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Czym jest chrześcijański post? 
 Wyobraźmy sobie abstrakcyjną sytuację. Człowiek zna-
lazł się na bezludnej wyspie, gdzie nie ma pożywienia. Przez 
pewien czas żywi się jagodami, korzeniami, pije wodę z poto-
ku. Następnie zostaje uratowany. Czy można powiedzieć, że 
w oczekiwaniu na ratunek pościł? Oczywiście, że nie. 

 Inna – w pełni realna sytuacja. 
Wiele rodzin, szczególnie na pro-
wincji, dawno już zapomniało jak 
smakuje mięso. Nie każdego dnia 
mogą sobie także pozwolić na na-
biał i jajka… Czy to znaczy, że 
poszczą? Oczywiście nie. 
A dlaczego? 

 W tym i w poprzednim przy-
padku nie można mówić o poście, 
bowiem nie ma swobody wyboru. 
Nie wiemy, jak by się zachowali 
nasi bohaterowie, gdyby mieli 
możliwość jedzenia wszystkiego. 

 Sytuacja trzecia. W towarzy-
stwie, przy suto zastawionym sto-
le siedzi człowiek. Spróbował jednej potrawy, drugiej, trze-
ciej. Potrawy mięsne omija. Najprawdopodobniej pości, ale 
dokładnie można to stwierdzić tylko wtedy, kiedy poznamy 
przyczynę takiego zachowania. Być może po prostu nie lubi 
mięsa. Wtedy o swobodzie wyboru nie ma mowy. Być mo-
że jest na diecie. A może martwi się nadmiarem toksyn 
w organizmie i woli rezygnować z ciężkich posiłków? Ma 
swobodę wyboru, ale wybiera zdrowie i długowieczność. 
Powstrzymuje się od mięsa, ale owa wstrzemięźliwość jedy-
nie zewnętrznie przypomina chrześcijański post. Może rów-
nież być wegetarianinem, rezygnującym z mięsa w pełni 

* Uwadze Czytelnika polecamy obszerny artykuł o. Aleksandra 
Dubinina, który w oryginale można znaleźć na stronie: 
www.azbyka.ru/deti/zachem-i-kak-postit-sya-rebenku  

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 odży-
wiania 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 niezrozumie-
niem tego, czym jest prawosławny post, do czego jest potrzebny i jak powinien wyglądać. Z owym niezrozumieniem związa-
na 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? 

dobrowolnie, przy czym bez podejścia przyziemnego. Jego 
pobudkami mogą być kategorie moralne, kiedy po pierwsze 
– jest przeciwnikiem zabijania zwierząt, a po drugie – wie-
rzy, że zmiana diety na wegetariańską uratuje świat od wo-
jen, 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 je-
dząc 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 pro-
ponują, że go poczęstują. Może 
nie lubi kanapek z mięsem? Są-
dząc po tym, jak stara się nie pa-
trzeć na jedzących kolegów, tak 
nie jest… Powód jest inny – jest 
piątek i mięsa jeść nie wolno. 
Przed nami prawdziwy, pobożny 
asceta. Jego wybór był swobodny, 
świadomy. To było poświęcenie 

podyktowane wyższą przyczyną – posłuszeństwem zalece-
niom Cerkwi. 

 Oto, czym jest prawdziwy chrześcijański post. To nie 
jest niejedzenie czegoś. Post jest świadomym 
i dobrowolnym powstrzymywaniem się w pobożnym celu, 
lub też – wyrażając się krócej – wyrzeknięciem się samego 
siebie dla Chrystusa. 

→dokończenie na str. 5 

Post i modlitwa. za: pravmir.ru 
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 Czasami s yszymy opinie, e ludzie wierz cy s  ma o inteligentni i s abo wykszta ceni. Ludziom m -
drym wr cz nie wypada wierzy ... Warto jednak pami ta  o s owach wspó czesnego ameryka skiego 
biochemika Christiana B. Anfinsena, laureata nagrody Nobla: My l , e tylko cz owiek ma o rozumny 
mo e by  ateist . Musimy przyzna , i  istnieje pewna niepoj ta moc czy si a posiadaj ca nieograniczon  
zdolno  przewidywania i wiedz , która, po pierwsze, sprawi a, i  ca y wszech wiat zaistnia . W najbli -
szych numerach naszego Biuletynu b dziemy przedstawia  cytaty pochodz ce z ksi ki „  

 ” („Uczeni o Bogu”) wydanej w 2015 r. na wi tej Górze Athos. 

Znani o Bogu 

Max Planck1 
 Kiedy religia i nauka wyznaj  
wiar  w Boga – pierwsza stawia Boga 
na pocz tku, a druga – na ko cu 
wszystkich my li. Religia i nauka 
wcale si  nie wykluczaj . 

 Dok dkolwiek nie kierowaliby-
my naszych spojrze , jakikolwiek 

nie by by przedmiot naszych obserwa-
cji, nigdzie nie znajdujemy sprzeczno-
ci mi dzy nauk  i religi . Szybciej 

skonstatujemy ich absolutn  harmoni  
w podstawowych aspektach, w szcze-
gólno ci w dziedzinie przyrodoznaw-
stwa. Zarówno religia, jak i nauka – 
w ostatecznym rezultacie – szukaj  
prawdy i dochodz  do wyznawania 
Boga. 

1Max Planck (1858-1947), niemiecki fi-
zyk, autor prac z zakresu termodynamiki, 
promieniowania cieplnego cia , energii, 
dyspersji, optyki, teorii wzgl dno ci, 
a przede wszystkim teorii kwantów. 
Wprowadzi  poj cie kwantów energii, co 
da o pocz tek fizyce kwantowej. Laureat 
Nagrody Nobla. (zdj. i notka biograficzna 
za www.wikipedia.org) 

 My l , e ni-
gdy nie damy lu-
dziom niczego 
lepszego od Pi-
sma... Jego smak 
staje si  zrozumia-
y, gdy zaczynasz 

czyta  Pismo, 
dlatego e w nim 
znajdujesz ca e 
ycie cz owieka. 

Religia stworzy a 
sztuk  i literatur ; 
wszystko, co by o 
wielkie w najg b-
szej staro ytno ci, wszystko pozostaje 
w zale no ci od tego religijnego od-
czuwania, b d cego w cz owieku tak 
samo, jak idea pi kna razem z ide  
dobra... Poezja Biblii jest szczególnie 
dost pna dla czystej wyobra ni. Moje 
dzieci b d  czyta  razem ze mn  Bi-
bli  w oryginale... Biblia – ogólno-
wiatowa. 

 Jest ksi ga, w której ka de s owo 
wyt umaczone, obja nione, wyg oszo-
ne na wszystkich kra cach ziemi, za-
stosowane do wszelkich mo liwych 
okoliczno ci ycia i wydarze  na 
wiecie; z której nie da si  powtórzy  

ani jednego wyra enia, którego by 
wszyscy nie znali na pami , które nie 
by oby ju  przys owiem narodów. 
2Aleksandr Siergiejewicz Puszkin (1799 – 
1837), jeden z najwybitniejszych rosyj-
skich poetów i przedstawicieli romanty-
zmu rosyjskiego, klasyk literatury rosyj-
skiej, reformator rosyjskiego j zyka lite-
rackiego.(zdj. i notka biograficzna za 
www.wikipedia.org) 

Aleksandr Siergiejewicz Puszkin2 
Ona nie zawiera 
ju  dla nas nicze-
go nieznanego. 

 Ksi ga ta na-
zywa si  Ewange-
li  – i taka jest jej 
wiecznie nowa 
uroda. Có  je li 
my – przesyceni 
wiatem lub udr -

czeni przygn bie-
niem – przypadko-
wo otworzymy j , 
to nie mamy ju  

si y przeciwstawi  si  jej s odkiemu 
urokowi. 

opr. i t um. AK 

Modlitwa wi tego 
Efrema Syryjczyka 

 Wielki Post to szczególny okres 
w roku cerkiewnym. Okres skruchy, 
pokuty i wewn trznej przemiany. 
Przygotowuje chrze cijan do najwa -
niejszego wi ta – Paschy. Wielki 
Post – to przede wszystkim szczegól-
ne nabo e stwa. Ka dy wychodz cy 
w te dni do prawos awnej wi tyni, 
odczuwa szczególn  atmosfer  – ja-
sny smutek postu. Na nabo e stwach 
bywa wi cej czytania, ni  piewania. 
Pie ni piewane s  na szczególn  
wielkopostn  nut . Kap an cz sto 
wychodzi na ambon  i – wykonuj c  
pok ony do ziemi – czyta modlitw  
wi tego Efrema Syryjczyka: 
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1Aleksander Puszkin, Wybór wierszy, Biblioteka Narodowa 1982, 
str. 373–374 

Hospodi i W adyko ywota mojeho! 

Duch prazdnosti, unynija, lubonaczalija i prazdnos owija 
nie da d' mi. 

Duch, e ce omudrija, smiriennomudrija, tierpienija 
i lubwie, daruj mi, rabu Twojemu. 

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

jako b ahos owien jesi wo wieki wiekow. 

Ami . 

 yj cy w IV w. Efrem Syryjczyk jest zaliczany do wiel-
kich Ojców Cerkwi. Pokajanie to g ówny temat kaza  i pou-
cze  wi tego Efrema, dlatego nazywany jest nauczycielem 
pokajania. Przez swoj  dzia alno  poetycko-teologiczn  
obecnie kojarzony jest zw aszcza z wielkim postem. wi ty 
mnich Serafin Wyricki uwa a , e w modlitwie tej zawiera 
si  ca a istota Prawos awia i ca a Ewangelia. Zaleca  mo li-
wie najcz stsze jej czytanie. T  modlitw  bowiem prosimy 
Boga o zdobycie cech nowego cz owieka – mówi  batiuszka. 

 To w a nie modlitwa pokajanna wi tego Efrema Syryj-
czyka natchn a wielkiego rosyjskiego poet  Aleksandra 
Puszkina do napisania w 1836 r. jednego z jego najlepszych 
wierszy: 

    , 
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 ,    
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    : 

  !   , 

,   , 
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    ,  , , 

       , 
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     . 

 W polskim przek adzie W adys awa Jerzego Kasi skie-
go1 wierz ten brzmi tak:  

Ojcowie eremici, ony wierne cnocie – 

Stworzyli doskona ych, zbo nych mod ów krocie, 

Aby duchem wzlatywa  do nadziemskich sfer, 

A w ród burz – na padole – pewny znale  ster. 

adna jednak z tych modlitw tak mnie nie rozrzewni 

Jak owa, któr  kap an odczytuje piewnie 

Podczas sm tnych obrz dów wielkopostnych dni. 

Najcz ciej na me wargi sp ywa daj c mi, 

Upad emu, moc jak , krzepi c  najpro ciej: 

Panie dni moich! Ducha mrocznej bezczynno ci, 

dz  w adzy ukryt  niby w  w ród traw 

I czcze s owa ode mnie oddal. B agam, spraw, 

Abym zawsze dostrzega  zdo a  grzech mój, Bo e, 

A brata nie pot pia  pochopnie. W pokorze 

Dozwól cierpie , mi owa  ze wszystkich mych si , 

Niechbym, wolny od skazy, sercem czysty y . 
 

Aleksy Kordiukiewicz 

Panie i W adco ycia mego! 

Nie daj mi ducha pró niactwa, przygn bienia, dzy w adzy 
i pustos owia. 

Daruj za  Twemu s udze ducha czysto ci, pokory, cierpli-
wo ci i mi o ci. 

O Panie Królu, pozwól mi widzie  moje grzechy i nie 
os dza  brata mego, 

albowiem b ogos awiony jeste  na wieki wieków. 

Amen. 

w. Efrem Syryjczyk, za: www.wikipedia.org  
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Posty w Cerkwi prawos awnej 
 Chrze cija ski post zosta  ustanowiony przez Boga. 
Przykazanie postu zosta o dane cz owiekowi w raju 
i powtórzone w Nowym Testamencie. 

 Uczniowie Chrystusa, jak wiadomo z Ewangelii, nie po-
cili – tzn. nie przestrzegali starotestamentowych postów 

(np. na pami tk  upadku Jerozolimy). Kiedy Zbawicielowi 
ze zdziwieniem zwrócono na to uwag  odpowiedzia : „Czy 
go cie weselni mog  si  smuci , dopóki pan m ody jest 
z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabior  im pana m ode-
go, a wtedy b d  po ci ” (Mt 9,15). 

 Wed ug s owa Bo ego, chrze cijanie poszcz  na pami t-
k  o swym Zbawicielu, przy czym nie samowolnie – kiedy 
zechc , a w te dni i okresy, jakie ustanowi a wi ta, Apo-
stolska Cerkiew. W czasie postu chrze cijanie nie tylko nie 
jedz  mi sa, oleju, mleka, sera i jaj, ale i ka de inne produk-
ty powinni spo ywa  w ograniczonej ilo ci i w porach usta-
lonych przez cerkiewn  regu . 

 Istniej  dni postne przez ca y rok. S  nimi ka da roda 
i pi tek. Ustanowiono je na pami tk  skazania Zbawiciela 
na m k  i mier  ( roda) oraz Jego mierci na krzy u 
(pi tek). Pierwsi chrze cijanie noce poprzedzaj ce rody 
i pi tki sp dzali na modlitewnym czuwaniu w cerkwi, jakby 
na stra y. Potem nie spo ywali posi ków i nic nie pili do 
9 godziny (czyli do godz. 3.00 po po udniu) – kiedy to Zba-
wiciel umar  na Krzy u. 

 Dawniej s owo post nie oznacza o – tak jak teraz, przej-
cia z po ywienia mi snego na ro linne. Post cielesny rozu-

miany by  wtedy jako ca kowite powstrzymywanie si  od 
po ywienia. Poszcz cy asceci pozwalali sobie na posi ek je-
dynie wieczorem i to tylko po to, aby wzmocni  swe si y. 

 Wszyscy prawos awni srogo poszcz  w rody i pi tki. 
Niektórzy (doro li i wzgl dnie zdrowi) w te dni nie jedz  
nawet ryby (nie wspominaj c o mi sie czy nabiale). 

 Taki równie  pod wzgl dem wstrzemi liwo ci jest 
i Wielki Post. Ten najstarszy i g ówny post Cerkwi, poprze-
dzaj cy wi to Paschy, by  dawniej bardzo srogi. W czasie 
jego trwania chrze cijanie nie jedli a  do wieczora. Jedynie 
raz dziennie siadano do posi ku (zbieraj c si  wieczorem), 
co wyra nie ró ni o ich od pogan, którzy jedli cz sto. 

 Wed ug historyka Cerkwi – w. Epifaniusza, dawni 
chrze cijanie w czasie paschalnego postu nie spali inaczej, 
jak tylko na ziemi, czas sp dzali w czysto ci, wyrzecze-
niach, na suchej diecie, w modlitwie, czuwaniu, po cie 
i wszelkich utrapieniach cielesnych. 

 W Wielkim Po cie s  dwa dni, kiedy mo na spo ywa  
ryb . S  to wi ta Zwiastowania Bogarodzicy i Wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy. W Sobot  azarza dopuszczano 
spo ywanie ikry. 

Przypowie  o dziesi ciu pannach. za: 4.bp.blogspot.com 

 Nast pnie Cerkiew ustanowi a kolejne wielodniowe po-
sty: Bo onarodzeniowy (40 dni przed Bo ym Narodze-
niem), przed wi tem Za ni cia Bogarodzicy (od 1/14 do 
15/28 sierpnia) i post Piotrowy – apostolski, ku czci wi -
tych aposto ów Piotra i Paw a. Ka dy z tych postów charak-
teryzuje si  w asnymi zaleceniami dotycz cymi po ywienia, 
zapisanymi w ksi dze regu  – Typikonie. Tak oto post przed 
wi tem Za ni cia Bogarodzicy podobny jest do Wielkiego 

Postu, a w czasie postu apostolskiego jest wiele dni, kiedy 
dozwolone jest spo ywanie oleju i ryby. 

Jak poszczono na Rusi?1 
 Obcokrajowców przybywaj cy do Pa stwa Moskiew-
skiego w XVI–XVII w., pora a a pobo no  Rusinów. Ka -
d  czynno  – prac , posi ek, czy te  podró , obowi zkowo 
rozpoczynano modlitw . Modlitw  rozpoczynano i ko czo-
no dzie , nie wychodzono bez niej z domu. Wykszta ceni 
i zamo ni modlili si  z ksi g, pozostali bardzo wiele opano-
wywali pami ciowo, bowiem regularnie uczestniczyli 
w czasem bardzo d ugich nabo e stwach. Obcokrajowcom 
wydawa o si , e Rusini prawie nieustannie czyni  znak 
krzy a. Nasi przodkowie bardzo cenili pos usze stwo 
wzgl dem zalece  Cerkwi i tych, którzy naruszali regu y 
postu, uwa ali za heretyków. W takim naruszeniu widzieli 
wielki grzech i jak pisze historyk cerkiewny, metropolita 
Makary pr dzej zgodziliby si  umrze , ni  zje  kawa ek 
mi sa lub jajko nawet w ci kiej chorobie, dla wzmocnienia 
si . W yciu codziennym wieccy starali si  na ladowa  
mnichów. Wielki Post prze ywano szczególnie srogo, jako 
czas pokuty. W czasie jego trwania nie spo ywano ryb i nie 
pito wina. Niektórzy, najbardziej srodzy postnicy na laduj -
cy mnichów – pustelników, jedli jedynie w soboty 
i niedziele. Wielu by o takich, którzy posi ki spo ywali je-
dynie we wtorki, czwartki, soboty i niedziele, a w pozosta e 
dni przestrzegali ca kowitego postu. Byli te  tacy, którzy 
w poniedzia ki, rody i pi tki jedli jedynie chleb z wod . 

doko czenie na str. 18 
1 Ru  to tak e okre lenie dzisiejszych terenów Bia orusi, Ukrainy 
i wschodniej Polski (przyp. red.) 

 „Post dzieci…” doko czenie ze str. 2 
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Zdaniem hieromnicha Grzegorza41 
ze Skitu w. Jana na Górze Atos, oraz 
znanego liturgisty I. Phountoulesa42 – 
odwo uj cych si  do czasów 
apostolskich, kiedy chrze-
cijanie sprawowali ama-

nie Chleba po tzw. „Ucztach 
mi o ci” (Agapach) – staro-
ytna praktyka cerkiewna 

nie zna a odr bnego okresu 
postu przed przyj ciem Eu-
charystii, a kwestia ca kowi-
tego powstrzymywania si  
od pokarmu pojawia si  po 
przeniesieniu Agapy na czas 
po Eucharystii (pierwsza po-
owa II wieku)43. 

Przeciwnego zdania jest 
ks. I. Spetsieres. Wed ug 
niego aposto  ukasz w „Dziejach 
Apostolskich” nie pozostawia cienia 
w tpliwo ci w tej kwestii. Ma on tu 
na my li nast puj cy fragment: Co-
dziennie trwali jednomy lnie w wi -
tyni, a ami c chleb po domach, przyj-
mowali posi ek44 z rado ci  i prostot  
serca. Wielbili Boga, a ca y lud odno-
si  si  do nich yczliwie.45 Przywo u-
j c podkre lony urywek zauwa a, e 

O przygotowaniu do przyj cia wi tej Eucharys i 
cz  druga* – Post 

Kontynuujemy cykl artyku ów dotycz cych kryteriów i regu , które stawia Matka Cerkiew, w kwestii popraw-
nego, a zarazem dostojnego przygotowania wiernych na osobiste spotkanie z Wiecznym i ywym Bogiem w Sakra-
mencie Eucharystii. Zapoznamy si  tu z autorytatywnym stanowiskiem Ojców i nauczycieli Cerkwi, poruszaj cych 
zagadnienia: istoty Chrztu wi tego, postu, czysto ci duchowej (Spowied ) czy cielesnej oraz osobistych relacji 
z naszym bli nim w odniesieniu do Komunii wi tej. 

ze wzgl du na to, i  chrze cijanie po-
cz tkowo ucz szczali na modlitw  
w wi tyni Jerozolimskiej a dopiero 

po jej zako czeniu gromadzili si  
w domach – pomieszczeniach, które 
by y wyznaczone na sprawowanie Eu-
charystii, po czym odprawiano to, co 
ewangelista nazywa: „ amaniem 
Chleba”. Dopiero po nim przyst po-
wano do wspólnego, skromnego posi -
ku.46 

Cerkiew, jak powszechnie wiado-
mo, w pierwszych trzech wiekach 
swego istnienia do wiadczy a krwa-
wego prze ladowania swoich cz on-
ków. Chrze cijanie trwali w tym okre-
sie na nieustannym czuwaniu, modli-
twie i surowo poszcz c, oczekuj c 
niejednokrotnie na pewn  mier . Je-
eli takie „przygotowania” towarzy-

szy y im przed godzin  „narodzin dla 
wieczno ci”, to tym bardziej mia y 
one miejsce przed uczestnictwem 

* Cz  pierwsza zosta a opublikowana 
w numerze 4/2015 (70). 
41 . ,   … 
(op. cit.), s. 204.  
42 I. M. ,   

 , t. , wyd. 
 ,  2006, 

s. 120. 
43 Na rozdzia  ten niew tpliwie, nie ma y 
wp yw mia a zwi kszaj ca si  stopniowo 
liczba chrze cijan oraz liczne nadu ycia 
maj ce miejsca podczas jej trwania. B. I. 

, … (op. cit.), s. 264. 
. ,   

... (op. cit.), s. 233. 
44 Podkre lenie w asne. 
45 Dz 2,46–47 

w Naj wi tszym Sakramencie, który 
przyjmowali nied ugo przed oddaniem 
swej duszy Bogu. Za przyk ad niech 

pos u y opis m cze stwa 
w. Pioniusza: (…) tak samo 

Pioniusz w przeddzie  naro-
dzin47 Polikarpa (mia  wizj , 
w której) ujrza , e tego dnia 
zostan  oni aresztowani. Na-
st pnie trwa  wraz z Sabene-
s  oraz Asklipiadosem 
w po cie (…). Po czym po-
modlili si  i przyj li wi ty 
chleb48 i wod , w sobot  sta-
wi  si  przed nimi zarz dca 
poga skiej wi tyni Pole-
mon, i przyst pi  do ich 
aresztowania.49 

Teksty kanonów Cerkwi, jak 
na przyk ad 29. Soboru in Trullo 
(691) traktuj ce o po cie przed Eucha-
rysti , zalecaj  aby wi te Misterium 
sprawowane by o przez osoby b d ce 
na czczo (gr. nestikos), nie u ci laj c 
przy tym dok adnego czasu powstrzy-
mywania si  od pokarmu50. Oprócz 
powy szych wskazówek mogliby my 
doda  jeszcze dwa, nie mniej wa ne 
czynniki, które przyczyni y si  do za-
akceptowania przez Cerkiew powy -
szej praktyki. Po pierwsze, nale y 
przyst powa  do Kielicha Pa skiego 
„o pustym o dku”, poniewa  praw-

Mistyczna Wieczerza. za: rg.ru 

46 . ,  , wyd. 
   ,   

2005, s. 164. 

46 Tj. „rocznica dnia mierci”. Przyp. t um. 
48 Najprawdopodobniej chodzi w a nie 
o sprawowan  przez przysz ego m czenni-
ka Eucharysti . . , … 
(op. cit.), przyp. 25, s. 166. 
49 Ibidem, s. 165–166. 
50 Kanony pi to-szóstego sobory po-
wszechnego (Trulla ski, 691–692 r.). Ka-
non 29, [w:] Ks. Aleksy Znosko, Kanony 
Ko cio a Prawos awnego, t. I, wyd. Brat-
czyk, Hajnówka 2000, s. 80. 
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dopodobnie tak e i dla Samego Chry-
stusa i Jego uczniów Wieczerza Pas-
chalna by a pierwszym posi kiem 
w przeddzie  Jego m ki – trzymaj c 
si  starej tradycji, zgodnie z któr  y-
dzi spo ywali baranka ofiarnego na 
czczo. Drugim – nie mniej interesuj -
cym wyja nieniem – jest pouczenie 
w. Augustyna: Upodoba o si  wi -

temu Duchowi, aby jako znak czci/
szacunku przed wielkim misterium, 
Cia o Chrystusa wst powa o do ust 
chrze cijanina przed jakimkolwiek in-
nym pokarmem.51 Cenn  informacj  
w tej kwestii podaje nam „Pidalion” 
w. Nikodema Hagi ryty, zgodnie 

z sugesti  którego, post eucharystycz-
ny trwa (najpó niej) od pó nocy dnia 
poprzedzaj cego Bosk  Liturgi 52, 
praktyka która jest przestrzegana do 
dnia dzisiejszego w Cerkwi prawo-
s awnej53. Jedyny wyj tek od tej 
„regu y” stanowi 9. kanon w. Nicefo-
ra Wyznawcy, zgodnie z którym do-
puszczalne jest udzielenie wi tego 
Misterium cz owiekowi znajduj cemu 
si  na o u mierci, nawet gdy jest ju  
on tego dnia po posi ku54. 

Interesuj cy i praktyczny wydaje 
si  równie  16 kanon w. Tymoteusza 
Aleksandryjskiego55, pouczaj cy, i  
nie powinno stanowi  zakazu przyj -
cia Cia a i Krwi Chrystusowych po-
kni cie wody podczas mycia/k pieli. 

T umaczy on w tym miejscu, e w ten 
sposób szatan wymy li  jeszcze jeden 
sposób odwiedzenia cz owieka od 
wi to ci i b dzie si  stara  to robi  

cz ciej56. 

Literatura patrystyczna – w odnie-
sieniu do odr bnego postu przed Eu-
charysti  – skupia swoj  uwag  na 
szczególnych okresach w roku litur-
gicznym do tego celu wyznaczonych. 
Ojcowie Cerkwi k adli szczególny na-
cisk na cis y zwi zek zachodz cy 
mi dzy Wielkim Postem, a wi t  
Eucharysti , która stanowi jego apo-
geum. Nie po cimy bowiem ze wzgl -
du na Pasch  – pisa  w. Jan Chryzo-
stom – ani te  ze wzgl du na Krzy , 
lecz za nasze grzechy, poniewa  mamy 
zamiar przyst pi  do misterium57 
(tj. Eucharystii). Abba Doroteusz na-
tomiast poucza nas, i  post, który 
uwalnia nasz  dusz  od nieczysto ci 
i ci aru grzechu, doprowadza nas 
nieskalanymi do chwalebnego dnia 
Zmartwychwstania i przyst pienia bez 
pot pienia (gr. akatakritos) ju  jako 
nowego cz owieka do wi tych miste-
riów58. Waga i korzy ci p yn ce ze 
zbawiennego okresu wi tej Czter-
dziesi tnicy mia y swój „wk ad” 
w ustanowienie w pó niejszym okre-
sie trzech innych wielodniowych po-
stów: Bo onarodzeniowego, przed 
wi tem Za ni cia Bogurodzicy oraz 

Apostolskiego59. Biskup Cezarei Pale-

sty skiej Anastazy, zauwa a, e g ów-
nym przeznaczeniem wszystkich wy-
znaczonych przez Cerkiew postów 
przed najwi kszymi wi tami Pa ski-
mi oraz ku czci Bogurodzicy, by o 
w a nie uczestnictwo w Wieczerzy 
Pa skiej60. Nie oznacza to oczywi cie, 
e wierni nie przyst powali do Bo-

skiej Komunii w inne dni roku, a je-
dynie daje do zrozumienia, e w wia-
domo ci Cerkwi nigdy nie by o mowy 
– poza wymienionymi okresami – 
o „wytycznych” dotycz cych norm, 
które okre la yby konieczny czas 
trwania postu eucharystycznego. 

Teolog i nauczyciel Eucharystii61, 
namawiaj c wszystkich do usilnej 
modlitwy, unikania pija stwa i ob ar-
stwa w dzie  przyj cia Strasznych Ta-
jemnic, odwa a si  nawet mówi  
o po cie po Eucharystii, cho  nie jest 
to obowi zkowe. Có  wi c, powinni-
my po ci  i po Boskiej Eucharystii? – 

pyta. Nie mówi  tego, ani (do tego) 
nie zmuszam. Oczywi cie jest to dobre 
ale nie zmuszam was do tego62. 

Wed ug w. Nikodema, dobrym 
i po ytecznym jest przestrzeganie po-
stu przed Eucharysti  przez siedem 
dni63, lecz jak sam podkre la, kanony 
cerkiewne nie wymagaj  tego64. 

Kluczem do pogodzenia ró nych 
opinii, dotycz cych poruszanego 
przez nas tematu, wydaj  si  tu by  
s owa mnicha Teodoryta – na którego 
powo uje si  K. Papakharalampous, 
a który zgadza si  z opini , i  trzy-
dniowy okres postu jest prawid ow  
praktyk , któr  powinno si  zaleca  
dla tych wiernych, którzy rzadko 
przyjmuj  Sakrament Sakramentów, 

51 .  . , 
       

, wyd. ,  1969, s. 366. 
52 . ,  –   

      
    

      , 
wyd. ,  1987, 
s. 230, przyp. 1. 
53 .  ,    

, wyd.  , 
 1998, s. 119. 

54 B. I. ,    
     

,  1998, s. 392. 

wi ty Nikodem Hagioryta. za: pravoslavie.kharkov.ua 

55 Ibidem, s. 356. 
56 .  ,  

     
 , [w:]    

 .   
   

  , wyd. 
 ,  2004, s. 234

–235. 
57  ,    

  .  , [w:] 
PG, t. 48, s. 867. 
58 A  ,    

.  , [w:] PG, t. 88, 
s. 1789. 

59 . ,   
... (op. cit.), s. 247. 

60    
,     
 , [w:] PG, t. 127, 

s. 521. 
61 Czyli w. Jan Z otousty. B. A. , 

  ... (op. cit.), s. 187. 
62  ,   

   .  , [w:] 
E E, t. 18A, s. 205–207. 
63 . , … (op. cit.), 
s. 230. 
64 Ibidem. 
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oraz pod warunkiem, e post ten trwa  
b dzie od rody do pi tku. Wówczas 
do Eucharystii przyst puj  oni w so-
bot  (jak to maj  w zwyczaju atoscy 
mnisi), b d  niedziel 65, co oczywi-
cie ma na celu unikni cie naruszenia 

66 kanonu apostolskiego, zabraniaj -
cego postu w sobot 66. Podobnego 
zdania jest ks. S. Koutsas, który uwa-
a, e wierni, którzy przyst puj  do 

Eucharystii w niedziel , powinni za-
chowa  nale yty post w pi tek, nato-
miast w „niepostny” dzie  sobotni do 
po udnia mog  spo y  posi ek na ole-
ju, za  ju  kolacja powinna by  
skromna (np. chleb, owoce, warzy-
wa). W ten sposób przestrzegamy 
wi tych kanonów wykluczaj cych 

post w sobot  oraz w pewnym stopniu 
przygotowujemy si  ciele nie do nie-
dzielnej Eucharystii67. W zbli onym 
do powy szych porad duchu, wypo-
wiada si  tak e w. Makary Koryncki, 
traktuj cy post przedeucharystyczny 
jako potrzebny, ale nie obowi zkowy. 
Kwesti  jego surowo ci i czasu trwa-
nia pozostawia on bardziej w gestii 
wiernego, o ile ten przestrzega – 
w miar  swoich si  i mo liwo ci – po-
stu w pozosta e dni, które ustanowi a 
Matka Cerkiew68. 

Nale a oby w tym miejscu przypo-
mnie , e praktyka wielodniowego 
postu przed Eucharysti  pojawi a si  
dopiero oko o XVIII – XIX w., odbi-
jaj c si  szerokim echem, g ównie 
w tradycji Cerkwi rosyjskiej, gdzie 
wierni w tym okresie, przyst powali 
do tego sakramentu jedynie 1–2 razy 
do roku i dlatego w a nie rekomendo-
wano im wówczas, trwaj cy kilka dni 
(od 3 do 7) post, jako „ rodek” poma-
gaj cy w lepszym przygotowaniu do 
tego szczególnego momentu w yciu 
cz owieka, jakim by o uczestnictwo 
w Kielichu Cia a i Krwi Chrystusa69. 

Temat postu, oprócz „wstrze-
mi liwo ci pokarmowej”, dotyczy 
jeszcze jednego – niejednokrotnie 
wstydliwego problemu, jakim jest 
wstrzemi liwo  cielesna. Teodor 
Balsamon, powo uj cy si  na patriar-
ch  aleksandryjskiego Tymoteusza, 
radzi by równie  ma onkom po-
wstrzymywanie si  od wspó ycia 
w sobot  oraz niedziel  – to jest 
w przeddzie , oraz w sam dzie  przy-
j cia Eucharystii70. Z ca  pewno ci  
mamy tu do czynienia z odwo aniem 
do przepisów starotestamentowych, 
o czym wspomni równie  w. Niko-
dem Hagioryta w swym komentarzu 
do 13. kanonu Soboru Trulla skiego: 
Miej na uwadze (…), powinno si  uni-
ka  zbli enia z kobiet  – co tyczy si  
nie tylko osób duchownych, ale 
i wieckich yj cych w ma e stwie – 
trzy dni poprzedzaj ce przyst pienie 
do Eucharystii. Poniewa  je li Bóg 
nakaza  Hebrajczykom, by przez trzy 
dni nie zbli ali si  do swoich kobiet, 
bowiem mieli otrzyma  Tablice Pra-
wa71 to tym bardziej powinni strzec 
si  tego ci, którzy maj  przyj  do 
swego wn trza nie Prawo, ale samego 
Prawodawc  Boga w wi tej Eucha-
rystii72. wi ty mnich przypomina 
i o starej, pobo nej tradycji niewspó -
ycia nowo e ców w dzie  ich lubu, 

ze wzgl du na przyj cie Eucharystii73. 
Jak jednak mo na si  domy la , owe 
zalecenie odnosi si  do zwyczaju 
(sporadycznie ju  dzi  spotykanego) 
sprawowania sakramentu Ma e stwa 
podczas wi tej Liturgii. Jednak e nie 
nale y zapomina  i o „Z otych 
Ustach”74 Cerkwi, które nauczaj , e 
modlitwa sprawowana po odbyciu 

stosunku z w asn  
on  w adnym 

wypadku nie mo-
e by  uznawana 

za grzech.75 
D. Panagopoulos 
id c dalej zazna-
cza, e jedno mi-
sterium (Ma -
e stwo) nie jest 

w sprzeczno ci 
zdrugim (Eu-
charystia)76, poniewa  oba s  sprawo-
wane w imi  jednego Chrystusa, 
a stopie  mi o ci ma e skiej – której 
pe nia wyra a si  mi dzy innymi we 
wspó yciu – przewy szaj cy wszyst-
kie „inne” na tym wiecie, ust puje 
jedynie mi o ci Boga Stwórcy wobec 
cz owieka77. 

wi ty Jan Chryzostom podaje 
jeszcze inny wymiar i poj cie postu, 
obowi zuj cego wszystkich chrze ci-
jan: Przestrzegamy postu nie poprzez 
powstrzymywanie si  od pokarmów, 
ale przez trzymanie si  z dala od prze-
winie -grzechów, poniewa  ten – któ-
ry ogranicza si  tylko do niespo ywa-
nia pokarmów – gardzi prawdziwym 
postem. Po cisz? Poka  to na podsta-
wie swoich czynów. Jakich czynów? 
Kiedy ujrzysz biednego, oka  mu mi o-
sierdzie. Kiedy zobaczysz wroga, po-
gód  si  z nim. Kiedy spostrze esz, e 
powodzi si  przyjacielowi twemu, nie 
ycz mu z ego (…)78. Tego w a nie ro-

dzaju post powinien towarzyszy  
wiernemu ka dego dnia, a ju  tym 
bardziej podczas przygotowania do 
Eucharystii. 

Adam Magruk 

ci g dalszy 
w kolejnych numerach Biuletynu 

65 . ,   
... (op. cit.), s. 257-258. 

66 B. I. ,  … (op. cit.), 
s. 197. 
67 . ,   ... 
(op. cit.), s. 205. 
68 .  ,  

 … (op. cit.), s. 414–415. 

69http://hilarion.ru/2011/10/04/3913 
[dost p 22.02.2013]. 
70  , , [w:] 

.A.   M. ,   
        

 ,    
    , 
     , 

 1854, s. 485. 
71 Wj 19,15 
72 . , … (op. cit.), 
s. 230. 
73 Ibidem. 
74 Czyli w. Jan Z otousty. 

75  ,   
  .  , 

[w:] E E, t. 11, s. 99. 
76 . ,   

... (op. cit.), s. 269, przyp. 
476. 
77 . I. , , wyd. 

,  1983, s. 190. 
78  ,   

.  , [w:] PG, t. 49, 
s. 53. 

wi ci Joachim i Anna. za: 1.bp.blogspot.com 
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Boska Liturgia to najwa niejsze 
nabo e stwo, podczas którego jest 
przynoszona Bogu bezkrwawa Ofiara 
za ludzi yj cych oraz umar ych 
i dokonywany sakrament wi tej Eu-
charystii. Sakrament Komunii zosta  
ustanowiony przez Jezusa Chrystusa 
podczas Mistycznej Wieczerzy 
w przededniu Jego m ki i mierci na 
krzy u. Chrystus rozdaj c uczniom 
chleb ze s owami to jest Cia o moje... 
i podaj c wino – to jest moja Krew... 
doda : to czy cie na moj  pami tk . 
( k 22,19). 

Po wniebowst pieniu Pa skim 
uczniowie i na ladowcy dok adnie 
wype niali Jego wol . Sp dzali czas 
na modlitwie, czytaniu Pisma wi te-
go i przyjmowaniu w. Cia a i Krwi 
Pa skiej podczas dokonywanej litur-
gii. Wierni i dzisiaj zbieraj  si  
w wi tyni po to, aby jednymi ustami 
i jednym sercem wychwala  Boga 
i przyst powa  do sakramentu Pri-
czastija. Najcz ciej odprawian  litur-
gi  w naszej Cerkwi jest Boska Litur-
gia Jana Z otoustego. 

Liturgia w. Jana Z otoustego sk a-
da si  z trzech cz ci, chocia  podzia  
ten podczas nabo e stwa jest niezau-
wa alny dla modl cych si . Proskomi-
dia, liturgia katechumenów i liturgia 
wiernych – oto cz ci Boskiej Litur-
gii. Podczas proskomidii jest przygo-
towywany chleb oraz wino do sakra-
mentu. W tym czasie s  równie  czy-
tane nabo e stwa 3. i 6. godziny ka-
nonicznej, aby zaj  obecnych 
w wi tyni modlitw  i my l  o zbaw-

czej sile cierpie  i mierci Chrystuso-
wej na krzy u. Podczas liturgii kate-
chumenów wierni modlitwami swoimi 
i duchownych przygotowuj  si  do 
uczestnictwa w sakramencie Pri-
czaszczenija. Podczas liturgii wier-
nych odbywa si  sam sakrament. 

Proskomidia 
Proskomidia to s owo greckie 

oznaczaj ce przynoszenie. Nazwa 
wzi a si  z dawnego zwyczaju przy-
gotowywania i przynoszenia przez 
chrze cijan chleba i wina do wi tyni 
w celu dokonania sakramentu Eucha-
rystii. Obecnie „przynoszenie” istnieje 
raczej w formie po redniej. Wierni 
sk adaj  ofiary i kupuj  wiece – za te 
pieni dze jest kupowane wino i s  
pieczone prosfory do Eucharystii. 

Na proskomidii wykorzystuje si  
pi  prosfor na pami tk  cudownego 
nakarmienia przez Pana pi cioma 
chlebami 5000 ludzi. Prosfory s  
przygotowywane z dwóch cz ci 
i przypominaj  o dwóch naturach 
w Jezusie Chrystusie – boskiej i ludz-
kiej. Na wierzchu prosfory jest przed-
stawiony krzy  z literami: IC XC, NI 
KA. S owa te oznaczaj  „Jezus Chry-
stus Zwyci a”. 

Proskomidia odbywa si  na stole 
ofiarnym ( ertwienniku). Kap an wy-
dziela kopi  (kopijem) z prosfory 
cz  w kszta cie sze cianu potrzebn  
do dokonania sakramentu. W tym cza-
sie wspomina proroctwa, odnosz ce 
si  do Narodzenia Chrystusowego 
i m ki Jezusa Chrystusa. Ta cz  

prosfory nazywa si  Barankiem 
(Agniec). Baranek przedstawia obraz 
cierpi cego Jezusa Chrystusa. Do Na-
rodzenia Chrystusowego symbolizo-
wa  Go baranek paschalny, którego 

ydzi – z nakazu Bo ego – zabijali 
i jedli na pami tk  wybawienia od 
niewoli w Egipcie. wi ty Baranek 
jest nacinany z do u na kszta t krzy a 
i k adziony przez kap ana na patenie 
(diskosie) na pami tk  zbawczej 
mierci Jezusa Chrystusa. Potem ka-

p an wbija kopi  w prawy bok Baran-
ka (z lewej strony od kap ana) i wlewa 
do kielicha (czaszy) wino zmieszane 
z wod  na pami tk  tego, e z przebi-
tego boku ukrzy owanego Chrystusa 
wyciek a krew i woda. 

Królowa niebia ska, Naj wi tsza 
Matka Bo a, znajduje si  najbli ej 
tronu Bo ego ze wszystkich wi tych 
i nieprzerwanie modli si  za nas 
grzesznych. Na znak tego z drugiej 
prosfory jest wyjmowana przez kap a-
na cz stka na pami tk  Przenaj wi t-
szej Bogurodzicy i k adziona po pra-
wej stronie Baranka (po lewej kap a-

Prawos awne nabo e stwa to wielka skarbnica, z której mog  czerpa  wszyscy wierni. Teolodzy i ludzie wiec-
cy. Ludzie o umys ach humanistycznych i cis ych. Dusze poetyckie i twardo st paj ce po ziemi. Najcz ciej mamy 
do czynienia z nabo e stwami powszechnymi odprawianymi w naszych cerkwiach. S  to nabo e stwa w intencji 
wszystkich, w których udzia  bierze ogó  wiernych. Powszechne nabo e stwa cerkiewne dziel  si  na trzy cykle: 
dobowy, tygodniowy i roczny. 

O nabo e stwach 
cz  czwarta – Boska Liturgia. Proskomidia i Liturgia katechumenów 

Boska Liturgia jest ci g ym powtarzaniem wielkiego aktu mi o ci, dokonanego dla nas.  
M. Gogol 

Proskomidia. za: molitva.uspensk.ru 
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na). Ta prosfora ma odci ni te na 
wierzchu litery MP Y lub wizeru-
nek Bogurodzicy. 

Nast pnie z lewej strony Baranka 
jest k adzionych 9 cz stek, wyj tych 
z trzeciej prosfory na pami tk  9 stop-
ni wi tych: a) Jana Chrzciciela – Po-
przednika Pa skiego, b) proroków, 
c) aposto ów, d) wi tych biskupów 
s u cych Bogu, e) m czenników, 
f) prepodobnych, którzy osi gn li 
wi to  surowym yciem w monaste-

rach i pustelniach, g) wi tych leka-
rzy, którzy otrzymali od Boga si  le-
czy  choroby ludzi i za to nie bior -
cych wynagrodzenia, h) wi tych da-
nego dnia i tego wi tego, którego li-
turgia jest odprawiana – w naszym 
przypadku w. Jana Z otoustego. Przy 
tym kap an modli si , eby Pan – za 
wstawiennictwem wszystkich wi -
tych – nawiedzi  ludzi. 

Z czwartej prosfory s  wyjmowa-
ne dwie cz stki za w adze duchowe 
i wieckie oraz cz stki za wszystkich 
prawos awnych chrze cijan. Z pi tej 
prosfory s  brane cz stki za wszyst-
kich umar ych w wierze Chrystusowej 
i w nadziei na ycie wieczne po 
mierci. Cz stki te s  k adzione 

w dwóch rz dach poni ej Baranka. Na 
koniec kap an wyjmuje z czwartej 
prosfory cz stk  za siebie. 

Tak wi c na patenie le y Bara-
nek na obraz Pana Jezusa Chrystusa, 
Króla nieba i ziemi. Baranek jest 
otoczony wieloma cz steczkami, 
wyj tymi z innych prosfor na cze  
i chwa  Naj wi tszej Bogurodzicy 
i wi tych oraz na pami tk  wszyst-
kich ludzi. Zarówno ywych, jak 
i umar ych. Prosfory, z których wy-
j to cz stki w celu po o enia ich na 
patenie – na pami tk  wi tych 
i prawos awnych chrze cijan, y-
wych i umar ych – zas uguj  na 
szczególnie pobo ny szacunek. 

Wspominanie podczas proskomi-
dii ywych i umar ych cz onków Cer-
kwi Chrystusowej jest dla nich bardzo 
korzystne. Cz stki – wyjmowane 
z prosfor na proskomidii za wspomi-

nane dusze – zanurzaj  si  bowiem 
w yciodajnej krwi Chrystusowej. 

Nast pnie na paten  jest stawiana 
gwiazda (zwiezdica). Patena i czasza s  
zakrywane pokrowcami i wspólnym 
ca unem, zwanym aerem 
(wozduchem). Podczas okadzania ka-
p an prosi, eby Pan wspomnia  
wszystkich, którzy przynie li swoje da-
ry chleba i wina do proskomidii i tych, 
za których zosta y one przyniesione. 

Proskomidia przypomina nam dwa 
g ówne wydarzenia z ycia Zbawicie-
la: Narodzenie Chrystusowe i mier  
Chrystusow . Stó  ofiarny przypomi-
na i grot  betlejemsk , i grot  grzebal-
n  na Golgocie. Patena oznacza za-
równo óbek narodzonego Zbawicie-
la, jak i grób Pa ski. Pokrowce 
i wozduch s u  do przypominania ca-
unu zarówno niemowl cego, jak 

i tego, w którym by  pogrzebany 
umar y Zbawiciel. Kadzenie oznacza 
kadzid o, przyniesione przez magów 
narodzonemu Zbawicielowi i te aro-
maty, które zosta y wykorzystane przy 
pogrzebie Pana dokonanym przez Jó-
zefa i Nikodema. Gwiazda oznacza 
gwiazd , która pojawi a si  przy naro-
dzeniu Zbawiciela. 

Liturgia 
katechumenów 

Wierni przygotowuj  si  do sakra-
mentu Komunii podczas drugiej cz -
ci liturgii, która nazywa si  liturgi  

katechumenów. Jej nazwa wzi a si  
st d, e udzia  w niej mogli bra  – 
oprócz ochrzczonych i dopuszczanych 
do komunii – równie  katechumeni, 
tj. przygotowuj cy si  do chrztu oraz 
kajaj cy si , ale nie dopuszczeni do 
komunii. 

Liturgia katechumenów rozpoczy-
na si  wychwalaniem królestwa Prze-
naj wi tszej Trójcy. Kap an w prezbi-
terium (a tar’) wypowiada s owa: 

   
      
     , .1 

 

A  

Wkrótce po wielkiej ektenii chór 
piewa pierwsz  antyfon  

(Ps 102 /103/). ,  
, .  , 

. ,  , 
,      

 . ,  , 
,     

 .   
 ,   

 .   
  ,  

   ...2 

Potem piewana jest druga antyfo-
na (Ps 145 /146/). ,  , 

.   
  ,   , 

 .    
,   , 

   .  
 ,     

:      
 . ,  

   , -
     ...3 

W tych psalmach s  przedstawione 
dobrodziejstwa Bo e w stosunku do 
rodu cz owieczego. Serce (dusza) 
chrze cijanina powinna wychwala  
(b ogos awi ) Pana, odpuszczaj cego 
i lecz cego nasze niemoce duchowe 
i cielesne, spe niaj cego nasze dobre 
pragnienia, wybawiaj cego nasze ycie 

1B ogos awione królestwo Ojca i Syna, 
i wi tego Ducha, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 
2B ogos aw, duszo moja, Pana, i ca e moje 
wn trze – wi te imi  Jego! B ogos aw, 
duszo moja, Pana, i nie zapominaj 
o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On 
odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy 
wszystkie twe niemoce, On ycie twoje 
wybawia od zguby, On wie czy ci  ask  
i zmi owaniem... 
3Chwal, duszo moja, Pana, chc  chwali  
Pana, jak d ugo y  b d ; chc  piewa  
Bogu mojemu, póki b d  istnia . Nie po-
k adajcie ufno ci w ksi tach ani w cz o-
wieku, u którego nie ma wybawienia. Gdy 
tchnienie go opu ci, wraca do swej ziemi, 
wówczas przepadaj  jego zamiary. Szcz -
liwy, komu pomoc  jest Bóg Jakuba, kto 

ma nadziej  w Panu, Bogu swoim... 
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od zguby i nie zapomina  o wszystkich 
Jego dobrodziejstwach. Mi osierny 
i askawy jest Pan, cierpliwy i pe en 
dobroci. Dochowuje wierno ci na wie-
ki. Wymierza sprawiedliwo  skrzyw-
dzonym, daje chleb g odnym. Pan 
oswobadza wi niów, kocha sprawie-
dliwych, sierot  i wdow  wspomaga, 
lecz drog  bezbo nych zatraca... 

Po drugiej antyfonie zawsze jest 
piewany wzruszaj cy hymn Panu Je-

zusowi Chrystusowi:  
   ,  

     
    

   , 
 , -

 ,  , -
  ,   

 ,  
   ,  .4 

Pie  ta zosta a u o ona w pi tym 
wieku po Narodzeniu Chrystusa przez 
imperatora Justyniana w celu obalenia 
herezji Nestoriusza. W pie ni tej za-
warta jest prawos awna nauka o Dru-
giej Osobie wi tej Trójcy – Synu 
Bo ym, Jezusie Chrystusie.  

Antyfonami s  nazywane pie ni 
z psalmów króla Dawida, które pie-
wane s  naprzemiennie na obu chó-
rach. piew antyfonalny, tj. przeciw-
g osowy, jest zwi zany swoim pocho-
dzeniem ze w. Ignacym Antioche -
skim, który y  w pierwszym wieku 
po Narodzeniu Chrystusa. Ten wi ty 
m  apostolski s ysza  w objawieniu, 
jak zast py anielskie piewa y naprze-
miennie na dwa chóry i – na laduj c 
anio ów – ten e porz dek ustanowi  
w Cerkwi antioche skiej. St d te  ten 
obyczaj rozpowszechni  si  i w ca ej 
Cerkwi prawos awnej. 

Nast pnie piewana jest 3. antyfo-
na lub w niedziel  Dziewi  B ogos a-

wie stw (Mt 5, 3–12) 
mówi cych, e chrze ci-
janin oczekuj cy mi o-
sierdzia od Boga powi-
nien by  ubogi w duchu, 
a owa  za swoje grze-

chy, by  pokornym, po-
st powa  zgodnie z przy-
kazaniami Bo ymi, mie  
czyste serce, by  mi o-
siernym, wprowadza  pokój, znosi  
zniewagi, wszelkie prze ladowania 
i mier  za Chrystusa, tzn. by  Jego 
wyznawc . Za ten wysi ek oczekuje 
wielka nagroda w niebie. (W wielkie 
wi ta Pa skie, zamiast B ogos a-

wie stw, jest piewany odpowiedni 
troparion ze stichosami). 

M   

Podczas tego piewu s  otwierane 
(o ile nie pozostaj  otwarte od pocz t-
ku Boskiej Liturgii) wrota królewskie. 
Kap an i diakon staj  przed o tarzem – 

wi tym Sto em (presto em). Podczas 
piewu 3. antyfony k aniaj  si  przed 

nim trzykrotnie. Nast pnie diakon – 
poprzedzany niesion  wiec  – wyno-
si przez pó nocne drzwi z prezbite-
rium na ambon  w. Ewangeli . Ka-
p an w modlitwie wej cia prosi Boga: 

     
  ,  

,    -
.5 Anio owie staj  si  obecni na 

naszym zgromadzeniu. Chroni  nas 
i pomagaj  nam. Razem z nami si  
modl . 

Diakon prosi kap ana o b ogos a-
wie stwo wej cia, a nast pnie wzywa 
we wrotach królewskich: 

, !6 Tak doko-
nuje si  ma e wej cie. Przypomina 
ono Jezusa Chrystusa pojawiaj cego 
si  z nauczaniem. wieca noszona 
przed w. Ewangeli  oznacza w. Jana 
Chrzciciela, który przygotowywa  lud 
do godnego przyj cia Bogocz owieka 
Chrystusa. To jego sam Pan nazwa : 

„lamp  gorej c  i wiec c ”. Otwarte 
wrota królewskie oznaczaj  otwarte 
wrota królestwa niebia skiego, które 
zosta y otwarte przed nami razem 
z pojawieniem si  na wiecie Zbawi-
ciela. S owa diakona „ , 

” maj  za zadanie pokaza  
nam g bok  m dro  zawart  w w. 
Ewangelii. S owo „ ” wzywa 
wiernych do pobo nego stania. Kie-
dy  s owa te by y zaproszeniem dia-
kona do wstania na czas okre lonych 
modlitw. Zaraz po wezwaniu diakona 
chór zach ca nas wszystkich do po-
k onienia si  Zbawicielowi wiata s o-
wami:   
   ,  , 

 ,   
,    

(w dni powszednie:    
...)7. Lekkomy lnie post pi by ten, 

kto na wezwanie Cerkwi nie odpowie-
dzia by g bokim pok onem Jezusowi 
Chrystusowi. Nasi pobo ni przodko-
wie przy piewie tego wersetu k aniali 
si  do samej ziemi. 

T   T  

Nast pnie chór piewa tropariony 
i kondakiony wi ta lub wi tego da-
nego dnia zgodnie z Typikonem, 
a kap an czyta modlitw  przed Trisa-
gionem. Po zako czeniu ostatniego 
kondakionu diakon przy ikonie Zba-
wiciela modli si :   

   8. Po-
tem stoj c we wrotach królewskich 

Ma e wej cie. za: azbuka.ru 

4Jednorodzony Synu i S owo Boga, Ty, 
Nie miertelny, zechcia e  dla naszego 
zbawienia przyj  cia o od Naj wi tszej 
Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Maryi, 
i sta e  si  cz owiekiem bez adnej zmiany, 
Ty, Chryste Bo e, ukrzy owany, mierci  
mier  zniszczy e , Ty, jedna z osób wi -

tej Trójcy, wychwalany na równi z Ojcem 
i Duchem wi tym, zbaw nas. 

5Spraw, aby z naszym wej ciem dokona o 
si  wej cie wi tych Anio ów, pomocnych 
nam w tej s u bie i wspólnie z nami wys a-
wiaj cych Twoj  dobro . 
6Oto m dro ! Sta my prosto! 

7Przyjd cie, pok o my si  i przypadnijmy 
do Chrystusa. Zbaw nas, Synu Bo y, po-
wsta y z martwych (lub w dni powszednie: 
przedziwny w swych wi tych), piewaj -
cych Tobie: Alleluja. 
8Panie, zbaw pobo nych, i wys uchaj nas. 
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zwraca si  do wiernych s owami   
 9. Te s owa diakona s  uzu-

pe nieniem wezwania kap ana, który 
b ogos awi c diakonowi oddawa  
chwa  Bogu piewem Trisagionu, 
mówi:      
    , 
      
 10. 

Szczególne jest pochodzenie pie-
wanej teraz pie ni  , 

 ,  -
,  11. W pierwszej 

po owie V w. za czasów patriarchy 
Proklosa, silne trz sienia ziemi nawie-
dza y ca e imperium. Dwadzie cia  
dni przed Pasch  oko o godziny trze-
ciej po po udniu wierni z procesjami 
na ulicach odprawiali publiczne, po-
kutne nabo e stwa w intencji ratunku. 
Wnet ch opczyk spo ród t umu wier-
nych zosta  podniesiony przez burz  
na niebo i tam us ysza  piew wi -
tych anio ów. Wychwalaj c wi t  
Trójc  piewali oni „Agios o Theos, 
Agios Ischyros, Agios Athana-
tos” („ wi ty Bo e, wi ty Mocny, 

wi ty Nie miertelny”). Wróciwszy 
ca y i zdrowy, ch opczyk opowiedzia  
ludziom o swoim widzeniu. Wierni 
zacz li powtarza  pie  anielsk  i do-
dawa  „eleison imas”, co znaczy 
„zmi uj si  nad nami” i trz sienie zie-
mi si  zako czy o. Cesarzowa Pulche-
ria i jej brat cesarz Teodozjusz II 
wprowadzili, na pami tk  cudownego 
wybawienia, Trisagion do wszystkich 
nabo e stw Cerkwi prawos awnej. Ta 
decyzja zosta a uroczy cie potwier-
dzona przez Czwarty Sobór Po-
wszechny w Chalcedonie. Historia 
wprowadzenia Trisagionu do nabo-
e stw jest znana m.in. z listów pa-

triarchy konstantynopolita skiego 
Akacjusza (471–479) do patriarchy 
antioche skiego Piotra Folusznika. 

W niektóre dni – jak na przyk ad 
w sobot  azarza, w Wielk  Sobot , 

w dni Jasnego Tygodnia, w dzie  
wi tej Trójcy i w wigilie Narodzenia 

i Objawienia – zamiast Trisagionu s  
piewane s owa aposto a Paw a: 

   ,  
 , !12 

Ten piew przypomina nam czasy po-
cz tków Cerkwi. W te dni dokonywa-
no chrztu katechumenów, którzy 
z poga stwa i religii judejskiej prze-
chodzili na wiar  Chrystusow . Pie  
ta jest piewana do dzisiaj, aby my 
pami tali o obietnicach danych Bogu 
przy wi tym chrzcie; czy je wi cie 
wype niamy i przestrzegamy. W dniu 
Podniesienia Krzy a Pa skiego i pod-
czas Wielkiego Postu w niedziel  
4. tygodnia, Adoracji Krzy a Pa skie-
go, zamiast Trisagionu piewa si : 

  , 
,    

 13. 

C  

Po prokimenie, nast puje czytanie 
listów apostolskich, którymi o wiecili 
oni ca y wiat, nauczyli prawdziwej 
wiary w wi t  Trójc . Kadzenie przy 
tym pokazuje, e nauka apostolska 
s owa Bo ego nape ni a mi  woni  
Chrystusowej nauki ca y wiat i zmie-
ni a powietrze, zara one i zepsute po-
ga stwem. Kap an siedzi przy górnym 
miejscu (jest to tron umieszczony cen-
tralnie przy wschodniej cianie wi -
tyni; mo e na nim siada  jedynie bi-
skup), przedstawiaj c w ten sposób 
Jezusa Chrystusa, Który pos a  przed 
Sob  aposto ów na nauczanie. Inni lu-
dzie nie powinni w tym czasie sie-
dzie , chyba e z wielkiej niemocy. 

W lad za listami apostolskimi na-
st puje czytanie z Ewangelii. Aby my 
nauczyli si  na ladowa  i kocha  na-
szego Zbawiciela za Jego niewypo-
wiedzialn  mi o , jak dzieci ojca 
swego. wi t  Ewangeli  nale y s u-
cha  z tak wielk  uwag  i pobo no-

12Wy, którzy cie w Imi  Chrystusa zostali 
ochrzczeni, w Chrystusa obleczcie si . 
13Krzy owi Twojemu k aniamy si , W ad-
co, i wi te Zmartwychwstanie Twoje 
s awimy. 

10Albowiem wi ty jeste , Bo e nasz, 
i Tobie chwa  oddajemy, Ojcu i Synowi, 
i wi temu Duchowi, teraz i zawsze. 
11 wi ty Bo e, wi ty mocny, wi ty nie-
miertelny, zmi uj si  nad nami. 

9i na wieki wieków. 

ci , jakby my widzieli i s yszeli Sa-
mego Jezusa Chrystusa. 

M    C  

Wrota królewskie, z których s y-
szeli my dobr  nowin  o Panie na-
szym Jezusie Chrystusie, s  zamyka-
ne. Diakon za  ponownie zaprasza nas 
usiln  ekteni  do modlitwy do Boga 
ojców naszych. Modlitwy za ca  Cer-
kiew, za jej zwierzchników, za kap a-
nów i za wszystkich naszych braci 
w Chrystusie. Za ca y lud Bo y ocze-
kuj cy wielkiego i obfitego mi osier-
dzia. 

Zbli a si  czas dokonania naj-
wi tszego sakramentu Eucharystii. 

Katechumeni nie mog  by  przy tym 
sakramencie i dlatego powinni wkrót-
ce opu ci  zgromadzenie wiernych. 
Jednak przed tym za nich modli si  
wspólnota, aby Pan nauczy  ich s ów 
prawdy, ods oni  im Ewangeli  spra-
wiedliwo ci i zjednoczy  ich ze swoj  
wi t , powszechn  i apostolsk  Cer-

kwi . Gdy diakon podczas ektenii 
o katechumenach mówi: -

,    
14, to wierni nie s  zobo-

wi zani do pochylenia swoich g ów. 
To zwrócenie si  diakona dotyczy 
bezpo rednio tylko katechumenów. 
W czasie ektenii o katechumenach jest 
rozk adany na wi tym o tarzu anti-
mins, potrzebny do dokonania sakra-
mentu. 

Poleceniem wyj cia katechume-
nów z cerkwi ko czy si  liturgia kate-
chumenów. 

 

Aleksy Kordiukiewicz 

14Katechumeni, g owy swoje sk o cie 
przed Panem. 

Czytanie Ewangelii. za: rusdm.ru 
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Z ycia Bractwa 
ul. L. Wary skiego 30    15-461 Bia ystok 

www.bractwocim.pl    www.facebook.com/bractwocim 

 D uga i ci ka droga z pierwszym 
transportem pomocy humanitarnej 
z Polski do uga ska zako czy a si  
powodzeniem! 

 Wieczorem 8 stycznia 2016 r. za-
wieziono i roz adowano w magazynie 
nale cym do Cerkwi w uga sku 
11 ton darów. 

 Nie oby o si  bez problemów. 
150 km przed uga skiem zepsu a si  
pompa wodna. Dzi ki stra akom 
z miejscowo ci Szachty, obwodu ro-
stowskiego, którzy pomogli w napra-
wie, uda o si  osi gn  cel. 

Dzi kujemy wszystkim ofiarodawcom! 

 Pod koniec stycznia otrzymali my podzi kowania od metr. Mitrofana: 

„Do Przewodnicz cego Prawos awnego Bractwa w. w. Cyryla i Metodego 

W imieniu cierpi cych wiernych uga skiej diecezji, jak te  w swoim w asnym, 
prosz  przyj  serdeczne s owa wdzi czno ci za duchowe i materialne wspomo-
enie w postaci pomocy humanitarnej dla naszych mieszka ców. 

 Dzi ki Pa skim modlitwom, modlitwom i wysi kowi Waszych wiernych, 
dzi ki staraniom wszystkich nieoboj tnych ludzi, którzy wzi li aktywny udzia  
w tym dobrym dziele, potrzebuj cy, pokojowo nastawieni mieszka cy uga sz-
czyzny otrzymali niezb dn  pomoc. Zaprawd , stanowi to rzeczywisty przejaw 
chrze cija skiej mi o ci do bli niego. 

 Niech Panu oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w tym dobrym dziele, Bóg 
wynagrodzi po stokro  swoim mi osierdziem. 

 Mamy nadziej , e w przysz o ci b dziemy mogli polega  na Pa skiej pomo-
cy i wsparciu. 

Z mi o ci  w Chrystusie, 

+Mitrofan, Metropolita uga ski i A czewski” 

Pomoc dla poszkodowanych w Doniecku i uga sku 

 22 stycznia dostali my od anoni-
mowego dobroczy cy: 45 ó ek szpi-
talnych, 8 wózków inwalidzkich, 
4 szafki szpitalne, balkoniki rehabili-
tacyjne. Dzi ki naszym ko om tereno-
wym ju  mamy 8 palet z ywno ci  
i chemi  gospodarcz . Zbieramy 
g ównie artyku y spo ywcze, chemi  
gospodarcz  i artyku y higieniczne, 
artyku y szkolne. 

 Od czasu pierwszego transportu 
zebrano dary a  na 2 „TIRy”. Chcieli-
by my, eby pomoc trafi a przed 
wi tem Paschy Chrystusowej. 

 Niestety, uzbierane fundusze nie 
pozwalaj  nam na op acenie kosztów 
transportu. Wys anie jednej ci arów-
ki kosztuje ok. 10 000 z . 

Kto mo e wesprze  – bardzo prosimy!  

 Przywiezione dary trafi y m.in. do 
nieobj tych opiek  socjaln  mieszka -
ców osiedla Proletariat Donbasu 
(miasto uga sk). W ramach prowa-
dzonej akcji „Nakarm g odnego” or-
ganizacja „Prawos awny wiat” roz-
dysponowa a produkty i mieszka cy 
osiedla b d  mogli otrzymywa  gor -
ce obiady. 

 Otrzymujemy podzi kowania za-
równo od przedstawicieli Cerkwi, jak 
i od mieszka ców regionu. Ojciec 
Aleksander Biespa ow, który zajmuje 
si  pomoc  humanitarn  w uga skiej 
i A czewskiej diecezji nieustannie 
kontynuuje ci k  prac  i apeluje 
o dalsz  pomoc. 

koordynator akcji: Jewgienij Tkaczow (tel. +48 693 808 607) 

Przed odpraw  celn  w Bia ymstoku 

W magazynie w uga sku 



Biuletyn Informacyjny 1/2016 14 

 6 lutego ko o terenowe w Hajnów-
ce zorganizowa o bal charytatywny. 
Odby  si  on w restauracji 
„Le niczanka”. Spotkanie pob ogos a-
wi  o. Marek Jurczuk. Uczestniczy o 
w nim ponad 100 osób, w tym w adze 
samorz dowe. Gra  zespo  „As”. 

 Podczas przerwy w zabawie odby  
si  konkurs „Wiedzy o Bractwie”, 
licytacja i loteria fantowa. W czasie 
swojego wyst pienia przewodnicz cy 
Zarz du G ównego, Bazyli Piwnik, 
przedstawi  g ówne dzia ania Bractwa 
i podzi kowa  wszystkim sponsorom. 
Zabawa trwa a do samego rana. 

Lucyna Ruszuk 

 W ród cz on-
ków Bractwa s  
ludzie o ró nych 
zainteresowa-
niach i talentach. 
Takim te  okaza  
si  cz onek ko a 
terenowego 
w E ku – Pawe  
Kateszczenko. 
Od paru lat pisze wiersze, które oka-
za y si  na tyle bogate w swej tre ci, 
e doczeka y si  wydania ksi kowe-

go. Na pocz tku roku Bractwo wyda-
o tomik pod tytu em „P o  wieco 
ycia”. 

 Prezentacja ksi ki w Bia ymsto-
ku mia a miejsce 15 stycznia. Stara-
niem bia ostockiego ko a terenowego, 
spotka  si  z autorem mo na by o 
w Centrum Kultury Prawos awnej. 

 Autor wierszy opowiedzia  o so-
bie, odczyta  niektóre wiersze z pre-
zentowanego tomu oraz nowe – do-
piero co powsta e. Zebrani ze wzru-
szeniem wys uchali tej poezji, gdy  
wiersze te by y nam bliskie, atwo 
„wpadaj ce w ucho” i znajduj ce swe 
miejsce w sercu. 

 Dochód ze sprzeda y ksi ki prze-
znaczony jest na rozbudow  cerkwi 
w E ku.  31 stycznia o godz. 12 

w sali parafialnej przy 
ul. Narutowicza 46 w o-
dzi odby  si  wyk ad ks. 
Jakuba Dmitruka „Przy-
gotowanie i Proskomidia. 
Wst p do w. Liturgii”. 

 Ojciec Jakub w bardzo ciekawy 
i przyst pny sposób obja ni  nam zna-
czenie i symbolik  przygotowa  oraz 
proskomidi  – pierwsz  cz  wi tej 
Liturgii. Na pro b  zebranych na pre-
lekcji uczestników spotkania tematyka 
b dzie kontynuowana. 

 W spotkaniu uczestniczy o ok. 30 
osób, w tym osoby innego wyznania. 

 

Magdalena Niewiadomska 

 W niedziel  14 lutego na spotka-
niu plenarnym lubelskiego ko a Brac-
twa z wyk adem wyst pili zacni prele-
genci z Rumunii: archimandryta Du-
mitru Cobzaru oraz dr teologii Lau-
rian Rus. Ojciec Dumitru jest odpo-
wiedzialny w Cerkwi rumu skiej za 
ycie monastyczne, a nale y nadmie-

ni , i  dzia aj cych monasterów 
w Rumunii jest blisko 500. 

 W niedziel  28 lutego na spotka-
niu lubelskiego ko a Bractwa z wyk a-
dem wyst pi  archimandryta Stefan 
Šari  z Serbii. 

 Ojciec Stefan, który przyby  do 
Polski na zaproszenie JE abp. Abla 
z liczn  grup  wiernych prawos aw-
nych z Serbii, opowiada  licznie ze-
branym s uchaczom o dynamicznie 
odradzaj cym si  yciu prawos aw-
nym we wspó czesnej Serbii, a tak e 
trudnych, cz stokro  naznaczonych 
tragiczn  histori , relacjach tego pi k-
nego ba ka skiego kraju z s siadami: 
Chorwacj , Macedoni , Kosowem 
i Czarnogór , która religijnie i kultu-
rowo jest wr cz integraln  cz ci  
historycznej Serbii. 

 

S awomir Wyspia ski 

Lublin 

ód  

Bia ystok 

Hajnówka 

Wyk ady s  dost pne w wersji audio 
na stronie orthodox.fm. 

Zach camy do s uchania! 

 26 lutego odby o si  zebranie 
sprawozdawcze bia ostockiego ko a. 

 Na pocz tku, minut  ciszy uczczo-
no pami  Braci, którzy odeszli 
w przeci gu 2015 r. – p. p. prof. 
Andrzeja apko, Aleksandra Biszczu-
ka i Aleksandra Nikitina. 

 Zebrani zapoznali si  ze sprawoz-
daniami z o onymi przez organy ko a 
i udzielili absolutorium zarz dowi. 
W dyskusji poparto dotychczasowe 
dzia ania, a tak e dokonano wyboru 
delegatów na Walne Zebranie Brac-
twa. 

 Spotkanie zako czono wspóln  
agap . 

Aleksy Mularczyk 

 Spotkanie odby o si  tradycyjnie 
w wietlicy parafii katedralnej 
pw. Przemienienia Pa skiego w Lu-
blinie przy ul. Ruskiej 15.  

Promocja ksi ki „P o  wieco ycia” w Bia ymstoku 

Bal charytatywny w Hajnówce 
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 20 lutego ko o terenowe w War-
szawie obchodzi o jubileusz 10-lecia 
istnienia. Z tej okazji zosta a zorgani-
zowana konferencja z udzia em 
JE Metropolity Sawy, prof. Aleksan-
dra Naumowa, duchowie stwa 
i przedstawicieli pozosta ych kó  tere-
nowych Bractwa. Poprzedzi a j  Bo-
ska Liturgia, po zako czeniu której 
odprawiono dzi kczynny molebien. 
Nabo e stwom przewodniczy  opie-
kun duchowy ko a – o. Andrzej Ba-
czy ski, któremu asystowali: o. u-
kasz awreszuk, hieromnich Pawe  
Karczewski, o. Micha  Kaczor i hiero-
diakon Piotr Dawidziuk. piewa  chór 
e ski im. wi tej Lidii z parafii wi -

tego Jana Klimaka na warszawskiej 
Woli, który inauguruj c konferencj  
wykona  kilka utworów. Konferencj  
poprowadzi  o. Pawe  Karczewski. 

 Jako pierwszy g os zabra  
Zwierzchnik PAKP. W adyka Sawa 
mówi  m.in. o znaczeniu dzia alno ci 
bractw w historii Cerkwi, jak te  ich 
roli w dzisiejszych czasach. Z okazji 
jubileuszu, Metropolita, w imieniu 

wi tego Soboru Biskupów, przyzna  
najbardziej zas u onym dzia aczom 
Ordery w. rów. ap. Marii Magdaleny. 
Wyró nieni zostali: Jan Bo tromiuk, 
Andrzej Pawlak oraz Jan Sorokosz. 

 Nast pnie przewodnicz cy Zarz -
du G ównego, Bazyli Piwnik, wr czy  

Warszawa 

 Jak co roku, 13 stycznia, grupa 
s upskich bratczyków i sympatyków 
Bractwa postanowi a wspólnie sp -
dzi  kilka wieczornych godzin. 
W programie znalaz  si  pokaz fajer-
werków, wspólny pocz stunek 
z lampk  szampana i s odk  przek -
sk  oraz wzajemne sk adanie ycze . 
Uroczysto  nabiera szczególnej rangi 
m.in. poprzez fakt, i  pozwala na jak-
e zauwa alne, bo huczne zamanife-

stowanie obecno ci wyznawców pra-
wos awia w mie cie. 

Nadiya Mateyk 

S upsk 

podzi kowania najbardziej zaanga o-
wanym bratczykom, W swoim wyst -
pieniu wspomnia  on o zauwa alnym 
wzro cie aktywno ci spo ecze stwa 
oraz skutkach szerzenia dzia alno ci 
Bractwa w. w. Cyryla i Metodego. 
Histori  warszawskiego ko a tereno-
wego przestawi  jego przewodnicz cy 
– Jan Bo tromiuk. 

 Cz  plenarn  spotkania otworzy-
o wyst pienie Aleksandra Naumowa, 

znanego slawisty, literaturoznawcy, 
historyka oraz wieloletniego pracow-
nika naukowego Uniwersytetu Jagiel-
lo skiego i profesora Uniwersytetu Ca 
Foscari w Wenecji. Profesor przybli-
y  zebranym temat: „Rola dziedzic-

twa kulturowego wi tych Cyryla 
i Metodego w uwarunkowaniach 
wspó czesnej Europy”. Nast pnie 
zgromadzeni us yszeli referat wyk a-
dowcy ChAT – o. dr. Doroteusza Sa-
wickiego pt.: „Cerkwie w dawnej 
Warszawie”. Obu wyk adom towarzy-
szy a bogata prezentacja zdj . 

 Jednym z najbardziej wyczekiwa-
nych momentów spotkania by a pre-
miera polskiej wersji filmu 
„Przypowie ci” („Pritczty”). W reali-
zacji filmu wzi li udzia  cz onkowie 
Bractwa oraz ekipy filmowej redakcji 
serwisu cerkiew.pl. 

 Wa nym akcentem jubileuszu by a 
wystawa fotografii cerkwi dawnej 
Warszawy. Na osiemdziesi ciu, 
w wi kszo ci kolorowych, planszach 
pokazane zosta y prawos awne wi -

tynie – zburzone, b d  przej te przez 
inne Ko cio y. Pokazano te  zachowa-
ne elementy mozaik ze zburzonego 
soboru w. Aleksandra Newskiego. 
Co ciekawe, zachowana wi kszo  
z nich znajduje si  obecnie w cerkwi 
pw. Opieki Matki Bo ej w Baranowi-
czach na Bia orusi, dok d by y prze-
wiezione w czasie burzenia wi tyni. 
Wystaw  wykonali cz onkowie Brac-
twa. Z pewno ci  dla wielu, którzy si  
z ni  zapoznali, stanowi ona przed-
miot nie tylko dozna  artystycznych, 
ale i g bokiej zadumy – dlaczego 
w kraju chrze cija skim dosz o do tak 
strasznego aktu wandalizmu – burze-
nia wi ty ? Wystawie towarzyszy a 
jubileuszowa Gazetka Bractwa, 
w której opisane zosta y zarówno po-
kazane wi tynie jak i mozaiki. 

 Uroczysto ci zako czy y si  
wspólnym posi kiem i wspomnienia-
mi. 

Jan Bo tromiuk 

oraz za: www.orthodox.pl 

Spotkanie w S upsku 

Podczas jubileuszowej konferencji. 
fot. Daniel Grygiewicz 
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Z ycia naszego Przedszkola 
ul. Rejtana 24    17-100 Bielsk Podlaski 

www.prawoslawneprzedszkole.pl 

 23 stycznia w Muzeum 
w Bielsku Podlaskim odby o si  pod-
sumowanie projektu „R cznikowa 
draka dla uczniaka”. Zwie czeniem 
projektu by  pokaz mody ludowej, 
w którym „modelami” byli przedszko-
laki z naszego przedszkola oraz ich 
rodzice. p. Ala D bowska, szefowa 
Bielskiego Muzeum, obdarowa a wy-
st puj cych nagrodami… Na pokazie 
oprócz p. dyrektor Walentyny Mielnik
-Niko ajuk obecny by  tak e burmistrz 
miasta p. Jaros aw Borowski. 

 Na zako czenie pokazu mody 
p. Ala D bowska zaprosi a wszyst-
kich na przepyszny tort. 

 4 marca w naszym przedszkolu 
odby a si  uroczysto  pod nazw  
„Bahaty Wieczar”. Przedszkolaki wy-
st pi y z bogatym repertuarem przed 
wielk  rzesz  widzów. Piosenki, ta ce 
i scenki obrz dowe by y wykonane 

w j zyku bia oruskim. W go cie przy-
szli uczniowie z Niepublicznej Szko y 
Podstawowej im. w. abp ukasza 
Wojno-
Jasienieckie-
go i równie  
zaprezento-
wa y co po-
trafi . 
Gwo dziem 
programu 
by  wyst p 
pracownic 
przedszkola. 
Wszystkie 
dzieci zosta-

 14 stycznia w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bielsku Podlaskim odby  
si  „Ekumeniczny wieczór kol d 
i pastora ek”. Jako pierwszy wyst pi  
zespó  „LANOK”, prowadzony przez 
panie Mart  Zinkiewicz i Joann  Chil-
kiewicz. Dzieci wyst pi y w stro-
jach zakupionych w ramach pro-
jektu „ piewamy od najm od-
szych lat” zrealizowanego dzi ki 
wsparciu Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji. W ród s u-
chaczy obecna by a dyrektor 
przedszkola p. Walentyna Miel-
nik-Niko ajuk. 

y nagrodzone s odyczami. Na koniec 
cz ci artystycznej dzieci i wszyscy 
obecni na sali za piewali wspólnie 
przy akompaniamencie p. Marty Zin-
kiewicz. 

 W ród obecnych go ci by  o. Ga-
briel z Odrynek, o. S awomir Jaro-
cewicz, w adze Zarz du G ówne-
go Bractwa – organu prowadz ce-
go przedszkole: p. Bazyli Piwnik 
i p. Aleksy Kordiukiewicz, bur-
mistrz Miasta Bielsk Podlaski 
p. Jaros aw Borowski, wójt Gmi-
ny Wiejskiej p. Raisa Rajecka, dy-
rektorzy szkó : p. Anna Wichow-
ska, p. Eugenia Wasiluk, p. Euge-

nia Ga ka i p. Miros aw Chomaniuk, 
kierownik Bielskiego Muzeum p. Ala 
D bowska oraz rodzice i dziadkowie. 

 Motorem nap dowym tych uro-
czysto ci by y panie: Marta Zinkie-
wicz i Joanna Chilkiewicz, prowadz -
ce zespó  „Lanok”. A tak reasumuj c, 
to wszystkie panie solidnie si  napra-
cowa y. Dyrektor przedszkola, 
p. Walentyna Mielnik-Niko ajuk oraz 
przewodnicz cy p. Bazyli Piwnik nie 
kryli zadowolenia z wyst pów 
i z talentów swoich podopiecznych. 
Szefowa Bielskiego Muzeum podaro-
wa a pi kny r cznik. 

tekst i zdj cia: Irena ozowik 
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Z ycia naszej Szko y 

 Ucze  klasy VI, Sergiusz Roma-
niuk otrzyma  stypendium w dziedzi-
nie artystycznej Marsza ka Woje-
wództwa Podlaskiego w roku 2016. 

Serdecznie gratulujemy! 

 Pi tkowe popo udnie 15 stycznia, 
w okresie wi tych wieczorów, ucz-
niowie wraz z rodzicami, dziadkami, 
pracownikami szko y oraz przedsta-
wicielami Bractwa – organu prowa-
dz cego szko  na czele z Przewodni-
cz cym – Bazylim Piwnikiem, posta-
nowili sp dzi  we wspólnym gronie 
raduj c si  i wychwalaj c Nowonaro-
dzonego Jezusa Chrystusa w kol -
dach. 

 Do tego dnia wszystkie klasy d u-
go si  przygotowywa y. Dzi ki 
ogromnemu zaanga owaniu uczniów 
mieli my mo liwo  wys uchania 
pi knego koncertu kol d. Na zako -
czenie wyst pi  szkolny chór pod kie-
rownictwem Ali Kamie skiej oraz 
nauczyciele i pracownicy szko y. 

JS 

 W ramach wspó pracy z Rosyjsko 
– Polskim Centrum Dialogu i Porozu-
mienia oraz Rosyjskim Stowarzysze-
niem Kulturalno – O wiatowym 
w Bia ymstoku w dniach 28.01–
06.02.2016 r. odby  si  wyjazd do Ro-
sji, w którym uczestniczyli uczniowie 
naszego gimnazjum. 

 Podczas wyjazdu uczestnicy zwie-
dzili Zo otoje Kolco Rossii, a tam na-
st puj ce miasta: Siergijew Posad, 
Uglicz, Karabich , Pieres aw Zaleski, 

 W dniach 9 – 10 marca odby y si  
Dni Otwarte. Uczestniczyli w nich 
uczniowie i rodzice przysz ych klas I. 
Nie zabrak o lekcji pokazowych, eks-
perymentów, a tak e niezwyk ego 
show tanecznego w wykonaniu na-
szych uczniów. 

ul. L. Wary skiego 30    15-461 Bia ystok 
www.szkolacim.pl    www.facebook.com/szkolacim 

Rostów Wielki oraz stolic  Rosji – 
Moskw . Uczestnicy wyjazdu w Mo-
skwie sp dzili cztery pe ne wra e  
dni. Zwiedzili mi dzy innymi: Kreml, 
Cerkiew w. Wasyla B ogos awione-
go, Sobór Chrystusa Zbawiciela, mu-
zeum A. Puszkina, muzeum drugiej 
wojny wiatowej oraz przepi kne sta-
cje metra. Nie zabrak o równie  spor-
tu i kultury. Wszyscy pozostaj  pe ni 
wspania ych wspomnie  i wra e  po 
je dzie na najwi kszym w Europie lo-
dowisku na Ogólnorosyjskim centrum 
wystawowym. Nie bez echa pozosta-
nie równie  wizyta w teatrze Helikon 
na spektaklu „Caryca”. 

JS 
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Dzieci ca rado . za: www.pravmir.ru 

Czas duchowej rado ci 
 Wydawa  by si  mog o, e nasta-
nie d ugiego postu powinno powodo-
wa  t sknot , przygn bienie, strach. 
Lecz w przywo anym fragmencie 
„Roku Pa skiego” wida  co  dok ad-
nie odwrotnego – oczekiwanie na no-
we, emocjonuj ce nawet ma e dziec-
ko. Równie  dzisiaj zauwa amy, e 
chrze cijanie z niecierpliwo ci  cze-
kaj  na Wielki Post, ciesz  si  z niego 
i podczas pierwszych jego dni wygl -
daj  jakby wi towali. 

Inni przez ca y Wielki Post nie jedli 
adnych potraw gotowanych. Wielcy 

postnicy zdarzali si  nie tylko w ród 
prostego ludu, ale te  po ród wy -
szych warstw spo ecze stwa (np. 
ksi  Siemion Fiodorowicz Kurb-
skij), a nawet w adców. Oto, co pisze 
W. O. Kluczewskij o postnych zma-
ganiach „niezwykle pokornego” cara 
Aleksego Michaj owicza: Z dowol-
nym mnichem móg  on rywalizowa  
w sztuce modlitwy i postu. W czasie 
postów uspienskiego i wielkiego, 
w niedziele, wtorki, czwartki i soboty 
car jad  raz dziennie. Posi ek sk ada  
si  z kapusty, grzybów i jagód – 
wszystko bez oliwy. W poniedzia ki, 
rody i pi tki nie jad  nic. Do takiej 

srogo ci postów przywyk  od dziecka. 
Oczywi cie pobo no  cara odbija a 
si  na stylu ycia spo ecze stwa. 

 Arcydiakon Pawe  z Aleppo, po-
dró uj cy po Rusi w po owie XVII w. 
– akurat za panowania cara Aleksego 
Michaj owicza, dodaje do wspomnia-
nego obrazu jeszcze jeden szczegó  
staroruskiego postu – zauwa a, e 
wieccy ca ymi rodzinami (z dzie -

mi), przez ca y rok po cili (zupe nie 
powstrzymuj c si  od jedzenia) ka -
dego dnia do godziny drugiej po po u-
dniu, czyli do czasu, kiedy we wszyst-
kich cerkwiach ko czy y si  nabo e -
stwa. Ten sam podró nik poruszony 
by  faktem, e dzieci, razem z rodzi-
cami, sta y na wielogodzinnych mo-
nasterskich nabo e stwach nie wy-
chodz c i nie siadaj c. Wspó czesnym 
trudno w to uwierzy . 

 Je eli za panowania cara Aleksego 
Michaj owicza spotka  w ród Rosjan 
nieposzcz cych by o trudno, to w wie-
ku XVIII, wraz z rozprzestrzenieniem 
si  w spo ecze stwie wolnego my le-
nia, pojawia o si  ich coraz wi cej. 
Ludzie wi tego ycia, asceci pobo -
no ci, coraz cz ciej g osz  o po cie, 
os dzaj  nie przestrzegaj cych go 
i ostrzegaj  prawos awnych e ci, któ-
rzy postów nie przestrzegaj , s  wro-
gami Cerkwi. Nie zaprzyja niaj si  
i nie utrzymuj kontaktów z wrogami 

Cerkwi Chrystusowej – heretykami, 
odst pcami, niewierz cymi i tymi, któ-
rzy nie przestrzegaj  wi tych postów. 
To surowe przykazanie nale y do w. 
Serafina z Sarowa – pe nego mi o ci 
starca, który wszystkich go ci wita  
s owami „rado ci ty moja!”. 

 W XIX w. wy sze klasy spo ecz-
ne, mocno zaka one zachodnim racjo-
nalizmem, coraz dalej odchodzi y od 
prawos awnej tradycji. Wspomnijmy, 
jak musia  spowiada  si  przed lu-
bem chocia by Lewin, bohater „Anny 
Kareniny”. Pomimo tego, duch pra-
wos awnej pobo no ci nie zanik  –
zachowywany by  w innych war-
stwach spo ecznych – po ród rolni-
ków i kupców. Posty by y zachowy-
wane, chocia  rzadko ktokolwiek 
z zamo nych zadowala  si  – tak jak 
car Aleksy Michaj owicz – jedynie 
kapust , grzybami i jagodami. Prze-
ciwnie, powstawa y coraz to nowe, 
nadzwyczaj smaczne postne potrawy. 
Oczywi cie bez oleju ro linnego cz -
ci z nich nie da oby si  przyrz dzi . 

Najprawdopodobniej wi c olej ro lin-
ny w Wielkim Po cie by  u ywany. 

 U I. Szmielowa, w powie ci „Rok 
Pa ski”, znajdujemy wspania y opis 
postnego bazaru w Moskwie, pe nego 
wszelakich produktów. Wstaj c rano, 
pierwszego dnia Wielkiego Postu, 
g ówny bohater ksi ki – ch opiec, 
czuje, e wszystko jest „nowe”, e na-
sta  „wyj tkowy dzie ”, e doro li sta-
raj  si  unika  sporów. Wspomina, e 
grzechem jest miech i nale y 
„przygotowywa  dusz ”. Zauwa a, e 
znikn y z okien zas ony i b dzie bied-
nie do samej Paschy. W salonie na 
meble na o ono stare pokrowce, lam-
py okutano w kokony i nawet jedyny 
obraz – „Pi kno  na przyj ciu” – za-
kryto prze cierad em. A jedzenie? 
Czym b d  karmi  ch opca w czasie 
postu? W sieniach stoj  miski z ó ty-
mi solonymi ogórkami, z wetkni tymi 
w nie parasolkami kopru; z siekan  
kapust , kiszon , g sto posypan  any-
em – jaka pokusa. Skubi  palcami – 

jak chrz ci! Daj  obietnic  po ci  
ca y post. Po co je  niepostne, które 

 „Post dzieci…” doko czenie ze str. 5 

doko czenie na str. 23 

gubi dusz , je li i bez tego wszystko 
jest smaczne? B d  gotowa  kompot, 
robi  kotlety ziemniaczane z konfitur  
i zasma k , chleb z makiem i zawija-
sami z masy makowej, ró owe baran-
ki, bu eczki w kszta cie krzy a na nie-
dziel  Adoracji Krzy a, mro on  ura-
win  z cukrem, orzechy w syropie, 
kandyzowane migda y, moczony 
groch, obwarzanki i bu eczki. Pra on  
kasz  gryczan  z cebul , zapi  kwa-
sem. A postne bu eczki dro d owe 
z grzybami, a gryczane nale niki z ce-
bul  w soboty, a kutia z marmolad  
w pierwsz  sobot ! 

 Nie, z g odu nikt tu nie zginie. Od 
razu wiadomo, e te wszystkie potra-
wy i akocie, chocia  nie stoj  
w sprzeczno ci z cerkiewnym usta-
wem – s  rado ci  dla s abych, przede 
wszystkim dzieci, aby l ej im by o 
przetrwa  post. 
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Katedralny sobór pod wezwaniem 
Za ni cia Przeczystej Matki Bo ej jest 
znany przede wszystkim jako sobór 
Preczistienski. Jest tak nazywany 
przez wiernych na cze  Przeczystej 
Bogurodzicy. Mie ci si  na Starym 
Mie cie, w dolinie, na brzegu rzeki 
Wilejki, przy ul. Maironio 14. 

Z  

Sobór Preczystenski jest drug  pod 
wzgl dem wieku chrze cija sk  
wi tyni  w stolicy Litwy – Wilnie. 
wi tynia zosta a zbudowana przez 

Wielkiego Ksi cia Litewskiego 
Olgierda w 1346 r. dla jego drugiej 
ony Julianny Twerskiej. Wed ug 
wiadectwa kroniki Nikona 

(  ) ksi  zo-
sta  tutaj te  pochowany w 1377 r. Na 
frontonie znajduje si  pami tkowa ta-
blica:     

   1346 … 
      

   , 
  1. Starsza od niej 

w Wilnie jest tylko cerkiew Piatnicka. 

Gdy na pocz tku XVIII w. budy-
nek zosta  przeznaczony na teatr ana-
tomiczny, to w piwnicach znaleziono 
metalow  tablic  ze s owia skim na-
pisem wiadcz cym, e tutaj zosta a 
pochowana Julianna Olgierdowa, 
Wielka Ksi na Litewska. 

Tutaj w 1495 r. uroczy cie witano 
Helen , narzeczon  Wielkiego Ksi cia 

Cerkwie Wilna 
Sobór Przeczystej Bogurodzicy 

Wielu turystów z Polski z sentymentem odwiedza Wilno. W ród nich jest te  wielu prawos awnych, dla których 
wyjazd cz ciej staje si  pielgrzymk , ni  wycieczk . W Wilnie jest bowiem wiele bardzo starych cerkwi prawo-
s awnych. S  tam te  relikwie Trzech Wile skich M czenników, którym warto si  pok oni . Warto te  pami ta  
o naszej wspólnej historii. O tym, e kiedy  i Podlasie by o cz ci  Wielkiego Ksi stwa Litewskiego. 

Wybra em si  i ja. Najpierw zacz em szuka  informacji. Przy czytaniu informatorów pe nych prawd, pó -
prawd i nieprawd co rusz przypomina y mi si  s owa ksi dza Tischnera o trzech prawdach góralskich... Spróbuj-
my wi c spojrze  na histori  Prawos awia i cerkwi wile skich z punktu widzenia cz owieka prawos awnego i cho-
cia  w malutkiej cz ci u atwi  ich zwiedzanie. 

Litewskiego Aleksandra, córk  wiel-
kiego Ksi cia Moskiewskiego Iwana 
III. Molebien odprawi  archimandryta 
Makary, który pó niej zosta  metropo-
lit , poniós  m cze sk  mier  z r k 
Tatarów i zosta  zaliczony w poczet 
wi tych. Na jego cze  po wi cony 

jest prawy o tarz soboru. 

Wa ne jest i to, e w 1495 r., 
w soborze Przeczystej Bogurodzicy 
wspomniany wy ej Makary zosta  
wyniesiony na stanowisko Metropoli-
ty Kijowskiego. 

W 1513 r. zosta a pogrzebana 
w tym soborze królowa Helena Iwa-
nowna, ona wielkiego ksi cia litew-
skiego i króla polskiego Aleksandra 
Jagiello czyka. 

P  
   

Wile ska cerkiew na cze  Za ni -
cia Matki Bo ej zosta a ufundowana w 
1346 r. przez wielkiego ksi cia litew-
skiego Olgierda dla jego drugiej ony, 
ksi niczki twerskiej Julianny. Zapro-
szeni architekci kijowscy zbudowali j  
na podobie stwo cerkwi wi tej Sofii 
Jaros awa M drego (  

). Miejsce do budowy wybrano 
na lewym brzegu rzeki Wilny (teraz 
Wilejka) w centrum ruskiego osiedla. 
Aktywny udzia  w budowie tej wi ty-
ni – jak i wielu innych w Wilnie – bra-
a Julianna Twerska. 

Sobór zosta  w 1348 r. po wi cony 
przez biskupa w odzimierskiego Alek-
sego, namiestnika Metropolity Kijow-
skiego i ca ej Rusi, zaproszonego przez 

wielkiego ksi cia litewskiego Olgierda. 
Aleksy wy wi ci  wi tyni  na cze  
Za ni cia Przeczystej Bogurodzicy. 

W tym miejscu nale y zauwa y , 
i  historiografia przypisuje ksi nej 
Juliannie wp yw nie tylko na ksi cia 
Olgierda, lecz i na Jagie . Posta  
ksi nej mia a znaczne oddzia ywanie 
na miejsce prawos awia w dziejach 
Wielkiego Ksi stwa Litewskiego. 

Cerkiew zyska a na znaczeniu za 
panowania Witolda Kiejstutowicza, 
który zabiega  o samodzieln  Litew-
sk  Metropoli  Prawos awn . 15 listo-
pada 1415 r. na soborze biskupów 
w Nowogródku zosta  wybrany na 
„Metropolit  Kijowa i Ca ego Pa -
stwa Litewskiego” Grzegorz Camblak 
(chirotonia w 1416 r.). W tym soborze 
oprócz biskupów udzia  brali archi-
mandryci i ihumeni oraz liczne grono 
mnichów i duchowie stwa. Obecni 
byli równie  bojarzy, kniaziowie 
i sam ksi  litewski. Nowy metropo-
lita przeprowadzi  si  do Wilna, a so-
bór otrzyma  status i nazw  katedral-
nego soboru metropolitalnego. 

16 lutego 1495 r.2, gdy zawierane 
by o ma e stwo wielkiej ksi nej 
Heleny Iwanowny z wielkim ksi ciem 
litewskim Aleksandrem, do tej wi ty-

1 wi tynia wybudowana za Wielkiego 
Ksi cia Olgierda w 1346 roku... i po o y a 
cia o jego w cerkwi Prze wi tej Boguro-
dzicy w Wilnie, któr  sam zbudowa . 

2 Wielu autorów podaje dat  15 lutego 
1495 r. Równie  w kronice Latopisiec 
Litwy i Kronice Ruskiej I. Dani owicza jest 
napisane: I prijdosza w Wilnu fewralia 
w XV, w nedeliu o b udnom synu..., a ta 
wypada a 16 lutego 1495 r.! Tak e w opi-
sie podró y zawartym w Skarbiec diplo-
matów t. 2 I. Dani owicza, N. 2085, 
str.239-241 mówi si  o tym, e ksi na 
wjecha a do Wilna w niedziel .  
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ni      
      

 ,  
 , 3. Pozba-

wiona mo liwo ci wybudowania swo-
jej cerkwi domowej, ksi na ci gle 
bywa a na nabo e stwach w soborze 
Przeczystej Bogurodzicy. Helena któ-
ra umia a doskonale pogodzi  arli-
wo  w wierze prawos awnej z lojal-
no ci  wobec pa stwa polskiego i wy-
rzeka a si  wszelkich usi owa  propa-
gandy swej wiary w ród katolików, 
nie domaga a si  nowej wi tyni, po-
niewa  dla niej w zupe no ci wystar-
cza  prawos awny ko ció  N.M.P. 
Przeczystej nad Wilenk  na Zarzeczu4. 
Pod sklepieniem tej wi tyni Helena 
zosta a pochowana w 1513 r. 

W 1506 r. zawali a si  g ówna ko-
pu a soboru i nabo e stwa zosta y 
przeniesione czasowo do cerkwi Spas-
skiej. Sobór zosta  odbudowany zabie-
gami i za rodki obro cy Prawos awia 
w Wielkim Ksi stwie Litewskim, 
wielkiego hetmana litewskiego, ksi -
cia Konstantego Iwanowicza Ostrog-
skiego. Ostrogski rozpocz  przebudo-
w  cerkwi katedralnej Przeczystej Bo-
garodzicy za zgod  Zygmunta Starego 
(19.VI.1511)5. Rekonstrukcja soboru 
trwa a do 1522 r. Ksi  podarowa  
równie  soborowi swoj  wie  wirany 
– odleg  od Wilna o oko o 24 km – 
na utrzymanie czterech kap anów 
i dwóch diakonów. Jednak w 1636 r. 
sobór utraci  te ziemie. 

U   

Po koniec XVI w. zosta a zawarta 
Unia Brzeska. Prawos awn  wspólno-
t  Litwy dosi g y prze ladowania. 
W tym soborze w 1609 r. metropolita 
Hipacy Pociej og osi  uni  z Ko cio-
em Rzymskim i sobór Przeczystej 

Bogurodzicy w tym e roku przeszed  
w r ce unitów. 

XVII i XVIII w. to czas zamieszek 
i wojen, które nie omin y równie  so-
boru. Wiele ucierpia  on od po arów, 
by  przebudowywany trac c cechy po-
przedniego wygl du.  

21 lipca 1610 r. – podczas po aru 
ca ego miasta – spali o si  pi  cer-
kwi. P omienie nie oszcz dzi y 
i soboru Przeczystej Bogurodzicy. 
Spali y si  pokoje metropolity, zosta  
uszkodzony dach wi tyni. Po tym 
po arze sobór zosta  odbudowany w 
stylu ko cio ów rzymskokatolickich. 
W takiej postaci dotrwa  do 1748 r., 
gdy nowy po ar uszkodzi  go z ze-
wn trz i wewn trz. Unicki monaster 

wi tej Trójcy, do którego sobór by  
przypisany, nie troszczy  si  zbytnio 
o jego restauracj . W nast pstwie tego 
nabo e stwa odbywa y si  bardzo 
rzadko, a nast pnie w ogóle zosta y 
zaniechane. wi tynia Przeczystej 
Bogurodzicy pozostawa a w ca kowi-
tym zaniedbaniu. 

W 1785 r. unicki metropolita Jason 
Junosza Smogorzewski – pochodz cy 
z polskiej, katolickiej szlachty – odbu-
dowa  t  wi tyni . Jednak jej ubogi 
wygl d w niczym nie przypomina  ju  
dawnej wietno ci. Nie by o ju  kopu-
y i wie , wstawiono strzelist  attyk  

na frontowej cianie budynku. 

Wile ski sobór – s yn cy niegdy  
i zewn trznym pi knem budynku i bo-
gactwem wystroju wewn trznego – zo-
sta  powa nie zaniedbany. Cudotwórcz  

ikon  Matki Bo ej, wszystkie jej drogo-
cenne ozdoby i ca e cerkiewne wyposa-
enie przeniesiono do cerkwi wi tej 

Trójcy. Proboszcz monasteru wi tej 
Trójcy nakaza  nawet wyci gn  elazo 

cz ce ciany i okna w cerkwi Przeczy-
stej Bogurodzicy i wykorzysta  je na 
okucia swego powozu. 

Wraz z likwidacj  w 1795 r. unic-
kiej metropolii na Litwie zosta a zli-
kwidowana i katedra w Wilnie. Jej 
w asno  przekazano monasterowi 

wi tej Trójcy, a duchowie stwo 
zwolniono. Jeszcze na pocz tku XIX 
stulecia nabo e stwa w soborze Prze-
czystej Bogurodzicy by y z rzadka od-
prawiane przez mnichów-bazylianów 
z monasteru wi tej Trójcy. 
W 1805 r. budynek soboru zosta  
przekazany rzymskokatolickiej Aka-
demii Duchownej. Zamierzano umie-
ci  w nim seminarium, lecz projekt 

ten nie zosta  zrealizowany. W 1807 r. 
budynek soboru Przeczystej Boguro-
dzicy przekazano resortowi wojsko-
wemu, który urz dzi  w nim spichlerz 
zbo owy. W 1808 r. zwierzchnik die-
cezji unickiej Jozafat Bu hak sprzeda  
budynek Uniwersytetowi Wile skie-
mu za 8000 rubli. 

Budynek zosta  radykalnie przebu-
dowany w duchu klasycyzmu przez 
architekta Micha a Szulca. Wewn trz 
zosta  przegrodzony murowanymi 
cianami wzd u  i w poprzek na sze  

cz ci. W pionie budynek podzielono 

Sobór Preczys enski. Autor: Frederic Pastre 

3 Przysz a i tu molebny od piewa a i st d 
na lub z wielkim ksi ciem litewskim, na-
st pnie królem polskim, posz a. 
4 K. Chodynicki, Ko ció  Prawos awny 
a Rzeczpospolita Polska, Warszawa 1934, 
str. 80 
5 K. Chodynicki, op. cit., str. 81 
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na dwie kondygnacje. Na górnej urz -
dzono sale wyk adowe i bibliotek . 
Na dolnej kondygnacji, w cz ci o ta-
rzowej, wykonano oddzielne pomiesz-
czenie laboratoryjne przebijaj c na 
wej cie do niego górne miejsce. Z nie 
mniejszym szacunkiem post piono 
i z zewn trznym wygl dem wi tyni. 
Naro ne wie e – dwie frontowe i pó -
nocno-wschodnia – zosta y zburzone. 
Zmieniono okna, za  ok adziny i inne 
ozdoby zosta y obciosane i wyg adzo-
ne. Ze starej konstrukcji pozosta a tyl-
ko wypuk o  o tarza ze wschodniej 
strony i wie a na po udniowo-
wschodnim rogu budynku. 
13 pa dziernika 1815 r. nast pi o 
otwarcie teatru anatomicznego. 

Po zamkni ciu Uniwersytetu Wi-
le skiego po powstaniu listopadowym 
1830–1831 rozpocz y si  zmiany 
w a cicieli i przeznaczenia budynku. 
Najpierw mie ci a si  tu Akademia 
Medyczno-Chirurgiczna, potem ko-
szary, archiwum, pomieszczenia tar-
gowe i gospodarcze, prywatne po-
mieszczenia mieszkalne, a w cz ci 
o tarzowej ulokowa a si  ku nia. 

O   

Za prawos awnego metropolity Li-
tewskiego i Wile skiego Józefa 
(Siemaszko) u wiadomiono wa no  
odbudowy starego soboru w miar  
mo liwo ci w jego pierwotnej postaci, 
z zachowaniem jego mocnych cian. 

W 1864 r. genera -gubernator wi-
le ski Michai  N. Murawjow zorgani-
zowa  wszechrosyjsk  zbiórk  datków 
na odbudow  wi tyni. Ofiary p yn y 
z ca ej Rosji zarówno w postaci pie-
ni dzy, jak i wyposa enia. Szczegól-
nie wra liwe okaza o si  duchowie -
stwo moskiewskie, na czele z metro-
polit  moskiewskim Filaretem, które 
ofiarowa o 34000 rubli i moskiewscy 
kupcy – 5000 rubli. 

30 sierpnia 1865 r. odby o si  uro-
czyste rozpocz cie odbudowy soboru 
Przeczystej Bogurodzicy. Roboty 
trwa y równo trzy lata wed ug projek-
tu i pod kierownictwem uznanych ar-
chitektów Aleksandra Rezanowa i Ni-

ko aja Czagina. Ostro nie – zachowu-
j c dawne fragmenty budowli – dodali 
oni do fasady formy nawi zuj ce do 
redniowiecznej architektury gruzi -

skiej. W pomy lnym biegu i zako -
czeniu robót swój wk ad mia  Andrej 
N. Murawjow, rodzony brat Michai a, 
zg biaj cy histori  ruskich wi ty . 

Podczas swego pobytu w Wilnie, 
imperator Aleksander II, ogl daj c 
odbudow  wi tyni poleci  19 czerw-
ca 1867 r. przekaza  brakuj c  do za-
ko czenia odbudowy kwot  57000 ru-
bli z kasy pa stwowej. Podarowa  te  
soborowi ikon  Prze wi tej Boguro-
dzicy „Poczajewska”. 

Natychmiast po zako czeniu robót 
– 22 pa dziernika 1868 r. – dokonano 
uroczystego po wi cenia wi tyni pod 
wezwaniem Za ni cia Matki Bo ej. 
Z powodu choroby metropolity Józefa 
(Siemaszko), po wi cenia dokona  ar-
cybiskup Antoni (Zubko). Od tej pory 
nabo e stwa w wi tyni s  odprawia-
ne nieprzerwanie po dzie  dzisiejszy. 

12 listopada 1868 r. po wi cono 
boczny o tarz ku czci w. Aleksego, 
metropolity kijowskiego, moskiewskie-
go i ca ej Rusi, który po wi ca  cerkiew 
Przeczystej Bogurodzicy po jej wybu-
dowaniu w 1348 r. przez Olgierda. 

22 pa dziernika 1871 r. w soborze 
Przeczystej Bogurodzicy po wi cono 
drugi o tarz boczny ku czci w. m -
czennika Makarego, metropolity ki-
jowskiego. To tutaj ten hierarcha zo-
sta  wyniesiony na metropolit  kijow-
skiego. W drodze z Wilna do Kijowa 
– do swej nominalnej siedziby – me-
tropolita Makary zosta  zam czony 
przez Tatarów Perekopskich. Wyda-
rzy o si  to 1 maja 1497 r. we wsi 
Strigo owo nad rzek  Prypeci . B d c 
jeszcze namiestnikiem metropolity, 
archimandryt  wile skiego monasteru 

wi tej Trójcy, ojciec Makary odpra-
wi  dzi kczynny molebien z okazji 
lubu ksi nej Heleny i Wielkiego 

Ksi cia Litewskiego Aleksandra. 

Razem z bocznym o tarzem w. 
Makarego po wi cono przerobiony 
poprzedni ikonostas g ównego o tarza 

soboru, po wi conego w ten sam 
dzie , trzy lata wcze niej. Podczas 
prac ikonostas zosta  podniesiony 
o jeden poziom i sta  si  pi ciopozio-
mowy. Po jego bokach pojawi y si  
dwa nowe czteropoziomowe ikonosta-
sy zharmonizowane z g ównym i na-
daj ce soborowi wygl d cerkwi 
trójo tarzowej. 

I  

Bogaty ikonostas zosta  wype nio-
ny ikonami przez cz onka Akademii 
Nauk i dyrektora Wile skiej Szko y 
Rysunkowej Iwana P. Trutniewa. By  
on te  przez dwa dziesi ciolecia staro-
st  wi tyni. Ikonostas g ówny sk ada 
si  z pi ciu poziomów ikon uwie czo-
nych krzy em. 

W ikonostasie g ównym najwy ej 
znajduje si  poziom praojcowski 
(starotestamentowi przodkowie Jezusa 
Chrystusa). Przedstawia on Starotesta-
mentow  Cerkiew od Adama do Moj-
esza. Tam mo na zobaczy  ikony 

Abrahama, Izaaka, Jakuba, Adama, 
Melchisedeka, Noego i innych. Cen-
traln  ikon  tego poziomu jest ikona 

wi tej Trójcy. 

Poni ej znajduje si  poziom proro-
ków reprezentuj cych Cerkiew Starote-
stamentow  od Moj esza do Jana 
Chrzciciela. Przedstawia on okres prawa 
Moj eszowego. Sk ada si  z wyobra e  
proroków ze zwojami, na których s  wy-
pisane proroctwa dotycz ce nadchodz -
cego Mesjasza – Jezusa Chrystusa. 

Ikonostas. Autor: Frederic Pastre 
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Na rodku tego poziomu jest 
umieszczona ikona Matki Bo ej 
„Znak”. Jest to przedstawienie proroc-
twa proroka Izajasza    

   ,   
  ,   , 

    .6 
(Iz 7,14). 

Te dwa poziomy przedstawiaj  za-
powied  Nowotestamentowej Cerkwi. 
Ikona Bogurodzicy wskazuje na bez-
po redni zwi zek mi dzy Starym 
i Nowym Testamentem. Ka dy z tych 
poziomów przedstawia okre lony 
okres historii i ma zwi zek z centraln  
ikon  jako ukoronowaniem proroctw. 

Trzeci poziom od góry dotyczy ju  
Nowego Testamentu, czasów po Na-
rodzeniu Chrystusa. S  tutaj przedsta-
wione wydarzenia nowotestamentowe 
tworz ce roczny cykl liturgiczny. 
Sk adaj  si  z 12 ikon wed ug liczby 
dwunastu najwa niejszych wi t Cer-
kwi prawos awnej: Narodzenie Chry-
stusa, Chrzest, Spotkanie, Wjazd do 
Jerozolimy, Wniebowst pienie, Prze-
mienienie, Narodzenie Bogurodzicy, 
Wprowadzenie do wi tyni, Zwiasto-
wanie, Za ni cie oraz Pi dziesi tnic  
i Podniesienie Krzy a. Centraln  iko-
n  tego poziomu jest ikona Mistycz-
nej Wieczerzy, która jest umieszczona 
nad wrotami królewskimi. 

Czwarty poziom od góry to Deesis 
(Modlitwa). Centrum tego poziomu 
ikonostasu jest ikona Zbawiciela 
przedstawionego jako gro ny S dzia, 
pojawiaj cy si  by s dzi  wiat. 
Z prawej i z lewej strony Jezusa Chry-
stusa s  ikony Matki Bo ej i Jana 
Chrzciciela. Poziom Deesis przedsta-
wia modlitwy Cerkwi o pokój. Ci 
przedstawiciele ziemskiego wiata, 
którzy osi gn li wi to  i wst pili 
ju  do Królestwa Niebieskiego, mo-
dlitewnie staj  przed tronem Chrystu-
sa – S dziego, prosz  o zej cie do ze-
branej w wi tyni Cerkwi ziemskiej. 

W najni szym poziomie ikonosta-
su – po obu stronach wrót królew-

skich – s  umieszczone ikony Zbawi-
ciela i Matki Bo ej. Obok ikony 
Chrystusa znajduje si  patronalna iko-
na wi tyni – Za ni cia Matki Bo ej. 
Na wrotach królewskich umieszczone 
s  ikony czterech Ewangelistów. 

Cech  charakterystyczn  jest to, e 
w ikonostasie soboru Przeczystej Bo-
gurodzicy jest obecny ca y zast p 
wi tych lokalnych, w tym w. Eufro-

zyna Po ocka (+1173), w. Cyryl Tu-
rowski (+1194), w. Eupraksja 
(+1243), pskowska ksi na, córka li-
tewskiego ksi cia Rogwo oda Boryso-
wicza. W ikonostasie soboru Przeczy-
stej Bogurodzicy jest ikona w. Ju-
lianny, ksi nej Holsza skiej, pocho-
dz cej z rodu wielkich ksi t litew-
skich (+1540). Jest tam tak e podobi-
zna w. Teodozego ( ), 
w yciu wieckim ksi cia Fiodora 
Ostrogskiego – m nego obro cy pra-
wos awia w wojnie uckiej (1432–
1433) za czasów W adys awa Jagie y. 
Wszystkie ikony przedstawiaj ce 
wi tych lokalnych znajduj  si  

w ikonostasie bocznego o tarza w. 
Makarego. Tworz  one swego rodzaju 
historyczn  kronik  regionu. 

S   

Wchodz c do wi tyni mo na zo-
baczy  po prawej i po lewej stronie 
monumentalne ikony wi tych rów-
nych aposto om ksi cia W odzimierza 
i ksi nej Olgi, Konstantyna i Heleny 
i inne przywiezione z soboru w. Izaa-
ka (  ) z Sankt-
Petersburga. 

Obok lewej kolumny wi tyni 
zbudowano kiot ku pami ci wi tego 
Jana Kronsztadzkiego. Napis na kio-
cie g osi, e w. Jan Kronsztadzki jest 
honorowym cz onkiem wspólnoty 
Przeczystej Bogurodzicy. Wiadomo, 
e w pa dzierniku 1893 r. – podczas 

wizyty w Wilnie – w. Jan modli  si  
w wi tyni Przeczystej Bogurodzicy, 
a w 1907 r. b ogos awi  cerkiewn  
wspólnot  ikon  wi tego Miko aja 
Cudotwórcy. 

Na prawej kolumnie wi tyni 
znajduje si  kiot z ikon  Prze wi tej 

Bogurodzicy „Poczajewska” – dar ro-
syjskiego imperatora Aleksandra II. 
Za kolumn  mie ci si  du a cudo-
twórcza ikona Matki Bo ej 
„Iwierska”. 

Na cianach soboru Przeczystej Bo-
gurodzicy s  umieszczone cztery mar-
murowe p yty pami tkowe po wi cone 
o nierzom rosyjskim poleg ym w po-

wstaniu styczniowym 1863–1864. 

Po drugiej wojnie wiatowej para-
fia zosta a oficjalnie zarejestrowana 
w 1948 r. W 1949 i 1957 wi tynia 
przechodzi a kapitalny remont.  

W latach osiemdziesi tych XX w., 
za arcybiskupa Wiktoryna (Bielajew, 
1978–1989) by y przeprowadzone ze-
wn trzne prace remontowe wi tyni, 
podczas których na stronie wschodniej 
odkryto fragmenty dawnego ceglane-
go muru. Stwierdzono równie , e po-
udniowo-wschodnia baszta by a naj-

mniej uszkodzona i jest rówie nic  
baszty Giedymina. 

Bardzo wa na dla prawos awnej 
wspólnoty Litwy by a wizyta Patriar-
chy Moskiewskiego i Ca ej Rusi 
Aleksego II w lipcu 1997 r. Jego 

wi tobliwo  odprawi  w katedral-
nym soborze Przeczystej Bogurodzicy 
Bosk  Liturgi , zwróci  si  do modl -
cych si  z duchowym przes aniem 
i pob ogos awi  wspólnot  Przeczystej 
Bogurodzicy „Kaza sk ” ikon  Matki 
Bo ej przywiezion  z Moskwy. 

W 1998 r. – za metropolity Wile -
skiego i Litewskiego Chryzostoma – 
odnowiono wn trza wi tyni, 
a w 2004 r. przeprowadzono równie  
zewn trzne prace restauracyjne. 

Podczas ostatnich dziesi cioleci so-
bór katedralny Przeczystej Bogurodzi-
cy sta  si  centrum duchowego o wie-
cenia i ycia religijnego. W wi tyni 
dzia a szko a niedzielna, sk adaj ca si  
z kilku klas. Nauczana jest religia, hi-
storia Cerkwi, historia Rosji, piew cer-
kiewny. Od ko ca lat 90 ubieg ego 
wieku odbywaj  si  tu wyst py uczest-
ników mi dzynarodowego festiwalu 
rosyjskiej muzyki cerkiewnej. 

Aleksy Kordiukiewicz 

6 Dlatego Pan sam da wam znak: Oto 
Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie 
Go imieniem Emmanuel. 
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nie tylko cia a, ale przede wszystkim 
duszy, która okazuje si  w niewoli 
ci kich nami tno ci. Post pomaga si  
z nich wyswobodzi . Jednocze nie 
wielu chrze cijan zauwa a, e w cza-
sie Wielkiego Postu owa rado  s ab-
nie, przechodz c w oczekiwanie jego 
ko ca: „ eby Pascha nasta a szyb-
ciej…” Cz sto zdarza si  tak, bowiem 
zbyt wiele nadziei pok adamy 
w samym po cie, który nie jest pos-
tem dla postu. 

Cel postu 
 wi ci Ojcowie, mówi c o znacze-
niu postu, nie uwa aj  go za co  wy-
starczaj cego do zbawienia. W ywo-
cie w. Makarego Wielkiego znajduje-
my opowiadanie o jego spotkaniu 
z diab em, który mi dzy innymi po-
wiedzia : „Wszystko, co czynisz, czy-
ni  i ja. Ty po cisz – ja w ogóle nie 
jem. Ty czuwasz – ja w ogóle nie 
pi ”. Rzeczywi cie, jak wiemy z nau-

ki wi tych Ojców, nawet najsro szy 
post nie przyniesie po ytku, je eli to-
warzysz  mu pycha i os dzanie bli -
nich. Bez pokory zbawienie jest nie-
mo liwe. Post nie jest niezale n  cno-
t . Nie jest on pokor , ale pomaga 
w jej zdobywaniu. Nie jest czysto ci  
ale pomaga w jej zaskarbianiu. Post 
jest dzia aniem, przy czym dzia aniem 
cielesnym. Tak te  nale y rozumie  
s owa w. Jana Kasjana: Nie pok ada-
my nadziei w jednym tylko po cie. Nie 
jest on sam z siebie dobry, ani sam 
z siebie niezb dny. Zachowywany jest 
z po ytkiem, dla zaskarbienia czysto-
ci serca i cia a, aby przyt piwszy -

d o cia a, cz owiek osi gn  uspokoje-
nie ducha. W taki oto sposób celem 
postu nie jest torturowanie siebie, 
umartwianie cia a – jak uwa aj  nie-
którzy, a jego ukorzenie przed wy sz  
cz ci  ludzkiej istoty – duchem. 

 Wszyscy wiedz , co znaczy by  
„s ug  o dka”. U takiego „s ugi” po-
trzeby cielesne kieruj  ca ym post po-
waniem. Z nimi zwi zane s  wszyst-
kie my li i uczucia. To upodabnia 
cz owieka do zwierz cia. Ten, który 

korzy postem cia o, uwalnia ducha 
spod jego panowania. Jak i dlaczego 
tak si  dzieje? Trudno odpowiedzie . 
Ale o bliskiej zale no ci stanu ciele-
snego i duchowego wiemy z poucze  
wi tych Ojców i naszej w asnej prak-

tyki. Zauwa ono, e jedzenie niepost-
ne, jako rozpalaj ce i pot guj ce 
w nas nami tno ci, utrudnia modlitw  
i rozmy lania o rzeczach duchowych. 
Cerkiew zatem uwalnia nas od niego. 
Ale i to nie jest najwa niejsze. wi -
tego Ambro ego z Optiny spytano: 
Czy  nie wszystko jedno dla Boga, ja-
kie jedzenie spo ywamy?. wi ty od-
powiedzia : Nie jedzenie jest wa ne, 
a przykazanie. Adam zosta  wygnany 
z raju nie za ob arstwo, nie za jedze-
nie, a spróbowanie zakazanego. Grze-
chem by o naruszenie przykazania 
przez swoj  wol , ze wzgl du na pra-
gnienie o dka. I post w a nie poma-
ga przezwyci y  w adz  o dka, czy-
li cia a. 

 Wiele osób zauwa y o, e zmiana 
niepostnej ywno ci na lekk  – postn  
(chocia by mi sa na ryb ), jak te  
zmniejszenie jej ilo ci, czyni nas bar-
dziej zdolnymi do ycia duchowego. 
Po sutym, kilkudaniowym obiedzie, 
kieruje nami tylko jedno pragnienie – 
ch  po o enia si . Kiedy tylko si  
po o ysz – za niesz… Powa ne zaj -
cia umys owe s  w takim stanie nie-
mo liwe. Modli  si  jeszcze trudniej. 
Dlaczego? Nie tylko dlatego, e jeste-
my senni. Umys  poszcz cego – ma-

wia  w. Jan Klimak – modli si  trze -
wo, a umys  niepohamowanego pe ny 
jest nieczystych marze . Post, jak 
ucz  wi ci Ojcowie, „zbiera” umys , 
który w stanie przesytu cia a po ywie-
niem rozprasza si  my lami. 
„Zebrany” umys  pokonuje ducha nie-
czysto ci, gadulstwa i lenistwa. 

 Asceci, którzy na w asnym przy-
k adzie poznali dzia anie postu zau-
wa aj , e zadowalanie cia a, wzmaga 
jego okrutno  wzgl dem ducha. 

 Ten, kto zadowala cia o, traci 
zdolno  do ycia duchowego. Ale 
i osi gn wszy swoje, o dek nie po-

Drabina do nieba. za: ruicon.ru 

Spójrzcie na twarze prawos awnych 
w czasie wielkich powieczerzy, kiedy 
czytany jest wielki kanon w. Andrze-
ja z Krety. Jakie  wewn trzne skupie-
nie, jaka rado  i rozpromienienie! 
A przecie  – wed ug wieckich kryte-
riów – ludzie ci cierpi  ograniczenia, 
niedostatek, niewygody… „Ale dusza 
si  raduje!” – mawiaj  prawos awni. 

 Pisa  o tym w. Jan Z otousty: (…) 
dla chc cych modli  si  i my le  
o rzeczach wznios ych, post jest zaj -
ciem przyjemnym i upragnionym. Jak 
zdrowie cia a przynosi wielk  rado , 
tak te  dobry stan duszy daje jeszcze 
wi ksze zadowolenie. 

 To w a nie duchow  rado ci , 
a nie przygn bieniem, przepe nione s  
cerkiewne hymny pierwszych dni 
Wielkiego Postu. Otwórzmy Triodion 
Postny. W stycherionach i kanonie 
„czystego poniedzia ku” post nazywa-
ny jest „matk  czysto ci”, „ yciem 
anielskim”. Okre lany jest mianem 
twardej tarczy, chroni cej od ataków 
nieprzyjaciela. Przyrównywany jest 
do jasnej, wi tecznej szaty, za o onej 
zamiast starej, ciemnej: Przyodziaw-
szy si  w jasn  szat  postu, zedrzyjmy 
z siebie ciemn  i ci k  szat  ob ar-
stwa. Przesyt, ob arstwo, okre lane 
jest ci kim, bowiem powoduje 
w cz owieku oci a o , oci a o  

„Post dzieci…” doko czenie ze str. 5 
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zostawia cz owieka w spokoju, wyma-
gaj c zaspokojenia coraz to nowych 
potrzeb… Na tym w a nie polega jego 
okrutno . 

 wi ci Ojcowie brzuch upodob-
niaj  dzikiemu zwierz ciu, a post – 
sposobowi na jego opanowanie, b d  
silnej u dzie, z pomoc  której treser 
lub wo nica (ludzki umys ) podpo-
rz dkowuj  zwierz  swej w adzy. Post 
– mówi w. Jan Z otousty – ukarza 
cia o i opanowuje niedobre pragnie-
nia, dusz  natomiast o wieca, uskrzy-
dla, czyni lekk  i wznosz c  si  ku gó-
rze (czyli zdoln  do ycia duchowe-
go). 

 W taki oto sposób post, wg s ów 
w. Efrema Syryjczyka: odwodzi po-

kusy, namaszcza na wiczenia w po-
bo no ci, jest wspó mieszka cem 
trze wo ci, przyczyn  czysto ci. 

 W Cerkwi prawos awnej post jest 
ogólnym zaleceniem, czyli ustanowio-
nym dla wszystkich: mnichów, wiec-
kich, królów, biedaków, doros ych 
i dzieci. Nie jest on jednak przykrym 
obowi zkiem, czy te  kar … Nale y 
go rozumie  jako rodek do zbawie-
nia, swojego rodzaju lekarstwo dla 
ka dej ludzkiej duszy. Post nie odtr -
ca od siebie – pisze w. Jan Z otousty 
– ani kobiet, ani starców, ani m odzie-
niaszków, ani nawet ma ych dzieci. 
Wszystkim otwiera wrota, wszystkich 
przyjmuje, aby wszystkich zbawi . 

Po co dla dzieci post? 
 Rozwijaj cy si  dzieci cy orga-
nizm potrzebuje po ywienia. „Chwa a 
Bogu – mówi  rodzice o swoim dziec-
ku – e dobrze je. Po co te ogranicze-
nia dni i okresów? Po co pozbawia  
dziecko tego, co z ch ci  je? Zreszt , 
po co w ogóle dzieci maj  po ci ? 
Niech doro li grzesznicy poszcz …”. 
Dlaczego? Po to, po co i doro li. 
Dzieci, tak jak doro li, powinny uczy  
si  w jaki sposób podporz dkowywa  
cia o duchowi. Tak, jak i doro li, po-
przez wstrzemi liwo  w pokarmie, 
powinny uczy  si  powstrzymywania 
si  od wszelkiego z a. Tak samo po-

winny wzrasta  w pos usze stwie 
Cerkwi. Chcia oby si  powtórzy , e 
post nie jest tortur  i kar , lecz podpo-
r  w walce z nami tno ciami. 

 Dzieci nazywa si  anio ami. 
W samej rzeczy, có  mo e by  lepsze-
go, ni  czyste i niezepsute dziecko, 
prostoduszne i ufne, pos uszne 
i kochaj ce! Ale czy wszystkie dzieci 
zawsze s  takie? Czy nie zauwa amy 
czasem, jak ma e dziecko, daj c 
spe nienia swojej woli, na przekór ro-
dzicom krzyczy, k adzie si  na pod o-
g  i uderza nogami? Lub te  jak 
z niedobrym wyrazem twarzy ci gnie 
mam  za w osy? Albo jak starsze 
dzieci zn caj  si  nad zwierz tami? 
Wielu z nich znane jest z odziejstwo, 
brudne marzenia, zazdro . Bardzo 
wiele dzieci wie co to k amstwo… 

 Oczywi cie w porównaniu z doro-
s ymi, dzieciom bli ej do wiata anio-
ów, chocia by przez to, e nami tno-
ci si  w nich jeszcze nie ukorzeni y, 

nie sta y si  „drug  natur ”. 

 adne dziecko nie jest wolne od 
grzechu, przy czym od pierwszych dni 
swego ycia. W ten sposób przejawia-
j  si  skutki grzechu pierworodnego, 
przekazywane poprzez pocz cie i na-
rodziny z rodziców na dzieci. Dlatego 
te  duchowy po ytek postu dla dzieci 
jest oczywisty. 

 Post, je eli chodzi o dziecko, to 
nie brak, a czasowa zmiana rodzaju 
po ywienia. Taka przemiana daje 
dziecku mo liwo  wiczenia woli. 
Przej cie na potrawy postne wymaga 
wiadomego duchowego wysi ku, oka-
zania w adzy nad swoimi pragnienia-
mi, co jest dla dziecka bardzo po y-
teczne. Stanie si  ono bardziej odpor-
ne, silniejsze. Post pomo e przygoto-
wa  si  na spotkanie z nieunikniony-
mi yciowymi trudno ciami, z czeka-
j c  walk  z nami tno ciami. 

 Poza tym, postnych dni w roku jest 
wi cej ni  niepostnych. Czy  nie al, 
e rodzina, która powinna by  jedn  

ca o ci , dzieli si  na poszcz cych 
i nieposzcz cych? 

 Wi kszo  prawos awnych rodzin 
problem postu dzieci cego rozwi zuje 
bardzo prosto – poszcz  doro li, 
a razem z nimi dzieci, od najm od-
szych lat (oczywi cie z pewnymi z a-
godzeniami). Dzieci przyuczone do 
postu wed ug w asnych si , od naj-
m odszych lat, nie protestuj  przeciw-
ko jego zasadom. 

 Cel postu b dzie osi gni ty, je eli 
dziecko nie tylko zamieni jeden rodzaj 
po ywienia na inny, ale te  ograniczy 
si  w rzeczach zb dnych i rozrywce. 
Na przyk ad w odpowiednie dni zre-
zygnuje ze s odyczy, g o nych zabaw, 
telewizora. 

 Jakie dok adnie nami tno ci i z e 
nawyki pomaga dziecku przezwyci -
y  chrze cija ski post? 

Dogadzanie o dkowi 
 Mówi c o grzechu dogadzania o-

dkowi, cicho my lmy zazwyczaj, e 
mamy powa niejsze grzechy. Jakie 
tam dogadzanie! A dzieci, jak nam si  
wydaje, grzech ten w ogóle nie doty-
czy. Dogadzanie kojarzy nam si  
z uginaj cymi si  sto ami, wielkimi, 
rozp aszczonymi brzuchami, grubasa-
mi podobnymi do postaci Rabelais2 
i Rubensa. Nasze w t e i blade dzieci 
zupe nie nie s  do nich podobne. To 
dlatego, e wi kszo  ludzi zna tylko 
jeden rodzaj takiego dogadzania – ob-
arstwo. Nami tno  dogadzania o-
dkowi jest jednak o wiele bardziej 

z o ona. Mo e przejawia  si  w jedze-
niu ukradkiem, poza wspólnymi posi -
kami. Tak jest wtedy, kiedy dziecko 
lub te  doros y maj  niedobry nawyk 
„ apa  co  w locie” i je  samotnie, 

Dzieci w cerkwi. za: elhov.ru 

2 François Rabelais (ok. 1494 – 1553) – 
francuski pisarz satyryczny, duchowny 
i lekarz. 
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bez modlitwy. Jedzenie ukradkiem 
mo e by  wczesne lub pó ne. 
W pierwszym przypadku zdarza si , 
e w niedziele i wi ta, je si  przed 

zako czeniem liturgii, w drugim – po 
wspólnej kolacji, nawet po modli-
twach wieczornych, nawet noc . Prze-
jawem dogadzania o dkowi jest tak-
e akomstwo. Przejawia si  ono 

w rozkapryszeniu wzgl dem jedzenia. 
Dogadzanie o dkowi jest odkrywc  
przypraw – napisano w „Drabinie do 
nieba”. 

 Wszystko to wi ci Ojcowie okre-
laj  mianem dogadzania o dkowi. 

Wyja niaj  oni, co dok adnie czy te 
wszystkie przejawy. Ka de dogadza-
nie, to jedzenie lub picie, nie z ciele-
snej potrzeby, lecz z ch ci dogodzenia 
o dkowi. Jak odró ni  jedno od dru-

giego? Sk d cz owiek ma wiedzie , 
dlaczego tak ci gnie go do sto u b d  
lodówki? Dlaczego od sto u nie chce 
si  wstawa  – czy dzia a potrzeba cie-
lesna, czy te  grzeszy on dogadza-
niem o dkowi? W literaturze patry-
stycznej podkre la si  nast puj ce 
spostrze enie – przy dogadzaniu to 
nie cia o, lecz dusza potrzebuje fi-
zycznego po ywienia, poniewa  bez 
jedzenia jest jej nudno, smutno i tylko 
nasycenie o dka daje jej rado . 
W takim w a nie kontek cie nale y 
rozumie  s owa w. Jana Klimaka 
o dogadzaniu o dkowi, który b d -
cy pe nym krzyczy: „jestem g odny”. 

 wi ci Ojcowie daj  taki oto spo-
sób rozeznania granicy mi dzy praw-
dziw  potrzeb  a dogadzaniem: po-
trzeba cielesna rozpoznawana jest po 
uczuciu g odu, kiedy jedz cy nie roz-
s dza: smaczne, niesmaczne, bardzo 
smaczne, lub te : tego chc , a tego nie 
chc , to bym zjad . Dogadzanie nato-
miast, to nadmiar potrzebnego organi-
zmowi po ywienia, kiedy je si  bez 
uczucia g odu lub te  zachwycanie si  
smakiem, kiedy chcemy mie  przy-
jemno  od samego uczucia smaku. 
Niestety musimy przyzna , e nie tyl-
ko ogólnie wszyscy jeste my winni 
miertelnego grzechu dogadzania o-
dkowi, ale tak e wp dzamy w niego 

dzieci. Okazuje si , e chcemy wy-
chowa  je na zdrowe, radosne, a jed-
nocze nie rozwijamy w nich zgubn  
nami tno . 

Jak to si  dzieje? 
 w. Teofan Zatwornik, przed stu 
laty napisa  w jednej z ksi ek: od y-
wienia dzieci cego wiele zale y 
w przysz o ci. Niezauwa alnie mo na 
rozwin  mi o  do przyjemno ci 
i niepohamowanie w jedzeniu – dwa 
rodzaje dogadzania, zgubne dla cia a 
i duszy sk onno ci. Po ywienie to dar 
Bo y, który otrzymujemy – jak mówi 
modlitwa – we w a ciwym czasie. Nie 
powinno ono by  niesmaczne – nie, 
je  trzeba z przyjemno ci . Ale smak 
mo e si  psu . Dzieje si  tak wtedy, 
kiedy chc c odczuwa  coraz wi cej 
dozna  smakowych cz owiek staje si  
wybredny i gryma ny wzgl dem po-
ywienia. To niestety cz sto si  zda-

rza z dzisiejszymi dzie mi. Ich wydzi-
wianie i wybredno  s  oznakami za-
korzeniaj cej si  nami tno ci. Czy 
jednak to nie rodzice czyni  dzieci tak 
wybrednymi? Na wszelkie sposoby 
bawi c si  smakiem, aby tylko pobu-
dzi  apetyt. Oto, jak to si  dzieje. Ko-
chaj ce serce rodzica cz sto niepokoi 
si , e dziecko s abo je. „S abo je” 
i „dobrze je” to g ówne charakterysty-
ki zdrowia dziecka. A co znaczy 

„ le”? – mniej ni  chcieliby rodzice 
i bez apetytu. St d doskonale nam 
znana sytuacja: dziecko siedzi przy 
stole, mama i babcia zabawiaj  je na 
wszelkie sposoby i jednocze nie kar-
mi . Dziecko stara si  uciec y ce, 
lecz od czasu do czasu, zas uchawszy 
si  w bajk , automatycznie otwiera 
usta, gdzie wlewane lub wk adane jest 
jedzenie. Nast pnie s yszymy nakazy 
i pro by: „ uj…, po ykaj…”. Miska 
stopniowo si  opró nia, a doro li s  
zadowoleni, e dziecko zjad o. Dziec-
ko, które karmione jest w ten sposób 
najprawdopodobniej nie jest g odne. 
W tym ca a rzecz. Nie rozumiej c te-
go i boj c si  pozostawienia dziecka 
bez po ywienia, rodzice wymy laj  
coraz to nowe potrawy, mówi  
o czym  wyj tkowo, aby zaintereso-
wa  dziecko, przyci gn  je do sto u, 
chocia  nie jest g odne. Tak zaczyna 
si  dogadzanie o dkowi. Wi kszo  
rodziców, których dzieci „s abo je-
dz ”, sami tego nie zauwa aj c, dzie  
w dzie  przekarmiaj  swoje pociechy. 

 Istniej  ogólne zasady i normy y-
wienia dzieci, które przestrzegane s  
w wyspecjalizowanych placówkach. 
Jest to tradycyjny model 3–4 posi ko-
wy, z okre lonym czasem na posi ki 
i nie podjadaniem mi dzy nimi. Do-
brze, kiedy rodzice przestrzegaj  tych 
zasad. 

Dyscyplina ywienia 
 W pustelni Opty skiej, przy dom-
ku starca Ambro ego zebra  si  t um 
ludzi. Ojczulek odpowiada na pytania. 
Kto  spyta : „Ile razy dziennie nale y 
je ?”. Odpowiadaj c na pytanie, 
w. Ambro y opowiedzia  tak  oto hi-

stori : 

 W pustyni zbawia  si  pewien sta-
rzec. Pewnego razu przysz o mu do 
g owy pytanie: „ile nale y je  w ci -
gu dnia?” Spotka  kiedy  ch opca 
i spyta , co ten o tym my li. Ch opiec 
odpowiedzia : „Kiedy zg odniejesz – 
wtedy jedz”. 

– a je eli zechc  jeszcze? 

wi ty Ambro y z Opty. za: logoslovo.ru 
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– to jeszcze zjedz – odpowiedzia  
ch opiec 

– a je li zechc  jeszcze? – po raz trze-
ci spyta  starzec 

– czy jeste  os em? – spyta  na koniec 
ch opiec. 

Chyba nale y – powiedzia  o. Ambro-
y – je  dwa razy dziennie”. 

 Taka by a dawna prawos awna tra-
dycja, okre lona cerkiewnym usta-
wem. Jedzono dwa razy dziennie – po 
liturgii (oko o godziny pierwszej po 
po udniu) oraz wieczorem. Tak  regu-

 zachowuj  mnisi prawos awnych 
monasterów. Tak te  stara si  y  
wielu prawos awnych chrze cijan, 
szczególnie w okresach postnych. 

 Cerkiewna regu a wymaga prze-
strzegania tego zalecenia równie  
w niedziele i wi ta. Nawet je li cz o-
wiek z jakie  przyczyny nie by  
w cerkwi na nabo e stwie. Razem 
z doros ymi w te dni poszcz  do po u-
dnia i dzieci. Oto, co zauwa a na te-
mat owego prawos awnego zwyczaju 
metropolita Makary (Newski): prze-
strzegaj c go dzieci powinny przywy-
ka  do przestrzegania cerkiewnych 
zwyczajów. Ma to na celu uporz dko-
wanie woli cz owieka, nauczenie go 
samokontroli. 

 wiat jednak przywyk  do innego 
obyczaju – jedzenia trzy razy dzien-
nie. Dodawane jest niadanie, przez 
wzgl d na to, e wieccy w dni po-
wszednie nie ucz szczaj  na nabo e -
stwa, tylko pracuj  (cz sto praca ta 
wymaga du ego wysi ku fizycznego) 
lub si  ucz . W zasadzie ju  dawni 
asceci zezwalali swym uczniom, kie-
dy zachodzi a taka zdrowotna potrze-
ba, spo ywa  posi ki trzy razy dzien-
nie. w. Warsonofiusz Wielki mówi  
– zwracaj c si  nawet nie do dziecka, 
czy te  pracuj cego ci ko cz owieka 
wieckiego – a mnicha: dawaj cia u 

tyle, ile potrzebuje, a nie doznasz 
szkody, nawet je li b dziesz je  trzy 
razy dziennie. 

 Dzieci mog  je  i cztery razy 
dziennie – mi dzy obiadem i kolacj  
dodaje si  lekki posi ek – podwieczo-

rek. Jak rzadko jednak przestrzegany 
jest nawet w prawos awnych rodzi-
nach ten rozs dny porz dek i umiar 
w jedzeniu. Najcz ciej pojawia si  
inny obraz: nie trzy – cztery posi ki, 
a pi , sze , siedem razy dopuszcza 
si  dojadanie, picie herbatek z dodat-
kiem, przek ski itd. 

 Kiedy mówimy o dzieciach, to po-
za grzesznym nawykiem dogadzania 
o dkowi, pojawia si  realne zagro-
enie dla zdrowia: zag uszane jest 

uczucie g odu, dopuszcza si  przypad-
kowe i pieszne najadanie si , które 
utrudnia dobre przyswojenie zasadni-
czych posi ków. 

 w. Teofan Zatwornik, rozmy la-
j c o dyscyplinie dzieci cego ywie-
nia radzi rodzicom, aby nie odst po-
wali od ustalonego porz dku ywienia 
bez potrzeby. W ten sposób dzieci 
ucz  si  nie dania jedzenia kiedy 
tylko zg odniej , a oczekiwania na 
okre lony czas posi ku. Tam, gdzie 
karmi si  dziecko za ka dym razem 
kiedy zap acze, a potem za ka dym ra-
zem, kiedy zechce, tam do tego stop-
nia si  je rozpuszcza, e ewentualna 
rezygnacja z po ywienia przychodzi 
mu z wielkim bólem. 

 Nie ma niczego dobrego w potaki-
waniu zachciankom dziecka, w dawa-
niu mu tylko tego, co lubi. Szkodliwe 
jest tak e przyzwyczajanie dziecka do 
zbyt smacznych i wymy lnych posi -
ków. Jedzenie powinno by  po ywne 
ale proste. Jak ju  wspomniano, nie 
nale y tak e zmusza  dziecka do je-
dzenia, kiedy nie jest g odne. Dobrze 
tak e, kiedy nauczone jest ono sie-
dzie  przy stole razem z innymi do-
mownikami. 

 Dzisiejsi rodzice by  mo e nie 
wiedz , e w dawnych ruskich rodzi-
nach – tak szlacheckich, jak i ch op-
skich – kiedy dzieci dorasta y, nie by-
o mowy o osobnych posi kach. 

Wspólny, rodzinny posi ek, na którym 
spotyka a si  ca a rodzina mia  wiel-
kie znaczenie integruj ce. Dzieci pod-
czas takiego posi ku uczy y si  ele-
mentarnych zasad zachowania. Tak, 

w rodzinach szlacheckich niadania, 
obiady i kolacje odbywa y si  w kr gu 
rodzinnym, zawsze w okre lonym 
czasie, nigdy si  nie spó niano, za 
sto em prowadzono si  spokojnie, nie 
miej c g o no rozmawia , rozrabia , 

odmawia  jakiej  potrawy i da  in-
nej. S odycze dzieci dostawa y tylko 
w czasie posi ku, a za z e zachowanie 
mog y takiego dodatku zosta  pozba-
wione. W patriarchalnych rodzinach 
ch opskich, jak wiadomo, ca a rodzina 
zbiera a si  na posi ek wokó  jednej 
wspólnej miski. Tempo jedzenia nada-
wa a g owa rodziny, on pierwszy si -
ga  do miski, a za nim pozostali, 
w tym tak e dzieci. Tu dziecko mia o 
jeszcze mniej mo liwo ci grymasze-
nia, wypowiadania swojego „chc  – 
nie chc ”, spó niania si , odchodzenia 
od sto u jako pierwsze, przed modli-
tw , odmawiania jedzenia. 

 Zachowanie za sto em i ogólnie 
dyscyplina ywienia (w czaj ca 
w siebie tak e stosunek dziecka do 
po ywienia, jako do daru Bo ego) 
i dzisiaj stanowi  wa n  cz  wycho-
wania w rodzinie. 

Hartowanie woli 
 Wa no  postu polega tak e na 
tym, e hartuje on wol  dziecka. Uczy 
je zwyci a  z e zachcianki i niedobre 
nawyki. Wszyscy wiemy, e nie ka de 
pragnienie nale y zaspokaja . S owo 

za: v-vhelny.ru 
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„nie mo na” towarzyszy nam przez 
ca e ycie. Od ma ego matka zwraca 
dziecku uwag : nie zdejmuj czapki, 
nie g aszcz kota. Na pocz tku zakazy 
te zwi zane s  z ochron  ycia i zdro-
wia dziecka. Chcesz bawi  si  zapa -
kami? – Nie mo na. Chcesz chodzi  
po jezdni? – Nie mo na. Chcesz je  
nieumyte owoce? – Nie mo na. 
Chcesz przed obiadem zje  cukierek? 
– Nie mo na. 

 Pó niej, kiedy dziecko doro nie, to 
„nie mo na” zaczyna mie  zwi zek 
z poj ciem grzechu. Chcesz wzi  
co , co nie jest twoje? Uderzy  rówie-
nika? Pods ucha , o czym rozmawia-

j  rodzice? Zapali  ukradkiem papie-
rosa? Nie mo na, nie mo na, nie mo -
na. Nie mo na, nawet je li nikt si  
o tym nie dowie i nie ukarze. Aby po-
trafi  przeciwstawia  si  tym i innym 
grzesznym pragnieniom, dziecko musi 
umie  kierowa  swoj  wol . Nauczy  
si  tego mo e, korz c j  w sytuacjach, 
które czasem wydawa  si  mog  b a-
hymi. Przede wszystkim w odniesie-
niu do jedzenia, które zajmuje w na-
szym yciu tak wa ne miejsce. 

 Zobaczywszy dziecko, które samo 
w obecno ci doros ych si ga do pu-
de ka po cukierek, b d  co  z lodów-
ki, ka dy pomy li, e nie jest ono wy-
chowane i e rodzice szybko b d  
musieli zebra  owoce poluzowania 
dzieci cej samowoli. 

 w. Teofan Zatwornik mówi, e 
dziecko, które nie zna odmowy 
w kwestii jedzenia i przyzwyczajone 
jest kierowa  si  jedynie swoimi za-
chciankami, przywyka do „swojej mo-
ralno ci”, co oczywi cie mocno skom-
plikuje jego dalsze ycie. Dziecko 
wiele chce, wiele je interesuje, wszyst-
ko ci gnie do siebie i wzbudza ch ci. 
Nie potrafi c odró ni  dobra od z a 
wszystkiego chce i wszystko, czego za-
pragnie, gotowe jest zrealizowa . 
Dziecko pozostawione samo sobie 
charakteryzuje si  nieposkromion  sa-
mowol . Dlatego te  rodzice powinni 
zwa a  na t  ga  duchowego dzia a-
nia. Najprostszym sposobem na osi -

gni cie tego jest przekonanie dzieci do 
nie robienia niczego bez pozwolenia. 

 Rodzicom ci ko jest wytrwa  
w obliczu s ów dziecka „jestem g od-
ny”. Dziecku za  jeszcze trudniej od-
ró ni  g ód od zachcianki, szczególnie 
kiedy jest przekarmiane. Nie ma prze-
cie  co pyta , czy na prawd  jest g od-
ne, czy te  kieruje nim dogadzanie o-

dkowi. Dlatego te  rodzice powinni 
stara  si  definitywnie i nieust pliwie 
pilnowa  ustanowionego planu ywie-
nia dzieci. 

 Dziecko, kiedy przywyknie nie 
je  poza porami posi ków, nauczy si  
cierpliwo ci i odmawiania sobie. 
Dzi ki takiemu przyzwyczajeniu b -
dzie zdolne w przysz o ci do odma-
wiania grzesznym pragnieniom, które 
pojawi  si  w wieku dojrzewania. 
Dziecko, któremu nigdy nie odmawia-
no, które ros o samowolnie, czeka 
w yciu wiele rozczarowa , cierpie  
i moralnych upadków. W perspekty-
wie owych niebezpiecze stw bardzo 
wa ny jest post. Na pocz tek prze-
strzeganie go w rody i pi tki, nast p-
nie d u szych postów, potem czasowa 
rezygnacja z pewnych rodzajów po y-
wienia, powstrzymywanie si  od sma-
ko yków. To niezwykle dyscyplinuje 
dziecko i kszta tuje jego wol . Kiedy 
takie dziecko pójdzie do szko y, trafi 
mi dzy inne dzieci, kiedy nieuniknio-
nym b dzie kontakt z grzesznymi 

przyk adami, wtedy bardzo przyda mu 
si  wypracowany przez post nawyk 
wstrzemi liwo ci. Przyzwyczajenie 
to nie pozwoli mu przekroczy  grani-
c  dozwolonego i pomo e sprzeciwi  
si  temu zewn trznie i wewn trznie. 

Post 
i zdrowie cielesne 

 Jak ju  mówili my, post nie jest 
diet  i nie zdrowie cielesne jest jego 
celem. Przywo ajmy przyk ad z ycia 
w. sprawiedliwego Jana z Kronszta-

du. Jest on znany wielu. Kiedy , 
w Wielkim Po cie, wi ty Jan powa -
nie zachorowa . Lekarze z uporem ra-
dzili mu, aby pi  mleko dla podtrzy-
mania si . Ojciec Jan odpowiedzia , e 
zgodzi si  na ty tylko, je eli matka mu 
pozwoli. Wys ano list do wsi Suro 
w guberni Archangielskiej, sk d po 
d u szym czasie przysz a odpowied . 
Matka pisa a, e przesy a synowi ro-
dzicielskie b ogos awie stwo, ale ze-
zwoli  na spo ywanie po ywienia nie-
postnego nie mo e. Ojciec Jan nie pi  
mleka i wyzdrowia … 

 Taka jest wiara sprawiedliwych, 
którzy we wszystkim pok adaj  uf-
no  w Bogu. W tym przypadku do-
k adnie wida  – zdrowie zdrowiem, 
a post to post. Post, w odró nieniu od 
innych „g odówek”, nie tylko nie 
uwa any jest za pomocny dla zdrowia, 
ale mo e si  te  okaza  (z punktu wi-
dzenia medycyny) szkodliwym dla 
zdrowia cielesnego. 

 To w a nie jest najwa niejsze: 
post wi e si  dla chrze cijanina 
z tym, co wa niejsze ni  zdrowie 
i samo ycie. Jest to zbawienie duszy. 

 Pomimo tego rozs dny, pozbawio-
ny skrajno ci post dla zdrowego cz o-
wieka nie szkodzi. Mo na tu przywo-
a  przyk ady z Pisma wi tego 

(chocia by trzech m odzie ców, któ-
rzy ywi c si  w niewoli babilo skiej 
samymi warzywami, silniejsi byli 
i zdrowsi ni  ich towarzysze jedz cy 
mi so). Jeszcze bardziej wymowne s  
przyk ady z ywotów wi tych Cer-
kwi prawos awnej, którzy prawdziwie 

wi ty Jan z Kronsztadu. za: radiovera.ru 
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pokazali wiatu, e cia o mo na pod-
porz dkowa  duchowi. 

 w. Makary Aleksandryjski 
w czasie Wielkiego Postu jad  (tylko 
chleb i warzywa) jedynie raz w tygo-
dniu. Prze y  100 lat. 

 w. Symeon Stylita w czasie 
Wielkiego Postu nie jad  wcale. Prze-
y  103 lata. 

 w. Antym równie  nic nie jad  
przez ca y Wielki Post i prze y  jesz-
cze d u ej – 110 lat. 

 Owe wiczenia dawnych Ojców 
tak bardzo pora aj , e powinny wy-
wo ywa  nasze niedowierzanie, gdy-
by nie fakt, i  zapisane zosta y przez 
autorytatywnych wiadków. Wiele 
osób uwa a, e niepostne jedzenie 
szkodzi zdrowiu. Tak my l  na przy-
k ad wegetarianie oraz prawie wszy-
scy zwolennicy tzw. „systemów 
uzdrawiaj cych”. Za przyk ad daj  
oni ro lino erne zwierz ta – pot ne 
i odporne. Przypominaj , e ka de 
zwierz  „leczy si  g odem”. Twier-
dz , e u zwierz t, w przeciwie -
stwie do ludzi nie znaj cych szcze-
gólnego, gotowanego, mieszanego 
pokarmu, rodz  si  silniejsze 
i zdrowsze ma e. 

 Oczywi cie w wielu kwestiach 
zwolennicy diety ro linnej maj  racj . 
Rosyjscy ch opi – jak s yszeli my, 
mi so jedli za zwyczaj tylko w wi ta 
– ziemianie ka dego dnia. Czy jednak 
mniej chorowali? D u ej yli? Byli 
zdrowsi, silniejsi, bardziej wytrzyma-
li? To w tpliwe. Nieprzypadkowo po-

jawi o si  powiedzenie: „gdzie przyj -
cia, tam niemoce”. 

 Jeszcze w poprzednim stuleciu na-
ukowców interesowa o pytanie: jakie 
po ywienie lepsze jest dla cz owieka 
– ro linne, czy mi sne? Przygl dali 
si  oni temu, do jakich zwierz t ze 
wzgl du na budow  organizmu naj-
bardziej podobny jest cz owiek. Spe-
cjali ci od anatomii porównawczej 
odkryli, e bli ej nam do mi so er-
ców, za wyj tkiem pewnych szczegó-
ów dotycz cych trawienia. Tak jak 

ro lino ercy, cz owiek uje po ywie-
nie, a nie yka je w ca o ci jak my li-
wi. Pije ustami jak ro lino ercy, a nie 
j zykiem. Cz owiek, tak jak ro lino-
ercy posiada z by sta e, których brak 

mi so ercom. Istniej  te  inne cechy. 
Wa ne jest jednak, e Bóg nie obda-
rzy  cz owieka ani szybko ci  – eby 
polowa  na ofiary, ani pazurami i k a-
mi – by apa  i rozrywa  ofiar  na 
cz ci. Uwa a si , e cz owiek nie ma 
wrodzonej, naturalnej sk onno ci do 
mi sa. Wida  to chocia by po tym, e 
ma e dziecko trzeba przekonywa  do 
niego prawie si . W raju, Adamowi 
i Ewie Bóg przeznaczy  na po ywie-
nie ro liny (Rdz 1,29) i nimi jedynie 
ywiono si  do potopu. 

 By  mo e przy cz stym mi snym 
i mlecznym od ywianiu si  „odk ada 
si  t uszczyk”. Ale co w tym dobrego? 
Produkty ro linne zawieraj  wszystko, 
co niezb dne dla organizmu, a przy-
swajaj  si  o wiele lepiej. Wiedzieli 
o tym dobrze nasi dalecy przodkowie. 
Mawiali: „cebula i kapusta nie prze-
puszcz  nic z ego”. 

 Zwolennicy leczniczych g odówek 
mówi , e ca kowite powstrzymywa-
nie si  od jedzenia, g ód przez jaki  
czas, jest bardzo po yteczne dla zdro-
wia i czym mniej zwyk e  je , tym 
lepiej. Nieprzypadkowo tak e mawia-
li: „G ow  trzymaj w ch odzie, a o -
dek w g odzie”. 

 Dzisiejsi lekarze, zajmuj cy si  
problemami od ywiania dzieci, reko-
menduj  aplikowanie dzieciom 
(zaczynaj c do wczesnych lat) tzw. 

„odci aj cych dni” w tygodniu, aby 
dzieci cy organizm odpoczywa  od 
pokarmów zwierz cych, wymagaj -
cych zwi kszonego wysi ku jelit 
i otrzymywa  lekkie – ro linne. 

 Czy rodzicie nie mogli by organi-
zowa  owych „odci aj cych dni” dla 
dzieci w rod  i pi tek? Przypomnij-
my raz jeszcze – celem prawos awne-
go postu nie jest walka o zdrowie cie-
lesne i samopoczucie. Zdrowie i d u-
gowieczno  jakby mu towarzysz . 
Choroba nigdy nie bywa skutkiem 
prawid owego, przewidzianego regu  
cerkiewn , rozs dnego postu. Wie-
dziano o tym od dawien dawna. Post 
równie  i cia o zachowuje w dobrym 
zdrowiu – pisa  w. Jan Klimak – nie 
b d c obci onym pokarmem, nie 
przyjmuje ono choroby, lecz staje si  
lekkim i wzmacnia si . 

Od jakiego wieku? 
 Zacznijmy z ywotu wi tego: 
…W mi dzyczasie matka, a potem 
i inni, zacz li zauwa a  w dziecku co  
niezwyk ego. Kiedy matce zdarza o 
si  najada  mi sem, niemowl  nie 
chcia o ssa . To samo zacz o powta-
rza  si , bez jakiejkolwiek przyczyny, 
w rody i pi tki. Dziecko w ogóle wte-
dy nie jad o. Powtarza o si  to nie 
raz, nie dwa, a ca y czas. Po czasie 
zwrócono uwag  na czas, kiedy dziec-
ko nie chcia o je . 

 Jest to fragment ywotu w. Ser-
giusza z Radone a. Przypadek wyj t-
kowy, cudowny. Dziecko karmione 
piersi , nie rozpoznaj ce dni, odma-
wia w dni postne jedzenia produktów 

wi ty Makary Wielki. za: logoslovo.ru 

Widzenie ch opca Bart omieja – m odego 
w. Sergiusza z Radone a. za: lyceum8.ru 
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odzwierz cych, a z mi sa (jako przy-
sz y mnich) rezygnuje zupe nie. Czy 
mo e dzia  si  tak inaczej, ni  tylko 
z aski Bo ej? Takie jest dzieci stwo 
wybranych wi tych, tych, którzy 
znale li upodobanie w oczach Boga. 
Oni wiedz  jak zaczyna  post… A co 
ze zwyk ymi dzie mi? W jakim wieku 
przyucza  je do postu tak, aby dziecko 
przynajmniej cz ciowo wiadomie 
po ci o? W przeciwnym wypadku 
(bez wiadomo ci) b dzie to g odów-
ka, dieta, oczyszczenie – co si  komu 
b dzie wydawa , lecz nie prawos aw-
ny post. 

 Niektórzy do wiadczeni przewod-
nicy duchowi wspominaj  o wieku 
oko o dwóch i pó  roku. Dziecko do 
tego czasu ju  wystarczaj co okrzep o 
i ma wystarczaj co wiadomo ci, by 
powiedzie  mu: „dzi  tego nie mo na 
– jest post”. Dzieci, ze wzgl du na 
wiek nie b d c jeszcze zepsutymi, 
bardzo powa nie traktuj  takie s owa. 

 Oto historia opowiedziana przez 
jedno z duchowych dzieci starca 
Aleksego z pustelni w. Zosymy: 
„Latem 1913 sp dzali my czas u te-
cia na wsi. Nasz Siero a mia  wtedy 

trzy i pó  roku. Chocia  ojczulek ra-
dzi  przyucza  dzieci do postu od 
dwóch i pó  lat, i nasz Siero a ca y 
rok po ci  we wszystkie postne dni, 
tego lata dali my si  namówi  te cio-
wej i pozwolili my mu w rody i pi t-
ki pi  mleko, tym bardziej, e by  on 
u nas chudy i blady. Wyja nili my 
mu, e to pozwolenie by o „dla zdro-
wia” i e tak mo na. Zacz  pi  mle-
ko. Kiedy  Siero a, obudziwszy si  
opowiedzia  mi, e widzia  we nie 
o. Aleksego, który go pob ogos awi  
mówi c: „Dlaczego nie po cisz Siero-
a?”. Siero a najpewniej przestraszy  

si  tego pytania, bo kiedy to opowia-
da  – p aka . Opowiedzia a nam o tym 
niania. Kiedy przy porannej herbacie 
spytali my Siero  o sen, ten powtó-
rzy  nam go i przy wspomnieniu, 
i pytaniu starca, zy pola y si  z jego 
oczu. Po tym zdarzeniu postanowili-
my z on  przywróci  dla Siero y 

post”. 

 Wielu wspó -
czesnych rodzi-
ców równie  
przyucza dzieci 
do postu w rod  
i pi tek ju  od 
pierwszych lat 
(2,5–3 lata). Za-
zwyczaj dzieje 
si  to bezproble-
mowo – bez pro-
testów i niezado-
wolenia ze strony dzieci. Najbardziej 
prze ywaj  ten moment doro li, nie-
poszcz cy cz onkowie rodziny – za-
zwyczaj s  nimi dziadkowie i babcie. 
We wspomnianej historii równie  
„te ciowa namawia a” do naruszenia 
postu. Rodzice dobrze wiedz , e 
trudno jest sprzecza  si  w takiej sytu-
acji i cz sto, dla zachowania spokoju, 
id  na ust pstwa za które trudno ich 
os dza . 

Post i swoboda woli 
 Pewnego starca (hieromnicha Teo-
dora Uszakowa, w zesz ym stuleciu 
yj cego w Sanakraskim monasterze) 

pewien szlachcic spyta : Je eli cz o-
wiekowi przykazano post i wstrzemi -
liwo , to po co Bóg stworzy  na ziemi 
tyle przyjemnych rzeczy? Starzec od-
powiedzia : Gdyby Bóg nie stworzy  
tak wiele bogactwa ziemskich dóbr, 
wtedy u ka dego post by by mimowol-
nym. Nale y my le , e bogactwo dóbr 
na ziemi jest nie dla przyjemno ci, 
a dla doskonalenia si  w po cie. Bóg 
nie zechcia  mimowolnego postu, lecz 
tego, eby my przy ca ym tym bogac-
twie nie byli wstrzemi liwi jedynie 
mimowolnie, ale po cili z w asnej woli 
i mi o ci ku Niemu, jak przekazano 

wi tej Cerkwi. 

 Tak oto post jest i ustanowiony 
przez Boga, i mi y Bogu. Lecz nie ze-
chcia  On „mimowolnego postu”, czy-
li wymuszonego pozbawienia cz o-
wieka tego, czy innego po ywienia. 
Cz owiek, tak jak we wszystkim, za-
chowa  woln  wol  – wol  pod ania 
drog  zbawiennego wyrzekania si  sa-

mego siebie, 
b d  drog  ku 
zatraceniu przez 
zadowalanie 
swoich po dli-
wo ci. Jedynie 
dobrowolny post 
jest postem 
prawdziwym, 
mi ym Bogu. 

Znamienity, daw-
ny asceta – w. Pachomiusz Wielki, 
w jednym z za o onych przez siebie 
monasterów, pewnego razu us ysza  
skarg  m odego mnicha na g ód. 
Chc c pozna  przyczyn  takiej biedy 
w monasterze, wi ty dowiedzia  si , 
e by a ni  zbytnia srogo  g ównego 

kucharza. wi ty Pachomiusz rozka-
za  kucharzowi przygotowywa  ró -
norodne, gor ce posi ki, aby nie si  
zmusza  mnichów do postu, a dawa  
im mo liwo  dobrowolnej rezygnacji 
z jedzenia i uczy  ich w ten sposób 
panowania nad w asnymi pragnienia-
mi. wi ty Pachomiusz pokaza  przy-
k ad prawdziwie m drego stosunku do 
postu swoich duchowych dzieci. Nie-
w tpliwie wiedzia  on, e nie wszyscy 
w nowych warunkach zachowaj  sro-
gi post, jednak postanowi  da  swym 
uczniom swobod  wyboru. W niej za-
wiera si  ca y sens postu. Spróbujmy 
teraz odnie  to do problemu postu 
dzieci. Przywo ane wy ej historie zda-
rzy y si  z mnichami – nawet je eli 
byli os abieni – którzy dobrowolnie 
wybrali swoj  drog , drog  doskona-
o ci, czyli nieustannego zaparcia si  

samego siebie. Czy mo emy takiego 
wyboru oczekiwa  od dziecka? Oczy-
wi cie pewna doza przymusu musi ist-
nie , bowiem na tym polega wycho-
wanie. 

 Nie nale y oczekiwa , e trzylet-
nie dziecko samo, bez wyja nienia 
i przypominania, zacznie po ci  za 
przyk adem doros ych w rody i pi tki 
(je eli oczywi cie osobno potraktuje-
my wyj tkowe, cudowne przypadki). 

o. Aleksander Dubinin 

t um. Marcin Abijski 

wi ty Pachomiusz Wielki otrzymuje regu  
(ustaw) od anio a. za: pravoslavie.ru 
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 Mi o  do Boga zawsze jest osobi-
stym do wiadczeniem. Jest to do-
wiadczenie ywego kontaktu z y-

wym Bogiem. Nie jest mo liwe, eby 
zaszczepi  to w jaki  teoretyczny spo-
sób. To do wiadczenie przyjdzie tylko 
wtedy, gdy dziecko samo zacznie si  
modli , kiedy samo poczuje czno  
z Bogiem, kiedy pojawi si  u niego 
osobiste do wiadczenie modlitwy. 
Cho by male kie, ale osobiste! My 
mo emy tylko mu w tym pomóc. 

 W jaki sposób? Swoj  mi o ci  do 
Boga. Przecie  je eli chcemy, eby, 
na przyk ad, u dziecka pojawi o si  
zami owanie do czytania dobrej litera-
tury, s uchania dobrej muzyki, do 
sztuki, do przyrody, to powinni my 
sami to lubi . Je li bowiem sami cze-

W jaki sposób zaszczepi  u dziecka mi o  do Boga? 
mi o  do Niej tak e i w nas, dzie-
ciach. Zarówno ja, jak i mój brat jeste-
my duchownymi, siostra jest cz o-

wiekiem cerkiewnym, który wycho-
wuje swoje dzieci w tym samym du-
chu. Jest to oczywi cie nie nasza za-

 wi to Soboty Akatystu, inaczej 
zwane „Wychwalanie Przenaj wi t-
szej Bogurodzicy” (Subbota akafista, 
Pochwa a Preswiatoj Bohorodicy) jest 
obchodzone w sobot  pi tego tygo-
dnia Wielkiego Postu. 

 wi to zosta o ustanowione 
w IX w. jako wyraz wdzi czno ci za 
ocalenie Konstantynopola, który nie-
jednokrotnie by  oblegany przez wro-
gów (Awarów, Sasanidów i Persów 
w 626 r., Arabów w 677 r. i 717 r. 
oraz Rusów w 860r.). Cudowne wyba-
wienie wschodniej stolicy Imperium 
Rzymskiego od zawsze by o przypisy-
wane wstawiennictwu patronki miasta 
– Przenaj wi tszej Bogurodzicy. 

 Na pocz tku wi to by o obcho-
dzone lokalnie, w cerkwi dzielnicy 
Blacherny, gdzie znajdowa a si  cudo-
twórcza ikona Matki Bo ej oraz Jej 
szata i pas. Ikon , wg tradycji, nama-
lowa  ap. i ew. ukasz. Nast pnie 
wi to w czono do regu y studyjskiej 

sk d wesz o do ogólnocerkiewnego 
kalendarza. Kanon wi ta napisa  
w IX w. Józef Studyta. 

go  nie lubimy, to bez sensu jest t u-
maczenie komu , e jest to dobre, 
po yteczne i wspania e. Wynika st d, 
e konieczne jest, eby w domu czyta-
o si  dobr  literatur , brzmia a muzy-

ka itp. eby dzieci y y w tym 
wszystkim i widzia y, jak rodzice 
wszystko to lubi . Wtedy dziecko si  
tym „zarazi”. Tak samo, je li chcemy 
by dziecko umi owa o Boga, to po-
winni my sami Go kocha . Wtedy 
dziecko przesi knie t  mi o ci , która 
wype nia nas samych. 

 Sami powinni my y  yciem 
Cerkwi, yciem modlitwy. Nie b dzie 
nieskromnie, je li przytocz  tu przy-
k ad moich rodziców, gdy  b d  mó-
wi  g ównie o nich. Swoj  mi o ci  do 
Cerkwi wykszta cili (zainspirowali) 

 Podczas jutrzni 
wi ta czytany jest 

akatyst ku czci Bogu-
rodzicy (cs. akafist – 
z gr. niesiedz cy – na-
bo e stwo, podczas 
którego si  stoi). 
Hymn ten zosta  u o-
ony najprawdopodob-

niej w V–VI (VII) w. 
Jego autorstwo najcz -
ciej przypisuje si : 
w. Romanowi Melod-

osowi (VI w.), patr. 
Sergiuszowi (VII w.) 
b d  diakonowi kon-
stantynopolita skiej 
cerkwi Hagia Sofia Je-
rzemu Pizydesowi 
(VII w.). 

 W tradycji greckiej w ka dy 
z czterech pierwszych pi tków Wiel-
kiego Postu czyta si  jedn  czwart  
cz  akatystu. Natomiast ca o  – na 
jutrzni soboty Akatystu (z regu y 
sprawowanej wieczorem w pi tek pi -
tego tygodnia Wielkiego Postu). 

 Pami taj c o historycznych wyda-
rzeniach powinni my z wi ksz  na-
dziej  prosi  o wstawiennictwo Prze-
naj wi tsz  Bogurodzic . Gdy  Matka 
Bo a, która ocali a wiernych od wi-
dzialnych wrogów, mo e nam tak e 
pomóc w walce z wrogami niewi-
dzialnymi.  

„Wychwalanie Przenaj wi tszej Bogurodzicy” 

Sobota Akatystu 

za: svavva.ru 

diak. Piotr Makal 



Drodzy Bracia i Siostry! 
Trwa akcja rozliczania rocznych zeznań podatkowych i każda organizacja pożytku publicznego (OPP) zachęca do przeka-

zania 1% swojego podatku na ich działalność. 

Bractwo św. św. Cyryla i Metodego jest pierwszą prawosławną organizacją, która uzyskała status OPP. Od tego momentu mi-
nęło już kilkanaście lat i co roku, dzięki Waszej, Drodzy Bracia i Siostry, pomocy, Bractwo może realizować działania statutowe. 

Przekaż 1% na Bractwo KRS 0000129924 

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 

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 nama-
wiał. 
 Samą „teorią” nie uda się zaszcze-
pić dzieciom cerkiewności. Bardzo 

Dzięki Bożej pomocy: 
prowadzimy przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum 

współorganizujemy Wszechnicę Kultury Prawosławnej 

wydajemy książki i „Biuletyn Informacyjny” 

organizujemy pielgrzymki świętych relikwii 

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

wydajemy płyty z muzyką liturgiczną 

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

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 roz-
wój naszych dzieci – pomóżmy im wzrastać w wierze i rozwijać się w nauce. 

mylą się ci rodzice, którzy idą tą dro-
gą. 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 cer-
kiewnych ludzi, zaszczepić w dzie-
ciach wiarę. To się nie uda. Jest to 
możliwe tylko poprzez osobiste do-
świadczenie. Niezbędne są własne 
wysiłki rodziców w obszarze zwięk-
szania swojej wiedzy i udziału w ży-

ciu cerkiewnym, potrzebna jest ich 
wiara i życie zgodnie z tą wiarą. Wte-
dy, 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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Jubileusz warszawskiego ko a Bractwa

wi to Spotkania Pa skiego w brackiej szkole 

„Bahaty Wieczar” w Przedszkolu w. m . Gabriela

Chór w. Lidii podczas jubileuszowego koncertu

 Spotkanie z archimandryt  Dumitrem Cobzaru w Lublinie


