊtszą BogurodzicĊ. GdyĪ Matka
BoĪa, która ocaliáa wiernych od widzialnych wrogów, moĪe nam takĪe
pomóc w walce z wrogami niewidzialnymi.
diak. Piotr Makal

W jaki sposób zaszczepiđ u dziecka miųoƑđ do Boga?
MiáoĞü do Boga zawsze jest osobistym doĞwiadczeniem. Jest to doĞwiadczenie Īywego kontaktu z Īywym Bogiem. Nie jest moĪliwe, Īeby
zaszczepiü to w jakiĞ teoretyczny sposób. To doĞwiadczenie przyjdzie tylko
wtedy, gdy dziecko samo zacznie siĊ
modliü, kiedy samo poczuje áącznoĞü
z Bogiem, kiedy pojawi siĊ u niego
osobiste doĞwiadczenie modlitwy.
Choüby maleĔkie, ale osobiste! My
moĪemy tylko mu w tym pomóc.
W jaki sposób? Swoją miáoĞcią do
Boga. PrzecieĪ jeĪeli chcemy, Īeby,
na przykáad, u dziecka pojawiáo siĊ
zamiáowanie do czytania dobrej literatury, sáuchania dobrej muzyki, do
sztuki, do przyrody, to powinniĞmy
sami to lubiü. JeĞli bowiem sami cze-
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goĞ nie lubimy, to bez sensu jest táumaczenie komuĞ, Īe jest to dobre,
poĪyteczne i wspaniaáe. Wynika stąd,
Īe konieczne jest, Īeby w domu czytaáo siĊ dobrą literaturĊ, brzmiaáa muzyka itp. ĩeby dzieci Īyáy w tym
wszystkim i widziaáy, jak rodzice
wszystko to lubią. Wtedy dziecko siĊ
tym „zarazi”. Tak samo, jeĞli chcemy
by dziecko umiáowaáo Boga, to powinniĞmy sami Go kochaü. Wtedy
dziecko przesiąknie tą miáoĞcią, która
wypeánia nas samych.
Sami powinniĞmy Īyü Īyciem
Cerkwi, Īyciem modlitwy. Nie bĊdzie
nieskromnie, jeĞli przytoczĊ tu przykáad moich rodziców, gdyĪ bĊdĊ mówiá gáównie o nich. Swoją miáoĞcią do
Cerkwi wyksztaácili (zainspirowali)
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miáoĞü do Niej takĪe i w nas, dzieciach. Zarówno ja, jak i mój brat jesteĞmy duchownymi, siostra jest czáowiekiem cerkiewnym, który wychowuje swoje dzieci w tym samym duchu. Jest to oczywiĞcie nie nasza za-

za: svavva.ru

sługa, lecz rodziców. Ojciec i mama
żyli modlitwą, żyli świątynią – było to
dla nich najważniejsze. Widzieliśmy,
na ile wiara, Cerkiew, są dla nich
ważne i przesiąkaliśmy tą miłością.
Na marginesie, oni nie naciskali nas,
kiedy pojawiło się pytanie o wybór
drogi życiowej. Stan duchowny był
moim osobistym wyborem, tak samo
brata. Ojciec nas do tego nie namawiał.
Samą „teorią” nie uda się zaszczepić dzieciom cerkiewności. Bardzo

mylą się ci rodzice, którzy idą tą drogą. Jest teraz bardzo powszechnym
zjawiskiem, że dorośli członkowie
rodziny, niestety, do cerkwi chodzą
rzadko, są od niej dalecy, a starają się
poprzez religię, prawosławne szkoły,
chrzestnych – mniej lub bardziej cerkiewnych ludzi, zaszczepić w dzieciach wiarę. To się nie uda. Jest to
możliwe tylko poprzez osobiste doświadczenie. Niezbędne są własne
wysiłki rodziców w obszarze zwiększania swojej wiedzy i udziału w ży-

Przekaż 1% na Bractwo

ciu cerkiewnym, potrzebna jest ich
wiara i życie zgodnie z tą wiarą. Wtedy, jest bardzo prawdopodobne, że
dzieci pozostaną w Cerkwi. Rodzice
powinni zacząć od siebie samych.
Przecież, jak wiadomo, niedaleko
pada jabłko od jabłoni.
o. Paweł Gumierow
za: www.pravoslavie.ru
tłum. diak. Piotr Makal
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Drodzy Bracia i Siostry!
Trwa akcja rozliczania rocznych zeznań podatkowych i każda organizacja pożytku publicznego (OPP) zachęca do przekazania 1% swojego podatku na ich działalność.
Bractwo św. św. Cyryla i Metodego jest pierwszą prawosławną organizacją, która uzyskała status OPP. Od tego momentu minęło już kilkanaście lat i co roku, dzięki Waszej, Drodzy Bracia i Siostry, pomocy, Bractwo może realizować działania statutowe.

Dzięki Bożej pomocy:
x

prowadzimy przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum

x

współorganizujemy Wszechnicę Kultury Prawosławnej

x

wydajemy książki i „Biuletyn Informacyjny”

x

organizujemy pielgrzymki świętych relikwii

x

przekazujemy darowizny rzeczowe i wspomagamy osoby potrzebujące, uczące się, prawosławne parafie i monastery

x

wydajemy płyty z muzyką liturgiczną

x

realizujemy projekty ukierunkowane na mniejszości narodowe i etniczne, osoby starsze, dzieci i młodzież,

x

prowadzimy wielu działań związanych zarówno ze sferą duchową, kulturalną, jak i materialną.

Wszystkie plany wymagają jednak nakładów finansowych, a ich realizacja będzie możliwa, jeśli pomożecie nam, Bracia
i Siostry, zdobyć potrzebne środki poprzez przekazanie nam 1% swojego podatku.
Bardzo Wam dziękujemy za wsparcie naszych planów, bo dotyczą nas wszystkich. Nasza przyszłość, to odpowiedni rozwój naszych dzieci – pomóżmy im wzrastać w wierze i rozwijać się w nauce.

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 fizyczne) lub 10% (osoby
prawne) uzyskanego dochodu.
Należy pamiętać, iż darowizna pieniężna powinna udokumentowana poświadczeniem przelewu lub 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

Jubileusz warszawskiego koa Bractwa

ɭwiȶto Spotkania Paɛskiego w brackiej szkole

Chór ɮw. Lidii podczas jubileuszowego koncertu

Spotkanie z archimandrytȤ Dumitrem Cobzaru w Lublinie

„Bahaty Wieczar” w Przedszkolu ɮw. m. Gabriela
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