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Ászcze kto błahoczestíw i boholubíw, da nasładítsa siehó 
dóbraho i swiétłaho torżestwá. 
Ászcze kto rab błahorazúmnyj, da wnídiet rádujasia 
w rádost’ Hóspoda swojehó. 
Ászcze kto potrudísia postiásia, da wospryímiet nýnie 
dináryj. 
Ászcze kto ot piérwaho czasá diéłał jest’, da pryímiet dnieś 
práwiednyj dołh. 
Ászcze kto po trétiem czasié pryídie, błahodará da 
prázdnujet. 
Ászcze kto po szestóm czasié dostíże, nicztóże da 
sumnítsa, íbo niczýmże otszczetiewájetsa. 
Ászcze kto liszýsia i diewiátaho czasá, da prystúpit nicztó-
że sumniásia, nicztóże bojásia. 
Ászcze kto tócziju dostíże i wo jedinonadiesiátyj czas, da 
nie ustraszýtsa zamiedlénija: luboczestíw bo syj Władýka, 
pryjémlet poslédniaho jákoże i piérwaho: upokojewájet 
w jedinonadiesiátyj czas pryszédszaho, jákoże diéławsza-
ho ot piárwaha czasá: i poslédniaho míłujet, i piérwomu 
uhożdájet, i ónomu dajét, i siemú dárstwujet: i diełá 
pryjémlet, i namierénije cełújet, i diejánije poczytájet, 
i predłożénije chwálit. 
Tiémże úbo wníditie wsi w rádost’ Hóspoda swojehó: 
i piérwii i wtoríi mzdú pryimítie. 
Bohátii i ubózii druh s drúhom likújtie. Wozdiérżnicy i 
leníwii dień pocztítie. 
Postíwszyisia i niepostíwszyisia wozwiesielítiesia dnieś. 
Trapiéza ispółniena, nasładítiesia wsi. 
Tieléc upitánnyj, niktóże da izýdiet áłczaj: 
wsi nasładítiesia píra wiéry, wsi wospryimítie bohátstwo 
błáhosti. 
Niktóże da rydájet ubóżestwa, jawísia bo óbszczeje Cár-
stwo. 
Niktóże da płáczet prehreszénij, proszczénije bo ot hróba 
wozsijá. 
Niktóże da uboítsa smiérti, swobodí bo nas Spásowa 
smiert’. 
Uhasí ju, íże ot niejá dierżýmyj. 
Plení ada, soszédyj wo ad. 
Ohorczý jehó, wkusíwsza płóti Jehó. 
I sijé predpryjémyj Isáia wozopí: ad hłahólet, ohorczýsia, 
sret Tia dóle. 
Ohorczýsia, íbo uprazdnísia. 
Ohorczýsia, íbo porúhan byst’. 
Ohorczýsia, íbo umiertwísia. 
Ohorczýsia, íbo nizłożýsia. 

 Pod koniec świątecznej jutrzni, po kanonie paschalnym czytana jest w naszych 
cerkwiach homilia świętego Jana Złotoustego. Wzmianki o lekturze „Homilii paschal-
nej” pojawiały się w typikonach już od IX–X w. W XI w. weszła w skład Typikonu Stu-
dytów. W ruskich typikonach zaczęła się pojawiać od XVI w. 
 Co roku podczas nocnego nabożeństwa słuchamy tych samych słów „na święty 
i pełen światłości dzień najchwalebniejszego i zbawczego Zmartwychwstania Chry-
stusa, Boga naszego". I za każdym razem odnajdujemy w nich nowe treści. 

Jeśli ktoś jest uczciwy i pobożny, niech znajdzie radość 
w tej dobrej i pełnej światłości uroczystości. 
Jeżeli ktoś jest sługą roztropnym, niech wejdzie ciesząc się 
do radości Pana swego. 
Jeżeli ktoś dźwigał postu udręki, niechże otrzyma dziś 
słuszną zapłatę. 
Jeśli niósł trudy od pierwszej godziny, niech sprawiedliwą 
otrzyma należność. 
Jeśli ktoś przyszedł po trzeciej godzinie, niech też świętuje 
z wdzięcznością. 
Jeżeli ktoś dopiero po szóstej godzinie się dołączył, niech 
nie ma żadnej wątpliwości, ponieważ niczego nie traci. 
Jeśli zaś ktoś pozbawił się nawet dziewiątej godziny, niech 
także o niczym nie wątpi, niczego się nie boi. 
Jeśli ktoś dołączył się nawet o jedenastej godzinie, niech 
wcale nie boi się zwłoki. Albowiem gościnny jest Pan. Prze-
to przyjmuje ostatniego jak i pierwszego i daje odpocząć 
tym, co o jedenastej godzinie przyszli, podobnie jak tym, 
którzy pracowali od pierwszej godziny. I nad ostatnim się 
lituje i pierwszego wynagradza, i jednemu daje i drugiego 
wspomaga. I uczynki przyjmuje, i zamiary wita, i wysiłki 
szanuje, i chęci pochwala. 
Przeto wejdźmy wszyscy do radości Pana swego: i pierwsi, 
i drudzy nagrodę przyjmijcie. 
Bogaci i ubodzy, wszyscy razem się cieszcie. Wstrzemięźli-
wi i leniwi, ten dzień uczcijcie. 
Ci, co pościli i co nie pościli, weselcie się dziś. 
Uczta przygotowana, rozkoszujcie się wszyscy. 
Baranek przygotowany, niech nie wyjdzie nikt głodny. 
Wszyscy nasyćcie się ucztą wiary, wszyscy przyjmijcie bo-
gactwo miłosierdzia. 
Niech nikt nie opłakuje ubóstwa, objawiło się bowiem 
wspólne Królestwo. 
Niech nikt nie opłakuje grzechów, przebaczenie bowiem 
z grobu zajaśniało. 
Niech nikt nie lęka się śmierci, wybawiła bowiem nas 
śmierć Zbawiciela. 
Wygasił ją Ten, który był przez nią trzymany. 
Ujarzmił piekło Ten, który zstąpił do piekła. 
Zgorzkniało piekło, skosztowawszy ciała Jego. 
I to właśnie przewidując, Izajasz tak wołał: piekło, zgorzk-
niało, spotkawszy Cię w otchłani. 
Zgorzkniało, bo zostało puste. 
Zgorzkniało, bo zostało oszukane. 
Zgorzkniało, bo umarło. 
Zgorzkniało, bo zostało obalone. 

Homilia paschalna św. Jana Złotoustego 

św. Jan Chryzostom 
za: wikimedia.org 
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Zgorzkniało, bo zostało skrępowane. 
Przyjęło ciało, a natknęło się na Boga. 
Przyjęło ziemię, a spotkało niebo. 
Przyjęło to, co mogło widzieć, a wpadło w to, czego nie 
mogło widzieć. 
Gdzie więc, o śmierci, jest twój oścień? 
Gdzie twe, piekło, zwycięstwo? 
Zmartwychwstał Chrystus — i tyś zostało zrzucone. 
Zmartwychwstał Chrystus — i upadły demony. 
Zmartwychwstał Chrystus — i weselą się Aniołowie. 
Zmartwychwstał Chrystus — i życie świeci swą pełnią. 
Zmartwychwstał Chrystus — i nikt martwy nie pozostał 
w grobie. 
Chrystus bowiem powstawszy z martwych stał się pierwo-
rodnym pośród umarłych. 
Jemu chwała i królestwo na wieki wieków. Amiń. 

Ohorczýsia, íbo swiazásia. 
Pryját tiéło, i Bohu pryrazísia. 
Pryját ziémlu, i srétie niébo. 
Pryját jéże wídiasze, i wpadié wo jéże nie wídia-
sze. 
Hdie twojé smiérti żáło? 
Hdie twojá ádie pobiéda? 
Woskrésie Chrystós, i ty nizwiérhłsia jesí. 
Woskrésie Chrystós, i padósza diémoni. 
Woskrésie Chrystós, i rádujutsa Ánhieli. 
Woskrésie Chrystós, i żyzń żýtielstwujet. 
Woskrésie Chrystós i miértwyj ni jedín wo hró-
bie: 
Chrystós bo wostáw ot miértwych, naczátok usópszych 
byst’. 
Tomú słáwa i dierżáwa, wo wiéki wieków. Amiń. 

 Nasza Cerkiew uznaje tę homilię za wyrażającą istotę Swięta Paschy w sposób kompletny. Nie można sobie wyob-
razić bez niej paschalnego nabożeństwa. Według tradycji cerkiewnej, nie ma już w tym dniu zwykłego kazania paster-
skiego. Uznajemy w ten sposób, że nie ma ani potrzeby, ani możliwości dodawania do niej czegokolwiek. Dzieło 
św. Jana Złotoustego zawiera bowiem w sobie skondensowane przedstawienie prawosławnego nauczania o Zmar-
twychwstaniu Chrystusowym. 
 Nie ma w nim mowy o pedagogice, racjonalizmie i kody ikowaniu. Nie ma w nim mowy o arytmetyce zasług należ-
nych i ekstra zasług. Radość Zmartwychwstania powinna stać się udziałem wszystkich, którzy przygotowywali się do 
tego wydarzenia wzmożoną modlitwą i postem, a także tych, którzy zaniedbali swój obowiązek. Gościnny Pan zapra-
sza wszystkich na przygotowaną ucztę. Bogactwo Miłosierdzia Bożego jest nieskończone. Swięto Paschy ma wszecho-
garniający i wszechprzebaczający charakter. 
 Trzeba jednak pamiętać, że chociaż Chrystus zstąpił do piekła, aby zbawić „całe człowiecze jestestwo”, to wskrze-
szeni przez Niego zostali tylko ci, którzy „zechcieli Mu uwierzyć”. Tak mówi nasza Cerkiew. Chrystus nikogo nie zmusił 
do pozostania w piekle, ale i nikogo nie zbawił „na siłę”. 
 Decydującą rolę w losie każdego z nas gra jego własna nieprzymuszona wola, chęć lub niechęć podążania za Chry-
stusem drogą do zbawienia i przebóstwienia. Trzeba uwierzyć w Zmartwychwstanie, bo „inaczej daremna wiara na-
sza”. Trzeba przyjść do Chrystusa, choćby o godzinie jedenastej. Trzeba zechcieć podążać za Nim, gdy wyciąga do nas 
pomocną dłoń. 

Христос Воскресе! 
Aleksy Kordiukiewicz 

za: myocn.net 
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Christos Woskresie! 
Umiłowani w Chrystusie Bracia 
i Siostry! 

W kolejną niedzielę po Swięcie 
Zmartwychwstania Pańskiego Cer-
kiew proponuje nam wysłuchanie 
Ewangelii o niewiernym Tomaszu, 
która przypomina sceny rozgrywa-
jące się wkrótce po Zmartwych-
wstaniu Jezusa Chrystusa. Oto po-
grążonym w smutku, zatroskanym 
i przestraszonym Apostołom ukazu-
je się ich Nauczyciel. Przychodzi 
pomimo zamkniętych drzwi, poka-
zując im swe poranione ręce i bok. 
Uczniowie radują się, widząc na 
własne oczy Zmartwychwstałego. 
Dotykając ran, realnie odczuwają 
Jego obecność, pojmują znaczenie 
ogromnego, nieopisanego cudu, jaki 
się wydarzył. Ich zrozumiałej rado-
ści nie podziela tylko Tomasz, które-
mu nie było dane uczestniczyć 
z nimi w owej chwili. Nie potra i 
uwierzyć w słowa swych towarzy-
szy, dopóki sam na własne oczy nie 
ujrzy śladów gwoździ, nie dotknie 
ran Nauczyciela… Gdy po ośmiu 
dniach Chrystus zjawia się ponow-
nie, rozwiane zostają wątpliwości 
Tomasza. To do niego Zbawiciel 
kieruje słowa: „nie bądź niedowiar-
kiem, lecz wierzącym”. Uczeń widzi 
i dotyka Chrystusa. Z pewnym jed-
nak wyrzutem zwraca się doń Chry-
stus, mówiąc: „Ześ mnie ujrzał To-
maszu, uwierzyłeś; błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli”. 

Tomasz potrzebował potwier-
dzenia tego, czego nie widział i co 
tak trudno było mu zrozumieć. 
Chciał realnie poznać to, w co miał 
uwierzyć. Dowód rozumu, postrze-
ganie zmysłowe jeszcze raz biorą 
górę nad wiarą serca. Myliłby się 
jednak ten, kto uważa, że Chrystus 
karci tylko niedowiarstwo Tomasza. 
Przecież pozostali Apostołowie 
również nie od razu uwierzyli 
w Zmartwychwstanie. Słowa Zbawi-
ciela skierowane są więc i do nich. 
A czyż nie odnoszą się do nas 
wszystkich? 

W osobie Tomasza ukazano 
ludzką niemoc, słabość wobec tego 
co Boskie, niedostępne. Rozterki 
Tomasza są w istocie ujawnieniem 
naszych wątpliwości, obnażeniem 
niepewności i niedowiarstwa towa-
rzyszących każdemu z nas. Słowa 
Ewangelii zmuszają do zadania so-
bie pytania: czy nasza wiara jest 
wystarczająco pewna i silna, czy 
takiej wiary oczekuje od nas Chry-
stus, czy naprawdę wierzymy? Jeże-
li bowiem wiara ogranicza się do 
potrzeby poznawania rozumem 
tego, co wykracza poza ludzki 
umysł, rodzi się pokusa, by dotykać, 
badać rany Chrystusa, nie pytając 
nawet, jaki ból mu to sprawia… 

Utwierdziwszy Tomasza w wie-
rze, Chrystus wskazuje na potrzebę 
wzniesienia się ponad ludzką sła-
bość. Błogosławionymi nazywa 
tych, którzy nie widzieli, a uwierzy-
li. Błogosławieni i zarazem szczęśli-
wi okazują się ci, którzy nie potrze-
bują widzieć Zbawiciela na własne 
oczy, albowiem mają Go w swym 
sercu. Mili Bogu są ci, którzy wyzna-
ją Go jako swego Pana, a ich wiara 
opiera się na niewzruszonym fun-
damencie Ewangelii. Twardo i nie-
zmiennie wierzą w słowa, które 
wypowiedział Zbawiciel, nie wahają 
się w przekonaniu o Jego Boskości, 
z całego serca pragną być przez Nie-
go zbawieni i kroczą wskazaną 
przezeń drogą. 

Wezwanie do bycia błogosławio-
nymi kieruje Zmartwychwstały 
Chrystus do nas wszystkich. Przy-
wołuje nas do siebie, zapewniając, 
że „każdy, kto w Niego wierzy, ma 
życie wieczne”. I nie jest to abstrak-
cja, lecz rzeczywistość. Gdy bowiem 
Zbawiciel odchodził do niebiańskie-
go bytu, wolnego od ludzkiego mę-
drkowania, do uczniów i do nas 
wszystkich rzekł: „Oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do 
końca świata”. Do nas należy wy-
bór: czy możemy pokazać Mu tylko 
niedoskonałą rzeczywistość, nieu-
stannie domagać się dowodów, po-
szukiwać potwierdzenia Boskiej 
obecności, czy też zdolni będziemy 
zaufać, uwierzyć i umocnieni łaską 
Swiętego Ducha żyć i postępować 
tak, by Jezus nie wstydził się być tu 
z nami. 

W tym radosnym, paschalnym 
czasie Cerkiew wzywa nas do od-
ważnego, niezłomnego głoszenia 
prawdy Zmartwychwstania otacza-
jącemu nas światu. Niech całe nasze 
życie, słowa i uczynki będą potwier-
dzeniem niezachwianej wiary w to, 
że prawdziwie Zmartwychwstał 
Chrystus. 

 
Woistinu Woskresie Christos! 

 
o. Andrzej Misiejuk 

Niedziela o Tomaszu 

za: www.ruicon.ru 
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Okres między Paschą a Pięćdzie-
siątnicą nazywany jest w Cerkwi 
czasem śpiewu „Triodionu kwieci-
stego” (cs. Triod' Cwietnaja). 
„Triodion kwiecisty” to księga litur-
giczna w której zawarte są teksty na 
osiem kolejnych tygodni po Zmar-
twychwstaniu. Nazwa „Triodion 
kwiecisty” wiąże się z jednej strony 
z wiosną, kiedy obchodzimy święto 
Paschy i kiedy cała przyroda budzi 
się do życia, z drugiej zaś nawiązuje 
do Niedzieli Palmowej – wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy. W dawnej 
redakcji owej księgi okres śpiewu 
„Triodionu Postnego” kończył się 
w piątek przed Sobotą Łazarza. Te-
go dnia kończy się także czterdzie-
stodniowy post, bowiem Wielki Ty-
dzień Męki Pańskiej nie jest trakto-
wany przez Cerkiew jako część 
Wielkiej Czterdziesiątnicy. Sobota 
Łazarza otwierała zatem drugą 
część „Triodionu”, która od symbo-
licznych palm Niedzieli Palmowej 
przyjęła nazwę „Triodionu kwieci-
stego”. Swym charakterem 
„Triodion kwiecisty” jest przeci-
wieństwem (czy też raczej dopeł-
nieniem i wypełnieniem) „Tri-
odionu postnego”. W pierwszym 
tematyka tekstów liturgicznych od-
wołuje się do pokory, żalu za grze-
chy, pokuty i duchowego smutku, 
w drugim natomiast dominuje ra-
dość i duchowe uniesienie, bowiem 
po uniżeniach, cierpieniach i śmier-
ci na krzyżu, Chrystus zatryumfo-
wał, depcząc swą śmiercią śmierć, 
która pojawiła się na świecie przez 
nieposłuszeństwo pierwszych ludzi. 

Każdego dnia, dbając o duchowy 
rozwój swych dzieci, Cerkiew prze-
mawia do nas w tekstach liturgicz-
nych, ucząc prawd Bożych, prawd 
ewangelicznych, które parafrazowa-
ne są w cerkiewnej hymnogra ii. 
Rozwijając myśli, obrazy i alegorie 
ewangeliczne stara się ona nieu-
stannie przypominać nam o Bożej 
miłości, ze względu na którą Bóg 
przyjął ciało ludzkie, narodził się z 
dziewicy Marii i umarł na krzyżu. 
Wszystkie wydarzenia z ziemskiego 

Niedziele Pięćdziesiątnicy 
życia Chrystusa były czę-
ścią Boskiej ekonomii zba-
wienia – przedwiecznego 
zamysłu i planu Bożego. 
Niedziele okresu Pięćdzie-
siątnicy poświęcone są nie-
którym z tych wymownych 
wydarzeń. 

Tak oto w drugą niedzielę – bo-
wiem za pierwszą uznajemy święto 
wszystkich świąt – Zmartwychwsta-
nie, Cerkiew wspomina wydarzenie, 
jakie miało miejsce niedługo po 
Zmartwychwstaniu. Tomasz – jeden 
z dwunastu apostołów, nie był obec-
ny kiedy Chrystus objawił się swym 
uczniom potwierdzając realność 
swego zmartwychwstania. Gdy usły-
szał o tym wydarzeniu oświadczył, 
że nie uwierzy dopóki nie zobaczy 
Zbawiciela i nie dotknie Jego ran. 
Tydzień później uczniowie znów byli 
razem, był wśród nich także Tomasz. 
Pomimo zamkniętych drzwi stanął 
przed nimi Chrystus zwracając się do 
Tomasza, aby ten podszedł, dotknął 
i uwierzył… Swe objawienie uczniom 
Chrystus zakończył słowami: 
„błogosławieni, którzy nie widzieli 
a uwierzyli”, co dotyczyło wszystkich 
chrześcijan którzy byli, są i którzy po 
nas przyjdą. 

Nieco w cieniu tego głównego 
tematu pojawia się inny, zupełnie 
odmienny. Niedziela ta zwana jest 
także Antypaschą, nową niedzielą, 
ósmym dniem. Jest ona archetypem 
eschatologicznego ósmego dnia, 
wieczności i Królestwa Bożego. 

Pomimo radosnego paschalnego 
okresu, w trzecią niedzielę po Wiel-
kanocy Cerkiew cofa nas do smut-
nych wydarzeń związanych ze 
śmiercią Zbawiciela. Oto niewiasty 
niosą wonności, aby namaścić ciało 
Chrystusa. Te proste kobiety śpie-
szą o świcie do grobu Jezusa kiero-
wane szczerą i prawdziwą miłością. 
Miłość ta nie pozwoliła im zostawić 
Chrystusa do ostatniej chwili Jego 
życia, kiedy spośród apostołów je-
dynie Jan pozostał przy krzyżu. Ta 
sama miłość kazała im wstać o świ-

cie i podarować Umiłowanemu 
ostatnią rzecz, jaką mogą Mu dać – 
troskę o Jego umęczone ciało, aby 
godnie zostało złożone w grobie. 
Kiedy doszły z wonnościami do gro-
bu ich wierność i miłość zostały 
nagrodzone, bowiem jako pierwsze 
dowiedziały się, że Ten, którego 
opłakują nie umarł, a żyje! Niedziela 
ta, to nasz – prawosławny Dzień 
Kobiet, o czym często zapominamy 
zapatrzeni we wzorce świeckie. Ko-
bieta jako pierwsza zgrzeszyła 
w raju, ale też przez kobietę Chry-
stus przyszedł na świat, by dać czło-
wiekowi życie wieczne. Kobietom 
także jako pierwszym objawił się po 
zmartwychwstaniu. 

Tego dnia obchodzimy również 
pamięć Józefa z Arymatei i Nikode-
ma – dwóch tajnych uczniów Chry-
stusa. To właśnie w nowym grobie 
Józefa spoczęło ciało Chrystusa 
i dzięki Józefowi nie zostało zbez-
czeszczone i wrzucone do wspólnej 
mogiły z pozostałymi łotrami. 

Czwarta niedziela przywołuje 
pamięć o uzdrowieniu paralityka. 
W tym wydarzeniu Cerkiew przypo-
mina wszystkim o niezwykłej mocy 
wiary. Zadne z uzdrowień dokona-
nych przez Chrystusa nie odbyło się 
bez swobodnej woli i głębokiej wia-
ry człowieka. Nie sadzawka, przy 
której leżał paralityk uzdrowiła jego 
chorobę, a żywe słowo Chrystusa. 
To z wiary darowana jest człowie-
kowi łaska i uzdrowienie. Chrystus 
jest jedynym prawdziwym lekarzem 
dusz i ciał, a choroba ciała nieroze-
rwalnie związana jest z chorobą 
duszy. Pełne uzdrowienie polega 
zatem na uzdrowieniu całego czło-
wieka – jego duszy i ciała, co bez 
pomocy Bożej nie jest możliwe. 

za: modeoflife.org 
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Piąta niedziela okresu 
„kwiecistego” to znana historia Sa-
marytanki, która spotkała Chrystusa 
przy studni Jakuba. Pomimo tego, że 
Zydzi nie utrzymywali kontaktów z 
Samarytanami, Jezus Chrystus 
otwarcie rozpoczyna rozmowę 
z kobietą odkrywając najgłębsze ta-
jemnice jej serca i pokazując, że jest 
On Bogiem wszystkich bez wyjątku 
i wszystkich tak samo miłuje. O tej 
miłości do każdego, nawet wydawa-
łoby się najmniej znaczącego czło-
wieka przekonuje także zapewnie-
niem, że tylko On jest wodą prawdzi-
wą, jedyną wodą zdolną ugasić pra-
gnienie. Chrystus przyszedł do swo-
ich, lecz swoi Go nie przyjęli. Idzie 
więc dalej, poza naród wybrany, ca-
łemu człowieczeństwu pokazując, że 
oddawanie należnej Mu czci nie 
wiąże się już z przynależnością 
do owego narodu. Chwalić i sła-
wić Go będą bowiem wszystkie 
narody i cała ziemia, którą stwo-
rzył i w którą Duch Boży tchnął 
życie. 

W szóstą niedzielę Cerkiew 
ponownie przypomina nam 
o naszej chorobie i duchowym 
zaślepieniu. Zbliżając się ku 
świętu zesłania Ducha Swięte-
go – wszystko napełniającego 
i leczącego to co chore, ponow-
nie wspominamy zaślepienie 
grzesznego świata. Slepiec, któ-
rego Chrystus uzdrawia to my 
wszyscy zaślepieni grzechem 
i namiętnościami. Zaślepieni 
rządzami, chore mamy nie tyl-
ko oczy cielesne, ale także du-

chowe. Grzesz-
ny świat błądzi 
zaślepiony grze-
chem. W bezna-
dziejności sytu-
acji nie widzi 
także duchowy-
mi oczyma na-
dziei na ratu-
nek. Z ratun-
kiem tym przy-
chodzi Jezus 
Chrystus, który 
ponownie po-
chyla się i poda-

je rękę w sytuacji, kiedy nadzieja 
umarła. Pokorny, cichy, lecz prze-
pełniony miłością do człowieka, 
ponownie za pomocą cudu pokazu-
je, że zbawienie, radość, spokój du-
cha i łaska Boża są na wyciągnięcie 
ręki. To Chrystus - światłość praw-
dziwa, który przyszedł aby oświecić 
wszystkich błądzących w ciemności, 
jest odpowiedzią na pytania: jak?, 
dokąd? i dlaczego? To w Nim odnaj-
dujemy duchowe zdrowie i pewną 
drogę do zbawienia. Chrystus jest 
cierpliwy, wyrozumiały i pełen mi-
łości. Z otwartymi ramionami czeka 
i nieustannie woła pukając do na-
szych serc. 

W ostatnią niedzielę przed Pięć-
dziesiątnicą, poprzedzoną świętem 
Wniebowstąpienia Pańskiego, ob-

chodzimy pamięć 318 Ojców Pierw-
szego Soboru Powszechnego zwoła-
nego w Nicei w 325 r. Ojcowie sobo-
rowi potwierdzili w nicejskim Wy-
znaniu Wiary prawdę, którą ukazał 
Chrystus swym chwalebnym Wnie-
bowstąpieniem. Prawdę o tym, że 
jest On prawdziwym Synem Bożym, 
doskonałym Bogiem i doskonałym 
człowiekiem. Liturgiczne wspo-
mnienie tego wydarzenia przypomi-
na nam o potrzebie nieustannej we-
ry ikacji prawdziwości wyznawanej 
wiary w świecie targanym coraz to 
nowymi ideami, półprawdami, czy 
wręcz kłamstwami. Ojcowie nicej-
scy, oświeceni łaską Ducha Swięte-
go, z walecznością zaświadczyli 
o prawdzie, którą zapisali w nicej-
skim, a później nicejsko-
konstantynopolitańskim Wyznaniu 
Wiary. Z odwagą osądzili herezje 
Ariusza i wskazali wszystkim wier-
nym drogę jedynej prawdy, zacho-
wywanej w Jednej, Swiętej, Po-
wszechnej i Apostolskiej Cerkwi. 
Prawdą tą jest Chrystus, którego 
pragnąć powinniśmy całym sercem. 
Nic nie przychodzi łatwo, więc 
i wiara wymaga nieustanego wysił-
ku i duchowej ascezy. Wymaga ona 
także i śmiałego, odważnego wyzna-
nia oraz nieustannego świadectwa. 
Taki przykład dali nam Ojcowie – 
tam czynić powinniśmy i my. 

Wydarzeniami wspominanymi 
w „kwieciste” niedziele Cer-
kiew przypomina nam o celu 
naszego życia, za które swoje 
bezcenne życie oddał na krzyżu 
Chrystus. Celem tym jest Jezus 
Chrystus. Cerkiew przywołuje, 
wzywa i zaprasza, napominając 
nam, że Chrystus – jedyny, 
prawdziwy lekarz dusz i ciał 
nieustannie czeka. Czeka 
i z rozpostartymi ramionami 
zaprasza do jedynego bezpiecz-
nego okrętu na morzu grzechu 
i zaciemnienia. Okrętu, płyną-
cego ku zmartwychwstaniu 
i życiu wiecznemu w Króle-
stwie Bożym. Okrętu, którym 
jest Cerkiew napełniona Du-
chem Swiętym. 

Marcin Abijski 

za: www.crossroadsini a ve.com 

Pierwszy Sobór Powszechny. za: www.wikipedia.org 
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 Niekiedy słyszymy opinie, że ludzie wierzący są mało inteligentni i słabo wykształceni. Ludziom mądrym nie wy-
pada wręcz wierzyć... Warto jednak pamiętać o słowach niemieckiego izyka teoretyka Wernera Heisenberga (1901–
1976), jednego ze współtwórców mechaniki kwantowej oraz laureata nagrody Nobla: Współczesne interpretacje zja-
wisk mikroświata niewiele mają wspólnego z prawdziwie materialistyczną ilozo ią. Można właściwie powiedzieć, że izy-
ka atomowa sprowadziła naukę z drogi materializmu, którą kroczyła ona w dziewiętnastym stuleciu. Do niego należą też 
słowa: Pierwszy łyk z kielicha nauk przyrodniczych uczyni ciebie ateistą, jednak na dnie kielicha czeka na ciebie Bóg. 
 Z kolei znany rosyjski poeta, ilozof, działacz polityczny Aleksandr Iwanowicz Hercen (1812–1870) pisał: Ewange-
lię czytałem dużo i z miłością, po słowiańsku i w przekładzie luterańskim. Czytałem bez żadnego przewodnika, nie 
wszystko rozumiałem, lecz czułem najszczerszy i głęboki szacunek do Jej treści. W pierwszej mojej młodości często fascy-
nował mnie wolterianizm, kochałem ironię i drwinę, lecz nie pamiętam, abym kiedykolwiek wziął do ręki Ewangelię 
z uczuciem chłodu. Tak było przez całe moje życie. W każdym czasie, przy różnych wydarzeniach wracałem do czytania 
Ewangelii. I za każdym razem jej treść sprowadzała pokój i łagodność na moją duszę. 
 Niniejszym kontynuujemy prezentację cytatów pochodzących z książki „Ученые о Боге” wydanej w 2015 r. na 
Swiętej Górze Athos. 

Znani o Bogu 

 To cudowne ułoże-
nie słońca, planet 
i komet może być tylko 
dziełem Istoty wszech-
mocnej i rozumnej. 
Jeżeli każda gwiazda 
jest ośrodkiem syste-
mu podobnego do na-
szego, to na pewno 
wszystko zostało urzą-
dzone według podob-
nego planu i wszystko 
musi być poddane jed-
nej i tej samej Istocie. 
Ta Istota nieskończona 
rządzi wszystkim… Bóg 
jest Istotą najwyższą, 
wieczną, nieskończoną. 

 Niebieski Władca kieruje całym światem jak Pan 
Wszechświata. Zdumiewamy się z powodu Jego dosko-
nałości, szanujemy Go, oddajemy Mu hołd z powodu 
Jego bezgranicznej władzy. Ze ślepej izycznej koniecz-
ności, która zawsze i wszędzie jest jednakowa, nie mo-
głaby się pojawić jakakolwiek różnorodność. Wszystko 
odpowiadające miejscu i czasowi różnorodnie stworzo-
nych rzeczy – co tworzy strukturę i życie wszechświata 
– mogło nastąpić tylko według myśli i woli Istoty samo-
istnej, Którą ja nazywam Panem Bogiem. 

1Isaac Newton (1643–1727), angielski izyk, matematyk, astro-
nom, ilozof, historyk, badacz Biblii i alchemik. Odkrywca za-
sad dynamiki. W słynnym dziele Philosophiae naturalis princi-
pia mathematica przedstawił prawo powszechnego ciążenia 
oraz prawa ruchu, będące podstawami mechaniki klasycznej. 
Przyczynił się do rozwoju rachunku różniczkowego 
i całkowego. 
fot. wikipedia.org 

 Na jednym 
z  przyjęć w Sali 
Gieorgijewskiej na 
Kremlu poświęco-
nemu lotowi Jurija 
Gagarina3, Nikita 
Chruszczow4 zapy-
tał go, czy nie wi-
dział on w kosmo-
sie Boga. Gagarin 
zauważywszy, że 
Chruszczow pyta 
żartując, odpowie-
dział: „Widziałem”. 
Nikita Chruszczow 
spoważniał i po-
wiedział: „Nikomu o tym nie mów”. Dobrze znałem Juri-
ja i mogę twierdzić, że nigdy nie był zażartym ateistą. 
Był przecież ochrzczony (jak i ja – nawiasem mówiąc). 
Jednak przy tej wszechogarniającej kontroli ze strony 
partii otwarte okazywanie wiary było wręcz niemożli-
we. A pomimo to wielu z nas miało wystarczająco rozu-
mu i duszy, aby czuć, że Bóg jest. 

opr. i tłum. AK 

2Aleksiej Leonow (1934– ), radziecki kosmonauta, generał 
major pilot, dwukrotny Bohater Związku Radzieckiego, Lotnik 
Kosmonauta ZSRR. Pierwszy człowiek, który wyszedł w otwar-
tą przestrzeń kosmiczną. fot. wikipedia.org 
3Jurij Gagarin (1934–1968), radziecki kosmonauta, pierwszy 
człowiek w przestrzeni kosmicznej, Bohater Związku Radziec-
kiego, Lotnik Kosmonauta ZSRR. 
4Nikita Chruszczow (1894–1971), polityk radziecki, od 1953 r. 
I sekretarz KC, od 1958 r. także premier. Rozpoczął najcięższą 
po wojnie kampanię antyreligijną, zwaną od jego nazwiska 
chruszczowską. Pod koniec lat 50–tych publicznie obiecał, że 
wkrótce „pokaże ostatniego popa w telewizji”. 

Aleksiej Archipowicz Leonow2 Isaac Newton1 
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 Kolejna kwestia to zagadnienie 
obowiązku przedeucharystycznej 
Spowiedzi bądź jego braku. 
 Jak zauważa ks. H. Paprocki: (…) 
w pierwotnym Kościele przyjmowa-
nie Eucharystii przez wszystkich 
wiernych, przez całe zgromadzenie 
w czasie każdej Liturgii było oczywi-
stą normą. Dostęp do sakramentu 
Eucharystii wynikał bezpośrednio 
z Chrztu jako sakramentu wstąpienia 
do Kościoła i żadnych innych 
„warunków” przystępowania do Eu-
charystii w pierwotnym Kościele nie 
było79. I chociaż „Nauka Dwunastu 
Apostołów” informuje nas, iż Łama-
nie Chleba poprzedza wyznanie na-
szych przewinień, tak aby składana 
Bogu przez wiernych o iara była 
czystą80, to Spowiedź (gr. Eksomolo-
gese), o której tu mowa, miała cha-
rakter formalny i publiczny oraz od-
nosiła się głównie do międzyludz-
kich relacji zachodzących między 
członkami wspólnoty, zaś ci, którzy 
popełniali ciężkie grzechy, byli wy-
łączani z Cerkwi. Takie postępowa-
nie opierano na zaleceniu apostoła 
Jakuba: Wyznawajcie zatem sobie 
nawzajem81 grzechy, módlcie się je-
den za drugiego, byście odzyskali 
zdrowie82, a także apostoła Pawła, 
który w Liście do Hebrajczyków pi-
sał: niemożliwe jest, aby ci, którzy 
raz zostali oświeceni, zakosztowali 
daru niebieskiego, stali się uczestni-
kami Ducha Świętego i zakosztowali 
dobrego słowa Bożego oraz przeja-

O przygotowaniu do przyjęcia Świętej Eucharys i 
część trzecia* – Czystość duszy – Spowiedź 

Kontynuujemy cykl artykułów dotyczących kryteriów i reguł, które stawia Matka Cerkiew, w kwestii poprawnego, 
a zarazem dostojnego przygotowania wiernych na osobiste spotkanie z Wiecznym i Żywym Bogiem w Sakramencie Eu-
charystii. Zapoznamy się tu z autorytatywnym stanowiskiem Ojców i nauczycieli Cerkwi, poruszających zagadnienia: isto-
ty Chrztu Świętego, postu, czystości duchowej (Spowiedź) czy cielesnej oraz osobistych relacji z naszym bliźnim 
w odniesieniu do Komunii Świętej. 

wów mocy przyszłego wieku, a mimo 
to odpadli – ponownie się nawrócili. 
Oni dla siebie znów ukrzyżowali i ze-
lżyli Syna Bożego83. Z biegiem czasu 
owa dyscyplina zelżała i już około 
III/IV wieku coraz częściej spotyka-
na jest praktyka Spowiedzi osobi-
stej84. Niemniej jednak, literatura 
patrystyczna kładzie nacisk na zna-
czenie pokuty w obliczu przystąpie-
nia do Eucharystii. 
 Zyjący na przełomie II i III wieku 
Orygenes mocno podkreślał znacze-
nie oczyszczenia duszy przyjmują-
cych wielkie Misterium, od wszel-
kiego skalania i zła,85 a św. męcz. 
Cyprian z Kartaginy nauczał, że każ-
dy chrześcijanin niezależnie od te-
go, jaki grzech ciąży na jego sumie-
niu, w pierwszej kolejności przycho-
dzi na Spowiedź i za pośrednictwem 
położenia rąk przez biskupa i kleru 
otrzymuje prawo do (przyjęcia) Ko-
munii86. 
 Atanazy Synaita głosił z kolei, że 
jedyną drogę ku oczyszczeniu ludz-
kiego serca stanowi unikanie nieczy-
stości grzechu oraz Spowiedź, łzy 
i pokorna dusza. Tak oto przystępuje 
się do najczystszych Misteriów87. 

 Swięty Jan Chryzostom stale na-
woływał do przestrzegania czysto-
ści, a w sposób szczególny przeja-
wiało się to podczas obcowania 
z Oblubieńcem w Eucharystii88. 
Zwracając się do swoich wiernych, 
hierarcha często zarzucał im zbyt 
śmiałe podchodzenie do Eucharystii 
bez należytego przygotowania, ma-
jąc na uwadze głównie post, uczyn-
ki miłosierdzia i pokutę. Nie wspo-
minał jednak o tym, jak ta pokuta 
wyglądała89, to jest: czy oznaczała 
wyznanie grzechów przed osobą 
duchowną, czy może raczej chodzi 
o prawdziwą przemianę życia, po-
stępowania, myślenia (gr. meta-
noia)90. W dziełach św. patriarchy 
Focjusza również trudno jest odna-
leźć bezpośrednie wskazanie obo-
wiązku Spowiedzi przedeuchary-

83 Hbr 6, 4–6. B.I. Φειδας, Εκκλησια-
στική… (op. cit.), s. 56, 289–290. 
84 Wspominają już o niej między innymi 
Orygenes, oraz św. Bazyli Wielki. Wpro-
wadzenie nowej praktyki wyznawania 
grzechów wymuszona została względa-
mi etycznymi. Chodziło przede wszyst-
kim o uniknięcie zgorszenia ze strony 
wiernych, słuchających wzajemne grze-
chy – przewinienia, jak też zapobieżenie 
osądzeniu/potępieniu poszczególnych 
osób. 
85 Ωριγενους, Κατά Κέλσου, [w:] PG, 
t. 11, s. 997. 
86 Ξ. Παπαχαραλαμπους, Όροι και 
προϋποθέσεις... (op. cit.), s. 204. 
87 Aναστασιου Σιναΐτου, Λόγος περί της 
Αγίας Συνάξεως... (op. cit.), s. 833. 

* Poprzednie części zostały opublikowa-
na w numerach 70 i 71. 
79 ks. Henryk Paprocki, Sakrament poku-
ty w relacji ze świętą Eucharystią, 
www.liturgia.cerkiew.pl/texty.php?
id_n=96&id=114 [dostęp 2.03.2013]. 
80 Διδαχη…(op. cit.), s. 21. 
81 Podkreślenie własne. 
82 Jk 5,16 

88 Ιωαννου Χρυσοστομου, Υπόμνημα εις 
την Α΄ προς Κορινθίους... (op. cit.), 
s. 207. 
89 ks. Henryk Paprocki, Sakrament poku-
ty… (op. cit.). 
90 Ξ. Παπαχαραλαμπους, Όροι και 
προϋποθέσεις... (op. cit.), s. 179. 

Sakrament spowiedzi, za: wikimedia.org 
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stycznej. Skupia się on bardziej na 
unikaniu przez wiernych niegodzi-
wych czynów, zachowaniu przez 
nich niewinności i czystości serca91. 
Sw. Jan Damasceński porównuje Eu-
charystię do – widzianego przez 
proroka Izajasza – Boskiego węgla, 
który spala nasze grzechy i oświeca 
nasze dusze92. Tym samym zachęcał 
każdego mającego zamiar Ją przyjąć 
do zachowania czystości duszy i su-
mienia. Lecz św. Jan nie precyzuje, 
na czym polega to oczyszczenie, 
choć jak sądzi K.N. Tsirpanles, moż-
na przypuszczać, że chodzi o Spo-
wiedź94. 
 O potrzebie nieustannej walki 
z grzechem napominał często św. 
Makary z Koryntu, z pouczeń które-
go wynika, że tylko pełna skruchy 
Spowiedź daje nam możliwość od-
czucia prawdziwej duchowej rozko-
szy, bijącej z Kielicha Pańskiego. 
Z punktu widzenia świętego hierar-
chy oba Sakramenty: Spowiedzi 
i Eucharystii wzajemnie się uzupeł-
niają i przenikają. Grzech porówny-
wany jest przez niego do cuchnącej 
rany pełnej robactwa, zaś odpusz-
czenie przewinień, które ma miej-
sce na Spowiedzi, trafnie upodab-
niane jest do usunięcia owych 
„szkodników” i „zatrzymania krwo-
toku”. Eucharystia pełni tu rolę 
„maści”, dzięki której poranione cia-
ło szybko powraca do naturalnego 

stanu95. Bez jej uży-
cia rana oczywiście 
może się zagoić sa-
ma, ale grozi to po-
nownym nawrotem 
choroby, a w krót-
kim czasie stan 
owego człowieka 
stanie się gorszy, niż 
był poprzednio96. 
 Na szczególną 
uwagę zasługuje 
bardzo charaktery-

styczne pouczenie św. Symeona No-
wego Teologa, mówiącego o ciągłej 
potrzebie wylewania pokutnych łez, 
czuwania i odrzucenia nieczystych 
myśli, bez których nie może być mo-
wy o właściwym przygotowaniu do 
Eucharystycznej Uczty97. 
 Sprawiedliwy Jan Kronsztadzki, 
mających zamiar przyjęcia najświęt-
szych Ciała i Krwi nawoływał, by 
strzec się twardej niczym kamień 
nieczułości wobec naszych grzechów. 
Bójmy się też pychy – napominał – 
zarozumiałości naszego serca, która 
mówi: „Nie mam potrzeby odpusz-
czenia grzechów, ponieważ w niczym 
nie zawiniłem (…) a Moje grzechy są 
lekkie, typowo ludzkie”98. W ten spo-
sób, według pouczeń świętego ka-
płana, wszyscy przystępujący do 
Boskiej Eucharystii bez szczerej po-
kuty narażają się na pewne ataki ze 
strony wroga rodzaju ludzkiego – 
szatana, który wkracza do naszej 
duszy99. 
 Kiedy zamierzacie przystąpić do 
świętej o iary, przez wiele dni oczysz-
czajcie się przez pokutę i modlitwę 
(…)100. Jan Chryzostom porusza 
w tym miejscu jeszcze jeden ważny 
temat – modlitwę, stanowiącą ogni-
wo łączące pokutę z Eucharystią. 
Nietrudno zauważyć, iż treść więk-

szości psalmów, troparionów i mo-
dlitw zawartych w „Nabożeństwie 
Boskiego Przyjęcia” (gr. Akolouthia 
tes Theias Melalepseos101) ma na ce-
lu pobudzenie naszego sumienia 
i uświadomienia naszej niegodności 
przed miłością i ilantropią Boga, 
Który czyni nas godnymi, abyśmy 
wolni od osądzenia stali się uczest-
nikami Jego Przeczystych Tajemnic, 
na odpuszczenie grzechów i życie 
wieczne102. Modlitwy zawarte w tym 
nabożeństwie pomagają nam pojąć, 
jak bardzo oddaliliśmy się od swego 
Stwórcy, dlatego wierny prosi 
w nich, by Ten ze swojej strony nie 
odrzucił go, ale przyjął jak łotra, jak 
celnika i jak cudzołożnika103 i po-
zwolił (…) bez obawy osądzenia 
przyjmować Boskie, chwalebne, 
przeczyste i życiodajne (Jego) Tajem-
nice nie ku karze, ani ku męce, ani ku 
pomnożeniu grzechów, ale ku 
oczyszczeniu i uświęceniu, ku zadat-
kowi życia przyszłego i Królestwa, ku 
opoce i pomocy, i ku porażeniu prze-
ciwników, ku zniszczeniu licznych 
(…) grzechów104. Modlitwa uwalnia 
umysł (gr. nous) od nieustannie nę-
kających nas nieczystych myśli, któ-
re niejednokrotnie wprowadzają 
wewnętrzny niepokój i dręczą na-
szą duszę. Oczyszcza nas i przygoto-
wuje na godne spotkanie z wspania-
łym Gościem105. Swięty Jan Złotou-
sty, nawiązując do trzech mędrców, 
namawiał również każdego wierne-
go, by Chrystusowi – na Którego po-
witanie wychodzimy – o iarował 
godne Jego Osobie dary: Zamiast 

91 Φωτιος Κωνσταντινουπολεως, 
Ερωτήσεις, και επιλύσεις. Ερώτησης ΟΓ΄, [w:] PG, t. 101, s. 453. 
92 Ιωαννου Δαμασκηνου, Έκδοσις 
ακριβής… (op. cit.), s. 471. 
93 Ibidem. 
94 K. N. Τσιρπανλης, Πατερικαί και 
θεολογικαί μελέται, Αθηνα 1985, s. 64. 

95 Αρχιμ. Νικολαος Ιωαννηδης, Θεολογία 
και γραμματεία… (op. cit.), s. 411–412. 
96 Mt 12,45 
97 Συμεων Νεου Θεολογου, Κεφάλαια 
πρακτικά και θεολογικά, και ηθικά. 
Κεφάλαιο ΡΛΣ΄, [w:] PG, t. 120, s. 673. 
98 Ιωαννου της Κρονστανδης, 
Μετάνοια… (op. cit.), s. 94. 
99 Ibidem. 
100 Ιωαννου Χρυσοστομου, Πέρι 
Ακαταλήπτου. Λόγος Σ΄, [w:] PG, t. 48, 
s. 755. 

101 W języku cerkiewno-słowiańskim 
znane jako Posledowanie ko swiatomu 
Priczaszczeniu – „Modlitwy przed przy-
jęciem Boskich Tajemnic”. 
102 Αρχιμ. Νικοδημος Σκρεττας, Η νοερά 
προσευχή κατά την διδασκαλία του 
ανονύμου αγιορείτου ησυχαστού, wyd. Ορθοδοξος Κυψελη, Θεσσαλονικη 1992, 
s. 170, przyp. 62. 
103 Modlitwy przed przyjęciem Boskich 
Tajemnic. Modlitwa św. Bazylego Wiel-
kiego I, www.liturgia.cerkiew.pl/teksty/
nabozenstwa/ Modlitwy_przed_ 
przyjeciem_boskich_tajemnic.pdf, 
[dostęp 3.03.2013]. 
104 Modlitwa św. Jana z Damaszku (IV), 
Ibidem. 
105 Αρχιμ. Aστεριος Σ. Χατζηνικολαου, 
Το μυστήριο της κοινωνίας του Θεού, 
s. 247. 

za: fotokto.ru 
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złota – roztropność i cnotę, w miej-
sce kadzidła czystą modlitwę, kadzi-
dło duchowe, a mirrę niech zastąpi 
pokorne serce106. Matka Cerkiew 
ustami Chryzostoma, podkreśla bo-
gactwo korzyści płynących z uważ-
nego czytania modlitw przed przy-
jęciem Swiętej Eucharystii, jak rów-
nież tych po niej – jako znak dzięk-
czynienia Bogu za niebiański Dar, 
jakiego dostąpiliśmy107. 
 Przeciwko wymaganiu bez-
względnego „wyczytywania wszyst-
kich modlitw” niezależnie od sytua-
cji, wypowiada się św. Jan z Kronsz-
tadu: Niektórzy myślą, że po przeczy-
taniu wszystkich modlitw wypełnili 
oni swój obowiązek względem Boga 
i są już w pełni gotowi na przyjęcie 
Jego Misterium, lecz jeśli nie towa-
rzyszy jej szczerość, skupienie 
i duch ciepła, wówczas lepiej będzie 
gdy odmówimy modlitwę krótką, ale 
gorącą. Zapamiętaj, że jedno słowo 
Celnika (…) usprawiedliwiło go. Bóg 
nie ma względu na ilość słów, ale na 
chęć serca (…) wiarę i metanoię za 
nasze grzechy108. 
 Jak więc zaobserwowano, nie 
wszyscy Ojcowie nauczają o obo-
wiązku Spowiedzi przedeuchary-
stycznej, za to wszyscy są zgodni co 
do jednego – sercem pokornym 
i skruszonym Bóg nie wzgardzi109. 
 Według obecnej tradycji Cerkwi 
Rosyjskiej przyjęcie Ciała i Krwi 
Pańskich, każdorazowo poprzedza 
Spowiedź – co, jak zauważa metro-
polita Hilarion (Al iejew) – ma zwią-
zek z rzadkim do niej przystępowa-
niem.110 Przyczynę tego stanu upa-
truje się w postaci św. metropolity 
Piotra Mohiły za czasów którego 
doszło do automatycznego połącze-
nia obu sakramentów111. Na grec-

kim Wschodzie 
jest ona praktycz-
nie nieznana112. 
Ks. A. Schme-
mann przeciwny 
rosyjskiej prakty-
ce, był zdania, że 
odpuszczenie 
grzechów przed 
Eucharystią jest 
obowiązkowe tyl-
ko w przypadku 
gdy mamy do czy-
nienia z osobą, 
która była odłą-
czona od Cerkwi, 
zaś członkowie 
Ciała Chrystuso-
wego, na których 
nie ciążą „grzechy 
śmiertelne”, spo-
wiadają się za 
każdym razem, gdy 
gromadzą się ku Misterium Paruzji 
Wcielonego Boga i w ten oto sposób 
ich życie liturgiczne jest ciągłą 
„metanoią”. Mianowicie, podczas 
każdej Liturgii Swiętej wyznajemy 
swoje grzechy w modlitwie Trysa-
gionu, wymawianej ustami kapłana 
w imieniu wszystkich zgromadzo-
nych: Boże Święty (…) Ty proszące-
mu dajesz mądrość i poznanie, 
i grzeszącym nie gardzisz, lecz ku 
zbawieniu pokutę ustanowiłeś (…) 
wybacz nam wszelkie przewinienia 
wolne i mimowolne (…)113. Przed sa-
mym zaś momentem przyjęcia Ciała 
i Krwi Chrystusowych wierni pro-
szą: (…) odpuść mi moje grzechy do-
browolne i mimowolne, które popeł-
niłem słowem lub uczynkiem, świa-
domie i nieświadomie (…)114. 
 Schmemann zaznacza dodatko-
wo, iż można mówić o wyraźnym 
wpływie tak zwanej monasterskiej 
Spowiedzi – znanej bardziej jako 
przewodnictwo duchowe mnicha 

przez swego starca – polegającej na 
systematycznym odkrywaniu mu 
swoich myśli przez tego pierwsze-
go. Trzeba byłoby jednak zaznaczyć, 
że owa pokuta nie miała zawsze 
znanego nam dziś charakteru sakra-
mentu Spowiedzi, a starzec nie ko-
niecznie i nie zawsze był kapłanem. 
Tak oto, na podstawie Typikonów 
z XII–XIII w. dowiadujemy się, iż 
mnich pragnący przystąpić do Eu-
charystii, za każdym razem musiał 
brać na to specjalne błogosławień-
stwo swego „przewodnika ducho-
wego”, co oczywiście miało związek 
ze znaną regułą wyrzeczenia się 
własnej woli przez nowicjusza–
mnicha i bezwzględnego posłuszeń-
stwa starcowi. W monasterach żeń-
skich natomiast to ihumenia 
(przełożona wspólnoty) udzielała 
analogicznego błogosławieństwa115. 
Niewykluczone zatem, że właśnie 
pod wpływem tej praktyki mona-
stycznej byli święci Nauczyciele 
Cerkwi – sugerujący przedeuchary-
styczą Spowiedź. 

Adam Magruk 
 

ciąg dalszy 
w kolejnym numerze Biuletynu 

106 Ιωαννου Χρυσοστομου, Πέρι 
Ακαταλήπτου... (op. cit.), s. 753. 
107 Tenże, Υπόμνημα εις την Α΄ προς 
Κορινθίους... (op. cit.), s. 201. 
108 Ιωαννου της Κρονστανδης, 
Μετάνοια… (op. cit.), s. 99–100. 
109 Ps 50,19 
110 Еп. Иларион (Алфеев), Таинство 
веры. Введение в православное, http://
hilarion.ru/works/bookpage/russian/
dogmatics [dostęp 23.04.2014]. 
111 ks. Henryk Paprocki, Sakrament po-
kuty… (op. cit.). 

112 Еп. Иларион (Алфеев), Таинство 
веры… (op. cit.). 
113 Modlitwa Trysagionu, [w:] Liturgia 
św. Jana Złotoustego, pod red. ks. Piotra 
Pietkiewicza, wyd. Orthdruk, Białystok 
2008, s. 46. 
114 A. Schmemann, Μεγάλη Σαρακοστή, 
πορεία προς το Πάσχα, wyd. Ακριτας, Αθηνα 1999, s. 148–149. 115 Ibidem, s. 150–151. 

Spowiedź duchownych przeważnie odbywa się w prezbiterium 
na ołtarzu. fot. za: mitropolia74.ru 



Biuletyn Informacyjny 2/2016 11 

Zaczyna się najważniejsza część 
– liturgia wiernych, gdy Król królu-
jących i Pan panujących przychodzi 
złożyć Siebie w o ierze. Jakże czyste 
sumienie powinien mieć każdy mo-
dlący się w tym czasie! Jakiż modli-
tewny nastrój powinien być wśród 
wiernych! 

Po dwóch krótkich ekteniach 
otwierane są królewskie wrota. Cer-
kiew sugeruje nam, abyśmy w czci 
do świętości upodobnili się do świę-
tych aniołów. Chór rozpoczyna 
śpiew Cherubikonu. W tym czasie 
diakon bierze kadzielnicę i po otrzy-
maniu błogosławieństwa od kapła-
na, okadza naokoło Swięty Stół, cały 
ołtarz (prezbiterium), ikonostas, 
a także kapłana, chóry i lud. Odma-
wia psalm 50 i tropariony. Po skoń-
czeniu modlitwy i okadzeń kapłan 
z diakonem stają przed Swiętym 
Stołem i odmawiają trzykrotnie 
hymn cherubinów, kłaniając się po 
każdym odmówieniu. 

Иже Херувимы тайно 
образующе, и Животворящей 
Троице Трисвятую песнь припе-
вающе, всякое ныне житейское 
отложим попечение. Яко да Царя 
всех подъимем, ангельскими 
невидимо дориносима чинми, 
аллилуиа!1 

Hymn jest nazywany Pieśnią 
Cherubinów, zarówno od początko-
wych jej słów, jak i zakończenia 
w postaci: аллилиа. Zawiera on po-
etycką paralelę między triumfalnym 

orszakiem imperatora w otoczeniu 
eskorty żołnierzy, trzymających po-
chylone nad nim kopie i uroczystym 
wejściem duchowieństwa do ołta-
rza ze Swiętymi Darami, które 
przedstawiają obecność Chrystusa 
Króla. Jak noszony na kopiach 
(дориносима) cezar stał wysoko na 
tarczy, pod którą żołnierze krzyżo-
wali swoje kopie, tak i prawosławne 
duchowieństwo trzyma wysoko 
Swięte Dary przyłączając się mi-
stycznie do towarzyszących Chry-
stusowi Królowi zastępów aniel-
skich. Pieśń Cherubinów została 
wprowadzona do Liturgii w 573 r. 
po Narodzeniu Chrystusa, za cza-
sów imperatora Justyniana i pa-
triarchy konstantynopolitańskiego 
Jana III Scholastyka. 

Wielkie wejście 
Chór śpiewając Cherubikon 

przypomina nam, że Boska Liturgia 

jest niebem na ziemi, a uczestnic-
two w niej, w spotkaniu „noszonego 
na kopiach” Jezusa Chrystusa, upo-
dabnia działania wiernych do służą-
cych Bogu aniołów. Mało tego, oto 
oświadczamy, że w mistyczny spo-
sób stajemy się uobecnieniem tych-
że aniołów. Utożsamiamy się z nimi. 
W tej chwili powinniśmy odsunąć 
wszelkie życiowe troski i zmartwie-
nia, odrzucić wszystko, co nie łączy 
się z Bogiem. Podczas Pieśni Cheru-
binów odbywa się tzw. wielkie wej-
ście, czyli przeniesienie przygoto-
wanych na proskomidii Swiętych 
Darów – chleba i wina – ze stołu 
o iarnego (żertwiennika) na Swięty 
Stół (prestoł). Diakon niesie – przez 
drzwi północne – patenę ze św. Ba-
rankiem, a kapłan – kielich z winem. 
Przy tym wspominają oni po kolei 
wszystkich prawosławnych chrze-
ścijan. To wspominanie jest doko-

Prawosławne nabożeństwa to wielka skarbnica, z której mogą czerpać wszyscy wierni, teolodzy i ludzie świeccy, umy-
sły humanistyczne i ścisłe, dusze poetyckie i twardo stąpające po ziemi. Najczęściej mamy do czynienia z nabożeństwami 
powszechnymi odprawianymi w naszych cerkwiach. Są one sprawowane w intencji wszystkich, w których udział bierze 
ogół wiernych. Powszechne nabożeństwa cerkiewne dzielą się na trzy cykle: dobowy, tygodniowy i roczny. 

O nabożeństwach 
część piąta – Boska Liturgia. Liturgia wiernych 

Boska Liturgia jest ciągłym powtarzaniem wielkiego aktu miłości, dokonanego dla nas.  
M. Gogol 

1 My, którzy Cherubinów mistycznie 
przedstawiamy, i życiodajnej Trójcy trój-
święty hymn śpiewamy, odrzućmy teraz 
wszelką życia troskę. Abyśmy przyjęli 
Króla wszystkich, którego niewidzialnie 
otaczają Aniołów Zastępy. Alleluja. 

Wielkie wejście. Szkoła św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. 
fot. M. Surynowicz 
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nywane na ambonie. Stojący 
w świątyni, na znak czci do Swię-
tych Darów, które mają się przemie-
nić w prawdziwe Ciało i Krew Jezu-
sa Chrystusa, pochylają swoje gło-
wy, prosząc Boga, żeby wspomniał 
ich i bliskie im osoby w Swoim Kró-
lestwie. Chcemy powtarzać za ro-
zumnym rozbójnikiem, który, pa-
trząc na niewinne cierpienia Jezusa 
Chrystusa i wyznając swoje grzechy 
przed Bogiem, powiedział: помяни 
мя, Господи, егда приидеши во 
царствии Твоем.2 

Wielkie wejście przypomina 
chrześcijaninowi pójście Jezusa 
Chrystusa na dobrowolne męki 
i śmierć za grzeszny ród człowieczy. 
Gdy Liturgię odprawia kilku kapła-
nów, to podczas wielkiego wejścia 
niosą oni święte przedmioty przy-
pominające narzędzia cierpień 
Chrystusowych, na przykład krzyż 
ołtarzowy (naprestolny krest), kopię 
i gąbkę. 

Swięte Dary – po wniesieniu ich 
z ambony do ołtarza – są stawiane 
na Swiętym Stole. Wrota królewskie 
zamyka się i zasłania. Działania te 
przypominają wiernym pogrzeb Pa-
na, zakrycie groty grzebalnej kamie-
niem i postawienie straży przy gro-
bie. Kapłan i diakon przedstawiają 
sprawiedliwych Józefa i Nikodema, 
którzy przysłużyli się przy pogrze-
bie Chrystusa.  

Pocałunek pokoju 
i Symbol Wiary 

Po ektenii błagalnej wierni są za-
praszani przez diakona do zjedno-
czenia się w braterskiej miłości: 
Возлюбим друг друга, да 
единомыслием исповемы3, tj. jedną 
myślą wyraźmy wszyscy swoją wia-
rę. Chór, uzupełniając wypowiedź 
diakona, śpiewa: Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, Троицу едино-
сущную и нераздельную4. W pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa, gdy 
ludzie żyli jak bracia, gdy ich myśli 

były czyste, a uczucia prawdziwe, 
gdy wypowiadano słowa o wzajem-
nym umiłowaniu, to wierni stojący 
w świątyni całowali się wzajemnie. 
Mężczyźni z mężczyznami, a kobiety 
z kobietami. Później ludziom zabra-
kło skromności i Cerkiew zlikwido-
wała ten obyczaj. Teraz, gdy kilku 
kapłanów służy liturgię, to w pre-
zbiterium całują oni czaszę, patenę 
oraz wzajemnie ramiona i rękę. Czy-
nią to na znak jednomyślności i mi-
łości braterskiej. 

Potem kapłan odsuwa zasłonę 
z wrót królewskich, a diakon mówi: 
Двери, двери, премудростию 
вонмем!5 Cóż znaczą te słowa? 
W dawnych czasach podczas Bo-
skiej Liturgii przy drzwiach świąty-
ni Pańskiej stali diakoni i subdiako-
ni, którzy, usłyszawszy te słowa, ni-
kogo nie wpuszczali do cerkwi, ani 
nikogo z niej nie wypuszczali, aby 
w te święte minuty nikt z niewier-
nych nie mógł wejść do cerkwi i że-
by „żadnego szumu i nieporządku 
nie było w świątyni Bożej”. Przypo-
minając o tym pięknym obyczaju, 
Cerkiew naucza nas, abyśmy, sły-
sząc te słowa mocno trzymali drzwi 
swego umysłu i serca, aby na myśl 
nie przychodziło nam nic próżnego, 
grzesznego, a w sercu nie mieli cze-
gokolwiek złego, nieczystego. Zeby-
śmy w mądrości uważali na słowa 
Symbolu Wiary, który jest śpiewany 
po tym wezwaniu. 

Podczas śpiewania Symbolu 
Wiary kapłan sam czyta go w pre-
zbiterium i w tym czasie podnosi 
i opuszcza duży pokrowiec 
(wozduch) nad czaszą i pateną na 
znak błogosławionej obecności Du-
cha Bożego nad Swiętymi Darami. 
Jeżeli kapłanów jest kilku, czynią to 
wspólnie. 

Kanon eucharystyczny 
Po zakończeniu śpiewania Sym-

bolu Wiary diakon zwraca się do 
wiernych słowami Станем добре, 
станем со страхом, вонмем, 
святое возношение в мире 

приносити6. Jakież podnoszenie 
Cerkiew radzi nam dokonywać z bo-
jaźnią i czcią? Na to pytanie chór od-
powiada słowami: милость мира, 
жертву хваления7. 

Wówczas kapłan zwraca się do 
wiernych Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа и любы 
Бога и Отца и причастие Святаго 
Духа буди со всеми вами!8 W tym 
czasie kapłan błogosławi ręką wier-
nych, a oni odpowiadają mu razem 
z chórem słowami: И со духом 
твоим9 i głębokim pokłonem. 

Wezwanie kapłana: Горе имеим 
сердца10, oznacza, że wszyscy po-
winniśmy wznosić nasze serca do 
Boga. Wszyscy stojący w świątyni 
powinni myśleć o tym, co za chwilę 
nastąpi. Nasze serca i uczucia dążą 
z ziemi do nieba, z ciemności do 
światłości. Są wysoko, przy Panu. 
Wierni ustami chóru odpowiadają 
więc Имамы ко Господу11. Nasuwa-
ją się tu słowa ewangelisty Mateu-
sza (Mt 6,21) Bo gdzie jest twój 
skarb, tam będzie i serce twoje. Oby 
nasze serca nie zostały tu, na ziemi. 

Kapłan wzywa do dziękczynie-
nia: благодарим Господа12 Chór 
śpiewa: Достойно и праведно есть 
поклонятися Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, Троице едино-

2 Wspomnij mnie, Panie, gdy przyjdziesz 
w królestwie Twoim. 
3 Umiłujmy się wzajemnie, abyśmy jedno-
myślnie wyznali. 
4 Ojca i Syna, i Świętego Ducha, Trójcę 
Współistotną i Niepodzielną. 

5 Drzwi! Drzwi! W mądrości uważajmy! 
6 Stańmy dobrze, stańmy z bojaźnią, 
bądźmy uważni, abyśmy świętego pod-
niesienia w pokoju dokonali. 

Błogosławieństwo kapłana. 

7 Miłosierdzie pokoju, o iarę chwały. 
8 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
miłość Boga i Ojca, i wspólnota Świętego 
Ducha, niech będą z wami wszystkimi. 
9 I z duchem twoim. 
10 W górze miejmy serca. 
11 Mamy je przy Panu. 
12 Dzięki składajmy Panu. 
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сущней и нераздельней13. Kapłan 
cicho czyta modlitwę i dziękuje Bo-
gu za wszystkie Jego dobrodziej-
stwa w stosunku do ludzi. Z czy-
stym sercem powinniśmy śpiewać, 
błogosławić i wychwalać Pana. 
W tym czasie obowiązkiem każdego 
prawosławnego chrześcijanina jest 
wyrażenie głębokim pokłonem 
swojej wdzięczności Panu. 

Razem z nami Pana wychwalają 
również tysiące archaniołów i mi-
riady aniołów, cherubini i wieloocy 
sera ini o sześciu skrzydłach 
победную песнь поюще, вопиюще, 
взывающе и глаголюще14. Pieśń 
aniołów nazywa się zwycięską na 
znak dokonanego przez Zbawiciela 
porażenia złych duchów, starych 
wrogów rodu człowieczego. Opis 
śpiewu aniołów otaczających tron 
Boży ma odniesienie do wizji proro-
ka Ezechiela (Ez 1, 4–28) i apostoła 
Jana Teologa (Ap 4, 6–8). Widzieli 
oni Pana siedzącego na tronie pod-
trzymywanym przez aniołów mają-
cych postacie lwa, wołu, orła i czło-
wieka. Pod śpiewającym rozumie 
się tu orła, pod wołającym – wołu, 
pod wzywającym – lwa, pod głoszą-
cym zaś – człowieka. 

Chór za wszystkich modlących 
się odpowiada słowami pieśni: 
Свят, свят, свят, Господь Саваоф, 
исполн небо и земля славы 
Твоея.15 Aniołów, śpiewających 
w taki sposób słyszał prorok Iza-
jasz, gdy widział Pana na tronie wy-
sokim i wyniosłym (Iz 6, 1–3). Po-
trójnym wypowiadaniem słowa 
„Swięty” aniołowie wskazują na trzy 
osoby w Bogu: „Pan Sabaot” – to 
jedno z imion Bożych i oznacza Pa-
na Zastępów, Pana wojsk niebiań-
skich. Do pieśni aniołów dołączamy 
również pieśń, którą Zydzi witali 
Pana przy Jego uroczystym wejściu 
do Jerozolimy: Осанна в вышних, 
благословен грядый во имя 
Господне, осанна в вышних!16 

Tak oto razem z aniołami śpiewamy 
hymn triumfu. 

Wreszcie kapłan powtarza sło-
wa Pana z Mistycznej Wieczerzy. 
Wtedy to Jezus Chrystus, wziąwszy 
pszeniczny zakwaszony chleb, roz-
dał go apostołom i powiedział: 
Приимите, ядите: сие есть Тело 
Мое, еже за вы ломимое, во 
оставление грехов.17 Następnie po-
dając uczniom kielich z czerwonym 
winem mówił: Пийте от Нея вси: 
сия есть Кровь Моя Нового 
Завета, яже за вы и за многия 
изливаемая, во оставление 
грехов.18 Dwukrotnym wypowie-
dzeniem przez modlących się słowa 
Аминь wyrażamy przed Panem, że 
rzeczywiście na Mistycznej Wiecze-
rzy chleb i wino podane przez Pana, 
były prawdziwym Ciałem i prawdzi-
wą Krwią Chrystusa. 

Następnie diakon bierze do pra-
wej ręki patenę, do lewej kielich 
i podnosi święte dary, a kapłan wy-
głasza: Твоя от Твоих Тебе 
принося-ще о всех и за вся.19 Tobie, 

Panie Boże, przynosimy Twoje dary, 
tj. chleb i wino, przez Ciebie nam 
dane, za wszystkich ludzi żywych 
i umarłych i za wszystkie dobro-
dziejstwa nam uczynione. W odpo-
wiedzi na te słowa chór śpiewa: 
Тебе поем, Тебе благословим, Тебе 
благодарим, Господи, и молим Ти 
ся Боже наш.20 Dziękujemy Bogu za 
wszystkie Jego dobrodziejstwa, za 
wszystko, o czym wiemy i o czym 
nie wiemy. 

W tym czasie kapłan poprzez 
podniesienie rąk modli się, aby – na 
niego samego i na Swięte Dary na-
sze, chleb i wino – Bóg Ojciec zesłał 
Swiętego Ducha. Potem, błogosła-
wiąc chleb, kapłan prosi: И сотвори 
убо хлеб сей честное тело Христа 
Твоего21, błogosławiąc czaszę mó-
wi: а еже в чаше сей честную 
кровь Христа Твоего22, błogosła-
wiąc zaś chleb i wino razem: 
Преложив Духом Твоим 
Святым.23 Diakon dodaje Аминь, 
аминь, аминь. Od tej chwili chleb 
i wino przestają być zwykłymi rze-

13 Godne to i sprawiedliwe, kłaniać się 
Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, Trój-
cy Współistotnej i Niepodzielnej. 
14 zwycięską pieśń śpiewając, wołając, 
wzywając i głosząc. 
15 Święty, Święty, Święty Pan Sabaot. 
Pełne jest niebo i ziemia chwały Twojej. 

16 Hosanna na wysokościach! Błogosła-
wiony, który idzie w imię Pańskie. Hosan-
na na wysokościach! 
17 Bierzcie, jedzcie, to jest Ciało moje, 
które za was jest łamane na odpuszcze-
nie grzechów. 
18 Pijcie z niego wszyscy, to jest Krew 
moja, Nowego Przymierza, która za was 
i za wielu jest wylewana na odpuszczenie 
grzechów. 

Podczas paschalnej Boskiej Liturgii w brackiej szkole 5 maja 2016 r. 
fot. M. Surynowicz 

19 To, co Twoje, od Twoich, Tobie przyno-
simy, za wszystkich i za wszystko. 
20 Tobie śpiewamy, Ciebie błogosławimy, 
dzięki Ci składamy, Panie, i modlimy się 
do Ciebie, Boże nasz. 
21 I uczyń przeto chleb ten najczcigod-
niejszym Ciałem Chrystusa Twego. 
22 A co w kielichu tym najczcigodniejszą 
Krwią Chrystusa Twego. 
23 Przemieniając Duchem Twoim Świę-
tym. 
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czami i stają się – po najściu Swięte-
go Ducha – prawdziwym Ciałem 
i prawdziwą Krwią Zbawiciela. Ka-
płan czyni przed Swiętymi Darami 
pokłon do ziemi, jak Samemu Królo-
wi i Bogu. 

Przemiana darów jest dla wie-
rzącego człowieka wielkim cudem. 
W tym czasie – według słów Jana 
Złotoustego – aniołowie schodzą 
z nieba i służą Bogu przed Jego tro-
nem. Jeśli aniołowie, najczystsze du-
chy, z czcią stoją przed tronem Bo-
żym, to ludzie stojący w świątyni 
powinni w te minuty wzmocnić 
swoje modlitwy, żeby Duch Swięty 
zamieszkał w nich i oczyścił od 
wszelkiego grzechu. 

Po przemianie darów kapłan ci-
cho dziękuje Bogu za przyjęcie mo-
dlitw wszystkich świętych za nas, 
ciągle wołających do Boga w inten-
cji naszych potrzeb. 

W tym czasie kończy się wzru-
szająca pieśń Тебе поем, a kapłan 
mówi głośno do wszystkich modlą-
cych się: Изрядно о Пресвятей, 
Пречистей, Преблагословенней, 
Славней Владычице нашей 
Богородице и Приснодеве Марии.24 
Tymi słowami duchowny wzywa, 
abyśmy wychwalali nieustanną orę-
downiczkę naszą przed tronem Bo-
żym – Przenajwiętszą Bogurodzicę. 
Chór śpiewa: Достойно есть яко 
воистину блажити Тя Бого-
родицу, присноблаженную и пре-
непорочную, и Матерь Бога 
нашего. Честнейшую херувим 
и славнейшую без сравнения 
серафим, без истления Бога Слова 
родшую, сущую Богородицу, Тя 
величаем.25 W tej pieśni Bogurodzi-
ca jest nazywana zawsze Błogosła-
wioną, ponieważ Ona, stając się 
godną być Matką Pana, stała się dla 

chrześcijan sta-
łym obiektem 
sławy i wy-
chwalania. Mat-
kę Bożą nazy-
wamy Najczyst-
szą za Jej du-
chową czystość 
od wszelkiej 
grzesznej nie-
czystości. Dalej 
nazywamy Mat-
kę Bożą Czci-
godniejszą od 
cherubinów i bez porównania 
chwalebniejszą od sera inów, dlate-
go że, będąc Matką Bożą, przewyż-
sza Ona bliskością do Boga najwyż-
szych aniołów – cherubinów 
i sera inów. Najświętsza Dziewica 
Maria jest wychwalana jako Ta, Któ-
ra urodziła Boga Słowo bez zmiany 
w tym sensie, że zarówno do uro-
dzenia, w czasie porodu i po nim zo-
stała na zawsze Dziewicą. 

Interesujące jest pochodzenie 
pierwszej części tej modlitwy. Jej 
autorem jest – według tradycji – ar-
chanioł Gabriel, który ukazał się 
młodemu mnichowi 11 czerwca 
980 r. w jednym z monasterów 
Athosu. Archanioł zapisał te słowa 
na kamieniu i polecił mnichowi tak 
właśnie wychwalać Najświętszą Bo-
gurodzicę oraz nauczyć tego 
wszystkich chrześcijan. Pod koniec 
X w. patriarcha konstantynopolitań-
ski Mikołaj II postanowił dodać 
pieśń anielską Достойно есть... do 
modlitwy Честнейшую Херувим... 

W niektóre dni, w tym np. na 
Paschę oraz podczas świąt z cyklu 
dwunastu, na wezwanie kapłana: 
изрядно о Пресвятей jest śpiewa-
ny tzw. „zadostojnik”. 

Podczas śpiewania pieśni na 
cześć Matki Bożej wierni razem 
z duchownymi wspominają zmar-
łych krewnych i znajomych, aby Pan 
dał pokój ich duszom. Wspominani 
są również i żywi członkowie Cerkwi 
– przede wszystkim pasterze kieru-
jący Cerkwią Chrystusową. Chór na 
słowa kapłana odpowiada śpiewem: 
и всех и вся26, tj. wspomnij Panie, 

wszystkich prawosławnych chrześci-
jan. Nasza modlitwa za żywych 
i umarłych podczas Liturgii ma naj-
wyższą siłę, bowiem prosimy Pana 
o jej przyjęcie z okazji bezkrwawej 
ofiary, która właśnie  się dokonała. 

Kapłan głośno wypowiada mo-
dlitwę, w której prosi, by Pan po-
mógł nam wszystkim единеми 
усты и единем сердцем славити 
и воспевати пречестное и велико-
лепое имя Твое, Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, ныне и присно, 
и во веки веков.27 Następnie du-
chowny zwraca się do wiernych 
И да будут милости великаго 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа со всеми вами.28 Następnie 
diakon wygłasza ektenię błagalną. 
Modlimy się, żeby Pan przyjął przy-
niesione i przemienione Dary, jak 
zapach wonny na swój niebiański 
stół o iarny, żeby zesłał nam Swoją 
Boską łaskę i dar Swiętego Ducha. 
Do tej prośby są przyłączane inne 
prośby do Boga o darowanie 
wszystkiego, co niezbędne do na-
szego życia. 

Przygotowanie do Komunii 
Po zakończeniu ektenii, po krót-

kiej modlitwie kapłana o darowanie 
nam śmiałości, żebyśmy bez osą-
dzenia mogli wołać do niebiańskie-
go Boga i Ojca, chór (razem z wier-
nymi) śpiewa Modlitwę Pańską. 

24 Szczególnie za najświętszą, przeczystą, 
błogosławioną, pełną chwały Władczy-
nię naszą, Bogurodzicę i zawsze Dziewi-
cę Marię. 
25 Zaprawdę godne jest to, błogosławić 
Ciebie, Bogurodzico, zawsze błogosła-
wioną i najczystszą i Matkę Boga nasze-
go. Czcigodniejszą od Cherubinów i bez 
porównania chwalebniejszą od Sera i-
nów, któraś bez zmiany zrodziła Boga 
Słowo, Ciebie, prawdziwą Bogurodzicę, 
wysławiamy. 26 I wszystkich, i wszystko. 

27 I daj nam jednymi ustami i jednym 
sercem sławić i opiewać najczcigodniej-
sze, i najwspanialsze imię Twoje, Ojca 
i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. 
28 Zmiłowanie wielkiego Boga i Zbawicie-
la naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie 
z wami wszystkimi. 

Modlitwa Pańska. fot. M. Surynowicz 
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W celu pokazania świadomości 
swojej niegodności oraz wagi próśb, 
zawartych w modlitwie Pańskiej, 
obecni w cerkwi w tym czasie kła-
niają się do ziemi. 

Wrota królewskie są zasłaniane. 
Diakon pobudza modlących się do 
zwiększonej uwagi. A kapłan w ołta-
rzu, podnosząc Swiętego Baranka 
nad pateną, mówi: святая 
святым!29 Ponieważ nikt z ludzi nie 
może uważać siebie za wolnego od 
grzechu, chór odpowiada: Един 
свят, един Господь Иисус Христос 
в славу Бога Отца, аминь.30 Jedyny 
bezgrzeszny Jezus Chrystus może – 
z miłosierdzia – uczynić nas godny-
mi przyjęcia św. Komunii. 

Komunia 
Za zamkniętymi wrotami kró-

lewskimi kapłan dzieli Baranka na 
cztery części. Cząstkę ze znakiem IC 
opuszcza do czaszy, do której dole-
wa gorącą wodę. Cząstkę XC prze-
znacza do komunii duchownych. 
Spożywają oni ciało Chrystusowe 
oddzielnie od krwi Bożej, tak jak to 
było na Mistycznej Wieczerzy. Nale-
ży podkreślić, że do końca IV w. 
w taki sam sposób Komunię przyj-
mowali ludzie świeccy. Gdy jednak 
św. Jan Złotousty zauważył, że pew-
na kobieta, przyjąwszy na swe ręce 
ciało Chrystusa, zabrała je do celów 
magicznych, przykazał podawać św. 
Ciało i Krew Chrystusa razem z ły-
żeczki, bezpośrednio do ust przyj-
mujących komunię. Duchowni 
przyjmują sakrament Komunii 
w prezbiterium. 

Po komunii kleru kapłan dzieli 
dwie pozostałe cząstki świętego Ba-
ranka (ze znakami NI i KA) na 
mniejsze cząsteczki, aby wystarczy-
ło wszystkim i umieszcza je w kieli-
chu. Zasłona jest odsuwana, wrota 
królewskie otwierają się. Z kieli-
chem w rękach diakon woła z kró-
lewskich wrót: со страхом 
Божиим и верою приступите!31 

Kapłan, odmówiwszy modlitwy 
przed Komunią, udziela sakramentu 
wiernym. 

Вечери Твоея тайныя днесь, 
Сыне Божий, причастника мя 
приими.32 I w ten sposób utożsami-
my się tu i teraz z tym, co działo się 
wtedy w Wieczerniku (Сионская 
горница). Wierni – ze świadomo-
ścią swojej niegodności i z uczuciem 
wdzięczności wobec Zbawiciela – 
przystępują do Komunii całując 
skraj kielicha, jak gdyby to było sa-
mo żebro Zbawiciela, z którego wy-
płynęła Jego życiodajna krew w celu 
naszego oświęcenia. Ci, którzy nie 
przygotowali się do połączenia 
z Bogiem w Sakramencie Komunii, 
powinni pokłonić się przed święty-

mi darami – jak gdyby padając do 
stóp naszego Zbawiciela – naśladu-
jąc św. Marię Magdalenę, która po-
kłoniła się do ziemi zmartwych-
wstałemu Jezusowi Chrystusowi. 

Po komunii wiernych, opuszcza-
jąc do kielicha wyjmowane podczas 
proskomidii cząsteczki, diakon mó-
wi отмый, Господи, грехи 
поминавшихся здесь кровию 
Твоею честною, молитвами 
святых Твоих.33 

Zakończenie liturgii 
Chór śpiewa sticherion: 

Видехом свет истинный, прияхом 
Духа Небеснаго, обретохом веру 
истинную, нераздельней Троице 
покланяемся, Та бо нас спасла 
есть.34 Liturgia jest dla nas okazją 
do spotkania z Chrystusem mówią-
cym o Sobie Ja jestem światłością 
świata (J 8, 12). Gdy kapłan wynosi 
z ołtarza kielich do wrót królew-
skich, mówi, zwróciwszy się do 
wiernych: всегда, ныне и присно 
и во веки веков.35 Pokazuje w ten 
sposób, że Pan – zgodnie z obietnicą 
(Mt 28,20) – zawsze przebywa 
w Cerkwi i gotów jest ciągle poma-
gać wierzącym w Niego. 

Po małej ektenii kapłan czyta 
modlitwę nazywaną, ze względu na 
miejsce jej wygłaszania, „przed-
ambonową”. Po niej następuje roze-
słanie, wygłaszane przez kapłana 
z wrót królewskich. 

Boska Liturgia świętego Jana 
Złotoustego kończy się życzeniem 
wielu lat wszystkim prawosławnym 
chrześcijanom. 

Aleksy Kordiukiewicz 

Święta Komunia (Swiatoje Pryczaszczenije) 

29 Święte świętym. 
30 Jeden Święty, jeden Pan, Jezus Chrystus, 
ku chwale Boga Ojca. Amen. 
31 Z bojaźnią Bożą i wiarą przystąpcie. 
(w greckiej redakcji Liturgii to wezwa-
nie ma formę: Z bojaźnią Bożą, wiarą 
i miłością przystąpcie.) 

32 Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako 
uczestnika mistycznej Twojej Wieczerzy. 
33 Obmyj, Panie, grzechy tych, których tu 
wspomniano, najczcigodniejszą Krwią 
Twoją, modlitwami świętych Twoich. 

34 Widzieliśmy światłość prawdziwą, 
przyjęliśmy Ducha z niebios, znaleźliśmy 
wiarę prawdziwą, kłaniamy się niepo-
dzielnej Trójcy, albowiem Ona nas zba-
wiła. 
35 W każdym czasie, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 
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 Oznajmia dzisiaj całemu światu prawosławny chrześcijanin. Niczym 
św. Maria Magdalena oświeceni światłością wydobywającą się z Grobu Pań-
skiego bądź też świętym Ogniem Jerozolimskim (Błahodatnym Ogniom), 
podajemy współczesnemu człowiekowi czerwoną pisankę na znak Zmar-
twychwstania Pana. Jako współczesne światło latarni pragniemy nieść świa-
tu zbawienny blask, światłość rozpraszającą każdy mrok. Swięta Maria dwa 
tysiące lat temu stanęła przed cesarzem rzymskim Tyberiuszem, który wy-
śmiewał chrześcijan za ich wiarę w Zmartwychwstanie. Stwierdził, że szyb-
ciej kury zaczną znosić czerwone jajka, niż uwierzy w takie „baśnie”. Swięta 
Maria wzięła wówczas białe jajko, które w jej dłoni okryło się purpurą i po-
dała je władcy. Cesarz zamilkł. Tak i my kierujemy nasze zawołanie 
„Chrystus Zmartwychwstał” ku światu, który szydzi z naszej wiary. 
 Jest w nim miejsce dla każdego. Nas raduje czerwona pisanka. Nie odrzu-
camy jednak i tych, którzy wierzą tylko w białe jajka. Modlimy się za na-
szych braci w Syrii, północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie, za wiarę odda-
jących swe życie. Ufamy, że i dla nich Swięta Wielkanocne staną się czasem 
pokoju, radości, spotkania bliskich, że czerwień pojawiać się będzie nie na 
ich zranionych piersiach, a jedynie na pisankach w ich dłoniach. Bracia! 
Chrystus Zmartwychwstał! 

 Oto nasza radość i nasza nadzieja. Nawet jeśli nowy Tyberiusz stanie na naszej drodze, nie ulękniemy się. Chrystus 
Pan, jak co roku, zstąpi do „otchłani tego świata” i nas odnajdzie. Grób już nie jest „ostateczną przystanią mroku”. 
Smierć utraciła wieczny charakter. W nas i z nami jest Zmartwychwstały. Niczym święty Ogień Jerozolimski 
(Błagodatny Ogoń) zstępuje w nasze serca. Rozpala, ale nie pali. Ogrzewa, ale nie parzy. Wypala grzech i ból. Przynosi 
blask, ale nie pożogę. Oto wielkość Syna Bożego. Oto wielkość chrześcijaństwa. Oto skarb Prawosławia, bogactwo, któ-
rym pragniemy się dzielić z każdym człowiekiem. Chcemy je chronić i pomnażać, by ubogaciło cały świat. Miłości Bo-
żej starczy nam wszystkim. Nie musimy o nią walczyć. Nie wydrzemy jej z dłoni poległego. Nie potrzeba czołgów i ra-
kiet, by stać się jej posiadaczem. Wystarczy o nią poprosić. W minionym Wielkim Poście przekazaliśmy dary naszych 
serc, żeby każdy potrzebujący, niezależnie od wiary i narodowości, miał choć jeden radośniejszy dzień w życiu. Wysła-
liśmy kolejny transport humanitarny na Ukrainę, by „walczący bracia” mogli się podzielić czymś więcej niż tylko 
„ołowiem pocisków”. Tak niewiele trzeba, by zasiać ziarno miłości. Małe. Drobniutkie. Jednak i potężny dąb wyrasta 
z małego żołędzia, a kura rodzi się z niewielkiego jajka. Te dary naszego serca to tegoroczna pisanka. Bracia i Siostry! 
Niechaj Zmartwychwstały da Wam pokój, uleczy rany, uśmierzy ból, nienawiść, zrodzi radość i szczęście. Niechaj szyb-
ko przeminą dni Waszych trosk. 
 Chrystus Zmartwychwstał! W okresie „Swięta Swiąt” Bractwo Swiętych Równych Apostołom Cyryla i Metodego 
pozdrawia Wszystkich bardzo serdecznie. Zyczymy Wam wszelkich łask Zmartwychwstałego. Wiary, która przenosi 
góry. Miłości, która pokonuje nawet śmierć. Nadziei, która wyprowadza z najgęstszego mroku i rozpaczy. Mądrości, 
która wskazuje właściwą ścieżkę. Zyczymy pokoju, zdrowia, dostatku dóbr nieba i ziemi. 
 

Chrystos Woskresie! Woistinu Woskresie! 
 

Bazyli Piwnik 

Chrystos Woskresie! Chrystus Zmartwychwstał! 
Chrystos Anes ! Chrystos Uwaskros! 

Z życia Bractwa 
ul. L. Waryńskiego 30    15–461 Białystok 

www.bractwocim.pl    www.facebook.com/bractwocim 
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Hajnówka – nowe przedszkole Bractwa 

Białystok Kraków 
 W kwietniu zakończyła się 
czwarta edycja kursów języka pol-
skiego dla obcokrajowców, zorgani-
zowana przez krakowskie koło 
Bractwa. 
 Zajęcia były prowadzone przez 
dyplomowanego lektora, p. Dorotę 
Zagajską, dla dwóch grup na pozio-
mie podstawowym i średniozaa-
wansowanym. Kursy zakończyły się 
egzaminem i rozdaniem certy ika-
tów z uzyskaną oceną. 
 Prowadzona jest rekrutacja do 
kolejnej edycji, do dwóch grup: 
podstawowej i średniozaawanso-
wanej. 

Andrzej Polosenko 

 Wielki Post to dla słupskich brat-
czyków tradycyjnie czas spotkań. 
Pierwszym z nich były zapusty pa-
ra ialne 6 marca, w Niedzielę Mięso-
pustną, na których gościliśmy rów-
nież naszych sąsiadów – ks. dzieka-
na dekanatu koszalińskiego, prot. 
Mikołaja Lewczuka z grupą para-
ian. Radość, rozmowy, śpiewanie 

umiliły czas przygotowań do nadej-
ścia postu. 
 Kolejnym spotkaniem był wy-
kład opiekuna duchowego słupskie-
go OT, ks. Mariusza Synaka pt: 
„Modlitwa św. Efrema Syryjczyka”. 
Zebranie miało miejsce 10 marca 
w sali para ialnej, po niedzielnej 
liturgii. Wykład został poprzedzony 
postnym posiłkiem. 
 Jak co roku członkowie Bractwa 
spotkali się na śniadaniu wielkanoc-
nym. Przy wspólnym stole dzielili 
się paschalną radością z osobami 
samotnymi oraz będącymi w trud-
nej sytuacji materialnej. 

Nadiya Mateyuk 

 12 kwietnia 2016 roku w Cen-
trum Kultury Prawosławnej w Bia-
łymstoku odbyła się projekcja ilmu 
„Monaster w Supraślu – wczoraj 
i dziś”. Jego autorem jest Roman 
Wasiluk. Na spotkaniu był obecny  
opiekun duchowy – ihumen Ser-
giusz, który wchodzi w skład supra-
skiej braci monasterskiej. 
 Po pokazie wywiązała się dysku-

sja, w której poruszono także aktu-
alne kwestie dotyczące monasteru. 

Aleksy Mularczyk 

Słupsk 

 Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego zamierza utworzyć w Hajnówce, w Liceum Białoruskim przy ul. 
Piłsudskiego 3, nowe niepubliczne przedszkole. Podobne przedszkole, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem, 
Bractwo prowadzi w Bielsku Podlaskim. Chcąc wyjść na przeciw potrzebom mieszkańców Hajnówki, planowane jest 
otwarcie przedszkola również w tym mieście. Będzie to miejsce, gdzie nasze najmłodsze pociechy zagwarantowane 
będą miały profesjonalną opiekę, bezpieczeństwo oraz urozmaicony program. 
 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z przedstawicielami Bractwa w Hajnówce. 

 W dniach 12 i 13 maja 2016 r. 
w Centrum Diecezjalnym w Lublinie 
odbyła się Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowa z cyklu „Cyryl i Me-
tody w języku i kulturze Słowian”. 
Zorganizował ją Zakład Języko-
znawstwa Słowiańskiego Instytutu 
Filologii Słowiańskiej Wydziału Hu-
manistycznego Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
a także Prawosławna Diecezja Lu-
belsko-Chełmska, Lubelski Instytut 
Kultury Prawosławnej oraz lubelski 
oddział terenowy Bractwa. Honoro-
wy patronat nad konferencją objął 
JE Abel, Arcybiskup Lubelski 
i Chełmski. Było to ważne spotkanie 
naukowców humanistów z całej 
słowiańskiej Europy. 
 W dniach 20–22 maja w odbył 
się festiwal „Wschodniosłowiańskie 
Dziedzictwo Kulturowe Lublina”, 
którego współorganizatorem było 
lubelskie koło Bractwa. Ciekawe 
wykłady, koncerty chórów oraz 
warsztaty ikonogra iczne cieszyły 
się wielkim zainteresowaniem nie 
tylko prawosławnych mieszkańców 

Lublin 

Bielsk Podlaski 
 14 maja odbyła się jubileuszowa 
– X edycja konkursu organizowane-
go przez Koło Terenowe w Bielsku 
Podlaskim: „Spotkanie z Prozą i Po-
ezją Paschalną”. Dotychczas uczest-
niczyło w nim przeszło 600 
uczniów w wieku od przedszkola do 
szkoły średniej. 
 Z tej okazji została wydana 
książka zawierająca wierszę i opo-
wiadania o tematyce wielkanocnej. 
Chętnych do zakupu zapraszamy do 
kontaktu z kołem w Bielsku Podla-
skim. 

Jerzy Maleszewski 

Lublina. Informacje o wydarzeniu 
oraz wideorelacje z koncertów moż-
na obejrzeć na stronach festiwalu: 
www.facebook.com/likpfestiwal 
www.likp.pl 
 

Sławomir Wyspiański 



Biuletyn Informacyjny 2/2016 18 

Pomoc dla osób poszkodowanych w Doniecku i Ługańsku 

 Bractwo św. św. Cyryla i Metodego zorganizowało 
kolejny transport pomocy humanitarnej dla osób po-
szkodowanych w działaniach wojennych na Ukrainie. 
Jeszcze przed tegoroczną Paschą, na początku kwietnia, 
do Doniecka i Ługańska dotarły kolejne dwa TIRy z ze-
branymi darami. Są one rozdystrybuowywane wśród 
potrzebujących dzięki zaangażowaniu Cerkwi prawo-
sławnej na Ukrainie. 
 Organizacja 
zbiórek darów 
odbywała się 

z błogosławieństwa JE Metropolity Sawy, na prośbę prawosławnych hierar-
chów z rejonu Doniecka i Ługańska. Krótkie wideorelacje są dostępne na stro-
nie www.orthodox.fm. 
 Rozmiar odzewu wystosowanego przez Stowarzyszenie przerósł wszelkie 
oczekiwania. Ludzie dobrej woli zgłaszali się do terenowych oddziałów Brac-
twa o iarowując produkty spożywcze, ubrania, artykuły dziecięce, swój czas 
oraz środki inansowe. Lokalne zbiórki, w porozumieniu z Bractwem, organi-
zowały także organizacje nieprawosławne. Przelewy pieniężne oraz telefony 

z wyrazami po-
parcia otrzymy-
wano nawet 
z zagranicy. 
 Pomoc, z za-
łożenia, dociera 
do osób potrze-
bujących, które 
z różnych przy-
czyn nie są 
w stanie opuścić 
terenów obję-
tych działaniami wojennymi. Nie jest ważna ich narodo-
wość, język, którym się porozumiewają, wyznanie czy 
orientacja polityczna. Pomoc humanitarną otrzymały 
m. in. rodziny polskiego pochodzenia z Doniecka i okolic, 

a także ukraińskie rodziny, których krewni znaleźli schronienie w Polsce. Bractwo, za pośrednictwem Cerkwi pomaga 
tym, którzy tego najbardziej potrzebują. 
 Akcja trwa od jesieni 2015 r. i dzięki o iarno-
ści wielu osób Bractwo dostarczyło już ok. 
30 ton darów w dwóch transportach humanitar-
nych. Zgromadzonych jest jeszcze kilkanaście 
ton produktów i sprzętów (1 TIR), ale brakuje 
środków na opłacenie transportu. Wpłat można 
dokonywać na konto Bractwa: 
 

ING Bank Sląski: 
07 1050 1823 1000 0023 3349 8596 
Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne 

św. św. Cyryla i Metodego 
ul. Waryńskiego 30, 15–461 Białystok 

z dopiskiem „Pomoc dla Donbasu” 

Rozdanie ubrań 
w monasterze św. Olgi w Ługańsku 

Rozładunek łóżek w jednym ze szpitali w Ługańsku 

Dystrybucja pomocy w Towarzystwie Kultury Polskiej „Polonia” w Doniecku 
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Z życia naszej Szkoły 
ul. L. Waryńskiego 30    15–461 Białystok 

www.szkolacim.pl    www.facebook.com/szkolacim 
 Niepubliczne Gimnazjum św. św. 
Cyryla i Metodego w Białymstoku 
zajęło 6 miejsce w rankingu gimna-
zjów, które zdobyły największą licz-
bę tytułów laureata w Wojewódz-
kich Konkursach Przedmiotowych 
w województwie podlaskim. 
 W tym roku możemy się po-
chwalić 16 tytułami laureata! 

 21 marca w Szkole Podstawowej 
nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go w Białymstoku odbyło się uro-
czyste podsumowanie Wojewódz-
kich Konkursów Przedmiotowych 
dla uczniów szkół podstawowych 
w roku szkolnym 2015/2016. 
 Niepubliczna Szkoła Podstawo-
wa św. św. Cyryla i Metodego znala-
zła się w gronie trzech szkół woje-
wództwa podlaskiego, które uzy-
skały szesnaście tytułów laureata 
w Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych! 

 Od 1 kwietnia uczniowie naszej 
szkoły jedzą obiady sporządzone 
we własnej kuchni. Wielkim nakła-
dem sił p. Dyrektor Leny Ławniczuk 
oraz rodziców to, co wydawało się 
niemożliwe, zostało zrealizowane. 
Kuchnia została poświęcona 
24 marca przez opiekuna duchowe-
go szkoły o. Michała Czykwina. 

 Tradycją stało się, że w Paschal-
nym Tygodniu Swiętą Liturgię spra-
wuje władyka Grzegorz. Tak też 
było i w tym roku. 5 maja ucznio-
wie, rodzice, nauczyciele i pracow-
nicy szkoły oraz dyrekcja i przed-
stawiciele Bractwa podzielili się 
świąteczną radością. Podczas Litur-
gii śpiewał chór pod dyrekcją p. Ali 
Kamieńskiej. 
 Na zakończenie władyka Grze-
gorz pozdrowił wszystkich zebra-
nych oraz wręczył każdemu wielka-
nocną kraszankę. 

 Centralny etap konkursu poezji 
białoruskiej "Rodnaje słowa" odbył 
się 8 kwietnia w Domu Kultury 
w Bielsku Podlaskim. 
 Mimo dużej konkurencji naszym 
uczniom udało się zdobyć czołowe 
miejsca: 
I miejsce- Mikołaj Abramiuk 
II miejsce- Anna Iwaniuk 
III miejsce- Łukasz Chilimoniuk 
wyróżnienie- Olesia Butkiewicz 

 14 kwietnia w świetlicy odbyły 
się Swiąteczne Warsztaty Twórczo-
ści Rodzinnej. Dzieci wraz ze swoi-
mi rodzicami i młodszym rodzeń-
stwem malowały jajka woskiem, 
robiły zające z siana i świąteczne 
kartki na szkolny kiermasz. Prze-
pięknie dziękujemy rodzicom za 
poświęcony czas i moc wspólnej 
zabawy. 

Nasi laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 
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Z życia naszego Przedszkola 
ul. Rejtana 24    17–100 Bielsk Podlaski 

www.prawoslawneprzedszkole.pl 

 Dwudziestu czterech nauczycieli i uczniów gości-
ło w dniach 9–13 maja Niepubliczne Gimnazjum 
św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Było to 
trzecie spotkanie w ramach europejskiego dwulet-
niego projektu „VOLEurope – We Volunteer for Euro-
pe”, w którym od września 2015 r. uczestniczy nasza 
placówka. 
 Głównym celem projektu jest uświadomienie na-
stolatkom potrzeby brania aktywnego udziału w wo-
lontariacie, zapoznanie z przykładowymi aktywno-
ściami oraz zwiększenie umiejętności z zakresu 
przedsiębiorczości. 
 W trakcie pobytu goście z Turcji, Grecji, Rumunii, 

Włoch i Portugalii zapoznali się z działalnością m.in. Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS, Radia Orthodoxia, 
Fundacji Nowa Wola. Odwiedzili także Nadleśnictwo Zednia, gdzie uczestniczyli w akcji sprzątania lasu. Uczniowie 
uczestniczyli w zorganizowanych warsztatach, dzięki którym poznali tajniki programów Movie Maker oraz Pho-
toshop, a także nabyli podstawowe umiejętności tworze-
nia origami.  Uczęszczali także na lekcje wraz ze swoimi 
rówieśnikami z Polski. W czasie wolnym zwiedzili Biały-
stok i okolice, a także integrowali się z uczniami polskiej 
szkoły. 
 Dzięki dużemu zaangażowaniu Rodziców, uczniów 
i pracowników szkoły nasi partnerzy do tej pory bardzo 
miło wspominają przyjazd do naszego kraju. W planach 
projektowych, oprócz działań lokalnych czekają nas 
w przyszłym roku szkolnym wyjazdy do Turcji, Grecji 
i Portugalii. 

Piotr Makal 

Sprzątanie lasu 

Konferencja prasowa podsumowująca spotkanie w Polsce 

 22 maja w Centrum Edukacji 
i Promocji Kultury Białoruskiej 
w Szczytach odbyły się „Majowyja 
sustreczy”. Udział w występach 
i zabawie wzięły przedszkolaki 
wchodzące do zespołu „LANOK”. 
Spiewały piosenki w języku białoru-
skim i tańczyły. Malowały też ko-
szulki, które zabrały ze sobą. Na 
majówce była również pani Walen-
tyna Mielnik-Nikołajuk, dyrektor 
przedszkola. 

Ruszyła kampania społeczna 
„Postawmy na młodych” zorganizo-
wana przez Podlaską Fundację Roz-
woju Regionalnego. 21 kwietnia 
ogromne Jaja gościły w naszym 
przedszkolu. Smiechu i dobrej zaba-
wy było co niemiara. 
Dzieci ochoczo odpowia-
dały na pytania. Przy-
mierzały skorupy wiel-
kich Jaj…:) . Przybijały 
Jajom piątki, śpiewały 
piosenki, rozmawiały na 
temat hasła „Czym sko-
rupka za młodu nasiąk-
nie…”, a za grzeczne za-
chowanie dostawały 
kolorowanki o zarad-
nych, kreatywnych zachowaniach 

pt. ” Czym skorupka za młodu na-
siąknie…tym będzie mądrzejsza”. 
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wane i waloryzowane odpo-
wiednio do oczekiwań i intencji 
poszczególnych dziedziców. 
Zdarza się także, choć rzadko, 
fenomen programowego, ideo-
wego odrzucania, wypierania 
się jakiejś tradycji lub jej części, 
co jest milczącym przyjęciem 
racji posługującego się nią rów-
nież konkurenta. 

Konstantyn–Cyryl i Metody 
Fakty1 

 Pochodzili z Salonik, stąd są 
zwani sołuńskimi, soluńskimi 
braćmi. Sw. Metody urodził się 
około roku 815, zmarł 6 kwiet-
nia 885 r., najprawdopodobniej 
w Welehradzie, zaś św. Kon-
stantyn–Cyryl urodził się w 826 lub 
827 r., a zmarł 14 lutego 869 r. 
w Rzymie. 
 Początkowo mieszkali i kształcili 
się w Salonikach, gdzie poznali mó-
wiony język słowiański. Następnie 
Konstantyn został przyjęty do aka-
demii cesarskiej w Konstantynopo-
lu, studiował przede wszystkim teo-
logię patrystyczną, a około 847 r. 
został bibliotekarzem przy kate-
dralnym kościele Hagia Sophia i wy-
kładowcą w akademii (stąd przydo-
mek Konstantyn Filozof). Swięty 
Metody posiadł wykształcenie 
prawnicze i pracował początkowo 
(845–851) w administracji cesar-
skiej jako zarządca jednej z prowin-
cji, zamieszkałej przez ludność sło-

wiańską, następnie wstąpił do 
klasztoru na Olimpie w Bitynii (Azja 
Mniejsza). 
 W 855/856 Konstantyn wziął 
udział w poselstwie „do Sarace-
nów” (Arabów) i w Bagdadzie 
(a może w stołecznej podówczas Sa-
marze) prowadził dyskusje z teolo-
gami muzułmańskimi na temat mo-
noteizmu i dogmatów o Trójcy 
Swiętej. W drugą misję, do Chaza-
rów na Krymie, bracia udali się ra-
zem w 860/861, podejmując tam 
spór z przedstawicielami islamu 
i judaizmu, w dużej mierze na tema-
ty soteriologiczne, zwłaszcza w za-
kresie pojęcia narodu wybranego, 
stosunku Boga do Abrahama i pra-
wa do jego dziedzictwa. W Cherso-
nezie odnaleźli oni relikwie papieża 
św. Klemensa Rzymskiego, utopio-
nego tu w końcu I w.; jakąś część 
tych relikwii misjonarze wzięli ze 
sobą i zanieśli do Rzymu, resztę po-
nad sto lat później przeniesie do Ki-
jowa Włodzimierz Wielki, czyniąc 
z Klemensa na pewien czas główne-
go patrona Ziemi Ruskiej.2 
 Po wypełnieniu chazarskiej misji 
św. Metody wraca na Olimp i zosta-
je wybrany na igumena klasztoru. 
Obie te misje nie przyniosły widocz-

Aktualne korzyści z przeszłości 
 Każda wspólnota, konstytuując 
swą teraźniejszość, dąży do ukształ-
towania i określenia własnej tożsa-
mości. Jednym z głównych mechani-
zmów jest kody ikacja przeszłości, 
bowiem projekcja wspólnoty na 
swój własny temat musi zawierać 
także klarowną wizję czasu minio-
nego. Przeszłość dostarcza wspól-
nocie wzorców interpretacyjnych, 
dzieje rzeczywiste w obrębie historii 
kulturowej przekształcają się w ze-
spół mitów, z mitem początku 
i innych wydarzeń założycielskich 
na czele, czemu służą określone 
symbole, metafory, emblematy. Te 
wyszukane i wybrane tradycje uzy-
skują status normatywny, stając się 
zwornikiem grupy, która dzięki 
świadomości wspólnej przeszłości 
dysponuje repertuarem znaków 
identy ikacyjnych, pomagających jej 
zachować odrębność, wyróżniają-
cych ją od innych/obcych i pozwala-
jących legitymizować zjawiska te-
raźniejsze. Zapotrzebowanie na he-
roiczną wizję własnych dziejów, lo-
kowanie ich w wymiarze mitycz-
nym, sakralnym wzrasta w trud-
nych okresach, przy rekonstrukcji 
faktycznych czy wyimaginowanych 
wizji czaso–przestrzennych, przy 
konkurencji różnych wizji i inter-
pretacji, przy pojawiających się za-
grożeniach z zewnątrz i przy we-
wnętrznej dekonstrukcji wspólnoty, 
przy gorzej lub lepiej skrywanych 
kompleksach, przy poczuciu styg-
matyzacji, ekskluzji, alienacji. W ta-
kich wypadkach odwołanie do wiel-
kich przodków, którzy zostawili 
godne dziedzictwo, służy przedsta-
wieniu siebie jako prawowitego 
(jedynego, głównego) spadkobiercy. 
Legitymizacja prawa do dziedzictwa 
staje się nieraz jednym z głównych 
celów historii kulturowej wspólno-
ty, a samo dziedzictwo, rozumiane 
jako zapoczątkowana przez „ojców 
założycieli” tradycja, jest modelo-

Rola dziedzictwa kulturowego św. św. Braci Cyryla i Metode-
go w uwarunkowaniach współczesnej Europy 

Ikona Świętych z brackiej szkoły w Białymstoku 

1 Z najnowszych polskich publikacji 
chciałbym wskazać: Święci Konstantyn–
Cyryl i Metody – patroni Wschodu i Za-
chodu. Tom I: Apostołowie Słowian 
w dawnej Europie, t. II: Apostołowie Sło-
wian w nowożytnej Europie, red. A. Nau-
mow, Collegium Columbinum, Kraków 
2013 (Biblioteka Duchowości Europej-
skiej 5/1–2), jak też wcześniejszy tom 
z tej serii Uczniowie Apostołów Słowian 
– Siedmiu świętych mężów, red. 
M. Skowronek, G. Minczew, Collegium 
Columbinum, Kraków 2010 (Biblio-teka 
Duchowości Europejskiej 4), z podaną 
tam literaturą. 
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nych rezultatów, dostarczyły jednak 
gruntownych argumentów do pole-
miki z muzułmanami i żydami. Gdy 
czytamy najważniejszy dla prawo-
sławnej czci Braci ich Zywot napisa-
ny na dzień 11 maja przez Dymitra 
Tuptałę (to późniejszy święty me-
tropolita rostowski) widzimy, że 
polemika Konstantyna z muzułma-
nami i z żydami stanowi zasadniczą 
część utworu, o wiele ważniejszą 
niż późniejsze sprawy słowiańskie.3 
 W 862 r. do Konstantynopola 
przybyło poselstwo księcia moraw-
skiego Rościsława z prośbą o misjo-
narzy znających język słowiański, 
by móc przeciwdziałać wpływom 
łacińsko–niemieckim. Do tej misji 
cesarz Michał III wyznaczył właśnie 
Swiętych Braci, którzy najpewniej 
już wcześniej zajmowali się przekła-
dami tekstów religijnych. Konstan-
tyn ułożył autorski alfabet słowiań-
ski, zwany głagolicą; później, już na 
Bałkanach, powstanie nowy alfabet, 
silnie zgrecyzowany, który uzyska 
nazwę cyrylica, właśnie na jego 

cześć. Zarówno sprawa wzorów 
i starszeństwa alfabetów, jak i ich 
pełnione przez wieki kulturowe 
funkcje są do dziś przedmiotem 
ideologicznych dysput i manipulacji. 
W 863 r. Bracia z kilkoma uczniami 
(na pewno Kliment, Naum, Sawa, 
Angelary) przybyli na Morawy, na-
potykając silny opór i opozycję du-
chowieństwa niemieckiego oraz ich 
lokalnych popleczników. Z czasem 
przenieśli się do sąsiedniej Panonii, 
gdzie miejscowy książę Kocel stwo-
rzył im korzystne warunki do pracy 
apostolskiej. Niebawem zostali we-
zwani przez papieża Mikołaja I do 
Rzymu w celu wyjaśnienia niemiec-
kich oskarżeń. Po drodze zatrzymali 
się w Wenecji i tam, jesienią 867 r., 
Konstantyn na synodzie wystąpił 
w obronie praw każdego narodu do 
używania własnego języka w litur-
gii. Przy pomocy argumentów biblij-
nych, zwłaszcza z pism św. Pawła 
Apostoła, zwalczał tezę o wyłączno-
ści greki i łaciny jako jedynych 
chrześcijańskich języków liturgicz-
nych. Do Rzymu Bracia dotarli pod 
koniec 867 lub na początku 868 r. 
Nowy papież Hadrian II wyszedł im 
na spotkanie, adorując niesione reli-
kwie św. Klemensa, a następnie za-
akceptował stosowanie w liturgii ję-
zyka słowiańskiego i jego alfabetu. 
Słowiańskie księgi liturgiczne zosta-
ły złożone na ołtarzach rzymskich 
bazylik, odprawiono nabożeństwa 
po słowiańsku. Hadrian II udzielił 

sakry biskupiej Metodemu oraz po-
lecił wyświęcić kilku jego uczniów 
na kapłanów, diakonów i lektorów. 
Z powodu postępującej choroby 
młodszego brata misjonarze pozo-
stali w Rzymie, tutaj Konstantyn 
złożył śluby zakonne przyjmując 
imię Cyryla, a po rychłej śmierci zo-
stał pochowany w bazylice św. Kle-
mensa. Kościół ten i domniemane 
miejsce pochówku otoczone są reli-
gijnym i politycznym kultem przez 
wiele słowiańskich narodów. Sło-
wacy rozmieścili pamiątkowe tabli-
ce na całym domniemanym szlaku 
wędrówki z Moraw do Rzymu 
(Akwilea, Wenecja, Rawenna), jak 
również w rzymskich kościołach. 
Swięty Metody po śmierci brata 
wrócił do Panonii jako legat apo-
stolski, otrzymując nominację na 
metropolitę wskrzeszonej metropo-
lii w Sirmium (obecnie Sremska Mi-
trovica w Serbii). Wywołało to no-
we kon likty z episkopatem nie-
mieckim (zwłaszcza Passawy i Sal-
zburga), który na blisko trzy lata 
uwięził Metodego i niektórych 
uczniów w Szwabii. Uwolniony 
w maju 873 r. dzięki stanowczej in-
terwencji kolejnego papieża, Jana 
VIII, Metody został ponownie we-
zwany do Rzymu w celu wyjaśnie-
nia oskarżeń o charakterze teolo-
gicznym i kulturowo–językowym. 
 Po czasowym zakazie stosowa-
nia języka słowiańskiego w liturgii 
Jan VIII ostatecznie potwierdził pra-
wa Metodego na arcybiskupstwo 
morawskie i urząd legata apostol-
skiego dla ewangelizacji Słowian, 

Papież Hadrian II. za: www.wikipedia.org 

Absyda kościoła św. Klemensa w Rzymie. za: www.wikipedia.org 

2 A. Naumow, Święty Klemens Rzymski 
we wczesnym prawosławiu słowiańskim, 
w: Wiara i poznanie. Księga pamiątkowa 
dedykowana Jego Eminencji Profesorowi 
Sawie (Hrycuniakowi), Prawosławnemu 
Metropolicie Warszawskiemu i całej Pol-
ski. Red. H. Paprocki ed al., Uniwersytet 
w Białymstoku, Białystok 2008, s. 418–
430. 
3 Polski przekład M. Kuczyńskiej w BDE 
5/1, s. 83–105. 
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zaaprobował używanie języka sło-
wiańskiego w liturgii jako języka 
pomocniczego. Jednocześnie usta-
nowił sufraganię w Nitrze z bisku-
pem sufraganem Wichingiem, przy-
wódcą opozycyjnego duchowień-
stwa łacińsko–niemieckiego. 
 W 881 r. Metody odbył podróż 
do Konstantynopola, gdzie patriar-
cha i cesarz wyrazili uznanie dla je-
go działalności i gdzie zostawił sło-
wiańskie księgi i uczniów. Po po-
wrocie na Morawy zajął się tłuma-
czeniem dalszych części Pisma 
Swiętego, dzieł Ojców Kościoła oraz 
bizantyjskiego zbioru prawa ko-
ścielnego i świeckiego (tzw. Nomo-
kanon). Przed śmiercią wyznaczył 
następcę na arcybiskupiej stolicy 
w osobie Morawianina – św. Go-
razda, którego jednak Rzym nie za-
akceptował. Duchowieństwo nie-
mieckie zorganizowało prześlado-
wania grecko–słowiańskich misjo-
narzy i misja upadła. 

Domysły 
 Powyższe fakty zostały zrekon-
struowane na podstawie tekstów, 
mających charakter źródłowy. Są to 
przede wszystkim żywoty świętych 
Braci i ich najbliższych uczniów 
(Klimenta, Nauma), listy papieskie 
i inne teksty łacińskie. Istnieje gru-
pa tekstów wtórnych, powstałych 
w późniejszych wiekach, które są 
już efektem mniej lub bardziej świa-
domego manipulowania faktami. 
Niestety, nie tylko pamięć kulturo-
wa poszczególnych zainteresowa-
nych narodów, ale także nauka ule-
ga patriotycznym emocjom i nie dba 
o rozdzielanie tego, co wydarzyło 
się naprawdę od tego, co mogło się 
wydarzyć lub co zostało później 
przedstawione jako fakty. 
 Z takich, niepotwierdzonych 
źródłami, a co najwyżej legendarny-
mi przekazami, wydarzeń należy 
wymienić: słowiańskie pochodzenie 
Braci, przedmorawskie misje wśród 
Słowian, działalność na terenie Dal-
macji i ich powiązanie ze św. Hiero-
nimem, ochrzczenie przez nich buł-
garskiego władcy Borysa, ochrzcze-
nie czeskiego księcia Borzywoja 
i jego żony Ludmiły, obecność Braci 

u Piasta Kołodzieja, u Włodzimierza 
kijowskiego, (arcy)biskupia sakra 
Konstantyna–Cyryla, wykorzystanie 
przez Konstantyna istniejących 
wcześniej i znalezionych na Krymie 
ruskiego pisma i ksiąg. Legendarne 
są opowieści o losach poszczegól-
nych uczniów, zwłaszcza Gorazda, 
o relikwiach itp. Część z tych legen-
darnych przekazów znalazła odbicie 
w encyklice Grande munus Leona 
XIII (1880). 
 Misja cyrylometodejska na połu-
dniowych ziemiach polskich wzbu-
dza ogromne kontrowersje, mimo 
że punkt wyjścia do tych rozważań 
znajduje się w Żywocie Metodego 
w informacji o „pogańskim księciu 
silnym wielce, siedzącym w/na Wi-
śle”, który został ponoć ochrzczony 
przez morawskiego arcybiskupa. 
Polska myśl polityczna na ogół nie 
może się pogodzić z tezami 
o chrzcie jakiegokolwiek skrawka 
ziem małopolskich, wielkopolskich 
i śląskich przed Mieszkiem i w ob-
rządku niełacińskim. Kwestionuje 
wszelkie ślady takiej obecności, wi-
dząc w nich zagrożenie dla monoli-
tycznej wizji katolickiego i łaciń-
skiego państwa polskiego, poddane-
go woli rzymskiego 
ponte iksa. Pozostaje to 
jednak w sprzeczności 
z Magisterium Kościoła 
rzymskiego – o chrystia-
nizacji Polaków przez 
Cyryla i Metodego, przy-
najmniej częściowej, 
mówią dokumenty pa-

pieża Leona XIII, Jana XXIII, Pawła 
VI i Jana Pawła II4. Takie stanowi-
sko rozpowszechniło się dopiero w 
czasach nowożytnych, w opozycji 
do rosyjskich manipulacji kultem 
Swiętych Braci i alfabetem cyrylic-
kim jako symbolem ich misji. Przed-
tem, aż do połowy XIX w. w kalen-
darzu rzymskim Bracia igurowali 
jako święci patroni i apostołowie 
właśnie Polski. Sytuacja uległa czę-
ściowej zmianie po ogłoszeniu ich 
przez Jana Pawła II współpatrona-
mi Europy (1980). 

ciąg dalszy w kolejnym numerze 
 

Aleksander Naumow 
Wenecja 

Miejsce pochówku św. Cyryla 
– kościół św. Klemensa w Rzymie. za: www.rzym.it 

4 W encyklice Grande mu-
nus czytamy o Metodym: 
„W tym też czasie starał się 
o to, aby światło Ewangelii 
św. także w Polsce zajaśnia-
ło, a dotarłszy tamże przez 
księstwo Halickie, stolicę 
biskupią we Lwowie zało-
żył. Stamtąd, jak niektórzy 
piszą, na Ruś właściwą 
zaszedłszy, tron biskupi 
w Kijowie założył.”, Już 
bardziej ostrożnie pisze 
o nim w Magni ici eventus 
Jan XXIII: „...przywiódł do 
wiary chrześcijańskiej 
oprócz Morawian, Słowa-
ków i Słoweńców także 

Czechów, Polaków, Chorwatów oraz – 
przez swoich wychowanków – Serbów, 
Mecedończyków, Bułgarów, a przy ich 
pomocy także Ukraińców, Rosjan i Bia-
łorusinów”. Powtarza to Paweł VI 
w Antiquae nobilitatis. Nawet Jan Paweł 
II napisał, że „o dzieło Braci z dalekiego 
Solunia otarły się także początki chrze-
ścijaństwa w Polsce”, Slavorum Apostoli 
24. Por. Cyryl i Metody Apostołowie 
i nauczyciele Słowian. Studia i dokumen-
ty. Cz. 2: Dokumenty, red. J. S. Gajek, L. 
Górka, KUL,Lublin 1991, s. 110, 124, 
131, 183. 
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Cerkwie Wilna 
Cerkiew Świętego Ducha  

Wielu turystów z Polski z sentymentem odwiedza Wilno. Są wśród nich prawosławni, dla których wyjazd częściej staje 
się pielgrzymką, niż wycieczką. Jest tam bowiem wiele bardzo starych cerkwi prawosławnych oraz relikwie Trzech Wileń-
skich Męczenników, którym warto się pokłonić. Należy również pamiętać o naszej wspólnej historii. O tym, że kiedyś Pod-
lasie było częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Wybrałem się i ja. Najpierw zacząłem szukać informacji. Przy czytaniu informatorów pełnych „prawd, półprawd i nie-
prawd” co rusz przypominały mi się słowa księdza Tischnera o trzech prawdach góralskich... Spróbujmy więc spojrzeć na hi-
storię Prawosławia i cerkwi wileńskich z punktu widzenia człowieka prawosławnego i chociaż trochę ułatwić ich zwiedzanie. 

 Cerkiew Swiętego Ducha, 
a w zasadzie cerkiew pod wezwa-
niem Zesłania Ducha Swiętego na 
Apostołów, mieści się na Starym 
Mieście w kompleksie monaster-
skim pod adresem Aušros Vartų 10 (wcześniej ulica Ostrobramska). 

Znaczenie 
 Cerkiew Swiętego Ducha to 
w zasadzie obecnie najważniejsza 
świątynia prawosławna na Litwie. 
W ciągu prawie dwóch stuleci pozo-
stawała jedyną prawosławną świą-
tynią w Wilnie. Podobnie powstały 
pod jej skrzydłami monaster. 
W najtrudniejszych dla prawosław-
nych czasach w tej cerkwi rozlegało 
się słowo świętej wiary. 
 W świątyni od kilku wieków 
znajdują się niepodlegające rozkła-
dowi relikwie świętych Wileńskich 
Męczenników Antoniego, Jana i Eu-
stachego. 
 Sciany tej świątyni widziały ro-
syjskich carów, osoby z domu cesar-
skiego, najważniejszych urzędni-
ków państwowych i wielmożów 
Rosji. Honorowymi członkami Brac-
twa Swiętego Ducha byli członko-
wie carskiej rodziny, w tym wszy-
scy cesarscy następcy tronu. 
 Cerkiew monasterska Swiętego 
Ducha jest w zasadzie świątynią 
katedralną, w monasterze mieści się 
bowiem rezydencja metropolity 
Wileńskiego i Litewskiego. 
 To wspaniały pomnik historii 
i architektury. 

Powstanie cerkwi 
 Po zawarciu w 1596 r. unii brze-
skiej – zakładającej podporządko-
wanie Cerkwi Prawosławnej papie-

żowi rzymskiemu i uznanie dogma-
tów Kościoła katolickiego – nastały 
ciężkie czasy dla prawosławnych 
Litwy. Wszystkie prawosławne cer-
kwie w Wilnie zostały zamknięte, 
a monaster Swiętej Trójcy oddany 
unitom. 
 Cała wileńska metropolia zosta-
ła przekształcona w unicką, a kró-
lewskim dekretem z 1596 r. surowo 
zabroniono budowy świątyń pra-
wosławnych. Jednakże siostrom 
Wołowicz – dzięki znaczącej pozycji 
ich mężów w litewskim społeczeń-
stwie – udało się wybudować cer-
kiew Swiętego Ducha. Początkowo 
drewniana cerkiew została wybu-
dowana za środki Teodory (żona 
wojewody brzeskiego) i Anny (żona 
wojewody smoleńskiego) w 1597 r. 
Swiątynia stanęła przy ulicy Wiel-
kiej, prawie naprzeciw monasteru 
Swiętej Trójcy, na działce należącej 
do sióstr Wołowicz. Według wów-
czas obowiązującego prawa władze 
nie mogły zabronić szlachcie swo-
bodnego dysponowania swoją wła-
snością. Miejsce, gdzie powstała 
cerkiew, stało się azylem dla prawo-
sławnego Bractwa Swiętej Trójcy. 
Niedługo przedtem utraciło ono 
cerkiew Swiętej Trójcy przekazaną 
unitom. 
 Wkrótce Bractwo zmieniło na-
zwę na Swiętego Ducha i zaczęło 
grupować wokół tej świątyni swoje 
siły i jednostki – szkołę, drukarnię, 
przytułek. Z czasem świątynia stała 
się monasterską (prawdopodobnie 
od 1609 r.). 
 W 1633 r. metropolitą kijow-
skim został Piotr Mohyła i prawo-
sławie zaczęło odzyskiwać dawną 

siłę. W 1634 r. za zgodą króla Wła-
dysława IV na miejscu starej drew-
nianej cerkwi została wybudowana 
nowa murowana świątynia Swięte-
go Ducha z głównym ołtarzem ku 
czci Zesłania Ducha Swiętego na 
apostołów. W cerkwi powstały też 
dwa ołtarze boczne. Jeden pod we-
zwaniem apostoła Jana Teologa 
i drugi pod wezwaniem Swiętych 
Równych Apostołom Konstantyna 
i Heleny. Swiątynia została całkowi-
cie ukończona w 1640 r. 

Zniszczenia i odbudowy 
 W 1654 r. w konsekwencji za-
warcia ugody perejasławskiej wy-
buchła wojna polsko–rosyjska, na-
stępnie w 1655 rozpoczęła się 
II wojna północna ze Szwedami. 
Niegdyś kwitnący kraj zamienił się 
w rozgrabione ruiny. W 1655 r. woj-
ska rosyjskie wkroczyły do Wilna. 
W 1661 r. polscy żołnierze ponow-
nie zajęli miasto. Położenie prawo-
sławnych znowu się pogorszyło. 
Bractwo zostało oskarżone o zdra-
dę, pomoc Moskwie i ukrywanie 
przestępców. Mnisi stopniowo się 
rozpraszali, lecz szkoła przy świąty-
ni wciąż trwała. 
 W 1677 r. w świątyni na zapro-
szenie zwierzchnika monasteru 
Swiętego Ducha i rektora szkoły 
brackiej Klimenta Trizny kazania 
wygłaszał czernihowski hieromnich 
Dymitr, późniejszy metropolita Ro-
stowski i święty. 
 Od 1702 do 1708 r. Wilno zaj-
mowali kolejno żołnierze szwedzcy 
i rosyjscy, następnie do miasta za-
witał głód, który w ciągu dwóch lat 
zabrał 30 tys. istnień. Szwedzi – 
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podczas swojej bytności – poważnie 
zdewastowali monaster i cerkiew. 
Dużą pomoc materialną przy ich 
odbudowie okazał w 1708 r. car 
Piotr I. 
 Częste, niszczycielskie pożary, 
które dotykały Wilno, nie oszczę-
dzały monasteru Swiętego Ducha. 
Odbudowany przez Piotra I 
w 1749 r. spalił się razem z cerkwią. 
Pozostały tylko ściany. Ro-
syjski rząd znowu wydzie-
lił pieniądze na odbudowę 
– 6000 rubli. Prace rekon-
strukcyjne prowadzone 
pod kierownictwem archi-
tekta Jana Krzysztofa Glau-
bitza przedłużyły się do 
1753 r. Roboty wewnątrz 
cerkwi trwały jeszcze dłu-
żej. Nawiasem mówiąc, ten 
architekt przyłożył swoją 
rękę do wielu znakomitych 
pomników architektury 
w Wilnie. 
 Przy prawie całkowi-
tym zaniku prawosław-
nych mieszkańców w Wil-
nie monaster Swiętego 
Ducha został ostatnim 
miejscem, gdzie odprawia-
ne były prawosławne na-
bożeństwa. Dlatego jego 
istnienie miało ogromne 
znaczenie dla wiernych. 
Klęski bractwa na tym się 
jednak nie zakończyły. 
W 1794 r. Polacy ograbili 
monaster i poturbowali osiemdzie-
sięcioletniego namiestnika 
(przeora). 
 Za odrodzenie świątyni i całego 
monasteru można uważać 11 sierp-
nia 1794 r., gdy Wilno zostało ogło-
szone gubernią imperium rosyjskie-
go. Monaster został określony jako 
państwowy drugiej klasy i przydzie-
lono mu odpowiednią gażę. 
 Podczas wojny Francuzami 
w 1812 r. z świątynia została poważ-
nie uszkodzona i zbezczeszczona 
przez żołnierzy napoleońskich, któ-
rzy urządzili w niej kuchnię, uszko-
dzili ikonostas, spalili wrota królew-
skie, rozbili posadzki, zakopcili ścia-
ny. Po wojnie świątynia została do-

prowadzona do jak najlepszego po-
rządku. Srodki na to przekazał wi-
leński kupiec pierwszej gildii Alek-
sander Nikołajewicz Słucki. 
 W 1833 r. po zabiegach probosz-
cza Platona Rudinskiego i księcia 
Dołgorukowa (wileńskiego generał–
gubernatora) podniesiono zaszere-
gowanie monasteru do pierwszej 
klasy, co spowodowało poprawę 

sytuacji materialnej. W 1837 r. – za 
imperatora Mikołaja I – z kasy pań-
stwowej i cerkiewnej zostały wy-
dzielone środki na przebudowę 
świątyni w celu likwidacji podo-
bieństw do kościoła katolickiego. 
Odsłonięto sklepienia, nadbudowa-
no kopułę i położono metalowe po-
szycie dachu. Po przebudowie pod 
kierownictwem połockiego diece-
zjalnego architekta świątynia przy-
jęła zewnętrzną postać, która 
w znacznej mierze zachowała się do 
dzisiaj. Za środki podarowane przez 
wileńskiego generał–gubernatora 
F. J. Mirkowicza wybudowano bra-
mę korpusu monasterskiego w stylu 
rosyjsko–bizantyjskim. 

 Rok 1839 stał się bardzo znaczą-
cy w historii litewskiego prawosła-
wia. Dzięki staraniom byłego unic-
kiego hierarchy – arcybiskupa li-
tewskiego i wileńskiego Józefa 
(Siemaszko) – 650 tysięcy unitów 
wróciło na łono prawosławia. 
 W 1868 r. arcybiskup Józef zo-
stał pochowany w dolnej cerkwi, 
w murowanym grobowcu, który 

sam sobie przygotował. 
 W 1873 r. zakończono 
kolejne prace przy świąty-
ni i dzwonnicy. Z inicjaty-
wy wileńskiego generał–
gubernatora M. N. Mu-
rawjowa usunięto elemen-
ty barokowe, pojmowane 
jako wpływ katolicyzmu. 
 W 1908 r. arcybiskup 
Nikander (Mołczanow) 
rozpoczął kapitalny re-
mont wewnątrz świątyni. 
Pilastry zostały pokryte 
sztucznym białym marmu-
rem, a ornamenty wyma-
lowane białą olejną farbą. 
Ikonostas został odnowio-
ny przez petersburską 
irmę Zewierżejewa, a iko-

ny przez I. P. Trutniewa. 
 Podczas pierwszej woj-
ny światowej w sierpniu 
1915 r. zostali ewakuowa-
ni mieszkańcy monasteru, 
za wyjątkiem dwóch hie-
romnichów i jednego hie-

rodiakona. 
 Swiątynia mocno ucierpiała 
w czasie drugiej wojny światowej 
i była odbudowywana przy znacz-
nej pomocy Patriarchy Moskiew-
skiego i całej Rusi Aleksego I 
(Simanskiego). 
 W powojennych czasach ateizmu 
cerkiew i monaster Swiętego Ducha 
nie tylko przetrwały, lecz i wyraźnie 
się zmieniły. W 1960 r. wykonano 
ogrzewanie, a w 1976 cały kom-
pleks monasterski został podłączo-
ny do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
W 1982 r. zrekonstruowano i po-
święcono boczny ołtarz Jana Teolo-
ga w głównej świątyni. 
 

za: wikipedia.org 
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Relikwie Świętych Męczenników 
Wileńskich 

 Po straceniu w 1347 r. męczenni-
ków Antoniego, Jana i Eustachego 
w dębowym gaju na obrzeżach Wilna 
to miejsce zaczęło być czczone przez 
prawosławnych. W ciągu dwóch lat 
chrześcijanie przy poparciu drugiej 
żony wielkiego księcia litewskiego 
Olgierda, Julianny, uprosili sobie do 
modlitw miejsce kaźni świętych. Tu 
została wybudowana drewniana 
cerkiew pod wezwaniem Swiętej 
Trójcy. Jej ołtarz, według przekazów, 
znalazł się na miejscu dębu, na któ-
rym Męczennicy zostali powieszeni. 
Do tej świątyni zostały przeniesione 
z wileńskiej cerkwi Swiętego Mikoła-
ja ich niepodlegające rozkładowi 
relikwie. W cerkwi Swiętej Trójcy 
relikwie były dostępne do adoracji 
do 1596 r. 
 Po zawarciu unii bazylianie 
przenieśli relikwie do cerkwi Apo-
stoła Piotra. W 1655 r. po zdobyciu 
Wilna przez wojska rosyjskie zosta-
ły przeniesione do prawosławnej 
cerkwi Zesłania Ducha Swiętego na 
Apostołów. Po opuszczeniu miasta 
przez wojska rosyjskie relikwie 
ukryto w piwnicy pod głównym 
ołtarzem świątyni, zaś wejście do 
niej zostało zamknięte. 
 W 1814 r. wyjęto relikwie 
z ukrycia. Na podstawie ukazu cara 
Mikołaja I powołano komisję do ich 
zbadania. W 1826 r. relikwie Swię-
tych Męczenników Wileńskich – po 
potwierdzeniu ich autentyczności – 
zostały udostępnione do powszech-
nej adoracji. 
 W 1850 r. arcybiskup Wileński 
i Litewski Józef (Siemaszko) z wła-
snych środków urządził dolną cer-
kiew, wybudował wygodne zejście 
do niej i zainicjował przeniesienie 
relikwii. Ikony do ołtarza dolnej 
cerkwi ku czci Męczenników Wileń-
skich zostały napisane przez akade-
mika Chruckiego, a poświęcenie 
nastąpiło 14 kwietnia 1851 r. Za 
datki para ian i arcybiskupa zbudo-
wano tłoczony z brązu relikwiarz, 
w którym spoczęli Swięci. 
 Podczas pierwszej wojny świato-
wej w sierpniu 1915 r. relikwie 

Swiętych Męczenników Wileńskich 
ewakuowano do Moskwy. Początko-
wo były przechowywane w Mona-
sterze Dońskim. W lipcu 1920 r. 
władze bolszewickie urządziły po-
kazowy proces sądowy. Nie bacząc 
na protesty patriarchy Tichona, sąd 
postanowił: „Tak zwane relikwie 
wileńskich świętych, a w rzeczywi-
stości zmumi ikowane trupy prze-
kazać do muzeum starożytności. 
Broszury „Страдания Виленских мучеников“, skon iskowane w Mo-
nasterze Dońskim, zniszczyć. Wyrok 
ostateczny.” Relikwie zostały 
umieszczone w moskiewskim mu-
zeum ateistycznej propagandy. 
 Po zabiegach Patriarchy Mo-
skiewskiego i całej Rusi Aleksego I 
w lipcu 1946 r. relikwie Męczenni-
ków Wileńskich zostały przekazane 
do dyspozycji patriarchatu. Kilka 
dni znajdowały się one w moskiew-
skim soborze Bogojawleńskim. 
26 lipca 1946 r. wróciły do Wilna. 
Do połowy 1997 r. relikwie spoczy-
wały w dolnej cerkwi pod wezwa-
niem Męczenników Wileńskich. 
Później z błogosławieństwa Metro-
polity Wileńskiego i Litewskiego 
Chryzostoma (Martiszkina) zostały 
przeniesione do górnej cerkwi 
Swiętego Ducha. Dzisiaj tam wła-
śnie można się im pokłonić na środ-
ku świątyni. 

Architektura cerkwi 
 Cerkiew Swiętego Ducha jest 
jedyną na Litwie prawosławną 
świątynią z wyraźnymi cechami 
wileńskiego baroku. Spokojna sy-
metryczna sylweta z dwiema nie-
wielkimi wieżami i wysoką na 49 m 
kopułą jest dopełniona stojącą obok 
masywną wysoką dzwonnicą. 
 Ogólna kompozycja cerkwi ma 
wiele cech kościołów jezuickich.  
Cerkiew została zbudowana na pla-
nie krzyża łacińskiego charaktery-
stycznego dla kościołów katolickich. 
Nad skrzyżowaniem nawy głównej 
i poprzecznej umieszczono kopułę 
na wysokim bębnie. 
 Kiedyś między wieżami był falisty 
barokowy fronton, a po jego bokach 
podtrzymujące woluty (elementy 
architektoniczne w formie spirali lub 

zwoju). Po zakończonych w 1873 r. 
przeróbkach elementy te zostały 
jednak usunięte. Wznosząca się obok 
cerkwi późnobarokowa wysoka 
dzwonnica została przebudowana 
w stylu klasycystycznym. 
 Wnętrze świątyni zdobi cenne 
dzieło sztuki barokowej – drewnia-
ny trzypoziomowy ikonostas. Został 
on wykonany w latach 1753–1756 
według projektu luteranina Jana 
Krzysztofa Glaubitza po wielkim 
pożarze w 1749 r. 

Monaster Świętego Ducha 
 Znaczącym wydarzeniem dla 
Wilna stał się przyjazd w lipcu 
1588 r. patriarchy konstantynopoli-
tańskiego Jeremiasza II. Patriarcha 
zatwierdził „сие угодное Богу Братство” („to miłe Bogu Bractwo”) 
działające od 1585 r. przy świątyni 
Swiętej Trójcy i nadał mu prawo 
stauropigii. Oznaczało to bezpośred-
nią zależność od patriarchy konstan-
tynopolitańskiego, niezależność od 
lokalnej władzy cerkiewnej i szcze-
gólne przywileje. W wydanym roz-
porządzeniu nakazał Bractwu pro-
wadzić szkołę do nauczania języka 
greckiego, łacińskiego i rosyjskiego 
oraz drukarnię do wydawania ksiąg 
Pisma Swiętego. 
 Na unijnym Soborze Brzeskim 
w 1596 r. wszystkich ośmiu przed-
stawicieli wileńskiego bractwa pra-
wosławnego wypowiedziało się 
przeciw unii z Kościołem Katolic-
kim. Wileński monaster Swiętej 
Trójcy stał się azylem dla prześlado-
wanego Stefana Zizani, który wygło-
sił tutaj odważne kazanie przeciw 
unii. Po tym kazaniu unicki metro-
polia Hipacy Pociej nakazał opieczę-
tować cerkiew i „uczyć rozumu” 
prawosławnych. Bractwo wydawało 
również książki polemizujące z unią. 
 To sprawiło, że wkrótce cerkiew 
i monaster Swiętej Trójcy przeszły 
pod władanie unitów. Prawosławne 
Bractwo Swiętej Trójcy przeniosło 
się do nowo wybudowanej cerkwi 
Swiętego Ducha i od niej przyjęło 
swoją nową nazwę. Tam też został 
wkrótce otwarty monaster. Po prze-
prowadzce prawa uzyskane od pa-
triarchy Jeremiasza II przeszły na 
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nowy monaster Swiętego Ducha. 
Cerkiew i monaster Swiętego Ducha 
zawsze pozostawały w rękach pra-
wosławnych i nigdy nie przyjęły unii. 
 Pierwszym przełożonym mona-
steru Swiętego Ducha został Leon-
cjusz Karpowicz. Jego następcą był 
arcybiskup połocki Melecjusz Smo-
trycki. W latach 1629–1633 na-
miestnikiem monasteru był Józef 
(Bobrykowicz), późniejszy biskup 
Mścisławski i Mohylewski. 
 Przy monasterze Swiętego Du-
cha działała bracka szkoła – zwana 
kolegium. Szkoła ta miała całkiem 
wysoki poziom nauczania. Składała 
się z pięciu klas. Były w niej wykła-
dane te same przedmioty, co w wi-
leńskiej akademii jezuickiej. Dzięki 
majętnym członkom Bractwa szkoła 
mogła zatrudniać najlepszych nau-
czycieli. Dla studentów tej placówki 
w 1618 r. zostały opracowane i wy-
drukowane podręczniki „Словарь” 
i „Словенская Грамматика”. Na 
nich uczyły się tysiące ludzi, w tym 
i wielki Michał Łomonosow. 
 Pierwszym rektorem brackiej 
szkoły był pierwszy przełożony 
monasteru Leoncjusz Karpowicz. 
Jego następcą został Melecjusz Smo-
trycki. Tutaj też wykładał znany 
Cyryl Lukaris, który później został 
patriarchą konstantynopolitańskim. 
 Drukarnia przy monasterze za-
kończyła swoją działalność 
w 1648 r. Po pożarze w 1749 r., gdy 
ucierpiały budynki kolegium, za-
kończyła się również działalność 
szkoły. 
 Dzięki wsparciu możnych opie-
kunów monaster Swiętego Ducha 
miał w pierwszej połowie XVII w. 
16 męskich i 2 żeńskie monastery 
ilialne. Mnisi ze Swiętego Ducha 

byli wybierani na przeorów innych 
monasterów. W taki sposób wpływ 
tej wspólnoty rozszerzał się w li-
tewskiej części metropolii kijow-
skiej. Z monasteru Swiętego Ducha 
wychodzili prawosławni biskupi 
Litwy i Białorusi oraz znaczący 
działacze cerkiewni. 
 Po rozbiorach Rzeczypospolitej 
monaster Swiętego Ducha prze-
szedł wraz z cerkwią pod jurysdyk-
cję diecezji mińskiej. W 1797 r. mo-
naster został zakwali ikowany do 
drugiej klasy etatowej. Staraniem 
archimandryty Joela Kotowicza mo-
naster w 1833 r. został podniesiony 
do pierwszej klasy z corocznym 
do inansowaniem z kasy państwo-
wej w wysokości 4176 rubli. 
 W tym czasie już wileńscy arcy-
biskupi byli równocześnie zwie-
rzchnikami monasteru. Pierwszym 
z nich był arcybiskup, później me-
tropolita Józef (Siemaszko). Za jego 
czasów w monasterze żyło pięciu 
mnichów. Za archimandryty Platona 
(Gorodeckiego) w monasterze osie-
dliło się kilku mnichów z monaste-
rów kostromskich. W 1840 r. było 
już piętnastu mnichów, a obecnie 
jest ich dwunastu. 
 W 1904 r. w monasterze pocho-
wano arcybiskupa Juwenaliusza 
(Połowcewa), kierującego diecezją 
od 1898 r. Doprowadził on do 
znacznego rozwoju wspólnoty, któ-
ra po okresie zastoju ponownie sta-
ła się jedną z większych pod wzglę-
dem liczby mnichów w zachodniej 
części Imperium Rosyjskiego. 
 W roku 1960 decyzją lokalnych 
władz zamknięto wileński żeński 
monaster Marii Magdaleny, a jego 
budynki skon iskowano. Ihumenia 
i 27 sióstr monasteru przeniosły się 

do jednego z budynków monasteru 
Swiętego Ducha. 
 Obecnie za jednym murem znaj-
dują się dwa monastery: żeński 
i męski. Są to jedyne działające na 
Litwie monastery prawosławne. 

Czasy obecne 
 Za metropolity Wileńskiego 
i Litewskiego Chryzostoma w latach 
90. ubiegłego wieku świątynia zo-
stała odrestaurowana. W latach 
1996–97 wykonano kapitalny re-
mont pokrycia podłogi, zmieniono 
drewniane legary na metalowe, 
a samą podłogę wyłożono płytkami 
ceramicznymi. Rozszerzono rów-
nież cerkiew dolną wykonując do-
datkowe wejście do niej. Wszystkie 
budynki cerkiewne zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz zostały 
odnowione. 
 W lipcu 1997 r. świętowano 400
–lecie budowy świątyni Zesłania 
Swiętego Ducha na Apostołów i 650
–lecie śmierci Męczenników Wileń-
skich. Diecezję odwiedził wtedy 
Patriarcha Moskiewski Aleksy II. 
W tej świątyni odsłużył całonocne 
czuwanie i Liturgię. 
 W 1993 r. w monasterze Swięte-
go Ducha została urządzona pu-
bliczna biblioteka z literaturą reli-
gijną. Księgozbiór obejmuje już oko-
ło 15 tys. tomów. Przy monasterze 
zorganizowano zaoczną naukę 
w Moskiewskim Prawosławnym 
Instytucie Teologicznym Swiętego 
Tichona. W niedziele duchowni pro-
wadzą spotkania ze świeckimi, dys-
kutując z nimi o problemach wiary 
i życia. Na terenie monasteru działa 
niewielki hotel dla pielgrzymów, 
a przez ostatnie lata brać monaster-
ska organizuje bezpłatne obiady dla 
potrzebujących. 
 W cerkwi monasteru Swiętego 
Ducha codzienne są odprawiane 
nabożeństwa. W każdą sobotę 
w dolnej cerkwi jest odprawiana 
Liturgia i litia ku pamięci metropoli-
ty Józefa Siemaszko. W niedziele 
podczas nabożeństwa wieczornego 
jest czytany akatyst do świętych 
Męczenników Wileńskich. 

Aleksy Kordiukiewicz 

Brama wejściowa do monasteru. za: www.itbook.lt 
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 W 1915 r. wielu wiernych, zna-
komita większość duchowieństwa 
i hierarchii oraz większość instytu-
cji cerkiewnych z zachodnich guber-
ni Imperium Rosyjskiego została 
ewakuowana w głąb Rosji. Według 
statystyk Komitetu Wielkiej Księż-
nej Tatiany rodzinne strony opuści-
ło ponad 3 miliony ludzi, głównie 
wyznania prawosławnego. Niektó-
rzy historycy mówią o liczbie dwu-
krotnie większej. Z samej tylko gu-
berni grodzieńskiej obejmującej 
m.in. powiaty: białostocki, bielski, 
grodzieński i sokólski wyjechało 
około 800 tys. ludzi. Pozostawione 
bez opieki świątynie stały się obiek-
tem licznych dewastacji i grabieży. 
Zycie cerkiewne zaczęło się tutaj 
odradzać dopiero w 1918 r. wraz 
z powrotem prawosławnych z bie-
żenstwa. 
 Po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę prawosławie stało się 
drugim pod względem liczby wier-
nych wyznaniem w kraju. Według 
spisu z 1931 r. Kościół prawosław-
ny skupiał 3 762 tys. wiernych. Było 
to 11,8% ludności państwa, którą 
stanowiła głównie mniejszość ukra-
ińska, białoruska, rosyjska i tzw. 
tutejsi. Kościół prawosławny w Pol-
sce składał się z 5 diecezji i około 
1500 para ii. Prawosławni stanowili 
większość w województwie pole-
skim (77,4%), wołyńskim (69,8%) 
oraz nowogródzkim (51,3%). 
W województwie wileńskim było to 
25,4% mieszkańców, białostockim 
18,5% i w lubelskim 8,5%.1 

Sytuacja prawna 
 16 grudnia 1918 r. Naczelnik 
Państwa wydał dekret, na mocy 
którego cały majątek Cerkwi pra-
wosławnej na terenie byłego Króle-
stwa Polskiego został oddany pod 
zarząd państwowy. Dekret potrak-
tował Kościół prawosławny – mimo 

Sytuacja Prawosławia w II RP 

tysiącletniej obecności na ziemiach 
Rzeczypospolitej – tak samo jak 
relikty zaborów. Krok ten uzasad-
niano najpierw koniecznością 
ochrony cerkwi i dóbr kościelnych 
opuszczonych w toku I wojny świa-
towej w czasie bieżenstwa. Jego 
postanowienia nie zostały jednak 
cofnięte po powrocie wiernych 
i duchowieństwa. Później ukazały 
się analogiczne akty dotyczące po-
zostałych terenów państwa, w tym 
przypadłych Polsce na podstawie 
traktatu ryskiego. Szczególne zna-
czenie miała ustawa z 17 grudnia 
1920 r. o przejęciu na własność nie-
których gruntów, w tym również 
cerkiewnych. Często – wbrew pra-
wu państwowemu – majątek cer-
kiewny był przejmowany przez Ko-
ściół rzymskokatolicki. 

Konstytucja marcowa 1921 
 Ogólne założenia polityki wy-
znaniowej w II RP dawała Konstytu-
cja marcowa 1921 r. W niej zawarte 
zostały podstawy nowego porządku 
prawnego po odzyskaniu niepodle-
głości. Obok deklarowanych zasad 
wolności sumienia i wyznania oraz 

równości obywateli i związków wy-
znaniowych widać było wyraźnie 
zróżnicowanie traktowania wyznań. 
I tak na przykład artykuł 114 Kon-
stytucji głosił, że „wyznanie rzym-
skokatolickie stanowiące religię 
przeważającej większości narodu, 
zajmuje w państwie naczelne stano-
wisko wśród równo-uprawnionych 
wyznań”. Trudno zatem dociec, na 
czym polegało to równouprawnie-
nie, skoro rzymski katolicyzm zaj-
mował naczelne miejsce. 
 I chociaż u podstaw przepisów 
wyznaniowych w Konstytucji leżała 
zasada równouprawnienia wyznań, 
to wprowadzono wyraźne ograni-
czenia dotyczące tej zasady. Konsty-
tucja marcowa dążyła do uzyskania 
znaczących wpływów państwa na 
związki wyznaniowe. W zasadzie 
każda decyzja kościelna musiała być 
zaakceptowana przez urzędników 
państwowych. Dotyczyło to jednak 
tylko religii mniejszościowych. 
W stosunku bowiem do Kościoła 
katolickiego państwo zrzekło się 
wery ikacji jego praw. U podstawy 
takiego działania legło założenie, że 

Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta. 
(1 Kor 3,17) 

1 L. Adamczuk, A. Mironowicz, Kościół 
prawosławny w Polsce. Dawniej i dziś, 
Warszawa 1993, str. 59 

Sobór św. Aleksandra Newskiego na Placu Saskim w Warszawie. 
Zburzony w latach 20-tych XX w. za: dawnawarszawa.blogspot.com 
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jego prawa nie będą w żaden spo-
sób sprzeczne z interesem państwa 
polskiego. 
 Warto podkreślić, iż działające 
legalnie związki religijne miały teo-
retycznie prawo do urządzania 
zbiorowych i publicznych nabo-
żeństw, samodzielnego prowadze-
nia swoich spraw wewnętrznych, 
posiadania i nabywania majątku. 
Jednak w przypadku Kościoła pra-
wosławnego zgoda na ponowne 
otwarcie cerkwi i ich wykorzysty-
wanie do celów kultu religijnego 
była wydawana przez administrację 
państwową i mogła zostać nieudzie-
lona bez uzasadnienia. Dodatkowo 
Kościół prawosławny musiał mie-
rzyć się przez cały okres międzywo-
jenny z potężnymi akcjami 
„rewindykacyjnymi”. 
„Tymczasowe przepisy o stosun-
ku rządu do Kościoła prawosław-

nego w Polsce” 
 Przygotowany w pośpiechu i bez 
głębszej analizy projekt tekstu 
określającego stosunki między rzą-
dem polskim a Kościołem prawo-
sławnym został przedstawiony na 
soborze biskupów odbywającym się 
pod koniec stycznia 1922 r. Część 
biskupów uznała projekt za nie-
zgodny z prawem kanonicznym 
i odmówiła złożenia pod nim podpi-
su. Mimo to 30 stycznia minister 
wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego zatwierdził projekt 
oraz opublikował jako własne roz-
porządzenie.2 
 „Tymczasowe przepisy o stosun-
ku rządu do Kościoła prawosławne-
go w Polsce” uznały Sobór Bisku-
pów za prawną reprezentację Ko-
ścioła. Postanowienia te dawały 
państwu możliwość bardzo poważ-
nej ingerencji w sprawy kadrowe. 
Metropolita miał, co prawda, prawo 
mianowania, przenoszenia i usuwa-
nia biskupów, jednak każda zmiana 

w składzie soboru musiała być za-
twierdzona przez rząd. Ordynariu-
sze diecezji mieli prawo mianowa-
nia i odwoływania proboszczów, 
jednak w uzgodnieniu z właściwymi 
wojewodami, którzy mogli odwoły-
wać postanowienia biskupów w tej 
materii.3 
 Na mocy „Tymczasowych prze-
pisów...” uznano konsystorze du-
chowne dla diecezji warszawsko–
chełmskiej, pińsko–nowogródzkiej, 
wołyńskiej i grodzieńskiej. 
W 1924 r. doszła do tego diecezja 
wileńska. Władze kościelne mogły 
organizować zjazdy dekanalne 
i diecezjalne po uzyskaniu zgody 
odpowiednio starosty lub wojewo-
dy. Natomiast zwołanie Soboru Lo-
kalnego Kościoła miało dokonywać 
się za zgodą szefa MWRiOP4. Zgoda 
rządowa była potrzebna również do 
zmiany kształtu granic diecezji lub 
para ii oraz powoływania nowych 
jednostek. 
 Jak wynikało z tytułu i wstępu 
„Tymczasowe przepisy...” miały być 
jedynie prowizorycznym rozwiąza-
niem problemu stosunków między 
administracją państwową a Kościo-
łem prawosławnym. Opinie prawni-
ków dotyczące tego dokumentu 
były w większości negatywne. Uwa-
żano, że jest on pozbawiony pod-
staw prawnych, a sama jego kon-
cepcja balansuje na granicy zgodno-
ści z konstytucją. Jeszcze 5 listopada 
1924 r. ministerstwo sprawiedliwo-
ści poddawało w wątpliwość waż-
ność tego aktu.5 
 „Tymczasowe przepisy...”, nie 
mając rangi ustawy, nie znosiły re-
gulacji dotyczących Kościoła prawo-
sławnego uchwalonych jeszcze 
przed rokiem 1918. Należy jednak 
podkreślić, że regulacje zawarte 
w tym dokumencie skutecznie pod-
porządkowywały Kościół prawo-
sławny państwu. W praktyce – 
wbrew swojej nazwie – przepisy te 
stanowiły podstawową normę 

prawną określającą stosunek pań-
stwa do Kościoła prawosławnego 
do końca 1938 r., a więc w zasadzie 
przez cały okres międzywojenny. 
 Przepisy nie obejmowały cało-
kształtu życia cerkiewnego 
i wszystkich zagadnień na linii pań-
stwo–Kościół. Takie rozwiązanie 
dawało dużą dowolność w działa-
niu władzom administracyjnym. 
Luki w prawie umożliwiały bowiem 
albo niezałatwianie wielu spraw, 
albo ingerencję w życie Kościoła 
prawosławnego i wprowadzanie 
duchowieństwu wielu ograniczeń. 

Autokefalia 
 Koncepcja autokefalii Kościoła 
prawosławnego w Polsce pojawiła 
się tuż po odzyskaniu niepodległo-
ści. Nie było to zresztą nic wyjątko-
wego, bowiem podobne tendencje 
po upadku Cesarstwa Rosyjskiego 
istniały na przykład w Gruzji, gdzie 
przywrócono stanowisko patriar-
chy (katolikosa), a także na Ukrai-
nie i Białorusi. 
 Idea autokefalii stała się rów-
nież ideą przewodnią władz pol-
skich w stosunku do Kościoła pra-
wosławnego. Po części wynikała 
ona z naturalnego dążenia państwa 
do całkowitego uniezależnienia Ko-
ścioła od wpływów zewnętrznych 
władz kościelnych (co oczywiście 
nie dotyczyło Kościoła katolickiego 
i jego uzależnienia od Watykanu). 
W Polsce dodatkowego znaczenia 
nabierała chęć uniezależnienia od 
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej 
i odcięcia się od historii zaboru ro-
syjskiego. Przy okazji przekreślano 
całą tysiącletnią historię Prawosła-
wia na ziemiach Rzeczypospolitej. 
 Zabiegi rządu wynikały również 
z obawy o wpływy władzy radziec-
kiej na Cerkiew w Polsce. Było to 
o tyle paradoksalne, że w samym 
Związku Radzieckim komuniści 
z niespotykaną siłą i stanowczością 
niszczyli wówczas Cerkiew prawo-
sławną. W 1918 r. Lenin wydał de-
kret o kon iskacie majątków cer-
kiewnych. Zamknięto prawie 
wszystkie klasztory, zakazano dzia-
łalności akademii teologicznych 
i seminariów. Zamknięto szkoły 

2 G. Kuprianowicz, Prawosławie w Polsce 
od 1918 roku do współczesności [w:] red. 
K. Leśniewski, Prawosławie – Światło ze 
wschodu, Lublin 2009, str. 760; M. Pa-
pierzyńska-Turek, Między tradycją a 
rzeczywistością. Państwo wobec prawo-
sławia 1918–1939, Warszawa 1989, 
str. 141–142 

3 M. Papierzyńska-Turek, op. cit., 
str. 145 
4 MWRiOP – Ministerstwo Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego 
5 M. Papierzyńska-Turek, op. cit., 
str. 143 
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cerkiewne. W latach 1920–23 uwię-
ziono większość biskupów. Tylko 
w pierwszym okresie władzy ra-
dzieckiej zamordowano około 
50 biskupów i kilka tysięcy duchow-
nych.6 W ostatecznym rozrachunku 
ponad 270 prawosławnych bisku-
pów zostało zamordowanych lub 
zesłanych. Ogółem zamordowano 
ponad 45 tysięcy kapłanów, mni-
chów i mniszek.7 
 Z kolei czynniki katolickie spo-
dziewały się, że w warunkach 
znacznego osłabienia i uzależnienia 
Kościoła prawosławnego od pań-
stwa rozszerzą się wpływy Kościoła 
katolickiego. Liczono na masowe 
przystępowanie prawosławnych do 
akcji neounijnej podjętej przez Ko-
ściół katolicki w 1923 r. Było to 
związane z próbą przejęcia daw-
nych wiernych Kościoła unickiego. 
Jednak oczekiwania na masowe po-
wroty dawnych unitów i ich potom-
ków do katolicyzmu zawiodły. We-
dług danych katolickich przez cały 
okres międzywojenny pozyskano 
zaledwie kilkanaście tysięcy wier-
nych.8 Jednak plany Rzymu sięgały 
znacznie dalej, do Rosji. Chodziło 
o przejęcie wiernych Rosyjskiej Cer-
kwi Prawosławnej, których bolsze-

wickie państwo pozbawiło kapła-
nów i świątyń.9 
 Starania władz polskich o uzy-
skanie autokefalii były ściśle zwią-
zane ze sprawami organizacyjnymi 
i kadrowymi Kościoła prawosław-
nego w Polsce. Nie wszyscy bowiem 
biskupi okazali się zwolennikami 
autokefalii. Z jednej strony biskupi 
chcieli dobrych stosunków z rzą-
dem, zaś z drugiej – czekali na decy-
zję patriarchy moskiewskiego Ti-
chona reprezentującego Kościół–
Matkę. Z kolei patriarcha Tichon 
w sposób oczywisty dążył do utrzy-
mania jedności Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej. Musiał jednak pogo-
dzić się z faktem powstania niepod-
ległego państwa polskiego. 
 Problem uzyskania samodziel-
ności dodatkowo pogłębiał niepew-
ność położenia Kościoła prawo-
sławnego w Polsce. Wynikało to 
przede wszystkim z braku stabil-
nych uregulowań prawnych, ciągłe-
go ograniczania liczby para ii oraz 
odbierania i burzenia świątyń. W tej 
atmosferze dokonano zabójstwa 
metropolity Jerzego zmierzającego 
do usamodzielnienia Cerkwi prawo-
sławnej. Wybór arcybiskupa Dioni-
zego na nowego metropolitę nie 
spowodował w zasadzie zmian 
w sprawie autokefalii. Patriarcha 
moskiewski Tichon nie chciał samo-
dzielnie udzielić zgody bez decyzji 
soboru Rosyjskiej Cerkwi Prawo-
sławnej. Ogromne znaczenie miała 
również trudna sytuacji Cerkwi 
w Rosji Radzieckiej i jej kon likt 
z bolszewicką władzą. W 1922 r. 
aresztowano patriarchę Tichona 
i Rosyjska Cerkiew Prawosławna 
została pozbawiona kanonicznej 
władzy. W tej sytuacji rząd polski 
wzmógł wysiłki w kierunku uzyska-
nia autokefalii od patriarchy ekume-
nicznego w Konstantynopolu. 
 Rozmowy z Konstantynopolem 
w sprawie autokefalii podjęto jesz-
cze w 1922 r. Konstantynopol był 
zainteresowany autokefalią Kościo-
ła prawosławnego w Polsce ze 
względów prestiżowych. Mógł bo-

wiem w sporze między Kościołami 
prawosławnymi w Polsce i Rosji 
odegrać rolę rozstrzygającą. Osta-
tecznie 11 listopada 1924 r. Synod 
patriarszy w Konstantynopolu pod-
jął uchwałę o udzieleniu błogosła-
wieństwa dla autokefalii Kościoła 
prawosławnego w Polsce. 13 lutego 
1925 roku patriarcha konstantyno-
politański powiadomił władze 
wszystkich Kościołów prawosław-
nych o uznaniu autokefalii Cerkwi 
w Polsce. 
 Przyznanie autokefalii przez 
patriarchat ekumeniczny oraz póź-
niejsze stopniowe uznawanie jej 
przez inne Kościoły prawosławne 
nie rozwiązało jednak wielu proble-
mów. Podstawowym zagadnieniem 
było uzyskanie autokefalii przed 
otrzymaniem na nią zgody ze strony 
Kościoła Matki10. Rząd polski uznał 
jednak autokefalię przyznaną przez 
patriarchat konstantynopolitański 
za ostateczny akt nadania Kościoło-
wi prawosławnemu w Polsce prawa 
do samodzielności. Również władze 
kościelne uznały thomos patriarchy 
za wystarczający do samodzielnego 
bytu, zwłaszcza że było to w zasa-
dzie formalne potwierdzenie fak-
tycznej niezależności Kościoła pra-
wosławnego w Polsce. 

Prace nad projektem ustawy 
i próby zwołania soboru 

 W związku z wieloma wadami 
„Tymczasowych przepisów...” istnia-
ła pilna potrzeba uporządkowania 
spraw związanym z Kościołem pra-
wosławnym na poziomie ustawy. 
Przygotowanie projektu tej ustawy 
należało do władzy wykonawczej. 
Z Konstytucji wynikało również, że 
rząd powinien ustosunkować się do 
statusu wewnętrznego Kościoła. 
Przez lata rozwiązania te były od-
kładane, a stosunki między rządem 
a władzami Kościoła prawosławne-
go przechodziły różne fazy. 
 Władze państwowe nie śpieszyły 
się z unormowaniem sytuacji praw-
nej Kościoła prawosławnego, 
a projekty wychodzące ze strony 

Święty patriarcha Tichon. za wikipedia.org 

6 T. Gadacz, B. Milerski, Religia. Encyklo-
pedia PWN, Warszawa 2003, t. 8, 
str. 479 
7 A. Bujak, Ruś - Tysiąc lat chrześcijań-
stwa, Warszawa 1992, str. 127 
8 G. Kuprianowicz, Prawosławie…, op. 
cit., str.773 

9 M. Papierzyńska-Turek, op. cit., 
str. 405–406  

10 Rosyjska Cerkiew Prawosławna 
udzieliła zgody na autokefalię Kościoła 
w Polsce w 1948 r. 
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kościelnej zbywały milczeniem. Po 
części wynikało to z braku skrystali-
zowanej wizji roli i pozycji tego Ko-
ścioła oraz stosunku państwa do 
niego. Niemałe znaczenie miały też 
zagadnienia związane z jak najlep-
szym zabezpieczaniem interesów 
Kościoła katolickiego. Wieloletnie 
próby porozumienia między wła-
dzami Państwa Polskiego i Kościoła 
prawosławnego nie przyniosły efek-
tów. Brak norm prawnych regulują-
cych stosunek państwa do Kościoła 
pociągał za sobą negatywne skutki 
na wielu płaszczyznach. 
 Gdy rząd lekceważył zarówno 
zabiegi władz Kościoła prawosław-
nego, jak i środowisk społecznych, 
władze kościelne w 1928 r. zdecydo-
wały odwołać się do całej prawo-
sławnej społeczności i zwołać sobór 
krajowy. Była to próba przejęcia 
przez Cerkiew inicjatywy w sprawie 
unormowania swojej sytuacji 
w państwie. Władze sprzeciwiły się 
jednak zwołaniu soboru, podobnie 
zresztą jak i w roku 1923. „Rząd, nie 
mając konkretnego programu w sto-
sunku do Kościoła prawosławnego 
nie chciał więc dopuścić do żywioło-
wych rozstrzygnięć, które mogłyby 
okazać się, z jego punktu widzenia, 
niekorzystne dla państwa.”11 
 Pod koniec 1929 r. Kościół pra-
wosławny próbował ponownie 
zwołać sobór. Sytuacja była wów-
czas wyjątkowo trudna. Pojawiło się 
wręcz zagrożenie dla jego istnienia. 
Kościół katolicki zaczął masowo 

składać pozwy o zwrot majątków 
i cerkwi pounickich. Dochodził do 
tego brak ustawy o sytuacji praw-
nej. Mimo pragnień władz i wier-
nych Kościoła prawosławnego nie 
doszło jednak do zwołania soboru. 
Przygotowania trwały latami, jesz-
cze w marcu 1938 r.12 delegacja 
reprezentująca różne organizacje 
społeczne skarżyła się ministrowi 
oświaty na niezwoływanie soboru. 
Zwołanie soboru było ciągle hamo-
wane przez władze państwowe. Ta 
nieudana próba zwołania soboru 
miała jednak i pozytywne rezultaty. 
W Kościele ugruntowała się idea 
soborowości, co musiało zostać 
wzięte pod uwagę przy zatwierdza-
niu przez władze jego statutu. Wier-
ni przekonali się również, że rząd 
prowadzi nieprzychylną politykę 
wobec prawosławia. 

Dekret prezydenta z 1938 r. 
 Jednym ze skutków próby zwoła-
nia soboru krajowego było powoła-
nie komisji składającej się z przed-
stawicieli rządu i władz kościelnych. 
Stało się to na podstawie orędzia 
prezydenta z 30 maja 1930 r. Komi-
sja ta miała przygotować ustawę 
określającą stosunek państwa do 
Kościoła prawosławnego. Strona 
rządowa pracowała nad projektem 
ustawy, a strona kościelna – nad 
projektem statutu, który miał być 
zatwierdzony przez władze pań-
stwowe. Prace nad tymi dokumenta-
mi zostały w zasadzie zakończone 
już w roku 1935, lecz właśnie wtedy 
zaostrzeniu uległa polityka państwa 
wobec mniejszości narodowych 
i religijnych. Interes państwa zaczę-
to utożsamiać z interesem narodu 
polskiego. Szczególnie zauważalne 
było zaostrzenie polityki wobec Ko-
ścioła prawosławnego. 
 Powołany formalnie w 1935 r. 
Komitet do Spraw Narodowościo-
wych już na pierwszym posiedzeniu 
zajął się sprawami polityki wobec 
Kościoła prawosławnego. Pod ko-
niec stycznia 1935 roku w Lublinie 
odbyło się poufne spotkanie władz 
wojewódzkich i powiatowych oraz 

wojskowych. Jeden z przedstawicie-
li wojska stwierdził, że „Państwo 
musi wyzbyć się szkodliwej dla sie-
bie, za daleko posuniętej i nieuza-
sadnionej istotnymi stosunkami 
w terenie tolerancji. W imię własnej 
egzystencji musi na terenie 
Chełmszczyzny zlikwidować całko-
wicie zagadnienie mniejszości ukra-
ińskiej, a przynajmniej sprowadzić 
je do roli drobnego zagadnienia”. 
Sformułowano wówczas w 35 
punktach szczegółowy i długofalo-
wy program likwidowania proble-
mu mniejszości ukraińskiej i pozy-
skania jej dla Państwa oraz kultury 
i narodowości polskiej. Znalazły się 
tam również punkty dotyczące pra-
wosławia. Mówiono o polonizacji 
Kościoła prawosławnego oraz 
o zapobieganiu jego rozwojowi.13 
 W latach 1935–36 szybko rosła 
rola wojska w kształtowaniu polity-
ki wyznaniowej i narodowościowej. 
Wojskowi proponowali z reguły 
rozwiązania bardziej radykalne niż 
przedstawiciele administracji cywil-
nej. Pod koniec lat trzydziestych 
uznano, że należy dążyć do asymila-
cji poszczególnych wyznań poprzez 
spolszczenie życia religijnego. Wy-
tworzył się bardzo niekorzystny 
klimat dla Kościoła prawosławnego. 
Szczególną rolę przyznawano Ko-
ściołowi rzymskokatolickiemu, 
uznano bowiem, że najpewniejszą 
metodą integracji będzie przyjęcie 
katolicyzmu obrządku łacińskiego.14 
 Bardzo mocno uwidoczniło się to 
w 1938 r. podczas akcji burzenia 
cerkwi na Chełmszczyźnie, gdy byt 
całego Prawosławia w Polsce stał 
się zagrożony. Również w ten spo-
sób państwo zmuszało Kościół pra-
wosławny do ustępstw. Gdy już ode-
brano, co było do odebrania 
i zburzono, co było do zburzenia, 
państwo postanowiło unormować 
sytuację prawną Kościoła prawo-
sławnego w kraju. Jednym z powo-
dów uregulowania sytuacji prawnej 

Metropolita Dionizy. za: www.pravlife.org 

11 M. Papierzyńska-Turek, op. cit., 
str. 165 

12 M. Papierzyńska-Turek, op. cit., 
str. 181 

13 G. Kuprianowicz, 1938. Akcja burzenia 
cerkwi prawosławnych na Chełmszczyź-
nie i południowym Podlasiu, Chełm 
2008, str. 23–25 
14 G. Kuprianowicz, 1938…, op. cit., 
str. 27 
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była również perspektywa wypłaty 
wielomilionowych odszkodowań 
przez państwo dla Cerkwi z tytułu 
zniszczenia jej obiektów sakralnych. 
W takim oto klimacie został wydany 
„Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 18 listopada 1938 r. o stosun-
ku Państwa do Polskiego Autokefa-
licznego Kościoła Prawosławnego”. 
 Dekret przede wszystkim stwier-
dzał autokefalię Kościoła, jego nie-
zależność od jakiejkolwiek pozakra-
jowej władzy duchownej lub świec-
kiej. Ogłoszona w 1925 r. autokefa-
lia została uznana za akt niepodwa-
żalny. Zapisana w tym akcie możli-
wość współpracy z innymi Kościoła-
mi prawosławnymi miała być pod-
porządkowana interesom polskiej 
polityki zagranicznej. Chodziło 
o wpływy na prawosławnych w 
państwach bałtyckich i na Bałka-
nach. Zamierzano zdecydowanie 
przeciwdziałać kontaktom z prawo-
sławnymi w Związku Radzieckim, 
chociaż Rosyjska Cerkiew Prawo-
sławna w tym czasie była konse-
kwentnie niszczona przez komuni-
stów. 

 Dekret prezy-
denta głosił rów-
nocześnie, że 
Kościół prawo-
sławny korzysta 
w swym życiu 
wewnętrznym 
z całkowitej wol-
ności rządzenia 
się w granicach 
prawodawstwa 
państwowego. 
W sprawie ustro-
ju wewnętrznego 
Kościoła dekret 
przyjął w zasa-
dzie aktualnie 
działające struk-
tury. Zwierzchni-
kiem Kościoła 
i jego przedsta-
wicielem był me-
tropolita, zaś naj-
wyższym orga-
nem Kościoła – 
Sobór Generalny 
składający się 

z biskupów oraz przedstawicieli 
duchowieństwa i świeckich. Należy 
jednak podkreślić, że rząd przewi-
dywał zwoływanie Soboru General-
nego jedynie w wyjątkowych przy-
padkach i tylko wtedy, gdy byłby 
pewien jego przebiegu. Organem 
władzy kościelnej regulującym 
sprawy wykraczające poza zwykłe 
uprawnienia ordynariuszy został 
sobór biskupów z metropolitą na 
czele, zaś organem wykonawczym 
Synod. 
 Struktura Kościoła została za-
chowana. Była to jedna metropolia 
podzielona na diecezje, te zaś na 
dekanaty i para ie. Nowe jednostki 
administracji kościelnej mogły być 
powstawać jedynie za zgodą mini-
stra wyznań religijnych. Minister-
stwo stało jednak wyraźnie na sta-
nowisku, że liczba diecezji, dekana-
tów i para ii nie powinna się zwięk-
szać. Okólnik MWRiOP z 21 XI 
1938 r. stwierdzał jednak, że wyjąt-
kiem może być sytuacja, gdy stwo-
rzenie nowej para ii daje pewność 
ułatwienia akcji władz w kierunku 
poddania ludności prawosławnej 
pod wpływy kultury polskiej.15 

 Dekret prezydenta szczegółowo 
określał sprawy kadrowe. Bardzo 
dużo miejsca poświęcono wyborowi 
metropolity. Biskupi diecezjalni 
mieli być wybierani z kandydatów 
zatwierdzonych przez rząd. Rów-
nież kandydaci na biskupów wika-
riuszy musieli zostać zatwierdzeni 
przez ministra wyznań religijnych. 
Dekret szczegółowo określał rów-
nież tryb obsadzania stanowisk 
dziekanów, proboszczy i wikariuszy 
oraz przełożonych monasterów. 
Tutaj biskup musiał uzyskać akcep-
tację właściwego wojewody, przy 
czym ten ostatni swego sprzeciwu 
nie musiał nawet uzasadniać. Wła-
dze państwowe mogły żądać odwo-
łania ze stanowisk duchownych 
i zakonnych oraz świeckich pracow-
ników metropolii i konsystorzy die-
cezjalnych. Nawet wizytacja para ii 
przez biskupa wymagała zgłoszenia 
do wojewody.16 
 Dekret przyznał wreszcie osobo-
wość prawną całemu Kościołowi 
prawosławnemu (metropolii). 
Zgodnie z dokumentem uzyskiwały 
ją wszystkie biskupstwa, monastery 
i para ie. W ogólny sposób zostały 
uregulowane również kwestie ma-
jątkowe Kościoła prawosławnego. 
 Był to najbardziej rygorystyczny 
i restrykcyjny dekret spośród wszyst-
kich wydanych w okresie międzywo-
jennym aktów prawnych o stosunku 
państwa do Kościołów i związków 
wyznaniowych.17 Niemniej jednak 
kończył on wreszcie okres tymczaso-
wości w położeniu Kościoła prawo-
sławnego w Polsce. Dawał więc jakąś 
podstawę do stabilizacji i dalszego 
funkcjonowania. Państwo uzyskało 
zaś dogodne warunki do dalszego 
podporządkowywania sobie Kościoła 
prawosławnego. 

ciąg dalszy w kolejnym numerze 
Aleksy Kordiukiewicz 

15 M. Papierzyńska-Turek, op. cit., 
str. 186 
16 P. Borecki, Hańba i wstyd. Jak w II 
Rzeczypospolitej burzono prawosławne 
cerkwie, [w:] red. H. Kierdelewicz, 
O naszym prawosławiu, Białystok 2010, 
str. 274 
17 P. Borecki, op. cit., str. 274 

Cerkiew św. arch. Michała w Alejach Ujazdowskich 
zburzona w 1923 r. za: www.wikipedia.org. 
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Rodzinne problemy... 

 Jeden z moich dalszych krew-
nych rozwiódł się. Dzieci pozostały 
z matką. Wkrótce ponownie ożenił 
się. I pewnego razu zapytałem go: 
– Dlaczego się rozwiodłeś? Czy two-
ja obecna żona jest piękniejsza od 
poprzedniej? 
– Nie, ojcze! 
A ja myślałem, że jego druga żona – 
piękność. Ale nie. Okazało się, że 
jest cudzoziemką, nie bogatą i nie 
tak piękną. I z pierwszą żoną roz-
wiódł się nie dlatego, że znalazł so-
bie drugą – piękniejszą i bogatszą. 
– Powiem ci tak, ojcze. Przez całe 
piętnaście lat, które byłem żonaty 
nie widziałem u żony ani uwagi, ani 
zainteresowania, ani miłości. Nie 
słyszałem od niej ani jednego do-
brego słowa. Jakbym nie miał żony. 
Zyłem w pełni samotnie – jak 
mnich. 
– No, a w czym twoja żona lepsza? 
Pozwól się dowiedzieć! Przecież 
jestem kapłanem, możesz śmiało 
mówić. 
Pomyślałem, że teraz zacznie mówić 
o czymś cielesnym, grzesznym… Ale 
on odpowiedział: 
– Nic takiego, ojcze! Po prostu, kie-
dy wracam z pracy, ona bierze mi-
skę, wlewa w nią gorącą wodę, sy-
pie sól i mówi: „Włóż tu swoje nogi! 
Posiedź troszkę i odpocznij, zmę-
czyłeś się dzisiaj. A ja rozmasuję 
twoje palce.” Przez piętnaście lat 
wspólnego życia z moją pierwszą 
żoną, ona nic przyjemnego nie zro-
biła, a już o myciu nóg nie mówię! 
Niech choć dobre słowo bym od niej 
usłyszał… A ta, cudzoziemka, z taką 
miłością się o mnie troszczy! Czyż 
jestem winien, że się rozwiedliśmy? 
Zyłem z nią jak biedak i w domu 
było mi bardzo ciężko… 
 Widzicie, jak to się stało? Miska 
ciepłej wody, szczypta soli i wiele 
miłości – i życie stało się piękne! 
Oto w czym tkwi tajemnica. 

Tak wielu ludzi zwraca się do duchownych ze swoimi rodzinnymi problemami! A problemy, jak reguła, wciąż takie 
same. Swoim doświadczeniem rozmów z para ianami o rodzinie, miłości i dzieciach dzieli się archim. Andrzej (Konanos). 

 Szczęścia nie można kupić za 
pieniądze. Nie w tym rzecz, że nie 
ma pieniędzy, ale że nie ma ducho-
wego przywiązania i miłości. 
 Kiedy twoje dziecko uśmiecha 
się i śpiewa – twój dom staje się 
rajem. I nie jest istotne, czy masz 
pieniądze, czy nie. Otwierasz klu-
czami drzwi i myślisz: „W domu 
czeka na mnie kobieta, która została 
stworzona dla mnie, która mnie 
kocha i myśli o mnie”. A żona w tym 
czasie myśli: „Kiedy zajmuję się do-
mowymi sprawami, mój mąż myśli 
o mnie, o naszym dziecku, o naszej 
rodzinie”. Oto, czym jest szczęście. 
 Kryzys w naszym kraju (w Grecji 
– przyp. tłum.) ukazuje, że mimo 
problemów gospodarczych, nasz 
naród ma także problemy duchowe. 
Nie mamy duchowych sił, nie ma 
miłości do bliźniego, nie ma blisko-
ści. Dlatego tak cierpimy. 
 To, że się pobraliście – wspania-
le. Nie patrzcie na to, że ja i wiele 
innych osób nie mamy rodzin. Bóg 
nas powołał do innych celów. Ale 
was On także powołał! Miał On 
Swoje powody, by was pożenić. Dla-
tego nigdy nie myślcie, że wasze 
małżeństwo to pomyłka. Nie zgub-
cie tego, co było wam dane. 
 A ci z was, którzy nie założyli 
rodziny – dobrze się zastanówcie. 
Co mam na myśli? Dwie sprawy. 
Wasz przyszły kandydat powinien, 
po pierwsze mieć czyste serce, a po 
drugie – odpowiadać wam z charak-
teru. 
 Jak powiedziała mi jedna dziew-
czyna: 
– Spotkałam mężczyznę. Ale nie jest 
zbyt cerkiewny. Czy mogę wyjść za 
niego za mąż? 
Zapytałem w odpowiedzi: 
– A ty jesteś bardzo cerkiewna? 
– Oczywiście! Czyż nie? 
– Nie sądzę. Po tym, jak się spowia-
dasz, nie można powiedzieć, że je-

steś całkowicie cerkiewną osobą 
i prowadzisz duchową walkę. 
– Tak, ale on jest niecerkiewny bar-
dziej ode mnie… 
 Twój kandydat powinien być 
dobrym, miłym człowiekiem, z od-
powiednim dla ciebie charakterem. 
 Powinniście pasować do siebie 
tak, żeby podczas rozmowy nie 
chciało się patrzeć na zegarek i roz-
stawać się. 
 Jeśli jego obecność nie ciąży ci, 
jeśli nie nudzi cię bycie z nim, słu-
chanie go, rozmowa z nim – to zna-
czy, że pasujecie do siebie. I Bóg 
was błogosławi. 
 Być chrześcijanami to za mało, 
żeby się pobrać. Można być chrze-
ścijanami, ale nie pasować do siebie. 
 Czasami zdarza się słyszeć, jak 
radzą młodemu człowiekowi: 
– Ożeń się z tą dziewczyną! Jest cer-
kiewną osobą! 
– Ale jesteśmy różni! 
– Tak, ale ona – prawdziwa chrze-
ścijanka. 
– Nie, nie mogę. Patrzę na nią – i nic 
nie czuję! 
– Synku, ale przecież jej dziadek jest 
duchownym! 
– I co mi z tego, kim jest jej dziadek? 
Jakie ma to znaczenie? 
 Chcę powiedzieć, że człowiek 
może być bardzo dobrym, ale 
ogromne znaczenie ma jego charak-
ter. Ważne, żeby u ludzi były brat-
nie dusze, żeby lubili być ze sobą. 
Dlatego należy bardzo uważnie pod-
chodzić do wyborów swoich dzieci. 
Nie wolno zmuszać ich do robienia 
tego, czego nie chcą, po czym będą 
cierpieć, płakać, a razem z nimi – 
cała wasza rodzina. 
 W stosunku do wyborów przy-
szłego małżonka przez wasze dzieci 
należy kierować się szacunkiem, 
rozwagą i modlitwą. 
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 Oto teraz stoję na brzegu, a wy 
wyruszacie w odkryte morze. I daję 
wam słodką wodę na drogę mówiąc, 
że jestem z wami, myślę o was. Wy-
braliście swój krzyż i teraz zostanie-
cie bohaterami rodzinnego życia. 
Czy wiecie, co często życzą duchow-
nym zamiast tradycyjnego 
„mnohaja leta” (sto lat)? Przepięk-
nego raju! Słyszeliście kiedykolwiek 
o tym? I jeszcze: „Ojcze, raduj się ze 
swojego królestwa!” 
 I teraz złożę wam niezwykłe 
życzenia: raduj się ze swojej rodzi-
ny! Raduj się z tego, że ją macie, 
gdyż okazano wam wielki honor. Ile 
by nie było u was dzieci – jedno, 
wiele albo żadnego (tak jak Bóg da), 
co by dalej nie było, to otrzymaliście 
teraz wielki honor, drogocenny dar. 
 Jak cudownie jest wiedzieć, że 
ktoś żyje ze względu na ciebie, my-
śli o tobie, szanuje cię; że jesteście 
razem, że to twój mężczyzna, on jest 
z tobą, a ty z nim. To jest wspaniałe! 
 Bóg okazał wam wielki honor, 
żeniąc was i kładąc na wasze głowy 
korony ze słowami: „Koronuje się 
sługa Boży służebnicy Bożej”. Twoja 
korona – twoja żona. Twoja chwała 
– twój mąż. To przepięknie! Zyczę, 
byście radowali się tym i przeżyli 
wiele lat razem. 
 W życiu rodzinnym wszystko 
pomaga się samodoskonalić – na-
wet spory i kłótnie. Koniec końców 
dusza mięknie, tak jak zupa, która 
długo się gotuje staje się smaczna. 
Po prostu trzeba czasu. Zycie wrze, 
bulgoce i wszyscy się gotujemy 

w swoich sokach, ale Bóg nigdy nas 
nie opuszcza. Koniec końców ludzie 
starzeją się i wy także zestarzejecie 
się, i już nie będziecie się mocno 
kłócić. Usłyszałem o tym od jednego 
staruszka. Kiedyś powiedziałem 
mu: 
– Ojcze, tak dojrzeliście duchowo. 
Już od dłuższego czasu nie mówicie 
mi, że kłócicie się ze swoją żoną. 
– Oj, po prostu już nie mogę – za 
stary jestem! 
 Zmęczył się i nie może się kłócić! 
I stan zdrowia mu w tym „pomaga”. 
Wcześniej był głośny, wybuchowy, 
a teraz siedzi i cicho prosi: „Proszę, 
nalej mi herbaty!” W ten sposób 
jego dusza zmiękła. 
 Kiedy zakończy się nasze życie 
zrozumiemy, że nasza druga połów-
ka – nasz najlepszy dobroczyńca. 
 Dzięki mężowi, żonie znajdzie-
my się w raju, gdyż tu, na ziemi, ra-
zem uczyliśmy się cierpliwości, 
przebaczania, pokory. Więcej słu-
chać, a mniej mówić, przebaczać, 
zmiękczać swoje serce. Jak byśmy 
się tego nauczyli? W pojedynkę? 
 Pewna kobieta powiedziała mi: 
– Ojcze, słucham waszych audycji 
i czuję się taka szczęśliwa! 
– Wspaniale! – odpowiedziałem. 
– I w domu tak cicho, spokojnie… 
– Swietnie! A jak duża jest twoja 
rodzina? 
– Kiedy słucham audycji jestem sa-
ma. 
– Aha, świetnie. 

– Ale kiedy w obiad przychodzi mój 
mąż, zaczynamy się kłócić. 
– Ładne rzeczy! Czy zdajesz sobie 
sprawę, co powiedziałaś? 
– Ale przecież kiedy jestem sama, 
jestem spokojna! 
– Brakuje ci tylko, żebyś się sama 
z sobą kłóciła! Zostałoby tylko le-
czyć się… 
– Dlaczego tak mówicie? 
– A dlatego, moja droga, że ważne 
jest by być spokojnym nie na osob-
ności, ale z mężem. A ty się z nim 
kłócisz. 
 

 To samo mówił także starzec 
Paisjusz. Pewni małżonkowie zapy-
tali go: 
– Ojcze, kiedy się kłócimy, kto powi-
nien pierwszy ustąpić? 
– Pismo Swięte jest po mojej stronie 
– dodał mąż. – Przecież jest tam 
powiedziane: „Zona niechaj szanuje 
swojego męża” (Ef 5,33). To ozna-
cza, że żona powinna podporządko-
wywać się mężowi. Powiedz, ojcze, 
kto z nas powinien ustępować? 
Starzec Paisjusz odpowiedział: 
– Moje dzieci! Ustępuje ten, kto mą-
drzejszy. Mądry ustąpi i zakończy 
sprzeczkę. I wszystko. 
 Zakończyć sprzeczkę oznacza 
zakończyć kłótnie i więcej do tego 
nie wracać. A kiedy ludzie, obrażeni, 
rozchodzą się po kątach i przestają 
ze sobą rozmawiać – to jeszcze go-
rzej. Pewna kobieta powiedziała mi: 
– Kiedy kłócę się z mężem, przyjmu-
ję bardzo dobrą taktykę: po prostu 
przestaję z nim rozmawiać. 
– Chcesz powiedzieć, że takim spo-
sobem okazujesz spokój i pokorę? 
– Nie! Po prostu nie rozmawiam 
z nim. Udaję, że go nie zauważam, 
jakby nie było go w domu. 
– Poważnie? 
– Tak. 
– I jak długo teraz nie rozmawiacie? 
– Minimum trzy dni. 
– Trzy dni?! Mówisz poważnie? 
– Tak! Nie rozmawiam z nim, żeby 
zrozumiał swój błąd. Nie myślcie, 

Misterium małżeństwa. www.orthphoto.net 
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Przekaż darowiznę na Bractwo 
Darowiznę na Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego 

można odliczyć od dochodu w rozliczeniu podatkowym. 
 Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% (osoby izyczne) lub 10% (osoby praw-
ne) uzyskanego dochodu. 

 Należy pamiętać, iż darowizna pieniężna powinna udokumentowana poświadczeniem przelewu lub dowodem wpłaty na rachu-
nek bankowy obdarowanej organizacji. 

ING Bank Sląski: 07 1050 1823 1000 0023 3349 8596 

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego 

ul. Waryńskiego 30, 15–461 Białystok 

ojcze, kocham go! Po prostu mam 
takie podejście. 
– Posłuchaj, jeśli zaczniesz z nim 
rozmawiać, czyż nie zrozumie on 
swojego błędu? 
– Nie, gdyż jeśli będę z nim rozma-
wiać, zacznie się wynosić! 
 Oto takie rodzinne sprawy. Je-
den zacznie się wynosić, druga 
przejmie władzę… Co przypominają 
takie relacje? Relacje wrogów. Ale 
czy małżonkowie są sobie przeciw-
nikami? „Zwyciężyłem!” – „Nie, ja!...” 
Nie wolno. Zwycięża miłość. Zwy-
cięża Bóg i jedność małżonków po 
to, żeby dzieci widząc ich relacje, 
mogły powiedzieć: „Jak fajnie, że 
mamy takich rodziców!”. 
 Spytałem raz pewnego chłopca: 
– Kochasz Boga? 
A on zapytał w odpowiedzi: 
– A jaki jest On, Bóg? 
Odpowiedziałem: 
– Bóg to Ojciec. Kocha ciebie, jak 
twój ojciec. 
A tu chłopiec mówi: 
– Ale mój ojciec jakoś nie bardzo 
mnie kocha. Po tym, jak rozwiódł 
się z mamą, zupełnie się mną nie 
interesuje. Już od dawna nie rozma-
wialiśmy… 
 I jak po tym mogę wyjaśnić ta-
kiemu chłopcu, że Bóg jest naszym 
Ojcem? Przecież nie ma on przed 
oczami przykładu kochającego ojca, 
szczęśliwej matki? Powinniśmy 
zjednoczyć wysiłki. W środku Cer-
kwi, rodziny powinniśmy żyć 
w przyjaźni, żeby duchowny mógł 
powiedzieć dziecku: 

– Dziecię moje, Bóg – jak twój ojciec, 
tylko z łagodnym sercem twojej 
matki. 
 A jak rozmawiać o tym z dziećmi 
z niepełnych, rozbitych rodzin? 
 Nigdy nie porównujcie waszych 
żon, mężów, dzieci do innych. To 
twoja żona, to twoje dziecko 
i wszystko! 
 Wczoraj zadzwoniła jedna ko-
bieta i powiedziała: 
– Wstydzę się swojego syna! 
 To zdanie mocno mnie zaniepo-
koiło. Jak można wstydzić się swoje-
go dziecka? On – dobry, ty – dobra, 
masz dobrego męża i razem wszyst-
ko na pewno wam się uda. 

archim. Andrzej Konanos 
tłum. d. Piotr Makal 
www.pravoslavie.ru 

Władyka Grzegorz. fot. M. Surynowicz 

Święty starzec Paisjusz 
– o rodzinie 

Małżonkowie, na ile to możliwe, 
powinni kultywować cnotę miłości, 
aby zawsze dwoje byli zjednoczeni 
w jedno i aby zawsze był z nimi Trzeci 
– nasz Słodki Chrystus. 

Rodzice, którzy rodzą dzieci i dają 
im ciało, powinni, na ile to jest możli-
we, wspomagać ich odrodzenie du-
chowe. To, czego rodzice nie są 
w stanie sami uczynić dla swoich dzie-
ci, powinni później powierzyć nauczy-
cielom. Dlatego nasza Cerkiew modli 
się właśnie „za rodziców i nauczycie-
li”. Jednakże oprócz cielesnych ojców, 
są i ojcowie duchowi. Ojcowie ducho-
wi trudzą się nad odrodzeniem ducho-
wym ludzi i skutecznie wpływają na 
wychowanie dzieci. 

Błogosławieństwo rodziców to wiel-
ka spuścizna dla dzieci. Dlatego dzieci 
powinny starać się by mieć rodziciel-
skie błogosławieństwo. 

W rodzinie nie będzie konfliktów 
jeśli dzieci postawią się na miejscu 
swoich zestarzałych rodziców albo 
jeśli synowa postawi się na miejscu 
teściowej i pomyśli: „Przecież i ja kie-
dyś się zestarzeję i pewnego pięknego 
dnia zostanę teściową – czyż będę 
zadowolona jeśli synowa nie będzie 
zwracać na mnie uwagi? 

 
Na podstawie: Święty Starzec Paisjusz Hagioryta, Życie 
rodzinne [w:] Słowa, t. IV, Wydawnictwo „Bratczyk”. 



2

Biuletyn Informacyjny – Kwartalnik
ISSN 1899-0851

Redagują: A. Kordiukiewicz (red. nacz.), A. Magruk, 
A. Sołowianowicz, M. Abijski, diak. P. Makal 

(sekretarz i skład), A. Ryżyńska (korekta)

KRS: 0000129924
konto: 07 1050 1823 1000 0023 3349 8596

Wydawca: Stowarzyszenie Bractwo
Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

Adres Redakcji:
15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 30

tel. +48 698 985 777   
e-mail: bractwocim@cerkiew.pl

www.bractwocim.pl

Bractwowe spotkanie w S upsku

Na 1 stronie fresk z kaplicy 
w. Miko aja Serbskiego 

w Bia ymstoku. 
fot. Claudia StanciuPaschalna Liturgia w brackiej szkole w Bia ymstoku

Zako czenie kursów j zyka polskiego w Krakowie  Lublin - Konferencja „Cyryl i Metody w j zyku i kulturze S owian”


