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W bielskim barze „U Anny” odbyło się przedwigilijne spotkanie osób samotnych oraz będących w trudnej
sytuacji życiowej. Po modlitwie był wspólny posiłek z potraw postnych, śpiewanie kolęd i występ chóru
„Bractwo”( zdj. na przedostatniej str. okładki). Były też paczki dla potrzebujących.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Koło Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego oraz
Oddział Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” w Bielsku Podlaskim. (zdj. A.Korniluk)

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku,
zdrowia, wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju oraz wytrwałości, miłości i szczęścia.
Ten szczególny okres, to także czas zadumy nad tym, co
minęło i nad tym co nas czeka. Tak więc, dużo optymizmu i
wiary w pogodne jutro

Czytelnikom „Cyrylicy”
życzy Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i
Metodego oraz Redakcja.

Rodzice, obudźcie się!!!
I
Długo myślałem nad tematem rozważań do tego
numeru „Cyrylicy”. W tym celu dokładnie
obserwowałem
świat,
ludzi,
wydarzenia.
Analizowałem różne aspekty życia społecznego,
religijnego, politycznego. Zagłębiałem się również
w teologię Cerkwi Prawosławnej poprzez pisma
współczesnych świętych ojców, takich jak niedawno
kanonizowany święty Justyn Popowicz. Chciałem,
aby temat był naprawdę ciekawy, głęboki i aktualny.
Bo przecież jest to numer noworoczny, a więc każdy
oczekuje czegoś, co poruszy jego umysł i serce.
Jednocześnie ma to być coś praktycznego i
duchowego. Bowiem rzeczy i kwestie praktyczne,
materialne, jeśli pozbawić ich kontekstu duchowego,
a więc jako takiej analizy w świetle Bożego planu,
tracą swoją praktyczność w życiu. Szukałem,
szukałem... I znalazłem...
Temat, nad jakim chciałbym zastanowić się tym
razem, dotyczy sfery jak najbardziej praktycznej,
mianowicie wychowania dzieci. Zdaję sobie sprawę,
że coś takiego było już z mojej strony poruszane.
Dlatego też nie będę miał pretensji do tych, którzy
przeczytawszy ten tekst do tego momentu, odłożą
gazetę i powiedzą sobie: „Co on znów wymyśla.
Przecież to już było”. Jeśli, co więcej, będą to
ludzie, którzy wychowanie dzieci mają już za sobą,
sam nawet poradzę im, żeby nie czytali. Jeśli jednak
choć w jakimś minimalnym stopniu ich życie wiąże
się z kształtowaniem, a więc wychowaniem dzieci,
czy to wnuków, czy swoich dzieci, tym bardziej jeśli
mają z nimi jakieś problemy wychowawcze, radzę
zmusić się i wytrwać do końca artykułu.
Oczywiście, nie pretenduję do bycia jakimś
wybitnym specjalistą w tej kwestii, jednak
doświadczenie w wychowywaniu swoich dzieci, a
ponadto doświadczenie wcześniejszych pokoleń daje
mi prawo do chociażby zabrania głosu w tej sprawie.
II
Wychowanie dzieci jako metoda i swoista
sztuka, to fundament przyszłego społeczeństwa.
Dobre wychowanie dzieci to gwarancja siły
społeczeństwa,
jego
kultury,
komunikacji,
wytrwałości i przetrwania. Na dziecko zatem nie
powinno się patrzeć jako na kogoś, kto ma jeszcze
dużo czasu, aby się nauczyć żyć. To, co założy się w
dziecku w czasie pierwszych lat jego życia, będzie
miało i ma ogromny wpływ na jego dorosłość.
Dlatego też na rodzicach leży ogromna

odpowiedzialność za przyszłość dzieci i to od ich
pierwszych dni. Bowiem to właśnie rodzice, a nie
przedszkole czy szkoła odpowiadają za dzieci.
Instytucje edukacyjno-wychowawcze powinny
jedynie wspomagać rodziców w realizacji
postawionego przed nimi zadania i misji.
Niestety, coraz częściej to właśnie szkoła i
przedszkole przejmują rolę głównego wychowawcy
dziecka, bo rodzic nie ma czasu. Nie ma czasu na
rozmowę z dzieckiem, na przytulenie go, pomoc w
odrobieniu lekcji, zabawę lub zwykłe, niby dzisiaj
zabronione, skarcenie go za coś, bo po prostu się
jemu należy. Dlatego też dzieci są coraz częściej
„nieznośne” w przedszkolu i szkole, jak to przyjęło
się określać. Czym to się przejawia? Ciągłym
zwracaniem na siebie uwagi nauczyciela i otoczenia.
Ciągłym prowokowaniem otoczenia do, być może,
właśnie zwykłego skarcenia go. Nauczyciele ze swej
strony, chociaż widzą, że dziecko wymaga
skarcenia, nie robią tego, ponieważ prawo nie
pozwala. A że pojawia się jeszcze nadinterpretacja
tego prawa w myśl zasady tisze jediesz, dalsze
budiesz, dziecko pozostawiają same sobie.
Oczywiście, nie są zobowiązani wychowywać
dziecka, ta sfera bowiem zarezerwowana jest i
powinna być dla rodziców. Dlatego też, młodzi
rodzice, obudźcie się!!!
Ta „nieznośność” to rozpaczliwy krzyk i
wołanie o pomoc dziecka, które jest pozostawione
same sobie. Poprzez swoją „nieznośność” w
przedszkolu czy szkole dziecko stara się
zrekompensować sobie brak zainteresowania się nim
rodziców w domu. Brak chęci do rozmowy z
dzieckiem, brak chęci do zwykłego wysłuchania go i
zamiast tego włączenie kolejnej bajki lub gry
komputerowej w przyszłości niechybnie stanie się
przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń z
udziałem dziecka. To jedna strona problemu.
Z drugiej strony wielu rodziców, wychodząc z
założenia, że ich dziecko musi być idealne, tak
wpływa na nie, że ono, biedne, w ich obecności nie
ma prawa być sobą, a więc nie ma prawa psocić, być
po prostu dzieckiem. Dlatego też w domu przyjmuje
pozę dziecka idealnego, w szkole natomiast staje się
kimś zupełnie innym, gotowym na wszelkiego
rodzaju nieposłuszeństwa, głupstwa, chamstwa i
przestępstwa. To, o czym mówię, nie jest jedynie
teorią, a zostało potwierdzone przez życie w postaci
wielu konkretnych przykładów. Dlatego też, młodzi
rodzice, obudźcie się!!!

Dziecko, szczególnie w pierwszych sześciu,
siedmiu latach swego życia, praktycznie utożsamia
się z rodzicem. Rodzic w oczach dziecka to
gwarancja bezpieczeństwa, spokoju, zdrowia,
wszechwiedzy, itp. Dlatego też wszystkie prośby,
chcenia, niechcenia i pytania skierowane są w stronę
rodzica. I rodzic powinien starać się na nie
odpowiedzieć uczciwie. To bardzo ważne, aby
rodzic poważnie traktował pytania dziecka i
odpowiadał na nie zgodnie z prawdą, w żadnym
wypadku nie ignorując ich jako nieważnych.
Szczerość lub nieszczerość w podejściu rodzica to
tej kwestii bardzo szybko da o sobie znać w postaci
zaufania dziecka i prawdziwego przywiązania do
rodzica lub braku zaufania i szukania innych
autorytetów w okresie dorastania. Oczywiście,
rodzic nie jest maszyną, która pracuje, gotuje,
sprząta, pomaga odrabiać lekcje, odpowiada na
pytania i nigdy się nie męczy. Temat zmęczenia
pytaniami dziecka powinien być również
zasygnalizowany szczerze i konkretnie.
III
Wszelkie sprawy dotyczące kontaktu rodzica z
dzieckiem powinny mieć charakter szczerości i
zdecydowania. Przy czym to właśnie rodzic
powinien ustalać zasady. Do szóstego-siódmego
roku życia rodzic nie powinien pytać się dziecka co
ono chce, a czego nie chce, ponieważ te kwestie
przerastają dziecko. Nie chodzi o niesłuchanie
dziecka, ignorowanie potrzeb i zniewalanie go, a
wypracowanie w nim wewnętrznego przymusu że
„tak trzeba”. A z tym jest naprawdę źle. I chodzi mi
tutaj, jak zwykle zresztą, o konkretne przykłady,
które po prostu zioną głupotą rodziców, brakiem
odpowiedzialności i ogromnym zadufaniem w sobie.
Oto ojciec wchodzi do sklepu z trzyletnim
dzieckiem i pyta się co ono chce. Pokazuje mu jedną
zabawkę, dziecko się krzywi. Pokazuje mu drugą,
też nie. Dziecko chodzi znużone po sklepie. Nic mu
się nie podoba. Za parę lat, kiedy powoli będzie
wypracowywać w sobie gusta, to ono będzie
kierować ojcem i ojciec będzie zmuszony się
zgodzić. W przeciwnym razie cały sklep napełni się
krzykiem dziecka, czego byłem świadkiem nie raz.
Takie zachowanie rodzica w pierwszych latach
życia dziecka to ewidentne stawianie go przed
problemem, z którym ono sobie nie poradzi. To
świadome lub raczej nieświadome, chociaż nie
mniej rażące, wpychanie dziecka na drogę
prowadzącą do chorób psychicznych. Jeśli dziecko
nie ma wyraźnie określonych granic swego
postępowania, a więc wyrobionych przez rodziców

pojęć co może, a czego nie może, istnieje ogromne
ryzyko pojawienia się u niego depresji! Dlatego też,
młodzi rodzice, obudźcie się!!!
Kolejny przykład, tym razem z życia
cerkiewnego. Oto, młoda para wchodzi do cerkwi z
dwu-trzyletnim dzieckiem. Stają z przodu i po paru
minutach dziecko zaczyna biegać po cerkwi z jednej
strony na drugą. Matka przez pierwsze pięć minut
biegania dziecka próbuje zwracać mu uwagę, robiąc
kwaśne miny, że tak nie można, na co dziecko w
ogóle nie zwraca uwagi. Ojciec stoi nieruchomo,
rzekomo oddając się modlitwie. Za chwilę matka
przyłącza się do niego, co sprawia jej ogromną
satysfakcję. W tym czasie są przykładną rodziną, bo
przyszli do cerkwi, przyprowadzili dziecko. A
dziecko chodzi, biega, kładzie się na podłogę,
wymachuje rękami. W końcu jedno z nich reaguje,
subtelnie woła je do siebie, tym razem robiąc słodkie
miny, na które dziecko nie reaguje. W końcu
podchodzi do dziecka i delikatnie bierze je za rękę.
Ono, wcale nie myśli podnosić się z podłogi, dlatego
też wyrywa się dla rodzica i ucieka. Rodzic na
chwilę daje za wygraną i pozwala dziecku odejść.
Ono, kładzie się w innym miejscu. Rodzic znów robi
słodkie miny, żeby przyszło do niego, co nie
przynosi żadnego efektu. Idzie do dziecka, trochę
mocniej chwyta rękę dziecka i podnosi. Dziecko
wyczuwa użycie siły i zaczyna krzyczeć. Rodzic
puszcza rękę dziecka i stoi przy nim.
Powtarza się to jeszcze parę razy, po czym
rodzic przestaje reagować. Dziecko wygina się, turla
po podłodze, zapala i gasi świeczki, wymachuje
rękami. Nikt z dorosłych nie reaguje. A przecież
takie zachowanie jakieś pięćdziesiąt lat temu byłoby
nie do pomyślenia. Nawet nie pięćdziesiąt, a
trzydzieści. Sam pamiętam jak rodzice prowadzali
mnie do cerkwi i stałem przy nich całe nabożeństwo.
Nie było mowy o gaszeniu świeczek, a co dopiero
bieganie po cerkwi albo o zgrozo, tarzanie się po
podłodze w świątyni. O tym nawet się nie myślało.
Wszystkie dzieci stały przy swoich rodzicach,
posłusznie wykonując to, co rodzice kazali
wykonać. Spojrzenie ojca było w tamtym czasie
decydujące. Co natomiast mamy dzisiaj? Ojciec
może patrzeć, zwracać uwagę, robić miny. Na
próżno. Dzisiaj to dziecko ustala zasady, do których
rodzice muszą się przystosować. Tak być nie
powinno.
IV
Już słyszę słowa krytyki ze strony tych
wszystkich rodziców, rozkosznie patrzących na
niekontrolowane poczynania swoich dzieci czy to w
sklepie, czy w cerkwi, czy w szkole. Już widzę ich

grymaśne i pełne żalu spojrzenia, że zabraniam
dzieciom być po prostu dziećmi. Każdy z nas
przecież musiał się wyszaleć, wykrzyczeć,
wybiegać. Tego nie neguję. Występuję przeciwko
oczywistej tępocie rodziców, którzy nie uczą dzieci
co można, a czego nie można robić w szkole, w
cerkwi, w sklepie. Są miejsca do biegania,
krzyczenia i dzieci muszą biegać, krzyczeć, być po
prostu dziećmi. Są jednak i takie miejsca, w których
dziecko powinno umieć się zachować, nauczone
wcześniej przez rodzica. Tego dzisiaj jednak nie ma.
I odpowiedzialność za to ponoszą i jeszcze poniosą
rodzice. Bowiem w czas nie zareagowali na krzyk
dziecka, skazując je na osobistą tragedię. Jaką
tragedię? O co chodzi?
Wiele razy widziałem ją w oczach dziecka,
które biegało i robiło zamieszanie przez całe
nabożeństwo. Kiedy rodzice podnosili je na koniec
do św. Priczastija, szczęśliwi, że spełniają swój
obowiązek, w oczach dziecka malowało się
przerażenie i smutek!!! O czym to świadczy? Że
dziecko jest szczęśliwe? Że jest mu dobrze z tą
całkowitą aprobatą jego zachowania? Wręcz
przeciwnie. Takie dziecko jest nieszczęśliwe i jest
mu z tym niedobrze. Dziecko podświadomie czuje,
że tak nie powinno być. Czuje, że rodzice powinni
stawiać mu granice, bez których sobie nie radzi.
Można to porównać do sytuacji, kiedy dziecko biega
przy bardzo ruchliwej ulicy, a rodzic nie reaguje i
całkowicie aprobuje jego zachowanie. Czym to się
skończy? W najlepszej sytuacji wieloletnim
kalectwem dziecka.
Identycznie ma się sprawa z aprobatą przez
rodzica wszelkiego zachowania dziecka w każdej
sytuacji i brakiem jakiejkolwiek jego oceny.
Dziecko narażone jest wówczas na długoletnie
kalectwo psychiczne i duchowe, które nierzadko
kończy się samobójstwem. Słyszymy o takich
poczynaniach młodych ludzi coraz częściej. Kto
ponosi za to odpowiedzialność? Rodzice i układ
społeczny, który proponują współczesne media i
instytucje wychowawcze. To rodzice mieli
obowiązek wskazania dziecku właściwej drogi i
sposobu na życie, ale nie zrobili tego. Skazali
dziecko na śmierć świadomie bądź nieświadomie.
Zachwycili się współczesną modą na wychowanie
dzieci w sposób bezstresowy, nie tylko porzucając, a
bezlitośnie depcząc stare metody wychowania
dzieci.
V
A właśnie stare metody wychowania dzieci,
które
zakładały
dyscyplinę,
posłuszeństwo
rodzicom, samokontrolę i kary za nieposłuszeństwo i

złe zachowanie dbały o zdrowie psychiczne dzieci i
ich właściwy rozwój. Dlaczego? Ponieważ stawiały
cele, do których dziecko było zobowiązane dążyć, a
więc pokonywać swoje słabości, kreować siebie,
walczyć ze swoimi wadami. I to było bardzo mądre.
Zarówno dziecko jak i każdy człowiek,
pozostawiony sam sobie, traci cel, a wraz z nim i
sens życia. Utrata sensu życia natomiast skutkuje
samobójstwem, wcześniej czy później. Dlatego
rodzice, obudźcie się!!!
Zresztą Pismo Święte wyraźnie mówi: Nie
kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go – w porę
go karci (Prz 13,24). Miłość do dzieci nie opiera się
więc na nic nie znaczących deklaracjach, a
konkretnych
mądrych
i
odpowiedzialnych
działaniach rodziców.
Nie chodzi tu o moje wyimaginowane
wymagania względem dzieci, a o obiektywne
wymagania natury i psychiki człowieka. Ich nie da
się obejść, okłamać, zmienić. One są i tyle. Trzeba je
przestrzegać, w przeciwnym razie tragedia nas nie
ominie.
Ktoś się być może spyta: od czego rozpocząć?
Bardzo dobre pytanie. Według mnie pierwszy krok,
jaki powinniśmy uczynić, to zaprzestać nazywać
dzieci „pociechami”. Pociecha to rzecz, która ma
pocieszać, a więc maskotka. Nie jest żadną
tajemnicą, że wielu rodziców tak właśnie odnosi się
do swoich dzieci, w ogóle pozbawiając je
wychowania, poniżając je tym samym w najgorszy z
możliwych sposób. Dziecko ma ich wyłącznie
pocieszać, zgodnie zresztą z terminologią. Dlatego
też trzeba rozpoczynać od wydawałoby się, nic nie
znaczącej terminologii, utartych słów. Za słowem
kryje się jednak pojęcie, a pojęcie, niczym brzeg
rzeki, kreuje rzeczywistość i urabia według swojej
natury.
Dziecko to nie pociecha, a przyszły dorosły,
członek społeczności ludzkiej, zobowiązany
przestrzegać określone zasady dla dobra tej
społeczności. Dlatego my rodzice, starajmy się, na
ile to możliwe, obudzić się z letargu obojętności w
stosunku do swoich dzieci.
W nowym roku módlmy się o mądrość w tej
kwestii. W ogóle módlmy się. Modlitwa łączy nas z
Bogiem, Który nas oczyszcza i odnawia, a razem z
nami i nasze dzieci. Święte Priczastije w Cerkwi
Prawosławnej niech napełni nas łaską Ducha
Świętego, Któremu chwała i panowanie z
przedwiecznym Ojcem i Jednorodzonym Synem
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amiń.
Ks. Krzysztof Wojcieszuk

Święty Mikołaj Serbski

OBJAŚNIENIE BŁOGOSŁAWIEŃSTW

DZIEWIĘĆ POZIOMÓW PIRAMIDY RAJU (c. d.)
POZIOM SIÓDMY
Błogosławieni, którzy doprowadzają do pokoju, albowiem nazwani będą synami Bożymi.
Czystość serca to podstawa pojednania, ciszy i spokoju. Na tym fundamencie budowany jest poziom pokoju –
siódmy poziom rajskiej piramidy, która wznosi się ku niebiosom. Nie może być spokojne serce, które jest
napełnione kłamliwymi myślami, głupimi pragnieniami naszego przemijającego świata i szkaradnymi
namiętnościami, albowiem wszystko to doprowadza do wzburzenia wód i wywołuje mroczne burze na
przestworzach ziemskiego, ludzkiego morza.
Na wyżynach oczyszcza się nawet mętna, stojąca kałużach woda. Wznieś i ty, człowiecze, swoje serce ku
górze, a niebiosa je oczyszczą. W twoim czystym sercu zamieszka spokój, a w spokojnym zwierciadle twojej
duszy będzie przeglądać się Pan.
Zgoda i spokój to duchowa słodycz. Podobnie i czystość serca również jest duchową pociechą. Kto ma w
sobie pokój, ten odczuwa ogromną słodycz wewnątrz swojej duszy. I tej rozkoszy nikt mu odebrać nie może.
Kto ma spokój w duszy, ten ma Chrystusa, albowiem powiedziane jest, że On jest naszym pokojem (Ef
2,14).
Kto trzyma się Księcia pokoju, ten na pewno zdobędzie pokój w duszy, albowiem Chrystus został nazwany
Księciem pokoju (Iż 9,6).
Kto w czasie burzy przybije do brzegu Dawcy pokoju, ten otrzyma pokój i przestanie się bać, przecież
Chrystus jest Dawcą pokoju, albowiem powiedział On: Pokój wam zostawiam, pokój Mój daję wam(J 14,27).
Kto mówi, że ma w sobie Chrystusa, tym samym twierdzi, że ma pokój w swej duszy.
Tylko z Chrystusem uda się nam uzyskać spokój w duszy, a bez Niego nigdy tego nie osiągniemy. Apostoł
Paweł wiele mówi o pogodzeniu z Panem. Jednakże to pogodzenie oznacza nie – układ między naszą wolą i
wolą Bożą, ale pełne i radosne podporządkowanie naszej woli – woli Bożej. Apostoł Paweł mówi również o
pojednaniu z innymi ludźmi. To pogodzenie oznacza harmonię między naszą wolą i wolą innych ludzi. Ludzie
starali się dojść do porozumienia między sobą przez tysiące lat, ale się nie pogodzili. Dlatego apostoł Paweł
twierdzi, że osiągnąć zgodę między ludźmi można tylko dzięki powszechnemu uznaniu woli Bożej.
„Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”. Kto czuje w sobie Boży pokój, ten nań reaguje i promienieje nim wokół
siebie, przy czym bez szczególnych wysiłków, zupełnie łatwo, z lekkością oddychania. Stąd czynić pokój
oznacza przyjmować go i oddawać. Przyjmować pokój od Pana i przekazywać go innym ludziom(i
zwierzętom) wokół siebie. Tak, zwierzętom także! Przypomnijcie sobie: święci ludzie żyli w zgodzie nawet z
dzikimi zwierzętami i głaskali je jak pokorne jagnięta. Wynika stąd, iż czynić pokój oznacza nieść pokój także
zwierzętom i w ogóle całej otaczającej nas przyrodzie, albowiem przyrodzie nic tak nie przeszkadza jak
grzeszny niepokój człowieka. To nie natura przynosi pokój ludziom, ale wręcz przeciwnie, to ludzie dają pokój
przyrodzie. Gdy tylko między ludźmi nastaje pokój, wówczas natura rozkoszuje się spokojem.
Czyniący pokój zostanie nazwany synem Bożym. Zostanie on nazwany tym samym imieniem, którym
nazywany jest z pokolenia na pokolenie Chrystus. W imię Ojca Niebieskiego wzywa on do braterstwa ludzi, a
w imię miłości do Boga przyzywa do miłości braterskiej. Aby wnieść pokój w stosunki międzyludzkie,
przypomina im o ich królewskim pochodzeniu i wznosi ich na wyższy poziom pokrewieństwa. I dopiero na
tym wyższym poziomie można osiągnąć prawdziwy pokój – pokój niewzruszony. Pokój cywilny nie jest
trwały, pewny jest tylko pokój braterski. Nie współobywatele, a jedynie bracia mogą przyjąć i mieć ten Boski
pokój, pokój prawdziwy. Czyniący pokój nieodzownie głosi wielkie i bliskie pokrewieństwo Bożej rodziny, jest

on głosicielem niebiańskiego ojcostwa i braterstwa ludzi. „Wy jesteście braćmi, ponieważ macie jednego ojca
na niebiosach!”To jego niezbity argument na rzecz pokoju, którego nikt rozsądny nie może zanegować. To
najbardziej podniosły i dający natchnienie argument na rzecz osiągnięcia pokoju między ludźmi. Z tego
powodu czyniący pokój nieustannie zwraca się do zasmuconego Boga z modlitwą: „Wybacz im, Panie, bo nie
wiedzą, co czynią; wybacz im, to są Twoje dzieci, a Ty jesteś ich Ojcem!”, a Ojciec słucha Syna – czyniącego
pokój i przez niego daje ludziom Swego Świętego Ducha, który przynosi niebiański dar pokoju
rozzłoszczonym ludziom. A pokój to zdrowie.
Tak działalnością pokojową budowany jest siódmy poziom rajskiej piramidy. Ten poziom zbudowany jest
jakby z czystego złota i szlachetnie błyszczy w ciszy.
(c. d. n. )
Przedruk: BRATCZYK, nr 275, kwiecień 2011, ISSN 1428-191X
Polecamy także inne dzieła św. Mikołaja Serbskiego: „Homilie”; „Listy Misjonarskie – wybór”; „Kasjana –
sto myśli o miłości”. Na stronie internetowej www.bratczyk.pl dowiesz się jak zamówić książki.

ODRODZENIE DUCHOWOŚCI
Z o. Gabrielem rozmawiają Andrzej Salnikow
i ks. Krzysztof Wojcieszuk
zdj. A. Salnikow

Archimandryta Gabriel w cerkwi Pokrowskiej na skicie , niedawno nadpalonej. Cerkiew kilka dni przed pożarem.

Wzorując się na mnichach Ławry supraskiej z XVI wieku archimandryta ks. dr Gabriel (Giba)
odbudowuje od 2006 r. nad rzeką Narwią, nieopodal wsi Odrynki, tradycję życia
monastycznego. Organizuje on, przy wsparciu wiernych i sponsorów, pustelnię w miejscu,
gdzie książę Iwan Michałowicz Wiśniowiecki w 1518 r. spotkał cudowną ikonę Antoniego
Pieczerskiego. Bazując na tym, w 2009 r. metropolita warszawski Sawa powołuje w tym
miejscu skit św. św. Antoniego i Teodozego Pieczerskich. Obecnie są tam: cela zakonna,
dwie kaplice, dwie cerkwie, wybudowano też budynki gospodarcze, są pasieki, jest staw.

Cała pustelnia została otoczona fosą i płotem. Z trzech stron do skitu prowadzą
kilkukilometrowe drewniane kładki i jedna okresowo przejezdna droga przez bagna.
Archimandryta Gabriel stale zamieszkuje na terenie pustelni. Przyjeżdżają tu licznie wierni
pragnący odrodzenia duchowego.
Ojcze Gabrielu, co według ojca jest najważniejsze w życiu duchowym?
- Zbawienie duszy, nie tylko własnej, ale pomoc w zbawieniu dusz ludzkich. Takie jest zadanie mnicha.
Najważniejsze w drodze do zbawienia są modlitwa i praca, nie odwrotnie. Czytanie Starego i Nowego
Testamentu, pism Ojców Cerkwi, żeby nie popełniać błędów. Życie jest pełne pokus, nawet dla zakonnika.
Literatura duchowa pomaga w odnalezieniu się w życiu. Dobrze jest też mieć dobrego przewodnika
duchowego.
Na co współczesny człowiek przede wszystkim powinien zwracać uwagę, aby nie zgubić drogi, prowadzącej
do Królestwa Bożego?
- Na bazie żywotów świętych możemy dowiedzieć się o słowach modlitwy pewnego mnicha . Kiedy pytał
się on : jak mam się zbawić?, to Duch Święty posłał go do pewnego szewca, który mieszkał w suterenie w
Aleksandrii i podczas pracy widział przez okno tylko nogi przechodniów. Otóż ów szewc pełen skruchy i
nadziei na zbawienie, podczas pracy powtarzał słowa własnej modlitwy pokutnej: „ Wszyscy się zbawią, a
ja jeden pójdę na potępienie”. Gdy mnich to ujrzał i usłyszał, to zrozumiał, że jeśli się ma skruchę w sercu,
a nie pychę i jeżeli widzi się w drugiej osobie Chrystusa, to zbawienie jest możliwe.
Tymczasem świat współczesny jest pełen ludzi zarozumiałych i pielęgnujących swoje rozdmuchane ego,
szczególnie w dobie mediów kreujących wizerunek osobowości danego człowieka. Jeszcze raz podkreślam,
że powinniśmy mieć swojego spowiednika, przewodnika duchowego. W niektórych krajach bałkańskich
całe rodziny mają takich przewodników. Oczywiście nie dotyczy to spraw drobnych. Niekiedy pytają mnie
ludzie czy mają kupować telewizor. Odpowiadam im, że jeżeli rozwinie to ich intelektualnie, to tak, ale
jeżeli przyczyni się do śmierci duchowej, to oczywiście nie.
Współczesny człowiek powinien przede wszystkim żyć życiem Cerkwi, duchem Cerkwi. Dlatego
powinniśmy przyuczać dzieci do uczestniczenia w życiu Cerkwi, przyjmowania sakramentów, które mają
życiodajną moc, pozwalają odnaleźć się.
Ilu miał ojciec dotychczas nowicjuszy w skicie?
- Prze skit przewinęło się 61 kandydatów na pustelników. Ostatnio był przybysz z Łotwy. Najdłużej
wytrzymuje mój kierowca, jest w Chrystusie moim Bratem. Chciał być zakonnikiem, ale ożenił się z Anną,
która tutaj przyjeżdżała.
Kandydatom najbardziej przeszkadza samotność. Współcześni ludzie żyją w świecie mediów i ten świat
zaczyna nimi manipulować. Przyjeżdżający tu kandydaci zazwyczaj po kilku dniach doznają tzw. fiksacji.
Nie chcą wykonywać żadnych czynności. Po zwiedzeniu skitu i zadośćuczynieniu zainteresowaniu
miejscem, błąkają się bez celu. Mają swój punkt widzenia na to miejsce. Nikt ich nie zmusza do pozostania
i nie zatrzymuje. Mają wolną wolę.
Jest ojciec uznanym w Polsce autorytetem w dziedzinie ziołolecznictwa. Jakie były początki tej pasji?
- Moja przygoda z ziołolecznictwem zaczęła się jeszcze w dzieciństwie, we wsi Wierzchlesie (12 km od
Sokółki), gdzie się urodziłem. W wieku siedmiu lat zachorowałem, a wyleczyła mnie ziołami moja sąsiadka.
Z nastaniem wiosny, aby się jej odwdzięczyć, zaoferowałem się, że będę jej pomagał w zbieraniu ziół. Od
tego czasu zainteresowałem się właściwościami poszczególnych ziół, także ich składem chemicznym.

Zacząłem zgłębiać tę problematykę jeszcze w szkole podstawowej i trwa to aż do dziś. W Polsce są tylko
trzy osoby zajmujące się ziołami zarówno od strony praktycznej i teoretycznej. Jestem jedną z nich. Z łaski
Ducha Świętego zostałem więc także zielarzem. W skicie, w każdą środę , z wyjątkiem wielkich świąt,
udzielam oprócz porad duchowych także porad zielarskich.
Co według ojca przede wszystkim decyduje o zdrowiu naszego organizmu?
- Dobry nastrój. Chorobą cywilizacyjną są różnego rodzaju nerwice. Ważny jest uśmiech i dobry stosunek
do drugiego człowieka. Dużo słońca w sercu i umyśle. W każdym człowieku widzieć Chrystusa, pomagać
innym – to moje przesłanie. Poza tym należy się zdrowo odżywiać, wypełniać posty cerkiewne. One bazują
na doświadczeniach setek pokoleń, min. zwolenników życia ascetycznego. Zachęcam do tego, aby każdy
miał prywatny ogródek, z własną zdrową żywnością, bez chemii.
Czy modlitwa w jakiś sposób wpływa na polepszenie naszego zdrowia?
- Napawa radością. Cerkiew jest niebem na ziemi, w którym jest czyniona modlitwa. Bardzo ważna jest
także modlitwa w domu, poranna, wieczorna i w ogóle w każdym miejscu zależnie od potrzeby serca.
Modlitwa jest oddechem Ducha Świętego, który odmienia cały świat – pomaga kiedy jesteśmy w trudnych
sytuacjach, daje ulgę i nadzieję na poprawę życia. Mniej się boimy. Gdzie nie ma modlitwy, to upadły anioł
kusi do złych rzeczy, wtedy chorujemy na ciele i duszy.
Dziękujemy za rozmowę

Cerkiew na skicie, św . św. Antoniego i Teodozego Pieczerskich wybudowana w 2010r. Fot. A. Salnikow

Dziennik św. Nikona z Optiny (c. d.)
29 sierpnia 1908 r.
(…) Parę dni temu przydarzyło mi się więcej
niż zwykle grzesznych zdarzeń, dlatego też jakoś
poczułem, że jestem grzesznym człowiekiem.
Przychodzę
wieczorem
do
Batiuszki
po
błogosławieństwo, jeszcze nie zdążyłem nawet
powiedzieć słowa, gdy on sam zaczyna mówić:
– Całą ludzkość można podzielić na dwie części:
faryzeuszy i celników. Pierwsi giną, drudzy zbawiają
się. Chrońcie tę świadomość swojej grzeszności.
„Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!” (por. Łk
18,13) – ta oto modlitwa przetrwała już prawie dwa
tysiąclecia. Ale patrzcie, celnik, chociaż ma
świadomość swojej grzeszności, ma jednocześnie i
nadzieję na Boże miłosierdzie. Bez nadziei nie można
się zbawić… Pan powiedział: „Przyszedłem zbawić
nie sprawiedliwych, a grzesznych” (por. Mt 9,13).
Kogo należy uważać za sprawiedliwych! Odnosi się to
oczywiście do ludzi, którzy chociaż nie są świadomi
swej grzeszności, są mimo wszystko grzeszni.
Powiedziane jest to także o biesach. Tej pychy, w
której stoją oni przed Bogiem, my nie możemy sobie
nawet wyobrazić. Nie możemy zrozumieć, z jaką
nienawiścią odnoszą się one do Boga. Ale „Bóg
sprzeciwia się wyniosłym, a pokornym daje łaskę” (Jk
4,6). Dlaczego nie jest powiedziane, że Bóg sprzeciwia
się rozpustnikom albo zawistnikom, albo jeszcze
komuś, a powiedziano, że właśnie wyniosłym?
Ponieważ jest to biesowska cecha. Wyniosły człowiek
staje się już jakby spokrewnionym z biesem. (…)
Jeszcze Batiuszka opowiedział o pewnej
pannie, która przyjechała tutaj ze swoją siostrą i matką.
Była ona opętana biesowską siłą i straciła rozum,
chociaż jej rozum i świadomość czasami wracają, jak
na przykład wtedy, gdy była ona u Batiuszki i bardzo
go prosiła, aby ją zbawił. Batiuszka mówi: „Zbawić
nie mogę, zbawia tylko sam Bóg”. – „Ale przecież
właśnie dzięki wam, Batiuszka” – powiedziała ona.
Widzicie – powiedział mi Batiuszka – zaczyna
rozważać, a w hotelu beszta swoją matkę wszelkimi
brzydkimi słowami. Taki szum tam zrobiła! Bluźni,
krzyczy, szyby w oknach pobiła. Jaka biesowska siła
nią kieruje!
(…)
7 września 1908 r.
Dzisiaj wspominamy w Cerkwi starca o.
Makarego – dzień jego śmierci. Wczoraj w czasie
całonocnego czuwania, zamiast zwykłego czytania
pouczeń, Batiuszka powiedział trochę o starcu. Bardzo

ładnie powiedział. Batiuszka powiedział między
innymi, że w pismach o. Makarego jest wyjaśnione,
jak należy dzisiaj czytać starożytne pisma świętych
Ojców. I pobłogosławił Batiuszka wszystkim
przeczytać albo żywot („szkoda, że bardzo krótki;
życie starca jest zupełnie niepojęte”), albo któryś tom
jego pism do mnichów. „A to całkowicie o nim
zapomnieliśmy” (czyli o o. Makarym).
Opowiadał jeszcze Batiuszka jak jeden kupiec
miał widzenie. Widział o. Makarego i o. Lwa. O. Lew
powiedział: „On (czyli o. Makary) przewyższył mnie
pokorą”.
Wszystkiego nie ma jak zapisać. Batiuszka
polecił nam zwracać się do o. Makarego w
modlitwach. I nic nie robić samemu, bez pokory i
błogosławieństwa starca, ponieważ ani post, ani
czuwanie, ani modlitwa nie przynoszą korzyści, jeśli
wykonuje się je bez pokory i błogosławieństwa.
„Poprzez post, czuwanie i modlitwę przyjęliśmy
niebiańskie dary”. Niczym innym nie można ich
zdobyć, innej drogi nie ma, jednak niezbędna jest do
tego pokora, jako fundament wszystkiego. O. Makary
miał głęboką, wielką pokorę.
9 września 1908 r.
(…) Pewnego razu Batiuszka dał mi przeczytać
krótki artykulik (już zapomniałem z jakiej gazety) aby
na podstawie tekstu scharakteryzować autora. Zawierał
on obrazy z życia św. Serafima, od dzieciństwa aż do
śmierci, opisane poetycznie przez wierzącego
człowieka. „Przeczytajcie, przyniesie wam to korzyści,
to was wzmocni” – coś takiego powiedział Batiuszka.
Przeczytałem, spodobało mi się i od tego czasu
czuję, że zacząłem bardziej darzyć szacunkiem i czcić
św. Serafima. Ile razy myślałem sobie: oto prawdziwy
mnich, a ty kim jesteś? Czy św. Serafim żył i trudził
się tak, jak ty żyjesz? I mimowolnie pomyślisz: jaki
jestem malutki, niepodobny nawet do mnicha, w
porównaniu z wielkim ascetą św. Serafimem.
17 września 1908 r.
Dzisiaj jest pamięć św. męczennic Zofii,
Wiery, Nadziei i Lubwi. Teraz w Moskwie ludzie stają
się jak opętani. Święta zamieniają w alkoholowe
spotkania, wyłącznie cielesne rozrywki. U znajomych
mi rodzin też są solenizantki i prawdopodobnie tak jak
i dawniej, teraz trwają uczty. Nastaje wieczór, goście
się zjeżdżają, jedni drugim mówią komplementy, piją,
jedzą i przed nocą rozjeżdżają się do swoich domów.
Ile marności, ile próżności! O Bogu, wierze,

rozmawiają rzadko – to jest nieinteresujące,
przestarzałe; wszystko idzie naprzód, a to – dziecięce
bajki. Prawda, są ludzie wierzący i dobrzy, jednak
większość, co należy stwierdzić z przykrością, nie
wierzy albo wierzy „po nowemu”.
Ile razy tak sobie myślałem… Siedzę sobie w
cerkwi, szczególnie u św. Jana Chrzciciela albo św.
Makarego, spokój, wokół cisza, łampadki palą się
przed świętymi ikonami, nabożeństwo jeszcze się nie
rozpoczęło. Bracia wchodzą cicho i po kolei, modlą
się, milcząc siadają na swoje miejsca i oczekują
służby. Jaki spokojny obraz! Tutaj jest tak dobrze… A
tam, za ogrodzeniem – marność, pustka, chociaż
wszyscy biegają, o coś się troszczą, wszyscy są zajęci.
To jeszcze nic. Być może teraz dokonują się gdzieś
morderstwa, kradzieże, kłótnie, gwałty, dzikie orgie
pijaństwa i rozpusty. Oto, jak można zapomnieć o
Bogu, istnieniu duszy, życiu po śmierci! Dawniej ja
także znajdowałem się w tym kołowrocie: i żyłem, i
mogłem żyć takim życiem! A teraz (jak dziękować
Bogu, nie wiem) jestem tutaj, w cichym Skicie.
Zaprawdę to dziwne, jak Bóg oderwał mnie od tego
strasznego potwora-świeckości, o którym mówił
Batiuszka.
Oto mam przed sobą takie dwa obrazy: świat
ze wszystkimi jego okropieństwami i jako całkowity
kontrast, ta cicha cerkiew z łampadkami w półmroku. I
spokojnie, radośnie na duszy. Chwała Tobie, Boże!
18 września 1908r.
Mówią, że Batiuszka zachorował. Trzeba się
dowiedzieć czy na pewno. W ostatnim czasie

Ikona starców Optińskich

Batiuszka często chodził na jutrznię, na regułę i
zwykle głosił kazania, i dobrze mówił. Niektóre z tych
pouczeń Batiuszki miałem zamiar z Bożą pomocą
zapisać. Nawet w czasie błogosławieństwa Batiuszka
dawał mi niewielkie pouczenia.
– Abba Doroteusz – mówił Batiuszka – uczy nas
analizować swoje życie, aby widzieć, w jakim stanie
jesteśmy i czy dużo osiągnęliśmy. To analizowanie
siebie, ta uwaga w stosunku do siebie jest niezbędna. I
kto tego nie czyni pod pretekstem nieumiejętności lub
niewiedzy, ten niech wie, że sukces zależy przede
wszystkim od pokory. Robimy postępy w zdobywaniu
pokory – znaczy, że idziemy do przodu. I niech nikt
nie śmie się tłumaczyć.
Jeden brat uraził drugiego. Ten drugi rozzłościł
się, obraził, idzie więc do przełożonego na skargę na
swego brata, a jeśli i nie idzie, to w duszy strasznie się
gniewa. Chce się, być może, zemścić. I jaka to pokora?
Przemilczeć, przecierpieć urazę, przebaczyć – oto co
należałoby zrobić. Tak postąpiłby pokorny.
Albo jeszcze jeden przykład. Idzie brat, a
naprzeciw niego inny. Ten brat kłania mu się, a tamten
zobaczył w tym czasie na drzewie dwa przepiękne
jabłka i mechanicznie spojrzawszy na brata, znowu
skierował spojrzenie na jabłka, chciał je bowiem
zerwać. Brat, który się pokłonił, obraził się: „To ja mu
się kłaniam, a on, pyszałek, jakby nie widział,
popatrzył i odwrócił się, nie chce ze mną rozmawiać”.
Ten natomiast, rzeczywiście tak zajął się jabłkami, że
jakby i nie zauważył brata, zupełnie nie chcąc i nie
myśląc go obrażać. Jaka więc to pokora? Pokorny
pomyślałby: „Nie jestem tego wart, aby brat popatrzył
na mnie” – i wcale by się nie obraził. Znaczy to, że
mało jest w nas pokory.
Drugi przykład Batiuszka opowiedział mi
podczas błogosławieństwa, kiedy poprosiłem o
wyjaśnienie jego słów, powiedzianych rano podczas
odprawiania reguły.
– W jakim położeniu ciała należy analizować swoje
życie? – spytałem się.
– W jakim się chce, ale najlepiej na siedząco.
Zarezerwujcie sobie pół godzinki i przeanalizujcie
swoje czyny i myśli. Mnich nie może być niezmiennie
na tym samym poziomie duchowym, bowiem moralnie
i duchowo idzie on albo do przodu, albo do tyłu, ani
minuty nie stojąc w jednym miejscu – cały czas
znajduje się w ruchu.
Sen i żołądek powiązane są ze sobą. Przy
pełnym żołądku mnich dużo śpi i przesypia więcej, niż
powinien. Mówiłem wam i ciągle mówię: jedzcie do
syta, ale nie do przesytu. Jesteście syci – odłóżcie
łyżkę. Niektórzy natomiast kiedy są już syci, mimo
wszystko jedzą i jedzą – oczy się jeszcze nie nasyciły –
to już jest grzech…

W czasie jutrzni Batiuszka znów mówił, że
należy miłować bliźnich i wystrzegać się pustosłowia.
– Prorok Dawid powiedział: „Nie ma pobożnego”.
Dlaczego nie ma? Ponieważ „zabrakło prawdy,
wszyscy mówią kłamliwie” (por. Ps 11,1-3), ponieważ
nie mówią o rzeczach korzystnych dla duszy, a
wszędzie samo pustosłowie, mówią tylko o głupstwach
(Batiuszka, tak mi się wydaje, powiedział, że przyjdą
takie czasy, kiedy będą mówić tylko o głupstwach).
Pewien mnich miał widzenie. Stoi parę
mnichów, rozmawiają o głupstwach, a on widzi, że
między nimi i dookoła nich biegają brudne świnie. To
były biesy. Później zobaczył mnichów, mówiących z
korzyścią duchową, i między nimi stali święci
aniołowie. Postarajmy się, bracia, nie tracić swoich sił
w czasie pracy na pustą gadaninę, a bardziej
postarajmy się zdobyć pokorę. Prorok Dawid
powiedział: „Udręczyłem się i zbawił mnie Pan”. Dla
zbawienia wystarczy samej pokory. Ponownie mówi
się w innym psalmie: „Spójrz na udrękę moją i na
boleść i odpuść mi wszystkie grzechy” (Ps 24,18).
Prorok Dawid tak powiedział, ponieważ prawdziwej
pokory nigdy nie zdobywa się bez trudu.
Przez niedbalstwo zapomniałem, co Batiuszka
mówił o starcu o. Lwie, pamiętam tylko to:
– O. Lew przez oszczerstwa nieżyczliwych sobie
ludzi doświadczył prześladowań (jest on założycielem
duchowego kierownictwa starców w Optińskiej
putyni) i nawet najprzewielebniejszy Nikon,
zobaczywszy go okrążonego masą narodu, z wyrzutem
powiedział mu: „Co ty robisz?” – „Póki mego życia,
chcę śpiewać Panu” (Ps 103,33). Najprzewielebniejszy
zrozumiał całą głębię tej odpowiedzi. Tak, batiuszka o.
Lew śpiewał Bogu całym swoim życiem…
Niedawno otrzymałem list od pewnego znajomego
studenta Uniwersytetu Moskiewskiego. Był on
zafascynowany spirytyzmem, ale później, dzięki
Bożemu miłosierdziu, porzucił to zajęcie. Bóg wybrał
mnie i Iwana jako narzędzia w tej sprawie. Niszczyłem
nawet wszystkie jego rzeczy, wykorzystywane w
czasie seansów. Przywieziono wtedy z soboru
Zaśnięcia relikwie i odsłużono molebien. Myślałem, że
on już twardo stanął na nogi. Ale otrzymawszy list,
widzę, że ponownie jest w straszliwym omamie: modli
się bardzo emocjonalnie, widzi Samego Chrystusa,
widzi krzyże z Ukrzyżowaniem i temu podobne.
Pokazałem list Batiuszce.
– Straszny list – powiedział Batiuszka
przeczytawszy go. – Wydawało mi się, że przez wasz
przyjazd do Skitu Pan oddzielił was i od niego
(studenta). I wcześniej trudno było żyć w wśród
świeckich ludzi, ale teraz jest to prawie całkiem

niemożliwe. Albo niewiara i beztroska, albo omamy,
jeśli ktoś stara się żyć w wierze. Dziękujcie Bogu, że
jesteście tutaj. Oto on pisze: „Jak wy żyjecie?” – Jak?
Po prostu. Tak, będziemy się starać, aby w naszej celi
wszystko było proste. Proste belkowe ściany i to nic,
jeśli jest tapeta. Najważniejsze, aby nasza wewnętrzna
cela była prosta, czysta, bez jakichkolwiek tapet.
(…)
23 września 1908r.
Teraz, kiedy czytałem w cerkwi Psałterz,
przyszedł Batiuszka. W oczekiwaniu na prisłużnika,
Batiuszka trochę porozmawiał ze mną.
– Oto informują, – mówił Batiuszka – że w
pewnym monasterze pustelni Jekatierininskiej,
niedaleko od Moskwy, o dziesiątej rano zabili ihumena
i jego pomocnika, i udało im się zbiec. Tak, w
dzisiejszych czasach dostaliby pewnie jeszcze i
nagrodę za spryt. Teraz zaczęli coraz częściej napadać
na monastery. Ale trzeba oczekiwać strasznych rzeczy.
Teraz starają się znieść karę śmierci. Kiedy uda im się
to zrobić, wówczas przejmą władzę wszyscy
wcześniejsi „działacze” (chyba tak to było).
Pewna zakonnica, teraz jest już w mantiji,
miała sen (albo widzenie, już zapomniałem). Zjawiła
się jej Matka Boska i mówiła, że należy oczekiwać
strasznych rzeczy. To było w 1899 roku.
Przepowiedziała Ona rosyjską rewolucję sześć lat
wcześniej, co i się spełniło. „A i w ogóle – powiedziała
– już niedługo będzie istniał ten marny świat:
cierpliwość Mojego Syna i Pana się wyczerpuje”. Tak,
można i tego oczekiwać…
Monastery stoją jeszcze jak jakieś twierdze.
Będąc jeszcze świeckim człowiekiem, przemieszkałem
kiedyś sześć dni w katakumbach monasteru
Czernihowskiego, który znajduje się za Ławrą św.
Sergiusza. Przygotowywałem się do spowiedzi,
spowiadałem się na ile było to dla mnie możliwe, i
przystąpiłem do Eucharystii. Po przyjęciu Świętego
Sakramentu czułem się wspaniale, lekko na duszy.
Leżało przede mną rosyjskie tłumaczenie Psałterza.
Otwieram i czytam: „Któż mię wprowadzi do miasta
warownego?” (Ps 59,11), „do miasta bezpieczeństwa”
po słowiańsku. Wtedy pomyślałem sobie: przecież to
(czyli ten monaster) jest właśnie tym miastem
warownym. Później zobaczyłem w komentarzu – i
rzeczywiście okazało się, że to tak.(c. d. n.)

Tłum.: ks. Krzysztof Wojcieszuk
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Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
Uwaga: (w) oznacza hasła wielowyrazowe.
Poziomo
1) w bajkach, najmłodszy z 12 braci
5) duszność, dychawica
8) w ciężarach składa się z rwania i podrzutu
14) płytka, głęboka, zanieczyszczona, Wierna
15) prawosławna wigilia Bożego Narodzenia
16) stan napięcia w sytuacji zagrożenia
17) ciepłe legowisko w starych chatach,
przy kominie
19) po chodniku maszeruje w mieście
21) małe urządzenie do gier komputerowych
23) łacińskie do rzeczy (w)
25) wymysł, fantazja literacka
27) bielski chór powstały w 1964r.
29) współczesne medium do przesyłania
danych np. Internetu, TV
30) bielskie miejsce z muszlą (w)

Pionowo
1) najwyższy szczyt w centrum Bielska (w)
2) mieszkania pracowitych owadów
3) małe, a wyrasta z niego wielka roślina
4) wyskoki, wykroczenia
6) ubranie z dzianiny pod szyją w serek
7) potocznie drobiazgi osobiste
9) resztki z buraka po oddaniu cukru
10) ochroniarz strzegący rządzących
11) bielski festiwal poezji śpiewanej (w)
12) okrzyk wyrażający podziw
13) dziecięca pomyłka w grze
18) urzędnik do określania przyszłości
19) instrument „więzienny”
20) krzak, busz, chaszcze
22) kotek, kot, …
24) w Tatrach jeden, w ławrze wielu
25) mebel do siedzenia, bujany do drzemania
26) śmieszek w cyrku
28) dawniej w nim odciskano pieczęć

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki : BRACTWO
Nagrodę książkową wylosowała Agnieszka Maciejewska z Bielska Podlaskiego.
**********************************************************************************
Rozwiązanie krzyżówki wraz ze swoim adresem pocztowym proszę przesyłać internetowo na adres
cyrylica@vp.pl Nagrodą będzie wylosowana komisyjnie książka, której fundatorem jest Burmistrz
Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski.
autor o.W

POEZJA
Nic już nie można naprawić
Wzywam na apel Nieobecni!
Cienie
Błąkające się w wieczności
Tak wielu z was
Odeszło niespodzianie
Zdumionych
Że to już…
Tak szybko?
A tyle jeszcze do zrobienia
Świat taki piękny
Było mi już dobrze
Miało być jeszcze lepiej
Jedno mgnienie sekundy
Chwila nieuwagi
Dojmujący ból
Przerażenie
Z szybkością światła
Przesuwające się kadry życia
I co najbardziej boli
Świadomość
Że nic już nie można naprawić
(Po tragicznym wypadku znajomego)

Zapytam
Zapytam głębią poranka
Uniosę głowę znad świtu
W klepsydrze przesypię ziarenka
Do Ciebie
Do Wszechbytu
Rozłożę płaszcz pięknych marzeń
Okryję codzienną małość
A potem szybko wyszepczę
Wytrwałość
Daj Panie
Wytrwałość

Zaginione owce
Nienasycona bywa mowa
Że taka
Twoja wola, Panie
Lecz prawie każdy
Życia kowal
Swojej…
Nie Twojej
Woli pragnie
Pychą zagłusza
Głos Twój w duszy
Co? …ma dyktować
Niewidzialny?!
Świat taki piękny
Pełen powab
A Bóg? –
Odległy –
Wręcz banalny
I tak
W głupawym rozpasaniu
Spędzamy życie na manowcach
Bóg tak cierpliwy
W swoim czekaniu
Wracajmy…
Zaginione owce

Tadeusz Zalewski ur. się 12.09.1953 r. we
wsi Świrydy(koło Brańska, woj. Podlaskie).
Poeta, kompozytor, wykonawca, autor
czterech tomików wierszy. Członek
Stowarzyszenia Poetów Ziemi Bielskiej.
Prezentowane wiersze pochodzą z tomiku
„Czas nadziei”.

REFLEKSJE O DZIENNIKARSTWIE
Budzą zainteresowanie tygodniki lokalne, które od pewnego czasu ukazują się na Podlasiu, w
tym tygodnik „ Nowiny Podlaskie”. Poruszane w nich tematy wyzwalają niemałe emocje, w tym
dotyczące wiary i religii oraz życia duchownych. Krótko przedstawię prasę w środowisku
lokalnym na przykładzie Bielska Podlaskiego i swoją ogólną refleksję o mediach.
Prasa lokalna w mniejszych miastach jest wydawana przez samorządy lokalne lub przez
pasjonatów, także przez stowarzyszenia i fundacje. Dotychczas było też tak w Bielsku Podlaskim.
Oprócz tego wychodziła wkładka lokalna do „Kuriera Porannego”, ale jego wydawca zdecydował się
na wygenerowanie odrębnego tytułu. Od ponad dwóch lat ukazuje się w powiecie bielskim, a od
blisko roku także w hajnowskim, tygodnik „Nowiny Podlaskie” z siedzibą redakcji w Bielsku.
Podobne tygodniki są w kilku innych powiatach.
Dotychczas niektóre tematy były domeną
samorządów i prasy przez nie wydawanej, podobnie było w odniesieniu do kościołów różnych
wyznań, które mają swoje informatory.
„Nowiny Podlaskie” w swych opiniach są niezależne od samorządów lokalnych, jako gazeta
świecka są też niezależne od kościołów. Starają się przedstawić głos mieszkańców w wielu
kwestiach, ukazać ich życie oraz całej wspólnoty miast i okolic. Tygodnik nie narzeka na brak
tematów. W odniesieniu do problematyki religijnej okazjonalnie pisze o większych świętach
poszczególnych wyznań i ważnych zdarzeniach w tych wspólnotach, także przedsięwzięciach
charytatywnych.
Zainteresowany jest też życiem obyczajowym duchownych, jako osób publicznych. Gazeta
zapewnia, że nie była, nie jest i nie będzie ośrodkiem zastępującym autorytety religijne. Jeżeli już
wyraża swoje stanowisko, to posiłkuje się opiniami ekspertów i samych przedstawicieli kościołów.
A jak uprawia krytykę, to ustami samych mieszkańców powiatów. Jest swoistą tubą ich głosów. W
razie pomyłki merytorycznej jest możliwość sprostowania redakcyjnego lub zamieszczenia listu od
czytelnika.
Każdy człowiek jest w pewnym sensie dziennikarzem, chociaż nie zawsze chrześcijaninem.
Prowadzi dziennik swojego życia – przynajmniej w swoim umyśle – a niektóre jego strony częściowo
upublicznia, chociażby przez zwierzenia i rozmowy. Ma chęć dzielenia się informacją, ale zawsze
jest problemem co upublicznić, a czego nie. Generalnie, w prasie świeckiej podaje się to, co
wzbogaca jednostkę i społeczeństwo o wiadomości, które mogą usprawnić i pogłębić życie, chronić
je i czynić szczęśliwszym. Informacje są świadectwem jakiegoś ważnego przeżycia lub dokonania.
Nie unika się tematów trudnych, także bulwersujących. Wbrew pozorom są one pouczające, choć
niekoniecznie lubiane , co staje się niekiedy przyczynkiem do gróźb wytoczenia procesów
sądowych.
Otwartość w relacjach z ludźmi – bez względu na pochodzenie, przynależność etniczną,
narodowość, wyznanie, płeć, a także wykształcenie i status materialny – jest cechą
charakterystyczną pracownika mediów. Poprzez nią zyskuje przepustkę do informacji o świecie i
drugim człowieku.
Dziennikarz pracujący w mediach świeckich, powinien kierować się w swoich poczynaniach,
szacunkiem do wartości ogólnoludzkich, nie faworyzując takiej czy innej religii, aby dotrzeć do jak
największej ilości czytelników. Prasa wyznaniowa trafia natomiast głównie do wybranego kręgu
odbiorców, związanego z daną religią i jej wartościami.
Red. nacz. „Cyrylicy”: Andrzej Salnikow

Koło Terenowe Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla
i Metodego w Bielsku Podlaskim
Rok 2016, podobnie jak poprzedni, obfitował w organizacje pielgrzymek.
Zaplanowaliśmy 14 pielgrzymek do miejsc kultu religijnego, w tym dwie dłuższe: 3-dniową
do Wilna i 8-dniową nad morze. Ostatnia łączyła się z chęcią uczestniczenia w wyświęceniu
cerkwi św. Trójcy w Trzebiatowie, do której bratczycy z naszego koła zakupili utensylia
liturgiczne. Bractwo pozyskało sponsora do wykonania ikonostasu i ułożenia części podłogi.
Rajskie Drzwi pozyskaliśmy z Czarnej Wielkiej, a ikony do ikonostasu z monasteru w Sakach.
Nie zabrakło również chwil odpoczynku nad polskim morzem. Odwiedziliśmy cerkwie w
Koszalinie, Szczecinie oraz Gryficach, gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć w nabożeństwach.
Prężnie działa chór ,, Bractwo” założony w 2014 roku przez bratczycę Tatianę
Krasowską.
Nie brakuje licznych spotkań i wykładów na ciekawe tematy, prowadzonych przez
duchownych. Były to m. in.: wykład o. Jarosława Ciełuszeckiego na temat znaczenia i
symboliki utensyliów liturgicznych, a także spotkanie z o. Krzysztofem Wojcieszukiem,
podczas którego mówił on o żywieniu dietetycznym i ziołolecznictwie. Podczas spotkań
wyświetlane są filmy o tematyce religijnej, które przyciągają dużą ilość wiernych.
Pod koniec czerwca rozpoczął się remont nowej siedziby Bractwa, która mieścić się
będzie przy parafii św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim. Prace remontowe są
wykonywane jako czyn społeczny. Nie brakuje ludzi dobrej woli, którzy chętnie
pomagają w remoncie.
14 maja 2016 roku, odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja konkursu
recytatorskiego ,,Spotkanie z poezją i prozą paschalną”. Z tej okazji został wydany tomik
poezji, który w tytule ma nazwę konkursu. Zawarte są w nim wybrane wiersze, recytowane
przez dzieci i młodzież we wszystkich edycjach.
Kontynuujemy wydawanie kwartalnika ,,Cyrylica”, który cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród parafian różnych cerkwi w Bielsku Podlaskim i poza nim. Dociera
on także do wszystkich kół naszego Bractwa na terenie kraju.
W dalszym ciągu współpracujemy z fundacją ,,Eleos”, podczas zbiórek żywności.
Ciekawą inicjatywą, która cieszy się dużym zainteresowaniem, są ogłoszenia przy
parafiach, w których proponujemy pomoc rodzinom zmarłej/zmarłego poprzez śpiewanie
pieśni paraliturgicznych podczas czuwania przy zmarłej osobie oraz czytanie Psałterza.
16 października 2016 roku zostało zorganizowane spotkanie popielgrzymkowe, które
miało także na celu integrację. Na spotkaniu został podsumowany rok pielgrzymkowy. Do
realizacji została jeszcze tylko pielgrzymka do Sak na liturgię noworoczną.
Dwa razy w roku Bractwo organizuje gowienija, w Wielkim Poście oraz w Poście
Filipowym, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Oprócz tego została także
zorganizowana zbiórka darów i pieniędzy dla potrzebujących na Ukrainie.(mw)

Drodzy sympatycy Bractwa!
Koło Terenowe Bractwa Prawosławnego Św. Św. Cyryla i Metodego w
Bielsku Podlaskim z uwagi na zmianę siedziby, z którą związane są poważne
remonty, po raz pierwszy zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe.
Rozliczając się z Urzędem Skarbowym za 2016 rok prosimy o przekazanie 1% od
podatku na rzecz naszego Koła wpisując KRS 0000 129 924.
Prosimy też o darowiznę w 2017 roku, którą będzie można odliczyć od podatku w
rozliczeniu podatkowym PIT za dany rok. Przypominamy tylko, że:
a) od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę w
wysokości do 10% uzyskanego dochodu rocznego;
b) darowizna winna być przekazana dowodem wpłaty do banku na
nasz rachunek: PKO BP Bielsk Podlaski nr 19 1020 1332
0000 1602 0328 7471;
Za wszystkich darczyńców nasz duchowy opiekun modli się w cerkwi w
czasie nabożeństw, a my z góry dziękujemy.
Informujemy również, że w siedzibie naszego Bractwa, która mieści się obecnie
przy cerkwi pw. Św. Arch. Michała ul. Mickiewicza 36A w Bielsku Podlaskim,
od 1 marca będzie czynny punkt rozliczeniowy podatku do Urzędu
Skarbowego (PIT-ów), w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 – 14:00. Jest
też możliwość wypełnienia PIT-ów przy wizycie domowej, zamówionej
telefonicznie. Telefon kontaktowy 507 219 215 lub 603 345 314.
Z miłością w Chrystusie
Zarząd Bractwa

KRONIKA BRACTWA

Spotkanie przedwigilijne w bielskim barze „U Anny”. Zaproszeni goście specjalni: duchowni i Burmistrz Miasta
Bielsk Podlaski Jarosław Borowski. (zdj. A. Korniluk)

Spotkanie przedwigilijne uświetnił swoim śpiewem chór „Bractwo”, działający przy Kole Terenowym Bractwa
Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim.

Krzyż na skraju wsi Haćki koło Bielska Podlaskiego

fot. W. Owerczuk

