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FOTOREPORTAŻ Z WYŚWIĘCENIA NOWEJ SIEDZIBY BRACTWA W BIELSKU PODLASKIM

Było uroczyście i radośnie. Po półrocznych pracach remontowo- budowlanych została wyświęcona nowa siedziba Koła terenowego Bractwa Prawosławnego św.
św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim. Wyświęcenia dokonał ks. mitrat Jerzy Bogacewicz. Była przedstawicielka Zarządu Głównego Bractwa - Iwona Kos, a
także burmistrz miasta Jarosław Borowski. Uroczystość uświetnił występ chóru bielskiego bractwa.(zdj.A. Korniluk)

Wystawa stroików i pisanek wykonanych podczas warsztatów rękodzielniczych w nowej siedzibie bractwa. (Zdj.OW)
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„Cyrylica”jest adresowana do wszystkich ludzi, bez względu na wyznanie, narodowość, rasę. Ideą
kwartalnika jest dzielenie się wielką spuścizną Prawosławia, jego kulturą i tradycją. Są tu
także artykuły dotyczące wydarzeń współczesnych, a mających istotne znaczenie dla ludzi
wierzących i zainteresowanych religią. W każdym numerze jest kronika z życia Bractwa
wydającego „Cyrylicę”. Pismo chce być ośrodkiem dialogu z wszystkimi ludźmi dobrej woli
dla których wartości duchowe są najistotniejsze.
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CHRISTOS WOSKRESIE !
Od wydawcy „Cyrylicy”
Wszystkim życzymy zdrowia i pełnej wiary radości w dniu Zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa. Niech Łaska Boża dotyka nas w każdej chwili naszego życia.
Koło terenowe Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim

Od redakcji
W tak radosnym dniu,
jakim jest Zmartwychwstanie
Pana
Jezusa
Chrystusa,
serdecznie
pozdrawiamy
wszystkich
czytelników
kwartalnika. Życzymy wielu
Łask
Bożych,
miłości,
szczęścia, ciepła rodzinnego,
spokoju w naszej Ojczyźnie i
na całym świecie.
Zespół redakcyjny

Święta Eucharystia w Cerkwi Prawosławnej
I
Cerkiew Prawosławna to mistyczne
Ciało Chrystusa. Co to znaczy? Że Chrystus
realnie żyje w Cerkwi. Przy czym od razu
należy zaznaczyć, że Cerkiew to nie tylko
budynek, do którego chodzimy, daj Boże, w
każdą niedzielę. W jaki sposób Chrystus żyje
w Cerkwi? Poprzez Świętą Eucharystię,
sprawowaną przynajmniej raz w tygodniu, na
przykład w niedzielę.
Św. Eucharystia to prawdziwe Ciało i
Krew żywego Chrystusa, Który narodził się z
Marii Dziewicy. Był ochrzczony przez św.
Jana Chrzciciela w rzece Jordan, nauczał,
czynił
cuda.
Został
niesprawiedliwie
oskarżony, osądzony na śmierć, umarł na
krzyżu. Zmartwychwstał na trzeci dzień i
wzniósł się na niebo. A zaraz po tym,
dokładnie po dziesięciu dniach, posłał od Ojca
Świętego Ducha, w mocy Którego Chrystus
realnie przebywa w Cerkwi po dziś dzień.
Być może wielu z nas nie zdaje sobie
sprawy z faktu, że w tej właśnie Cerkwi, do
jakiej chodzi od dzieciństwa, realnie i, co
najważniejsze,
namacalnie
przebywa
Chrystus. Bo tak jak dwa tysiące lat temu
Chrystusa i widzieli ludzie, i dotykali, i
rozmawiali z Nim, potem natomiast pluli na
Niego, bili, przebili Mu bok, tak samo i dzisiaj
namacalnie, a więc w pełni fizycznie, istnieje

możliwość kontaktu z żywym Chrystusem
właśnie w św. Eucharystii. Bo i sama Cerkiew
tylko wtedy ma rację bytu, jeśli sprawowane
jest w Niej Święte świętych, św. Eucharystia, i
jeśli są w Niej ludzie, pragnący kontaktu z
Chrystusem właśnie poprzez Ciało i Krew,
znajdujące się w Kielichu.
Dzisiaj na pewno wielu wiernym nasuwa
się masa pytań, związanych z istotą św.
Eucharystii, sensem uczestnictwa w Niej,
częstotliwością uczestnictwa itp. Jednak
najważniejsze, tak mi się wydaje, o co
większość chciałaby zapytać, to bardzo
popularne we współczesnym świecie pytanie,
mianowicie: co mi może dać częste
uczestnictwo w Św. Eucharystii. Jaką będę
miał korzyść i to nie w życiu przyszłym, a
więc dopiero po śmierci, a już teraz, dzisiaj,
jak wyjdę z Cerkwi, jak wrócę do domu, kiedy
spotkam się z rodziną przy stole, gdy pójdę do
pracy, do szkoły, w codziennym życiu…
Pytanie jak każde inne, jest jednak
pewne „ale”. Mianowicie, co znaczy mieć
korzyść z czegoś. Czy korzyścią, we
współczesnym pojmowaniu tego słowa,
można nazwać spokój, radość, równowagę
psychiczno-emocjonalną, pewność w istnieniu
Boga, ufność Jego Świętej Woli, widzenie
swoich grzechów i, co za tym idzie, spokojne
przyjmowanie wszelkich przykrych słów i
szykan od bliźnich, entuzjazm,
optymizm, i ogólnie dobry
stan zdrowia?
Bo,
niewątpliwie,
korzyść z bycia w Cerkwi z
żywym Chrystusem w św.
Eucharystii
objawia
się
właśnie w formie zwykłej,
elementarnej i prostej radości,
niezmąconego
spokoju,
równowagi
emocjonalnej,
zdrowia
psychicznego
i
fizycznego, optymizmu i
wielu innych stanów i darów.
Oczywiście, całego spektrum
darów, jakie są efektem
częstego przystępowania do
Świętej
Eucharystii,
nie

sposób opisać w paru słowach. W ogóle nie
sposób wyrazić ich słowami, przewyższają
one bowiem możliwości percepcyjne dyskursu
logicznego, są jednak jak najbardziej realne.
Można je jedynie osobiście doświadczyć, aby
przekonać się o ich istnieniu, poprzez św.
Eucharystię w Cerkwi Prawosławnej.
II
Czy tego wszystkiego, co zostało
wymienione, nie szuka współczesny człowiek
poprzez bogacenie się, rozrywkę, podróże po
świecie, niekiedy nawet poprzez poniżanie
innych, przybierające różne formy, czy to w
domu, czy w pracy, czy ostatnio nawet w
internecie? Czy, ogólnie rzecz biorąc,
wszelkie problemy współczesnego człowieka,
niezależnie od wieku, nie pochodzą z pustki w
jego wnętrzu i chorobliwym poszukiwaniu
treści, a więc przyjemności z życia, jaką
będzie można tę pustkę napełnić? Ktoś, być
może, powie, że nie o to chodzi we
współczesnym świecie, ja jednak ośmielę się
powiedzieć, że właśnie o to chodzi.
Przecież cała współczesna moda kieruje
człowieka w stronę przyjemności, przy czym
bardzo
zwielokrotnionej
przyjemności,
nierealnej do osiągnięcia w warunkach
fizyczno-psychicznego życia. Czy to w sferze
finansowej, czy rozrywkowej, czy, nazwijmy
ją, smakowej opinia publiczna nakłania
człowieka do wychodzenia z siebie,
przekraczania
granic.
A
współczesny
człowiek, oderwany od tradycji, a więc
pozbawiony
korzeni,
mądrości
i
doświadczenia wcześniejszych pokoleń, łapie
się na wszystko bezmyślnie, myśląc, że uda
mu się przekroczyć granicę.
Niestety, granica o której mowa, jest
nieprzekraczalna, jeśli człowiek chce żyć i być
szczęśliwy. Bo, analizując współczesność
dogłębnie, przekroczenie tej granicy oznacza
śmierć. Mówimy o granicy fizycznopsychologicznej, która gwarantuje w miarę
zdrowe i spokojne życie. Do przekraczania tej
granicy współczesny człowiek, również
niezależnie od wieku, coraz częściej rości
sobie pretensje, przekonany że tak trzeba. Być
może się mylę? Sprawdźmy to jednak na
podstawie realnych faktów i zdarzeń.
Ostatnio
popularna
w
kręgach

młodzieżowych gra „Niebieski wieloryb” do
czego namawia? Czy nie do przekraczania
swoich granic psychiczno-fizycznych? Jak
najbardziej do tego. I czym się kończy? Czyż
nie samobójstwem młodych ludzi, którzy
nieostrożnie w nią weszli…? Rzeczy straszne,
ale prawdziwe.
Wśród ludzi po trzydziestce nie jest
inaczej. Czyż częste rozwody i szukanie
nowych partnerów, nałogi, ucieczka przed
sobą, to nie gorączkowe szukanie treści, jaką
można by zapełnić swoją duchową pustkę?
Oczywiście, że tak. To nic innego jak
wychodzenie poza granice swej psychiki,
która ma ograniczone możliwości
III
Samo zjawisko wychodzenia poza swoje
granice jest wpisane w człowieczeństwo. Sam
Chrystus nawołuje nas do bycia doskonałymi
jak doskonałym jest Ojciec nasz niebieski
(por. Mt 5,48). Chodzi tu jednak o inne
granice. O granice ducha, które można, a
nawet trzeba przekraczać, żeby żyć. I tę
możliwość daje nam św. Eucharystia.
Nie trzeba daleko jechać. Nie trzeba
płacić. Nie trzeba długo szukać. Wystarczy w
każdą niedzielę pójść do swojej cerkwi
parafialnej i przystąpić do św. Eucharystii.
Ona daje nam wszystko, co w życiu
potrzebne, zarówno dla ducha jak i ciała. I
zdrowie psychiczne, i cielesne, spokój,
pewność istnienia Boga, mądrość życiową,
zaspokojenie
głębokich
duchowoemocjonalnych potrzeb, itp.
Czy, w takim razie, nasze życie może
być aż tak banalnie proste? I tak i nie. Dla
tych, którzy posłusznie i z wiarą przystępują
do św. Eucharystii w swojej cerkwi
parafialnej, i, kierowani przez swego ojca
duchowego, spełniają wszelkie przepisy,
wynikające z liturgicznego życia Cerkwi
Prawosławnej, rzeczywiście, życie jest bardzo
proste. Nie mam tu na myśli braku
problemów, czy całkowitą bezgrzeszność.
Życie pogrążone w św. Liturgię i świętą
Eucharystię daje ogromną siłę i mądrość do
pokonywania tych problemów i skruchy w
uczynionych grzechach. To życie z
Chrystusem w cerkwi, w domu, w pracy, w
szkole, w smutku, w radości. A gdzie
Chrystus, tam nie ma śmierci i jej

pochodnych, a więc strachu, smutku, głupoty,
grzechu w sensie braku skruchy, itp.
Dla tych natomiast, którzy swoją wolę i
swoją jako taką wiedzę o świecie i ludziach
przedkładają nad mądrość i doświadczenie
Cerkwi, wątpią w siłę Cerkwi, bezmyślnie
zabierając głos i błędnie sądząc w sprawach, o
jakich w ogóle nie mają pojęcia; dla tych,
którzy raz-dwa razy do roku przystępują do
św. Eucharystii, uważając że więcej nie trzeba,
że spełnili swój obowiązek, życie aż tak
lekkim nie jest. Problemy urastają w ich
głowach do rangi tragedii, chociaż takie nie
są. Grzechy pochłaniają ich całkowicie, nie
dając miejsca skrusze. Targani są przez różne
nastroje, emocje, które po prostu nie dają im
spokoju, nie mogą przejść nad nimi do
porządku dziennego.
W czym różnica postaw i poglądów? W
posłuszeństwie Cerkwi Prawosławnej. O co w
nim chodzi? O poczucie obowiązku względem
przepisów i praktyki Cerkwi. Wielu ludzi, jak
wynika z ich słów, idzie do cerkwi, a tym
bardziej do św. Eucharystii wtedy, gdy
odczuwa taką ochotę. W ogóle swoją praktykę
religijną uzależniają od swego chcenia bądź
niechcenia. To nieprawidłowe podejście.
Odnośnie Cerkwi i Jej sakramentów należy
kierować się poczuciem obowiązku. Czy chce,
czy nie chce, nie ma znaczenia. Jest poczucie
obowiązku i tego się trzymam. Na ten aspekt
naszego postępowania zawsze zwracają
uwagę święci Ojcowie Cerkwi Prawosławnej,
kiedy mówią o zbawieniu i doskonaleniu się
duchowym.
IV
Niestety,
rzeczywistość
liturgiczna
Cerkwi Prawosławnej pokazuje coś zupełnie
przeciwnego. I to boli. Nie chodzi mi tutaj o
współczesnych, a o praktykę liturgiczną i
opinię
społeczności
prawosławnej
funkcjonującą od 150-200 lat. Przystępowanie
do św. Eucharystii stało się tematem tabu.
Temat św. Eucharystii po prostu nie istnieje.
On jest, ale nie zaczepia się go. Jeśli zaś ktoś
go porusza, robi to pod kątem restrykcyjnym,
a więc co i ile trzeba przeczytać, zrobić
pokłonów, ile dni pościć, jak często się
spowiadać, żeby w końcu przystąpić do św.
Eucharystii. Natomiast na słowa kapłana, że
trzeba
często
przystępować
do
św.

Eucharystii, zwykle słyszy się: „To trzeba i
dużo grzeszyć, żeby mieć się z czego
spowiadać.”
Czy jednak o to przede wszystkim
chodzi? Nie wydaje mi się. Bardzo dobre,
treściwe i zdrowe podejście do tematu św.
Eucharystii
przedstawił
archimandryta
Tymoteusz w swoim wykładzie „Życie
eucharystyczne”, jaki można obejrzeć w
Internecie:
(www.youtube.com/watch?v=9oluRfdSzXE).
Podzielam jego poglądy.
Odnośnie mego doświadczenia, to swoją
regularną, niedzielną praktykę eucharystyczną
rozpocząłem jeszcze na studiach w Rosji,
kiedy spotkałem młodego mnicha z Serbii o
imieniu Justyn. On mnie pokierował, ukazał
cel, za co jestem mu dozgonnie wdzięczny.
Dlaczego? Bo św. Eucharystia zmieniła moje
życie, wyleczyła z wielu dolegliwości i
emocjonalnych, i fizycznych. Gdy więc ktoś
pyta się mnie, co bym poradził na takie i takie
problemy, odpowiadam krótko: „Częste
przystępowanie do św. Eucharystii”.
Dziękujmy Bogu, że dał nam, swoim
ludziom, Św. Eucharystię, a więc Ciało i Krew
Jezusa Chrystusa, dla naszego zbawienia. Nie
bądźmy obojętni. Wykorzystujmy czas
właśnie na życie eucharystyczne w Jezusie
Chrystusie, Któremu chwała i Panowanie
wraz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki
wieków. Amiń.
Ks. Krzysztof Wojcieszuk

Święty Mikołaj Serbski
OBJAŚNIENIE BŁOGOSŁAWIEŃSTW
DZIEWIĘĆ POZIOMÓW PIRAMIDY RAJU
POZIOM ÓSMY
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie za sprawiedliwość, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
Ten, kto buduje wysoki dom z ziemskiego materiału, niechybnie wywoła zawiść u swoich złych
sąsiadów. Ten zaś, kto zbuduje rajską piramidę z materiału duchowego, niewątpliwie sprowokuje zawiść
demonów. Nade wszystko biesy nienawidzą tych, którzy zdobyli solidny spokój duchowy i posiadają dar
godzenia skłóconych braci, albowiem demony szczególnie lubują się w kłótniach między ludźmi. One
chciałyby, aby ludzie ciągle byli między sobą zwaśnieni i byli nieszczęśliwi, i dlatego narzekaliby na
swojego Stwórcę. Ich zadanie od samego początku polegało na skłanianiu ludzi do buntu przeciwko
Stwórcy. Im miły był zabójca Kain, a nie pokorny Abel. One lubią Ezawa i nienawidzą Jakuba, lubią Saula,
a nienawidzą Gamaliela, lubią Szawła a nienawidzą Pawła. Właśnie dlatego niestrudzenie prześladują one
sprawiedliwych. One szkodzą sprawiedliwemu zarówno bezpośrednio same, jak i – częściej – przez ludzi ze
zgnilizną duszy. One jednoczą tych wszystkich, którzy są słabi moralnie i kierują ich przeciwko bohaterowi
Bożemu, przeciwko dzielnemu rycerzowi prawdy.
A Pan to widzi, ale dopuszcza, aby ludzie słabi i demony napadały na sług Bożych. Wszechwidzący
pozwala na to wszystko, aby choroba co raz to ujawniała się jako słabość – i by się zawstydziła.
Wszechmądry dopuszcza do tego, aby ludzie zobaczyli i przekonali się, że prawda, nawet w łachmanach jest
silniejsza od kłamstwa w koronie i na tronie. Wszechdobry dopuszcza do tego wszystkiego, aby sługę
Bożego ozdobić raz jeszcze wieńcem zwycięstwa. Podobnie jak w świecie złodzieje i zbójcy napadają na
bogaczy, tak też złe demony i ludzie, którzy zbłądzili, napadają na bogacza duchowego.
Święty Nil, dzieląc się swoim doświadczeniem, mówił: „Jeśli prawdziwie się modlisz, bądź gotów na
atak diabłów”. Apostoł Paweł opowiadał Tymoteuszowi, jak znosił cierpienia i prześladowania, które
napotkał w Antiochii, Ikonium i Listrze: Wielkie znosiłem prześladowania! I ze wszystkich wyrwał mnie Pan.
Tak też wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani(2 Tym, 3,11-12).
Jednakże Pan Bóg wszystko przewidział, przepowiedział i nic nie zataił przed Swoimi uczniami.
Apostołów przeganiano kamieniami z jednego miejsca na drugie. Nienawidzący Chrystusa prześladowali
świętego Atanazego jak dzikie zwierzę. Dokładnie tak samo prześladowali i wyganiali Melecjusza
Antiocheńskiego. Święty Jan Złotousty cierpiał i zmarł na wygnaniu. To samo przydarzyło się prepodobnej
Olimpii Pobożnej. Niezliczone jest mnóstwo tych, którzy cierpieli za Chrystusa. Święty Bazyli opowiedział
na sądzie, kiedy grożono mu wygnaniem, że może się z tego cieszyć, dlatego, że nie sposób wygnać go tam,
gdzie nie ma Boga. Mądry Jan Złotousty tak objaśnia skutki prześladowania: „Podobnie jak roślina rośnie
szybciej, kiedy się ją podlewa, tak też wiara nasza mocniej rozkwita i szybciej rośnie, kiedy jest
prześladowana”.
Ponieważ prześladowano Syna człowieczego, dlatego również wszystkie dzieci Boże, które zostały
synami Bożymi przez łaskę, pragnęły, aby je także prześladowano. One uważały to za nagrodę i wiedziały,
że cierpią za sprawiedliwość Bożą. A cierpienia za sprawiedliwość Bożą, są wspaniałym materiałem do
wzniesienia rajskiej piramidy. Ósmy poziom ich rajskiej piramidy mocno opiera się na siedmiu niższych
poziomach i cały wspaniale się świeci jak drogocenny kamień – topaz. Kiedy przeniosą się do Królestwa
Chrystusowego, na tym poziomie będą rozmawiać w radości i weselu z tymi wszystkimi, którzy byli
prześladowani za sprawiedliwość Bożą od początku świata.
c. d. n.
Przedruk: BRATCZYK, NR 275, kwiecień 2011, ISSN 1428-191X
Polecamy także inne dzieła św. Mikołaja Serbskiego. Na stronie internetowej www.bratczyk.pl dowiesz się jak zamówić
książki.

ROZMOWA Z JEGO EKSCELENCJĄ NAJPRZEWIELEBNIEJSZYM BISKUPEM
JERZYM, PRAWOSŁAWNYM ORDYNARIUSZEM WOJSKA POLSKIEGO –
rozmawia Andrzej Salnikow

Władyka pełni jednocześnie kilka ról w Cerkwi, a mianowicie jest Władyka Prawosławnym
Ordynariuszem Wojskowym, biskupem siemiatyckim, prorektorem i profesorem ChAT. W której z
tych ról Władyka czuje się najswobodniej? Czy da się to jakoś uszeregować?
Bardzo trudne pytanie. Tak naprawdę wszystko układa życie. Istnieją obszary w każdej z tych dziedzin,
które raz są prostsze, a inny raz bardzo trudne. Formalnie wszystko jest podporządkowane pod ordynariat i
akademię, chociaż bywają również pewne obowiązki, które powierza mi na przykład Metropolita lub św.
Sobór Biskupów, które wychodzą na pierwszy plan. Najswobodniej jednak czuję się, kiedy sprawuję św.
Liturgię. Wtedy wszystko inne schodzi na drugi plan. Najbardziej przeżywam takie sytuacje, kiedy na
przykład jakieś obowiązki o charakterze ministerialnym lub państwowym kolidują z nabożeństwami, a
zwłaszcza w dni świąteczne. Z łaski Bożej, mijające lata biskupstwa same uczą tego jak wyjść z niektórych
trudnych sytuacji. Musze przyznać, że z racji pełnionych funkcji, najmniej absorbującym obowiązkiem jest
bycie biskupem siemiatyckim. Kilka, bądź kilkanaście razy w roku, odprawiam w Siemiatyczach
nabożeństwa. To teren jurysdykcyjnie podległy Jego Eminencji Metropolicie Sawie. Jest też sporo
wyjazdów zagranicznych. Dlatego też, bardzo ważne jest również to, żeby żyć według jasno ustalonego
programu dnia, tygodnia, a nawet miesiąca. Nie da się oczywiście wszystkiego przewidzieć, ale ważne jest,
aby mieć przynajmniej jakieś ramy swojej pracy, zarówno w tej sferze publicznej, jak również
indywidualnej. Najbardziej dotyczy to oczywiście życia duchowego każdego człowieka, które powinno być
dla nas najważniejsze.
Jakie cechy charakteru powinien posiadać kapelan wojskowy, a w szczególności ordynariusz
wojskowy, który ma o wiele większy zakres odpowiedzialności i kompetencji? W gestii ordynariusza
są przecież ciągłe kontakty ze Zwierzchnikiem naszej Cerkwi, resortem obrony narodowej, czy
dowództwem wojska.
W swoim expose, które wygłosiłem w dniu swego ingresu 12 października 2010 roku na ordynariusza

wojskowego, zwróciłem się do kapelanów z następującymi słowami: „Proszę Was, abyście najpierw byli
kapłanami, a dopiero później żołnierzami”. Jakie cechy charakteru dodatkowo powinien mieć kapelan
wojskowy? Na pewno rozeznanie w powierzonej mu służbie, której wciąż się uczy, bowiem następują w niej
ciągłe zmiany. Biskup wojskowy tym bardziej musi sprostać tym wyzwaniom i też wciąż się uczy, a czasem
działa nawet intuicyjnie, zawierzając wszystko Opatrzności Bożej. Jeśli chodzi o kontakty akurat z Jego
Eminencją Metropolitą Sawą, to trzeba pamiętać, że to właśnie Władyka Metropolita zakładał podwaliny
pod ordynariat, jako pierwszy ordynariusz wojskowy, a więc zna jego specyfikę i wyzwania. Poza tym był
też prorektorem, a od przeszło pół wieku jest wykładowcą i profesorem w Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie. To bardzo pomaga w rozwiązywaniu wielu problemów, ale też stwarza
możliwości sięgnięcia po poradę u Metropolity Sawy w tych kwestiach. Jako biskup siemiatycki, pomagam
Metropolicie w obowiązkach diecezjalnych. Ordynariat natomiast jest samodzielną jednostką kościelną,
zrównaną prawnie i kanonicznie z pozostałymi diecezjami naszej Cerkwi. Kontakty z resortem obrony
narodowej należą do naszych codziennych relacji. Mówiąc językiem świeckim, to nasze miejsce pracy.
Ordynariat otrzymuje na przykład wiele dokumentów do wiadomości, które mogą go nawet bezpośrednio
nie dotyczyć, legitymuje się prawem zgłaszania swoich uwag i zastrzeżeń do tych dokumentów. Bierze
udział w wielu różnych przedsięwzięciach ministerialnych. Ordynariusz wojskowy uczestniczy również w
rocznych odprawach kadry kierowniczej MON. Dziekani i kapelani zaś biorą udział w odprawach tych
dowództw i jednostek, do których zostali wyznaczeni. W konsekwencji przekłada się to więc na najwyższe i
niższe szczeble Polskiej Armii.
Chcę uzupełnić również swoją odpowiedź i powiedzieć, że ordynariat współpracuje również z MSWiA
(Policja, Straż Graniczna, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna) oraz Ministerstwem Finansów (Służba
Celna). Ordynariusz Wojskowy jest także delegatem św. Soboru Biskupów PAKP ds. duszpasterstwa PKP
(Ministerstwo Transportu) oraz Leśników (Ministerstwo Środowiska).
Czy prawosławni kapelani wojskowi biorą udział w jakichś misjach poza granicami państwa?
Na stałe nie uczestniczą. Jesteśmy zapraszani do składania krótkich wizyt duszpasterskich. Deklarowaliśmy
i deklarujemy gotowość do częstszych i dłuższych pobytów naszych kapelanów na misjach zagranicznych.
Jaką radę dałby Władyka młodym ludziom, często pacyfistom, łaknącym absolutnej wolności?
Przede wszystkim należy określić w swoim życiu to, czym jest wolność, a tym bardziej absolutna. Nikt z
ludzi nie wie czym ona jest, bo tylko Bóg jest absolutnie wolny. Wolność nie oznacza prawa do czynienia
wszystkiego, bo nie wszystko jest korzystne dla człowieka, ale też dla otaczających go ludzi. Źle
pojmowana wolność może skrzywdzić samego człowieka. Można bowiem czynić coś w imię wolności,
krzywdząc tym samym nie tylko siebie, ale też i innych. Prawdziwa wolność polega na umiejętności
nieulegania grzechowi i słabości. Widzimy to na przykładzie nałogów. Rzekoma wolność pozwoliła
młodemu człowiekowi sięgać po papierosy, alkohol, narkotyki, a później człowiek ten staje się całkowicie
zniewolony przez to wszystko. O jakiej wolności można zatem tutaj mówić? Apostoł Paweł mówi, że każdy
kto czyni grzech jest niewolnikiem grzechu. To bardzo prawdziwa i głęboka myśl. Zgodzi się z nią człowiek
wierzący i niewierzący. Prawdziwie wolny człowiek, to człowiek czysty, niezależny od żadnych wpływów z
zewnątrz i wewnątrz. To człowiek na obraz i podobieństwo Boże. W kwestii „pacyfistów”, mogę przytoczyć
słowa św. Izaaka Syryjczyka, a mianowicie: „Każda skrajność, prowadząca nawet w tą dobrą stronę,
pochodzi od szatana”, a pacyfizm jest skrajną skrajnością i to na pewno prowadzącą w złą stronę.
Jak Władyka ocenia obecną sytuację obyczajową w Polsce?
Problemem dzisiejszych czasów jest promocja grzechu i legitymowanie go pojęciem dobra. Grzech
pretenduje do uznania go za normę. I to jest największy problem naszej ojczyzny, Europy, ale i całego
świata. Z tego wynikają wszystkie kolejne problemy. Nie można się łudzić i mówić, że wszystko jest bardzo
dobrze, ale też nie jest tragicznie, przynajmniej póki istnieją ludzie modlitwy i ascezy. Zadaniem Cerkwi jest
piętnowanie grzechu, bo on gubi człowieka. Grzech jest grzechem, zło jest złem, i nie wolno usiłować nadać
mu cech dobra, albo nawet nazwać dobrem. To oszukiwanie samego siebie. Cerkiew nigdy nie potępia
człowieka, cokolwiek by czynił, ale zawsze potępia zło, które czyni. Mamy potrzebę modlitwy i
permanentnego pokajania.

Czy obecny stan obyczajów przekłada się na ilość studentów w ChAT. Rośnie czy maleje ich liczba?
Każda rekrutacja i każdy rok jest inny. Wszystkie uczelnie wyższe doświadczają skutków niżu
demograficznego, kondycji rynku pracy, ale też i perspektywy kariery naukowej czy zawodowej, którą
obecny świat oferuje przyszłym studentom. Moralny kręgosłup społeczeństwa zawsze miał i nadal ma
wpływ na ilość studentów teologii, ale w teologii ważniejsza jest jakość, a nie ilość. Zwłaszcza w teologii.
Czy obok pracy dydaktycznej ze studentami ma Władyka także czas na pracę naukową? Jaki jest to
obecnie krąg zainteresowań.
Im więcej jest obowiązków i im człowiek starszy, tym mniej ma czasu. Praca ze studentami jednak to nie
tylko dydaktyka. Jej jakość zależy od warsztatu naukowego wykładowcy. Staram się regularnie znajdywać
czas na pracę naukową. Przygotowuję się do każdego wykładu, chociaż prowadzę je od kilkunastu lat, a
więc mógłbym wykładać bez przygotowania. Biorę udział w projektach, piszę artykuły, uczestniczę w
konferencjach. To jednak nic wyjątkowego, bowiem życie pisze taki scenariusz, że trzeba znajdywać na
wszystko czas, w zależności od nałożonych i wykonywanych obowiązków. Moje zainteresowania z zakresu
teologii są różne. Obecnie wykładam liturgikę, teologię pasterską i duchowość w Akademii i naszym
Seminarium. Rokrocznie prowadzę kilka doktoratów i wykładów na studiach doktoranckich. Sporo czasu
upływa też na recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych. W swojej pracy naukowej staram się sięgać do
oryginalnych źródeł patrystycznych i filokalicznych, w czym pomaga język grecki. W czasie studiów w
Atenach myślałem o patrologii (nauka św. Ojców). Ostatnio jednak, w kręgu moich zainteresowań, z racji
prowadzonych wykładów, przeważa tematyka z zakresu duchowości prawosławnej, liturgiki i teologii
pasterskiej.
Jak Władyka wykorzystuje czas wolny ustawowo? Czy urlopy faktycznie są urlopami?
Zależy, co rozumiemy pod pojęciem urlopu. Staram się każdego lata gdzieś wyjechać na kilka dni. Wtedy
więcej spaceruję, czytam. Bardzo relaksuje mnie pobyt nad wodą. Jeśli istnieje możliwość popływania łódką
lub wędkowania, to chętnie z tego korzystam. Na pewno trzeba od czasu do czasu zmieniać środowisko, w
którym się mieszka i pracuje. Bywa również, że w ramach urlopu wyjeżdżam na św. Górę Atos.
Proszę zdradzić jaki jest przepis na bycie człowiekiem o tak dużej energii? Od czego to zależy?
Nie jestem człowiekiem o nadmiernej energii. Być może tak to wygląda z boku, ponieważ bardzo lubię
punktualność i konkretnie określony plan dnia. To może stwarzać wrażenie, że ktoś ma w sobie wiele
energii. Jestem zwykłym człowiekiem, który może mieć gorszy dzień, gorszy nastrój czy mniej energii w
sobie. Nie mam jakiejś szczególnej recepty na życie. Staram się szanować każdy dzień i na nim się skupiać.
Ojcowie Cerkwi mówią, że powinniśmy żyć tak, jakby dzień, który nadszedł, był naszym ostatnim dniem
życia, a noc ostatnią nocą. Takie postrzeganie życia chroni przed rutyną i pomaga do wszystkiego
podchodzić z należną atencją. Ważne jest też, aby filtrować to, co do nas dociera od ludzi, z mediów, czy
nawet nas samych. Napływ informacji jest nieprawdopodobny, a to dekoncentruje, dlatego trzeba wybierać
to, co jest najważniejsze i najbardziej potrzebne, przede wszystkim dla naszego zbawienia.
Dziękuję za rozmowę

''Wspólnie możemy uczynić więcej''

KONCERT KOLĘD
W piątkowy wieczór 27 stycznia odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie uroczysty Koncert
Kolęd zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia Wierni Tradycji Pokoleń działającego przy
parafii św. Jana Klimaka na Woli. Było to już kolejne wydarzenie w ramach Akcji Charytatywnej na
rzecz Dzieci w Syrii.
Na uroczystości obecny był zwierzchnik polskiej Cerkwi - Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa
Metropolita Warszawski i Całej Polski. Byli również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władze
samorządowe, oświatowe, dyrektorzy szkół i przedszkoli współpracujący z punktem katechetycznym na
Woli. Sala była pełna wiernych z różnych warszawskich parafii prawosławnych. Spotkanie rozpoczął
prowadzący tą uroczystość ks. prot. Adam Misijuk. Opowiadał on o kolejnych wykonawcach oraz o
gwiazdach kolędniczych, które były wystawione na aukcji internetowej, na stronie charytatywni.allegro.pl
Aukcja prowadzona jest w ramach przedsięwzięcia „Akcja Charytatywna na rzecz Dzieci w Syrii”. W
Koncercie Kolęd wzięło udział pięć zespołów, a jako przerywnik śpiewała czwórka młodych członków
rodziny Bortniczuków. Jako pierwsi wystąpili przybyli specjalnie z Białegostoku członkowie męskiego
chóru parafii św. Wielkomęczennika
Jerzego Zwycięzcy pod kierownictwem lektora Romualda
Sacharczuka. Wykonali oni pięć kolęd w różnych językach słowiańskich. Drugi chór to Kameralny Chór
Żeński im. św. Lidii pod batutą matuszki Katarzyny Kosińskiej. Jako trzeci wystąpił męski kwartet muzyki
cerkiewnej ,,Ikos'' , którym dyryguje Łukasz Hajduczenia. Oni również wykonali kolędy w różnych
językach słowiańskich. Czwarty chór, to goście z Podlasia -zespół ,,Stebło'' pod dyrygenturą matuszki
Anny Misijuk. Jako ostatni wystąpił chór o nietypowej nazwie - zespół wokalny muzyka.cerkiew.pl , który
prowadzą dwie osoby; pani Krystyna Misiukiewicz i lektor Miłosz Bogić. Chór ten wykonał m.in. serbską
kolędę ,,Oj Bandjacze''.
Zwierzchnik naszej Cerkwi podziękował organizatorom , wykonawcom oraz bardzo ciekawie opowiedział
o roli Bożego Narodzenia jako Zimowej Paschy. Wspomniał również zmarłego w styczniu proboszcza
wolskiej parafii ks. Mikołaja Lenczewskiego. To o. Mikołaj Lenczewski błogosławił powstanie
Stowarzyszenia Wierni Tradycji Pokoleń oraz Koncert Kolęd na rzecz Dzieci w Syrii. Cała sala odśpiewała
modlitwę ,,Wiecznaja pamiat'', a następnie ulubioną kolędę śp. proboszcza – „Do szopy hej pasterze”. Na
zakończenie została odmówiona modlitwa za Syrię i tu było widać łzy wzruszenia u ludzi zgromadzonych
na Sali Wielkiej Zamku Królewskiego.
Barbara Krukowska - Nikitiuk

Kameralny Chór Żeński im. św. Lidii pod batutą matuszki Katarzyny Kosińskiej. Zdj. A. Pawlak

Kwartet Ikos. Zdj. A. Pawlak

Zespół wokalny muzyka.cerkiew.pl

zdj. A. Pawlak

Dziennik św. Nikona z Optiny (c.d.)
26 września 1908r.
Dzisiaj jest dzień moich urodzin,
skończyłem 20 lat. (…) Pamiętam, że przed
wstąpieniem do monasteru, w czasie wielkich
świąt: Bożego Narodzenia, Paschy i innych, a
także w dniu imienin i urodzin nudziłem się, nie
wiedziałem, co mam robić, a bez zajęcia,
oczywiste, się nudzi. Nie rozumiałem, że duchowe
święto koniecznie wymaga też i duchowego
pocieszenia. Pocieszenie cielesne, oczywiście, też
być powinno, ale wszystko w miarę, aby nie
zapomnieć o aspekcie duchowym. Niestety,
zwykle wśród ludzi świeckich dochodzi do
całkowitego zapomnienia o duchowym aspekcie.
Ale teraz jestem, chwała Bogu, w Skicie.
Większość ludzi świeckich, nawet tych
wierzących, nie wierzy w istnienie biesów, tutaj
natomiast – jest to niewątpliwa prawda.
(…)
27 września 1908 r.
(…) Pewnego razu, kiedy żałowałem przed
batiuszką, że za dużo spałem, godzinę albo gdzieś
około tego, nie pamiętam, Batiuszka powiedział
mi:
– To kusi was bies przygnębienia. On
wszystkich kusi. Kusił on i św. Serafima
Sarowskiego, i św. Efrema Syryjczyka, który
ułożył wszystkim znaną modlitwę: „Panie i
Władco żywota mego”. Zwróćcie uwagę, co on
postawił na pierwszym miejscu: „Ducha
próżności” – i jako następstwo próżności,
„przygnębienia nie daj mi”. To okrutny bies.
Napada on na was poprzez sen, a na innych
otwarcie – poprzez przygnębienie, smutek.
Napada na każdego w taki sposób, w jaki ma
możliwość. Przecież nie możecie powiedzieć, że
macie dużo wolnego czasu?
– Tak, Batiuszka, prawie nie ma wolnej
minuty.
– Tak, i dlatego napada on na was poprzez sen.
Ale to nic, nie martwcie się.
28 września 1908 r.
Już pisałem, że mieszkający kiedyś u nas
w budynku student Moskiewskiej Duchownej
Akademii Witalis Stiepanowicz Stawitskij pragnie
przyjąć stan mniszy. Mówił o swoim zamiarze
Batiuszce i Batiuszka pobłogosławił. Następnie
szybko wyjechał i przysyła do batiuszki list (to
było
na
początku
września),
że

najprawdopodobniej 12 września będą jego
postrzyżyny w mantiję. Batiuszka powiedział mi o
tym podczas błogosławieństwa.
– Oto Witalis Stiepanowicz przysłał mi list –
mówił Batiuszka. – Informuje, że będą
postrzyżyny, prosi o modlitwy za siebie tego dnia.
„Od tej pory, jak mi pobłogosławiliście – pisze on
– ten radosny stan duszy, ten duchowy spokój,
który poczułem wtedy, kiedy wyjeżdżałem z
waszego Skitu trwa jeszcze do tej pory.” Przecież
ja wtedy na jego pytanie o postrzyżynach od razu
powiedziałem: „Bóg błogosławi”. Czasami masz
wątpliwości, nie do razu decydujesz się
powiedzieć to, czy coś innego, a wtedy od razu
powiedziałem: „Bóg błogosławi”. Ma on
prawdziwie rosyjski, prosty, otwarty, rycerski
charakter. Będzie z niego dobry mnich i dobry
biskup. Na was też przyjdzie czas. Teraz
oczywiście przeszkadza służba wojskowa, ale
później będzie można odetchnąć, a może i ja
jeszcze tego dożyję. Niech Bóg wam dopomaga.
(…) Wieczorem. Właśnie wróciłem z
błogosławieństwa. Batiuszka wezwał mnie poza
kolejnością, przed tymi, którzy przyszli wcześniej.
Wszedłem. Batiuszka stał przed niezasłoniętym
oknem, obok ikon.
– Popatrzcie, jaki obraz – rozpoczął, pokazując
na księżyc wyglądający spomiędzy drzew. To
pozostało nam na pocieszenie. Nie na próżno
powiedział prorok Dawid: „Cieszę się dziełami
rąk Twoich” (Ps 91,5). „Cieszę się” – mówi on,
chociaż jest to tylko aluzja do tego dziwnego,
nieodgadniętego piękna, które było stworzone na
początku. Nie wiemy, jaki był wtedy księżyc,
jakie słońce, jakie światło… To wszystko zmieniło
się po upadku pierwszego człowieka. Zmienił się
cały świat. Aniołowie nie utracili swego
pierwotnego stanu, one się nie zmieniły, zmieniło
się chyba tylko to, że wzmocniły się w walce.
Diabeł natomiast nawet po swoim upadku mógł
pojawiać się w niebie, wśród błogosławionych
duchów, jednak oprócz przebiegłości i obmowy
innych nie było z niego żadnego pożytku. (…)
Jest to zaprawdę niepojęta łaska i cierpliwość
Boża. I dopiero kiedy Chrystus był ukrzyżowany
na krzyżu, wtedy przyszedł koniec na diabła:
„Widziałem szatana spadającego z nieba jak
błyskawica” (Łk 10,18) – powiedział Pan Swoim
uczniom. Nie wiemy, jakich zniszczeń dokonuje
diabeł wśród ludzi – chrześcijan, mahometan,
Żydów – wśród ciał niebieskich i innych ciał.

Uczeni odkrywają, że wybuchła jakaś kometa,
zgasło jakieś słońce i temu podobne. A dlaczego
to się stało, nie wiadomo. Diabeł nadal posiada
ogromną siłę. I, zaprawdę, tylko pokora jest w
stanie przeciwstawić się tej sile.
5 października 1908 r.
Któregoś
wieczoru
w
czasie
błogosławieństwa, po wyspowiadaniu się ze
swoich słabości i grzechów minionego dnia, a być
może jeszcze i wcześniejszych dni, Batiuszka
zaczął mówić mi o wyrzucaniu sobie swoich
grzechów.
Ogólnie
ze
słów
Batiuszki
zrozumiałem, że trzeba ganić siebie za swoje
słabości i pokornieć, wszystkimi sposobami
odganiać od siebie przygnębienie, osłabienie. Co
by się nie zdarzyło, nie trzeba wpadać w
przygnębienie, a wszystko powiedzieć starcowi.
– Bóg niech przebaczy – mówił Batiuszka –
Bóg niech przebaczy. Wyrzucajcie sobie swoje
grzechy. Ganić siebie nie jest trudno, a niektórzy
nawet i tego nie chcą robić. Znieść przyganę od
brata jest o wiele trudniej, natomiast ganić samego
siebie jest nietrudno. Chociaż, jeśli i będziemy
siebie ganić, ale nie będziemy walczyć z żądzami
– będziemy jeść ile nam się chce, spać, ile nam się
chce, to taka przygana samemu sobie nie
przyniesie korzyści. Jeśli natomiast ganimy siebie,
walcząc jednocześnie ze swoimi namiętnościami,
to chociaż i jesteśmy pokonywani przez słabości i
mimowolnie popadamy w grzechy, takie
przyganianie samemu sobie jest prawidłowe. W
walce ze swoimi żądzami, jeśli nawet i
przegrywamy z nimi, ale ganimy siebie, żałujemy,
pokorniejemy i dalej walczymy, wtedy
nieustannie idziemy do przodu.
Pozostało nam jedno: pokora. Czas
ciężkich trudów ascetycznych minął, i chyba
minął bezpowrotnie. I tak na przykład o. Wassian
brał na siebie ciężkie trudy ascetyczne, czasem nie
palił w celi, nic nie jadł przez cały Wielki Post,
jednak nie zważając na to, nie miał żadnych
szczególnych darów duchowych. Natomiast
batiuszka o. Makary i w celi miał zwykłą
temperaturę, i tak dużo nie pościł, jak również
karcił czasami swoich pomocników, kiedy byli
winni, jednak z powodu pokory posiadał dużo
duchowych umiejętności – dar uzdrawiania,
wyganiania biesów, dar przewidywania – chociaż
nie brał na siebie żadnych specjalnych trudów
ascetycznych. Dlatego też i nam pozostaje tylko
pokornieć.
(…)

14 października 1908 r.
(…)
Któregoś
razu
w
czasie
błogosławieństwa Batiuszka zapytał mnie:
– Jak myślicie, komu jest najtrudniej żyć w
prostocie?
– Wyniosłym, Batiuszka.
– Nie, w ogóle, kiedy pragnie się tego z całego
serca?
– Nie wiem.
– Przełożonym. Być przełożonym jest
niezwykle trudno.
A wcześniej, już dawno, Batiuszka
powiedział między innymi:
– Ten czas, kiedy byłem nowicjuszem, był
najszczęśliwszy. Znałem wtedy tylko cerkiew,
stołówkę, swoją pracę i swoją celę.
(…) Przyszedł do mnie ostatnio o. Agapit i
mówi, że batiuszka, o. Ambroży (sam od niego
słyszał) mówił, że „antychryst nie jest za
górami…” Kiedy słyszę o antychryście, o
dzisiejszych ciężkich czasach, o strasznych
rzeczach, którymi przepełniony jest świat, o
możliwej dla każdego rychłej i niespodziewanej
śmierci, najpierw jakby zaczynam się bać,
zatrzymuję na tej myśli swój umysł, nawet jakby
decyduję się zachowywać lepiej, na wszelki
wypadek nastrajam się do przygotowań … Jednak
to wszystko nie na długo. Jakoś tak bardzo szybko
ucieka ta myśl, nie zostawiając żadnych śladów.

Św. Nikon razem z braćmi Skitu jako ostatni „starzec” w Optinie.
Lata 20-te XX wieku.

16 października 1908 r.
Teraz, kiedy zacząłem wykonywać nową
pracę sekretarza, piję u Batiuszki poranną herbatę.
Czasami rozmowa, nieco odstępując od spraw
związanych z moimi obowiązkami, dotyczy życia
duchowego i monastycyzmu. Tak na przykład,
ostatnio Batiuszka mówił o monastycyzmie:
– Pełny sens monastycyzmu nie zawiera się w
sutannie i kaszy. Nałożył sutannę, zaczął jeść
kaszę i myśli sobie: „Teraz jestem mnichem”. Nie,
sama zewnętrzna strona monastycyzmu nie
przyniesie żadnej korzyści. Oczywiście, trzeba
nosić mniszą odzież i pościć, ale to nie wszystko!
Lampa póki się nie pali, nie realizuje swego
przeznaczeni, aby świecić. Pewnie ktoś ją zaczepi
i rozbije w ciemności. Czego więc brakuje?
Ognia! Prawda, potrzebna jest i nafta, i knot,
jednak jeśli nie ma ognia, jeśli nie jest ona
zapalona, nie ma z niej żadnej korzyści. Kiedy
natomiast zapali się ją, od razu zaświeci światło.
Tak samo jest również w monastycyzmie: sama
zewnętrzna strona nie przynosi korzyści,
niezbędny jest wewnętrzny ogień. O. Anatoliusz
mówił, że „życie mnisze to ukrytego serca
człowiek”.
19 października 1908 r.
(…) Któregoś razu Batiuszka w mojej
obecności zapytał brata Nikitę:
– Czy są ubodzy?
– Tak.
– To dobrze. Póki pomagamy biednym, chwała
Bogu, wszystko jest dobrze. Ludzie ofiarują
pieniądze na monaster. A jeśli nie ma ubogich, to i
ofiar nie ma… Zauważałem taką zależność…
Zapisałem tylko sens słów. U nas w Skicie
bracia mają zakaz dawać ubogim ofiary.
Wcześniej nieco mnie to niepokoiło, a teraz ani
trochę, ponieważ Batiuszka daje za wszystkich.
Nadzwyczaj prawidłową wydaje się być
wskazówka batiuszki o. Ambrożego: „Niepokój
nigdzie nie jest zaliczany do cnót, a pojawia się
stąd, że przyczyna, od której się rodzi, jest
fałszywa”. Tę regułę już kilka razy potwierdziło
moje własne doświadczenie.
Pewnego razu Batiuszka, pokazując mi list
napisany specjalnie koślawym i udawanym
pismem, powiedział:
– Oto list. Wyzywają mnie w nim najbardziej
ulicznymi, wulgarnymi słowami. Szczególnie za
moje rozmowy w monasterze. Myślę, że to ten lub
tamten… Ale kto by to nie był, w każdym
przypadku – jest on moim dobroczyńcą. Być może
Pan przebaczy mi za to cokolwiek z moich
grzechów…

Było to prawdopodobnie napisane przez
jakiegoś mnicha z klasztoru. Niejednokrotnie
rozumiałem ze słów Batiuszki, że jego, czyli
Batiuszkę, prześladowali, że go nie lubili. Z kolei
bp Tryfon błogosławiąc nas na bycie mnichami,
powiedział:
– Czy wy wiecie, że jest partia przeciw o.
Warsonofiusza? Jeśli przyjdą tacy do was i będą
coś takiego mówić, wtedy otwarcie im
odpowiedzcie: „Wybaczcie, nie możemy osądzać
starca”.
Już zapomniałem jego słowa, ale sens był taki,
aby nie przyjmować osądzających starca, unikać
ich i nie słuchać, nie zwracać na nich uwagi.
22 października 2009 r.
(…) Batiuszka powiedział:
– Życie to dziwna tajemnica znana jedynemu
tylko Bogu. Nie ma w życiu przypadkowych
powiązań, okoliczności, wszystko jest mądrze
uporządkowane. My nie rozumiemy znaczenia
tego czy innego zdarzenia: przed nami mnóstwo
szkatułek, do których nie ma kluczy. Byli (albo są,
nie zapamiętałem) tacy ludzie, którym Bóg
odkrywał tę tajemnicę.
25 października 2009r.
Wczoraj w czasie błogosławieństwa
wyrzucałem sobie przed Batiuszką, że przespałem
wczesną liturgię w monasterze. Na to Batiuszka
odpowiedział:
– Bóg niech wam przebaczy. Czyńcie sobie
wyrzuty.
– Batiuszka, właściwie to jak należy czynić
sobie wyrzuty?
– Jak czynić sobie wyrzuty? Bardzo prosto.
Sumienie od razu przemówi, od razu zacznie robić
wam wyrzuty, a wam zostanie tylko zgodzić się,
że źle postąpiliście i pokornie zwrócić się do Boga
z modlitwą o przebaczenie.
– Tak, Batiuszka, na początku zrobi się jakby
nieprzyjemnie. Wyrzucisz, wypomnisz sobie, ale
za pewien czas zapomnisz o tym, jakby i niczego
nie było.
– Choćby minutę, choćby pół minuty, ale
obowiązkowo tak właśnie należy sobie
wypominać. Nasze zadanie – czynić sobie
wyrzuty choćby przez krótki czas, a resztę
zostawmy Bogu. Przecież byli tacy święci
ojcowie, których całe życie przepełnione było
czynieniem sobie wyrzutów. Jednak daleko nam
do tego. Kiedy czynimy sobie wyrzuty, przybywa
nam sił, stajemy się duchowo silniejsi. Jest to
zasada życia duchowego. Tak jak w naszym

cielesnym życiu podtrzymujemy siły poprzez
pokarm, tak samo i w życiu duchowym nasze
duchowe siły są podtrzymywane przez czynienie
sobie wyrzutów. Wy tylko przyjmujecie pokarm
do żołądka, a w jaki sposób ten pokarm jest
przetrawiany na soki odżywcze, w jaki sposób
nasze ciało się nimi odżywia, nie wiecie.
Identycznie i życiu duchowym: odżywiamy się
czynieniem sobie wyrzutów, które według nauki
świętych ojców są niewidzialnym doskonaleniem
się, jednak dlaczego i w jaki sposób – nie wiemy.
Jest to zasada życia duchowego. Kiedy
odżywiamy się duchowo, duchowo stajemy się też
twardsi, silniejsi. A czym jest czynienie sobie
wyrzutów? – Pokorą. A czym jest pokora? – To
szata Bóstwa, zgodnie ze słowami Klimaka.
Dotykamy tej szaty wtedy, kiedy czynimy sobie
wyrzuty. (…)
26 października 1908 r.
(…) Zapiszę niektóre ze wskazówek
Batiuszki:
– Za pychą, dosłownie po jej piętach, idzie
rozpusta.
Tylko wtedy jest dobrze żyć w monasterze,
kiedy żyjesz uważnie (Batiuszka chyba tak
powiedział i dodał: „Dlatego też wam mówię:
zaczynajcie od pokory”).
Są grzechy śmiertelne i takie, które nie są
śmiertelne. Śmiertelny grzech to taki grzech,
który, jeśli się z niego nie wyspowiadasz i
umrzesz, zrzuca ciebie do piekła. Jeśli natomiast
wyspowiadasz się z niego, to od razu będzie ci on
odpuszczony. Śmiertelnym nazywa się tak
dlatego, że dusza od niego umiera i ożyć może
tylko poprzez spowiedź. Grzech dla duszy jest
tym, czym rana cielesna dla ciała. Są rany, które
można wyleczyć, które nie prowadzą do śmierci
ciała, są też jednak i rany śmiertelne. Śmiertelny
grzech zabija duszę, czyni ją niezdolną do

duchowego szczęścia. Jeśli na przykład ślepego
człowieka postawi się w miejscu, z którego
rozpościera się cudowny widok i zapyta się go:
„Jaki cudowny widok, nieprawdaż?” – ślepy,
oczywiście, odpowie, że nie czuje tego piękna, nie
posiada on bowiem oczu, nie widzi. To samo
można powiedzieć o niezdolności duszy zabitej
grzechem do wiecznej szczęśliwości.
29 października 1908 r.
Zdarza mi się rozmawiać z Batiuszką w
czasie pracy albo przy herbacie, czasem też przy
obiedzie. Zadziwiające, że to, co kiedyś było dla
mnie nierozstrzygniętym, po rozmowie z nim staje
się zrozumiałym! Dosłownie otwierają się oczy.
– Zapytano kiedyś batiuszkę o. Ambrożego –
mówił niedawno Batiuszka – czym jest stan
mniszy! – „Szczęśliwością” – odpowiadał on. I
rzeczywiście, jest to taka szczęśliwość, że
większej od niej nie jesteśmy w stanie nawet sobie
wyobrazić. Jednak życie mnicha nie jest takie
lekkie, jak niektórzy myślą, ale i nie takie trudne i
smutne, jak mówią inni…
Będąc jeszcze świeckim człowiekiem
napisałem wiersz poświęcony batiuszce o.
Ambrożemu „Szczęśliwy, kto idąc drogą…”,
który wydrukowałem w Kazaniu i mu przysłałem.
Później, kiedy przyjechałem do niego do pustelni
Optińskiej, i wspomniałem o wierszu, on mi
powiedział:
– A wiersz przywiozłeś?
I pokazał palcem na piersi. Dotknąłem
kieszeni w mundurze i mówię:
– Nie.
– Jak że to tak: „nie”!?
– No tak, Batiuszka, nie.
– Hm. Jak że to tak?
Tłum.: ks. Krzysztof Wojcieszuk
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Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
Uwaga: (w) oznacza hasła wielowyrazowe.
Poziomo.
1) Wielkanoc (w).
10) największe miasto na mazurach.
11) wielkanocne pozdrowienie (w).
14) wypadła przypadkiem z kieszeni
lub dotknęła całego narodu.
15) stolica Krymu.
16) działanie wbrew czyjejś woli.
19) młodzieżowa lekka kurtka z dżinsu lub
skóry albo miecz samuraja.
21) kozacki dowódca wojskowy.
23) biegacz na krótkie dystanse.
25) żart sytuacyjny w filmie.
27) za komuny usypiała dzieci.
31) drobne nasionka na chałwę lub arabski
skarbiec z bajki.
32) zainteresowana kobiecymi piersiami.
33) osoba występująca przeciwko władzy,
znana książka „… bez powodu”.
34) odpowiedź na 11 poziomo (w).
35) umowa międzynarodowa lub
… zawarty z diabłem.

Pionowo.
1) przystawka na stole, lubi pływać.
2) dawniej atrament.
3) zakład do przybierania na wadze.
4) owłosienia twarzy.
5) miękka tkanina z meszkiem.
6) nagroda wywalczona przez zwycięzcę.
7) posiada odzew.
8) pierwsze uderzenie w grach z siatką.
9) coś doskonałego, chodzący … .
12) w kwiecie czasu teraz.
13) cykl pracy silnika spalinowego.
16) aktor, piosenkarz, celebry ta.
17) konik do samochodów.
18) bielscy koszykarze (w).
20) owoc w kształcie gruszki.
21) wypełnia film sensacyjny, przygodowy.
22) kamień szlachetny.
24) pomalowane jaja.
26) ręczny sprzęt do siana.
28) nierozstrzygnięty pojedynek.
29) Pola w Hollywood.
30) zostawione przez listonosza.

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

Drodzy sympatycy Bractwa!
Koło Terenowe Bractwa Prawosławnego Św. Św. Cyryla i Metodego w
Bielsku Podlaskim zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe.
Rozliczając się z Urzędem Skarbowym za 2016 rok prosimy o przekazanie 1%
od podatku na rzecz naszego Koła wpisując KRS 0000 129 924.
Prosimy też o darowiznę w 2017 roku, którą będzie można odliczyć od podatku
w rozliczeniu podatkowym PIT za dany rok. Przypominamy tylko, że:
a) od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę w
wysokości do 10% uzyskanego dochodu rocznego;
b) darowizna winna być przekazana dowodem wpłaty do banku
na nasz rachunek:
PKO BP Bielsk Podlaski nr

19 1020 1332 0000 1602 0328 7471

Za wszystkich darczyńców nasz duchowy opiekun modli się w cerkwi w
czasie nabożeństw, a my z góry dziękujemy.
Informujemy również, że w siedzibie naszego Bractwa, która mieści się obecnie
przy cerkwi pw. Św. Arch. Michała, ul. Mickiewicza 36A w Bielsku Podlaskim,
jest czynny punkt rozliczeniowy podatku do Urzędu Skarbowego (PIT-ów),
w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 – 14:00. Jest też możliwość
wypełnienia PIT-ów przy wizycie domowej, zamówionej telefonicznie.
Telefon kontaktowy 507 219 215 lub 603 345 314.

Z miłością w Chrystusie
Zarząd Bractwa

KOLĘDOWANIE NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

W styczniu odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie uroczysty Koncert Kolęd zorganizowany z inicjatywy
Stowarzyszenia Wierni Tradycji Pokoleń na rzecz dzieci poszkodowanych w Syrii. Gościem honorowym był
metropolita warszawski i całej Polski Sawa. Zdj. Andrzej Pawlak

WYKŁADY ZORGANIZOWANE W BIELSKU PODLASKIM PRZEZ BRACTWO W MARCU 2017 r.

Dr Marcin Abijski wygłosił wykład poświęcony
prawosławnemu śpiewowi liturgicznemu.

Prof. Antoni Mironowicz mówił o Unii Brzeskiej
i jej konsekwencjach historycznych. Zdj. A. Korniluk

Pisanki wykonane przez członków i przyjaciół Koła terenowego Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i
Metodego w Bielsku Podlaskim. Zdj. W. Owerczuk

