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Odszedł Arcybiskup Szymon

28 czerwca odszedł zasłużony hierarcha naszej Cerkwi – arcybiskup łódzki 
i poznański Szymon (Romańczuk). Przez ponad trzydzieści lat kierował on  
Diecezją łódzko-poznańską. Dzięki błogosławieństwu władyki, nasze Stowa-
rzyszenie mogło powołać w ostatnich latach 3 nowe koła terenowe – w Krako-
wie, Łodzi i Poznaniu. W czasie pobytu w Polsce relikwii św. Spirydona, które 
przybyły do naszego kraju staraniem Bractwa św. św. Cyryla i Metodego, 
abp Szymon był z nami wspierając nas nie tylko swoją modlitwą, ale także 
obecnością i gościnnością. 

Wiecznaja pamiat’ drogi Władyko!
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Definicja misji

	 Rozważania	 o	 misji	 w	 życiu	
wspólnoty	parafialnej	rozpocznij-
my	od	wyjaśnienia	prawosławne-
go	 pojmowania	 terminu	 misja. 
Według	najprostszej	słownikowej	
definicji,	 misja	 to	 „działalność	
przedstawicieli	 danej	 religii	 pro-
wadzona	w	celu	rozpowszechnie-
nia	swych	wierzeń”.	
	 W	kontekście	chrześcijaństwa	
zalecenie	prowadzenia	działalno-
ści	 misyjnej	 zawarte	 jest	 w	 sło-
wach	Chrystusa	skierowanych	do	
Jego	 uczniów	 tuż	 przed	 Jego	
Wniebowstąpieniem.	 Skoro	 jako	
prawosławni	 chrześcijanie	 uwa-
żamy	 się	 za	 uczniów	 Chrystusa,	
również	do	siebie	samych	powin-
niśmy	 odnosić	 słowa	 naszego	
Zbawiciela:	„Idąc	więc,	nauczajcie	
wszystkie	 narody,	 chrzcząc	 je	
w	imię	Ojca	i	Syna,	i	Świętego	Du-
cha,	ucząc	je	przestrzegać	wszyst-
kiego,	co	wam	przykazałem.	I	oto	
Ja	z	wami	jestem	przez	wszystkie	
dni	 aż	 do	 skończenia	 wieku”	
(Mt	28,19-20).	Słowa	te,	ich	treść	
i	okoliczności,	w	jakich	zostały	wy-
powiedziane,	 zobowiązują	 wręcz	
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do	 stwierdzenia,	 że	 działalność	
misyjna	jest	 jednym	z	podstawo-
wych	zadań	wszystkich	chrześci-
jan.	 Wyraźnie	 świadczą	 o	 tym	
Dzieje	 Apostolskie	 i	 Listy	 Apo-
stolskie	 –	 uczniowie	 Chrystusa,	
apostołowie	i	ich	uczniowie	głosi-
li	Dobrą	Nowinę,	nauczali	i	chrzci-
li,	po	czym	nauczali	„przestrzegać	
wszystkiego”,	 co	 przykazał	 im	
Zbawiciel.	 Odrodzenie	 współ-
czesnej	 misji	 Cerkwi	 rozpoczęło	
się	 od	 pogłębiania	 świadomości	
prawosławnych,	że	 ta	apostolska	
działalność	 misyjna	 nie	 kończy	
się	 po	 śmierci	 apostołów	 i	 ich	
uczniów.	Słowa	Chrystusa	–	„I	oto	
Ja	z	wami	jestem	przez	wszystkie	
dni	 aż	 do	 skończenia	 wieku”	
wskazują,	 że	 misja	 ciągle	 trwa	
i	 powinna	 trwać	 nieustannie	 aż	
do	końca	świata.

Misja jako nauczanie; czas  
i miejsce misyjnego nauczania

	 W	 kolejnych	wiekach	 historii	
chrześcijaństwa	nastąpiła	zmiana	
kolejności	 zalecanych	 przez	
	Chrystusa	 działań.	 Podczas	 gdy	

w	 pierwszych	 wiekach	 chrzest	
poprzedzała	 rozbudowana	 insty-
tucja	 katechumenatu	 –	wydłużo-
ny	okres	 niezbędnego	dokładne-
go	przygotowania	kandydatów	do	
chrztu,	gdy	chrześcijaństwo	stało	
się	religią	dominującą,	chrzczone	
zaczęły	być	przeważnie	niemow-
lęta	 lub	małe	dzieci,	 a	nauczanie	
następowało	dopiero	później.	
	 Co	 ważne	 w	 kontekście	 na-
szych	 rozważań,	 w	 pierwszych	
wiekach	chrześcijaństwa	naucza-
nie	zarówno	poprzedzało	chrzest,	
jak	i	było	po	nim	kontynuowane.	
Chrystus	 zalecił	 bowiem	 aposto-
łom,	aby	nauczali	wszystkie	naro-
dy,	chrzcili	 je,	a	po	chrzcie	uczyli	
przestrzegania	 tego,	 co	 im	 przy-
kazał.	Widać	to	wyraźnie	w	dzie-
łach	 patrystycznych.	 W	 połowie	
IV	 w.	 św.	 Cyryl	 Jerozolimski	 do	
przygotowujących	 się	 do	 chrztu	
adresował	 osiemnaście	 obszer-
nych	katechez	przedchrzcielnych,	
po	czym	po	chrzcie	uzupełniał	je	
pięcioma	 katechezami	 mistago-
gicznymi,	w	 których	w	pełni	 ob-
jaśniał	 znaczenie	 misteriów	
chrztu,	 namaszczenia	mirrą	 oraz	
Boskiej	 Liturgii	 i	 Eucharystii	 –	
istoty	życia	chrześcijanina.	
	 W	późniejszych	wiekach,	 gdy	
do	chrztu	zaczęły	być	przynoszo-
ne	 przeważnie	 niemowlęta	 lub	
małe	 dzieci,	 instytucja	 katechu-
menatu	 niemal	 całkowicie	 zani-
kła.	Można	w	związku	z	tym	zało-
żyć,	że	nauczanie,	które	wcześniej	
chrzest	 poprzedzało,	 zostało	 do-
łączone	 do	 tego,	 które	 następo-
wało	 po	 chrzcie.	 Jeżeli	 misja	
w	 dalszym	 ciągu	 nierozerwalnie	
związana	jest	z	nauczaniem,	połą-
czenie	 ze	 sobą	 obu	 jego	 części	
składowych	 i	 umieszczenie	 ich	
w	czasie	następującym	po	chrzcie	
powinno	 sugerować	 następujące	
wnioski:
a)	 działanie	 misyjne,	 jakim	 jest	

nauczanie,	 powinno	 być	
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	kierowane	 nie	 tylko	 do	 ludzi	
niewierzących,	 ateistów	 czy	
przedstawicieli	 innych	religii,	
ale	 również	 do	 ludzi	 już	
ochrzczonych,	 wierzących,	
„praktykujących”	 i	 nominal-
nych,	tzw.	„niepraktykujących”,	
nie	 tylko	 prawosławnych,	 ale	
również	przedstawicieli	innych	
wyznań	chrześcijańskich;

b)	nauczanie	jako	działalność	mi-
syjna	 ma	 obecnie	 jeszcze	
większe	 znaczenie	 i	 bardzo	
wiele	od	niego	zależy.	

	 Dokładniejsza	 analiza	 misyj-
nego	zalecenia	Chrystusa	pozwa-
la	 również	 zauważyć	 zawarte	
w	nim	zalecenie	ciągłości	naucza-
nia.	 Zarówno	 grecki	 tekst	 orygi-
nału,	jak	i	przekład	cerkiewnosło-
wiański	 oraz	 inne	 współczesne	
tłumaczenia,	 ujmują	 wypowiedź	
Chrystusa	w	czasie	teraźniejszym	
ciągłym	 –	 „wyszedłszy/idąc	 na-
uczajcie/czyńcie	 uczniami,	
chrzcząc,	 nauczając”.	 Co	 równie	
ważne,	 w	 czasie	 teraźniejszym	
wypowiedziana	 jest	 również	
obietnica/zapewnienie	 Chrystu-
sa	–	„I	oto	Ja	z	wami	jestem	przez	
wszystkie	 dni	 aż	 do	 skończenia	
wieku”.	 Wspomagane	 przez	 sa-
mego	Chrystusa	misyjne	naucza-
nie	chrześcijan	nie	jest	więc	kwe-
stią	przeszłości,	lecz	nieustannym	
działaniem	w	teraźniejszości.	
	 Co	więcej,	misja,	misyjne	 na-
uczanie	powinno	odbywać	się	za-
równo	 „teraz”,	 jak	 i	 „tutaj”.	 Cyto-
wany	 wyżej	 patrystyczny	 przy-
kład	 „misyjnego	 nauczania”	 św.	
Cyryla	 Jerozolimskiego	wyraźnie	
wskazuje	 również,	 że	 zalecenie	
Chrystusa	 „idźcie	 i	 nauczajcie	
wszystkie	 narody”	 było	 realizo-
wane	nie	tylko	na	krańcach	świa-
ta,	pośród	innych	narodów,	ale	w	
miejscu	 zamieszkiwania	 lokalnej	
wspólnoty	chrześcijan.	Misja,	 za-
tem,	może	i	powinna	być	prowa-
dzona	 we	 własnym	 środowisku,	
na	terytorium	własnej	parafii,	po-
śród	własnego	ludu,	we	własnym	
kraju...	

Misja, ewangelizacja i opieka 
duszpasterska

	 Misja	 często	 określana	 jest	
również	 mianem	 ewangelizacji.	
Termin	 ten	 podkreśla	 znaczenie	
głoszenia,	 zwiastowania	 (gr.	
evangelismos)	 –	 Dobrej	 Nowiny.	
W	 studium	 „Idźcie	 i	 nauczajcie:	
ewangelizacja	 i	 świadectwo	 ze-
wnętrzne	 w	 parafiach	 prawo-
sławnych	USA”	został	użyty	w	zna-
czeniu	 „uświadamiania	 ludziom	
prawosławnej	wiary	chrześcijań-
skiej,	 a	 następnie	wprowadzania	
ich	na	łono	Cerkwi”.	Zdaniem	au-
torów	studium,	ten	cel	obejmuje:
–	 ewangelizację	 „zewnętrzną”,	

tj.	 zdobywanie	 dla	 Cerkwi	
serc	 ludzi,	 którzy	 nie	 znają	
pełni	 Ewangelii	 i	 żyją	 bez	
chrześcijańskiej	wiary;

–	 ewangelizację	 „wewnętrzną”,	
czyli	 przekształcanie	 nomi-
nalnych,	 tzw.	 niepraktykują-
cych”	 prawosławnych	 w	 ak-
tywnych	 członków	 Cerkwi;	
ponowna	katechizacja	i	dalsze	
nauczanie	 członków	 lokalnej	
wspólnoty.	

	 Ponadto,	„działania	ewangeli-
zacyjne	 powinny	 być	 kierowane	
również	do	ludzi,	którzy	zetknęli	
się	 już	 z	 prawosławiem	 i	 mogą	
jeszcze	 bardziej	 zainteresować	
się	 prawosławnym	 chrześcijań-
stwem	 –	 do	 osób,	 które	 doznały	
rozczarowania	 w	 swych	 dotych-
czasowych	 wspólnotach	 wiary	
i	 poszukują	 nowej	 «duchowej	
przystani»”.

	 W	 tym	 opisie	 łatwo	 dostrzec	
zbieżność	 z	 pojmowaniem	 misji	
w	 ujęciu	 abp.	 Anastasiosa.	 Jego	
zdaniem,	„misja	 to	świadectwo	o	
żywym	Trójjedynym	Bogu,	 który	
powołuje	wszystkich	 do	 zbawie-
nia	i	w	Cerkwi	łączy	ludzi,	którzy	
w	inny	sposób	do	niej	nie	należą	
lub	też	utracili	z	nią	łączność”.	W	
jednej	ze	swych	wypowiedzi	abp	
Anastasios	 wskazuje	 na	 różnicę	
pomiędzy	misją	Cerkwi	 a	opieką	
duszpasterską,	 która	 skierowana	
jest	do	osób	wcielonych	już	w	Cer-

kiew.	W	innym	miejscu	wyraźnie	
stwierdza	jednak,	że	„we	wszyst-
kich	 prawosławnych	 wspólno-
tach	określanych	mianem	«misyj-
nych»	misja	 i	opieka	duszpaster-
ska	 w	 znamienny	 sposób	 idą	 ze	
sobą	 w	 parze.	 Cierpliwa	 praca	
prowadzona	 przez	 prawosław-
nych	misjonarzy	w	Korei	czy		róż-
nych	krajach	Afryki	(jak	również	
przez	 parafialnych	 duchownych	
w	 wielu	 innych	 miejscach	 na	
świecie	 –	 przyp.	 tłumacza)	 har-
monijnie	łączy	obie	te	sfery	dzia-
łania.	Umacnia	 i	 duchowo	wspo-
maga	 niewielką	 grupę	wiernych,	
jak	 również	 przyciąga	 nowych	
chrześcijan.	 Liczebny	 wzrost	
i	 umacnianie	 się	 prawosławnej	
wspólnoty	 to	 dwa	 równoległe	
i	przenikające	się	działania.	Jedno	
wspomaga	drugie”.	
	 Na	 ścisły	 związek	 pomiędzy	
działalnością	 misyjną	 wiernych	
a	 opieką	 duszpasterską	 Cerkwi	
wskazuje	stwierdzenie	abp.	Ana-
stasiosa,	 że	 „bez	 duszpasterskiej	
troski	nowe	 życie	wiernych,	 zro-
dzonych	przez	przyjęcie	Ewange-
lii	i	chrzest,	pozostaje	anemiczne	
i	 słabnie.	 […]	 Skoro	 właściwym	
celem	opieki	duszpasterskiej	jest	
ciągłe	przemienianie	wiernych	w	
Chrystusie,	«z	chwały	w	chwałę»	
(gr.	apo doksis is doksan)	 (2	 Kor	
3,18),	zdobywanie	Ducha	Święte-
go,	 a	w	końcu	«przebóstwienie»,	
opieka	duszpasterska	stanowi	pio-
nowy	 wymiar	 chrześcijańskich	
zmagań	–	dążenie	zarówno	ku	gó-
rze,	jak	i	w	głąb”.	Choć	w	kontek-
ście	rozważań	o	misji	może	to	wy-
dać	 się	 nie	 na	 miejscu,	 ale	 po-
twierdzają	 to	 słowa	 św.	 Izaaka	
Syryjczyka,	który	dobitnie	stwier-
dził,	 że	 „lepiej	 osiągnąć	 czystość	
serca	 niż	 wyprowadzić	 z	 błędu	
całe	narody	pogan”	(por.	bp	Kalli-
stos	 Ware,	 Królestwo wnętrza,	
s.	157).
	 Jak	 w	 jeszcze	 innym	miejscu	
ujął	 to	abp	Anastasios:	 „Zwiasto-
wanie	Ewangelii	wszystkim	naro-
dom	odnosi	się	nie	tylko	do	geo-
graficznej	 długości	 i	 szerokości	
ziemi,	 ale	 również	 do	 głębin	 du-
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szy	każdego	człowieka	w	celu	po-
wodowania	 jej	 zasadniczej	 prze-
miany.	 Cerkiew	 rozrasta	 się	 za-
równo	 przez	 pozyskiwanie	
nowych	 członków,	 jak	 i	 poprzez	
umożliwianie	 już	 ochrzczonym	
osiągania	głębszego	doświadcze-
nia	 misteriów	 życia	 i	 miłości.	
W	 pierwszym	 przypadku	 mamy	
do	czynienia	ze	wzrostem	ilościo-
wym,	 w	 drugim	 zaś	 ten	 wzrost	
mógłby	być	określony	mianem	ja-
kościowego.	 To	 właśnie	 tego	
przypadku	dotyczy	duszpasterska 
odpowiedzialność Cerkwi,	 stara-
nia,	 aby	 „przygotować	 świętych	
do	dzieła	posługiwania,	do	budo-
wania	ciała	Chrystusowego”	(por.	
Ef	4,12-13)”.	

Problem błędnego  
pojmowania misji

	 W	 historii	 chrześcijaństwa	
pojawiły	się	również	błędne	spo-
soby	 pojmowania	 i	 prowadzenia	
działalności	misyjnej.	Wiele	moż-
na	by	tu	powiedzieć	o	rzymskoka-
tolickich	i	protestanckich	„misjach	
kolonizacyjnych”,	 ale	 w	 swych	
wypowiedziach	 abp	 Anastasios	
zwraca	uwagę	na	błędy	pojawia-
jące	 się	 pośród	 prawosławnych.	
Największe	z	nich	to:	
a)		 mniemanie,	 że	 misją	 zajmo-

wali	 się	 jedynie	 apostołowie	
lub	 naśladujący	 ich	 święci,	
określani	 mianem	 „równych	
apostołom”,	

b)		 przekonanie,	że	współcześnie	
działalnością	 misyjną	 mogą/

powinni	zajmować	się	jedynie	
specjaliści,	 ludzie	 specjalnie	
do	 tego	 powołani,	 wykształ-
ceni,	wyposażeni	i	wysłani	na	
tzw.	„tereny	misyjne”;	

c)		 mniemanie,	 że	 misja	 odnosi	
się	jedynie	do	ludów	czy	ludzi	
zamieszkujących	 gdzieś	 „na	
krańcach	świata”;	

d)		 rozróżnienie	pomiędzy	„misją	
zewnętrzną”	 i	 „misją	 we-
wnętrzną”	albo	pomiędzy	mi-
sją	 a	 posługą	 duszpasterską	
i	związane	z	tym	przekonanie,	
że	 trudno	wychodzić	 z	 misją	
„na	 zewnątrz”,	 poza	 lokalną	
Cerkiew	czy	parafię,	jeżeli	cią-
gle	tak	wiele	jest	do	zrobienia	
„wewnątrz”	–	w	swej	lokalnej	
Cerkwi	czy	parafii.	

Ad. a)	Wykazując	błędność	mnie-
mania,	że	misją	zajmowali	się	je-
dynie	apostołowie	lub,	co	najwy-
żej,	 „równi	 apostołom”	 święci,	
abp	 Anastasios	 proponuje	 głęb-
szą	 refleksją	 nad	 przymiotami	
Cerkwi	ujętymi	w	Symbolu	Wiary.	
Wyznajemy	wiarę	w	„jedną,	świę-
tą,	powszechną	 i	apostolską	Cer-
kiew”.	Wierzymy,	że	Cerkiew	była,	
ciągle	 jest	 i	 pozostanie	 „jedna,	
święta,	powszechna	i	apostolska”.	
Jednak	 w	 podręcznikach	 teolo-
gicznych	i	w	powszechnym	mnie-
maniu	apostolskość	Cerkwi	koja-
rzona	 jest	ze	swego	rodzaju	„po-
sadowieniem	 Cerkwi	 na	
apostolskim	fundamencie”	oraz	z	
sukcesją	 apostolską,	 pojmowaną	
jako	 „trwała	zgodność	nauczania	
Kościoła	 ze	 świadectwem	 dawa-
nym	przez	apostołów	i	zapisanym	
w	Piśmie	 Świętym”.	Akcent	 pada	
zwykle	przy	tym	na	„nieprzerwa-
ny	 łańcuch	 chirotonii	 biskupów	
od	czasów	apostolskich	do	współ-
czesności”.	
	 Abp	 Anastasios	 zauważył,	
że	„w	różnych	teologicznych	kon-
tekstach	 misja	 postrzegana	 jest	
ostatnio	jako	przedłużenie	dzieła	
Chrystusa	w	czasie	 i	przestrzeni,	
w	związku	z	czym	znaczenie	misji	
jawi	się	jako	istotna	cecha	natury	
Cerkwi.	Apostolskość	Cerkwi	nie	
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odnosi	 się	 już,	 zatem,	 jedynie	do	
apostolskiej	 sukcesji,	 lecz	 do	 za-
chowywania	 w	 niewygaszonym	
stanie	apostolskiego	ducha,	dąże-
nia,	aby	Ewangelia	docierała	<do	
krańców	 ziemi>”	 (por.	Odkrywa-
nie	 prawosławnego	 etosu	misji).	
Innymi	 słowy,	 apostolskość	 Cer-
kwi	 przejawia	 się	w	 kontynuacji	
misyjnego	 nauczania	 apostołów	
„tutaj	i	teraz”.	Jak	ujął	to	abp	Ana-
stasios:	 „Nadszedł	 czas,	 aby	 bar-
dziej	 konsekwentnie	 przeżywać	
apostolskość	 Cerkwi,	 kładąc	 na-
cisk	nie	 tylko	na	apostolską	 suk-
cesję,	lecz	na	życie	apostolską	dy-
namiką	 i	 świadomością	 Cerkwi	
oraz	 na	 umacnianie	 apostolskie-
go	 sposobu	 myślenia	 i	 poczucia	
apostolskiej	 odpowiedzialności	
za	wiernych.	Gdy	wyznajemy	na-
szą	 wiarę	 w	 „jedną,	 świętą,	 po-
wszechną	 i	 apostolską	 Cerkiew”,	
deklarujemy	 przez	 to	 swe	 zobo-
wiązanie	do	uczestnictwa	w	misji	
Cerkwi”	(por.	Prawosławna misja. 
Przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość).

Ad. b)	Abp	Anastasios	stwierdza,	
że	 działalnością	 misyjną	 mogą/
powinni	 zajmować	 się	 nie	 tylko	
wybrańcy,	 ludzie	 specjalnie	 do	
tego	 powołani,	 przygotowani	
i	wyposażeni,	 lecz	„każdy	wierny	
przystępujący	 do	 Świętej	 Komu-
nii”.	 O	 misyjne	 zaangażowanie	
każdego	 wiernego	 „powinniśmy	
zabiegać	z	takim	samym	uporem	
i	 naciskiem,	 jak	 o	 jego	 uczestni-
ctwo	w	nabożeństwach”(por.	Pra-
wosławie i misja,	s.	51).	
	 Jak	ważne	 jest	misyjne	 zaan-
gażowanie	 każdego	 wiernego,	
mówi	 również	 św.	 Franciszek	
z	 Asyżu.	 Podkreśla	 niezbędność	
misyjnego	zaangażowania	każde-
go	 wiernego	 i	 wskazuje	 jedno-
cześnie	na	sposób	wcielania	w	ży-
cie	nauczania	Chrystusa,	przeka-
zanego	nam	przez	apostołów	i	ich	
uczniów.	 Św.	 Franciszek	 zaleca	
wszystkim	chrześcijanom,	by	na-
uczali	 o	 Chrystusie	 wszelkimi	
możliwymi	sposobami,	„a	gdy	nie	
można	inaczej,	to	nawet	słowem”.	

	 Widać	 tu	 wielkie	 podobień-
stwo	 do	 słów	 wypowiedzianych	
przez	 metr.	 Antoniego	 Blooma.	
W	 jednym	 ze	 swych	 kazań	metr.	
Antoni	stwierdza,	że	gdyby	z	po-
wierzchni	ziemi	zniknęły	wszyst-
kie	 egzemplarze	 Pisma	 Świętego	
we	 wszystkich	 dokonanych	 do-
tychczas	 tłumaczeniach,	 ciągle	
powinna	 istnieć	 możliwość	 od-
tworzenia	całego	tekstu	Ewange-
lii	z	bieżącej	obserwacji	życia/by-
cia	chrześcijan...
	 Znamienną	 wskazówkę	 daje	
św.	 Porfiriusz.	 Gdy	 jeden	 z	 jego	
„duchowych	podopiecznych”,	wy-
kładowca	 akademicki,	 zapytał,	
czy	 na	 uniwersyteckich	 wykła-
dach	 może	 mówić	 o	 Chrystusie,	
starzec	zapytał	go,	czy	regularnie	
się	spowiada	i	często	przystępuje	
do	komunii.	Profesor	potwierdził	
ze	 zdziwieniem,	 bo	 przecież	 to	
sam	 starzec	 wysłuchiwał	 jego	
spowiedzi	i	wiedział,	że	na	każdej	
Liturgii	 jednoczy	 się	 z	 Chrystu-
sem	 w	 Eucharystii.	 Starzec	
stwierdził	wówczas,	że	skoro	żyje	
sakramentalnym	 życiem,	 jedno-
czy	się	z	Chrystusem,	to	nie	musi	
mówić	 o	 Chrystusie.	 Wystarczy	
już	 samo	 to,	 że	 Chrystus	 jest	
w	nim...

Ad. c) Na	błędność	mniemania,	że	
misja	odnosi	się	jedynie	do	ludów	
czy	ludzi	zamieszkujących	gdzieś	
„na	 krańcach	 świata”,	 wskazali-
śmy	już	przy	rozważaniach	o	mi-
sji	jako	nauczaniu;	o	czasie	i	miej-
scu	 misyjnego	 nauczania.	 Tutaj	
można	 by	 jedynie	 dodać,	 że	 opi-
nie	czy	przekonania	tego	rodzaju	
dobitnie	świadczą	o	braku	zrozu-
mienia	misyjnego	zalecenia	Chry-
stusa	czy	unikaniu	realizacji	Jego	
wezwania,	 aby	 „nauczać,	 chrzcić	
i	dalej	nauczać,	tu	i	teraz”.	

Ad. d) W	odniesieniu	do	 rozróż-
nienia	pomiędzy	„misją	zewnętrz-
ną”	 a	 „misją	 wewnętrzną”	 albo	
pomiędzy	 misją	 a	 posługą	 dusz-
pasterską	 abp	 Anastasios	 wska-
zuje	na	misyjne	zabarwienie	 ter-
minologii	 i	 obrazu	 „duszpaster-

skiego”	życia	zawartego	w	słowach	
Chrystusa:	 „A	 mam	 inne	 owce,	
które	nie	są	z	tej	zagrody.	I	te	trze-
ba	Mi	prowadzić,	i	głos	Mój	usły-
szą,	i	nastanie	jedno	stado	i	jeden	
pasterz”	 (J	 10,16;	 por.	 1	 P	 2,25).	
Te	„inne	owce”	to	ludzie	zamknię-
ci	 w	 innych	 systemach	 i	 innych	
„stadach”	myśli.	Oni	też	należą	do	
Pana	 wszystkich,	 muszą	 jednak	
„powrócić”	do	Jego	stada,	do	Cer-
kwi.	Abp	Anastasios	 zauważa,	 że	
słowa	„powrót”	(gr.	epistrofi)	czy	
„powracają”	 (gr.	 epistrefusi)	 uży-
wane	 są	 w	 Nowym	 Testamencie	
do	 określania	 nawrócenia	 [po-
gan]	 (por.	 Dz	 15,3;	 15,19).	 Jego	
zdaniem,	 kategoria	 „zagubio-
nych”	 czy	 „tych,	którzy	zbłądzili”	
(por.	Mt	18,12-13)	obejmuje	 jed-
nak	nie	tylko	„błąkających	się”,	za-
gubionych	w	mrocznym	lesie	i	na	
krętych	ścieżkach	religii	 instynk-
townych,	ale	również	tych,	którzy	
swego	 czasu	 przyszli	 do	 Cerkwi,	
a	 później	 się	 od	 Niej	 odwrócili.	
Podstawowym	obowiązkiem	Cer-
kwi	 pozostaje	 zatem,	 po	 pierw-
sze,	 „prowadzić	 poszukiwania”	
we	wszystkich	możliwych	kierun-
kach,	 a	 po	 drugie,	 „ratować	 to,	
co	zaginęło”.	
	 Od	 samego	 początku	 misja	
i	 opieka	 duszpasterska	 są	 więc	
współzależne	 i	 wzajemnie	 się	
uzupełniają.	Skoro	jedno	i	drugie	
służy	jednemu	i	temu	samemu	ce-
lowi,	to	polaryzacje	pomiędzy	mi-
sją	 i	 opieką	 duszpasterską,	 roz-
różnianie	 tych	 „wewnątrz”	 od	
tych	 „poza”,	 gradacja	 w	 rodzaju	
„najpierw	 my,	 później	 inni”,	 są,	
szczególnie	 w	 naszych	 czasach,	
całkowicie	 nieuzasadnione.	 Nie	
można	 ignorować	 potrzeby	 sto-
sownej	wewnętrznej	opieki	dusz-
pasterskiej,	 ale	 nie	 można	 też	
	pozwalać,	 aby	 pilna	 działalność	
duszpasterska	 paraliżowała	
chrześcijańskie	świadectwo	przed	
całym	 światem	 czy	 też	 uspra-
wiedliwiała	misyjny	bezwład.	Po-
prawnym	 określeniem	 tego	 za-
gadnienia	 nie	 jest	wybór	 pomię-
dzy	 „albo	 to,	 albo	 tamto”,	 lecz	
stwierdzenie:	 „ile	 tu…	 tyle	 tam”.	
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Chrystus	 powiedział	 swym	 ucz-
niom:	 „I	 będziecie	Moimi	 świad-
kami	w	Jerozolimie	i	w	całej	Judei,	
i	w	Samarii,	i	aż	po	krańce	ziemi”	
(Dz	1,8).

Cel misji

	 Postrzeganie	działalności	mi-
syjnej	 i	 opieki	 duszpasterskiej	
jako	współzależnych	i	wzajemnie	
uzupełniających	się	działań	zmie-
rzających	ku	temu	samemu	celo-
wi	wynika	z	prawosławnego	poj-
mowania	 celu	 misji.	 Zgodnie	 z	
prawosławną	 tradycją	 i	 teologią,	
podstawowym	 celem	 misji	 jest	
ustanowienie	 „lokalnej Cerkwi”, 
lokalnej wspólnoty eucharystycz-
nej,	która	poprzez	misteria	i	całe	
swoje	 życie	 będzie	 uczestniczyć	
w	 życiu	 „jednej,	 świętej,	 po-
wszechnej	i	apostolskiej	Cerkwi”,	
której	głową	jest	Chrystus	(por.	Ef	
1,22;	 4,15;	 5,23;	 Kol	 1,18).	 Abp	
Anastasios	 podkreśla,	 że	 w	 każ-
dym	kraju	Cerkiew	powołana	jest	
do	 wysławiania	 Boga	 własnym	
głosem.	Oznacza	to,	że	misyjnym	i	

duszpasterskim	działaniom	musi	
towarzyszyć	 głęboki	 i	 szczery	
szacunek	dla	tożsamości	każdego	
narodu	 i	 każdego	 ludu,	 badanie	
jego	 przeszłości	 i	 tego,	 jak	 Bóg	
„pozwalał	 wszystkim	 narodom	
(gr.	ethni)	chodzić	własnymi	dro-
gami,	jednakże	nie	omieszkał	da-
wać	o	sobie	świadectwa”	(por.	Dz	
14,16-17).	Oznacza	to,	że	powin-
niśmy	starać	się	nie	tylko	„dosto-
sowywać”,	 ale	 „wcielać”	 logos	
Boga	w	 język	 i	 zwyczaje	 danego	
kraju	(por.	Cel i motyw misji).	
	 Praktyczną	ilustracją	tego	ro-
dzaju	pojmowania	i	realizowania	
misji	Cerkwi	jest	opis	prawosław-
nych	działań	misyjnych	w	Japonii	
zamieszczony	w	drugim	numerze	
International Review of Mission 
w	 1913	 r.	 Opisując	 dzieło	 misji	
prowadzonej	 przez	 o.	 Mikołaja	
Kasatkina,	 działający	 tam	 wów-
czas	anglikański	misjonarz	Char-
les	 F.	 Sweet	 podkreślił	 trzy	 pod-
stawowe	 zasady	 prawosławnej	
misji:	utworzenie	lokalnej	Cerkwi,	
akceptację	rdzennej	kultury	oraz	
rozległe	dzieło	tłumaczeń.	Zauwa-
żył	przy	tym,	że	„żadna	[chrześci-

jańska]	misja	[w	Japonii]	nie	 jest	
tak	 obficie	 zaopatrzona	w	publi-
kacje	 adresowane	do	wszelkiego	
rodzaju	 nauczanych,	 jak	 misja	
prawosławna;	mówi	się,	że	z	po-
wodzeniem	można	 by	 nazwać	 ją	
Cerkwią	tłumaczeń”	(Charles	Fil-
kins	 Sweet,	 Archbishop Nikolai 
and the Russian Ecclesiastical Mis-
sion to Japan,	 „IRM”,	 2	 (1913),	
126-147).
	 W	innym	miejscu	abp	Anasta-
sios	 o	 celu	 misji	 wypowiada	 się	
w	sposób	następujący:	
	 Misja	 nie	 jest	 głoszeniem	 ja-
kichś	prawd	czy	zasad	etycznych,	
lecz	 kontynuacją	 przemienienia	
rozpoczętego	 przez	 „światło	
ewangelii	chwały	Chrystusa”	(por.	
2	Kor	4,4;	por.	4,6),	poprzez	które	
zostaliśmy	powołani,	 „aby	dostą-
pić	 chwały	 Pana	 naszego,	 Jezusa	
Chrystusa”	 (por.	 2	 Tes	 2,14).	 To	
przemienienie	 postępuje	 i	 nara-
sta	„z	chwały	w	chwałę”,	aby	mo-
gło	 zakończyć	 się	 „upodobnie-
niem”	(gr.	symmorfosis)	do	obrazu	
Syna	w	Jego	wiecznej	chwale	(por.	
Rz	8,29).	W	związku	z	tym,	celem	
głoszenia	 jest	 […]	zaproszenie do 

(za:	goloseevo.com.ua)
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uczestnictwa w życiu wysławione-
go Pana, mistyczny udział w Jego 
chwale i wspólnota w chwale, któ-
ra w pełni ma być objawiona wraz 
z Jego Powtórnym Przyjściem	(por.	
Rz	8,18;	1	P	5,1)	(por.	Cel i motyw 
misji).	

Boska Liturgia i Eucharystia

	 To	 płynące	 z	 misyjnego	 na-
uczania	 zaproszenie do uczestni-
ctwa w życiu wysławionego Pana 
wyjaśnia,	dlaczego	już	na	wstępie	
zaznaczyłem,	że	w	rozważaniach	
o	misji	na	wzór	Chrystusa	w	życiu	
parafialnej	 wspólnoty	 wiernych	
będę	 chciał	 zwrócić	 szczególną	
uwagę	na	miejsce	i	rolę	nabożeń-
stwa	i	Boskiej	Liturgii.	To	właśnie	
w	 pełnym	 uczestnictwie	 w	 Bo-
skiej	 Liturgii	wspólnota	parafial-
na	staje	się	prawdziwą	cerkiewną	
wspólnotą	 eucharystyczną	 i	 do-
świadcza	tego,	co	w	ziemskim	ży-
ciu	 chrześcijan	 najważniejsze	
i	tylko	dla	chrześcijan	dostępne.	
	 Po	 swym	 zmartwychwstaniu	
Chrystus	 przez	 czterdzieści	 dni	
objawiał	 się	 swym	 uczniom	 –	
apostołom.	Słyszymy	o	tych	obja-
wieniach	 w	 ewangelicznych	 czy-
taniach	 podczas	 każdej	 niedziel-
nej	 jutrzni.	Gdy	Chrystus	objawił	
się	dwóm	uczniom	na	drodze	do	
Emmaus	 i	 rozmawiał	 z	 nimi,	 oni	
Go	nie	poznali.	Dopiero	przy	wie-
czerzy	„dał	im	się	poznać	przy	ła-
maniu	 chleba”	 (por.	 Łk	 24,35).	
Gdy	 objawił	 się	 uczniom	 przed	
Swym	wniebowstąpieniem,	 zale-
cając	 im	 iść,	 nauczać	 i	 chrzcić	
wszystkie	 narody,	 pozostawił	
im	 również	 obietnicę:	 „I	 oto	 Ja	 z	
wami	jestem	przez	wszystkie	dni	
aż	do	skończenia	wieku”	 (Mt	28,	
20).	 Ramy	 czasowe	 tej	 obietnicy	
–	„przez	wszystkie	dni,	aż	do	koń-
ca	 świata”	 –	 wyraźnie	 wskazują,	
że	 to	 „misyjne	zalecenie”	 i	obiet-
nica	 kierowane	 są	 nie	 tylko	 do	
apostołów,	którzy	żyli	w	I	i	II	wie-
ku,	 ale	 do	 wszystkich	 uczniów	
Chrystusa,	którzy	żyli,	żyją	i	będą	
żyć	na	ziemi	aż	do	Jego	Powtórne-
go	Przyjścia	w	chwale.	

	 Obie	 te	 opowieści	 wskazują,	
że	zmartwychwstały	Chrystus	ob-
jawia	 się	 również	 nam,	 swoim	
uczniom	 –	 chrześcijanom,	 „tutaj	
i	 teraz”.	 Doświadczamy	 tego	 za	
każdym	 razem,	 gdy	 w	 pełni	
uczestniczymy	w	Boskiej	Liturgii	
i	jednoczymy	się	z	Chrystusem	w	
misterium	 Eucharystii.	 Zmar-
twychwstały	 Pan	 każdemu	 z	 nas	
„daje	 się	 poznać	 przy	 łamaniu	
chleba”.	 Rozpoznajemy	 go	 jak	
apostołowie,	 gdy	 przystępujemy	
do	 komunii.	 Eucharystia,	 Ciało	
i	Krew	Chrystusa,	„lekarstwo	i	po-
karm	 nieśmiertelności”	 umożli-
wiają	nam	odpowiedź	na	 „misyj-
ne	 zalecenie”	 Chrystusa	 Pana	
i	dodają	nam	siły	do	podejmowa-
nia	prób	 jego	realizacji	w	swoim	
życiu,	w	 życiu	parafialnej	wspól-
noty,	w	życiu	„jednej,	świętej,	po-
wszechnej	i	apostolskiej	Cerkwi”.	
	 Mówią	 o	 tym	 ewangeliczne	
teksty,	 które	 czytamy/słyszymy	
w	okresie	paschalnym.	To	werse-
ty	z	Ewangelii	według	św.	Jana:	
	 „«Rzecze	 Pan	 do	 Żydów,	 któ-
rzy	przyszli	do	Niego:»	Pracujcie	
nie	dla	pokarmu,	który	ginie,	lecz	
dla	 pokarmu,	 który	pozostaje	 na	
życie	 wieczne,	 a	 który	 da	 wam	
Syn	Człowieczy.	 Jego	właśnie	 za-
pieczętował	Ojciec,	Bóg”	(J	6,	27).
	 „Powiedział	im	Jezus:	–	Amen,	
amen,	 mówię	 wam,	 nie	 Mojżesz	
dał	wam	chleb	z	nieba,	lecz	Ojciec	
Mój	 daje	 wam	 chleb	 prawdziwy	
z	nieba.	Chlebem	Bożym	jest	Ten,	
który	z	nieba	schodzi	i	daje	świa-
tu	 życie.	Rzekli	więc	do	Niego:	 –	
Panie,	 zawsze	 dawaj	 nam	 tego	
chleba”	(J	6,	32-34).
	 „«Rzecze	 Pan	 do	 Żydów,	 któ-
rzy	przyszli	do	Niego:»	 Ja	 jestem	
chlebem	życia!	Kto	przychodzi	do	
Mnie,	 zaiste	 nie	 będzie	 głodny.	
A	kto	we	Mnie	wierzy,	 zaiste	nie	
będzie	 spragniony,	 nigdy!”	 (J	 6,	
35-36).
	 „«Rzecze	 Pan	 do	 Żydów,	 któ-
rzy	 przyszli	 do	 Niego:»	 To	 jest	
wolą	Tego,	Który	Mnie	posłał,	aby	
każdy,	kto	widzi	Syna	 i	wierzy	w	
Niego,	miał	życie	wieczne,	a	Ja	go	

wskrzeszę	 w	 dniu	 ostatecznym”	
(J	6,	40).	
	 „«Rzecze	 Pan	 do	 Żydów,	 któ-
rzy	przyszli	do	Niego:»	 Ja	 jestem	
chlebem	życia.	Ojcowie	wasi	jedli	
mannę	na	pustyni	i	umarli.	To	jest	
chleb	 z	niebios	 schodzący,	 że	 się	
go	spożywa	i	nie	umiera.	Ja	jestem	
chlebem	 żywym,	 który	 z	 niebios	
zstąpił;	jeśli	ktoś	będzie	spożywał	
ten	 chleb,	 żyć	 będzie	 na	 wieki,	
a	 chleb,	 który	 Ja	 dam,	 jest	Moim	
Ciałem,	 które	 Ja	 dam	 za	 życie	
świata”	(J	6,	48-51).	
	 Zadaniem	misji	jest	przekaza-
nie	 „wszystkim	 narodom”	 Chry-
stusowego	zaproszenia	do	uczest-
nictwa	w	Jego	życiu.	Jak	apostoło-
wie	 byli	 „świadkami	 [Chrystusa]	
w	Jerozolimie	i	w	całej	Judei,	 i	w	
Samarii,	 i	 aż	 po	 krańce	 ziemi”	
(por.	Dz	1,8),	tak,	w	zgodzie	z	pra-
wosławnym	 etosem	 postępowa-
nia,	zacznijmy	realizację	tego	mi-
syjnego	dzieła	Cerkwi	od	samych	
siebie,	 swej	 rodziny	 i	 parafialnej	
wspólnoty,	i	nie	zwlekając	konty-
nuujmy	 je	 i	 rozwijajmy	 w	 gmi-
nach	i	powiatach,	i	w	całych	woje-
wództwach,	w	kraju	 i	za	granicą,	
„i	aż	po	krańce	ziemi”...

Misja na wzór Chrystusa w 
życiu wspólnoty parafialnej

	 Wiele	 można	 i	 wiele	 trzeba	
powiedzieć	o	możliwościach	i	spo-
sobach	prowadzenia	działalności	
misyjnej	 w	 naszych	 parafialnych	
wspólnotach.	 Wiele	 istotnych	
wskazówek	daje	cytowany	raport	
„Idźcie	 i	 nauczajcie:	 ewangeliza-
cja	 i	 świadectwo	 zewnętrzne	
w	parafiach	prawosławnych	USA”.	
Wierzą,	 że	 jeszcze	 więcej	 wnio-
słaby	 dyskusja	 zebranych	 tutaj	
duchownych	 –	 parafialnych	 mi-
sjonarzy.	
	 W	obliczu	braku	czasu	i	zaist-
niałych	okoliczności	ograniczę	się	
jedynie	 do	 przedstawienia	 pod-
stawowych	 „narzędzi”	 misyjnej	
ewangelizacji	 i	 zewnętrznego	
świadectwa	o	prawosławiu,	które	
są,	mogłyby	czy	też	powinny	być	
używane	 w	 parafialnych	 wspól-
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notach.	W	dalszym	ciągu	wskaza-
ni	zostaną	„misjonarze”	posługu-
jący	się	tymi	„ewangelizacyjnymi	
narzędziami”	oraz	adresaci	wszyst-
kich	 wymienionych	 działań	 mi-
syjnych.	

„Narzędzia misji”

	 Podstawowe	 i	 najważniejsze	
„narzędzie”	 prawosławnej	 ewan-
gelizacji	 to	 cerkiewne	 nabożeń-
stwa,	 a	 nade	 wszystko	 Boska	
	Liturgia.	 Wspomnieć	 trzeba	 tu	
również	 o	 sztuce	 sakralnej:	 cer-
kiewnej	 architekturze,	 ikonogra-
fii,	 śpiewie	 cerkiewnym	 i	 boga-
ctwie	cerkiewnych	obrzędów.		
Kluczowe,	 decydujące,	 zasadni-
cze	 znaczenie	we	wszelkich	 pra-
wosławnych	 przedsięwzięciach	
misyjnych	 ma	 język	 nabożeństw	
i	 misyjnej	 ewangelizacji.	 Histo-
rycznych	 przykładów	 jest	 mnó-
stwo,	 świadomość	 niezbędności	
tego	 „narzędzia”/”klucza”	współ-
cześnie	 wzrasta,	 we	 „wzorco-
wych”	 misyjnych	 parafiach	 nikt	
już	 się	 nad	 tym	 nie	 zastanawia,	
ale	 w	 pozostałych	 wiele	 w	 tym	
względzie	 jest	 jeszcze	do	zrobie-
nia.	
	 Ogromne	 znaczenie	 mają	
spotkania	 parafian	 po	 nabożeń-
stwach.	Sale	parafialne	„tętnią	ży-
ciem”	 i	 „owocują”	 misyjnymi	
osiągnięciami.	
	 Równie	ważne	 i	skuteczne	są	
spotkania	 tematyczne	 adresowa-
ne	do	rodzin,	dorosłych,	młodzie-
ży	i	dzieci,	różnych	grup	zaintere-
sowań.	
	 Dla	 bardziej	 zainteresowa-
nych/wymagających	organizowa-
ne	bywają	specjalistyczne	spotka-
nia,	 kursy	 czy	 „warsztaty”	 –	 iko-
nograficzne,	śpiewu	cerkiewnego.	
Mogą	być	[wielko]postnie	modli-
tewne	 czy	 kulinarne	 albo	 też	
świątecznie	towarzyskie.	
	 Jeszcze	 większe	 znaczenie	
mają	 organizowane	 „na	 bieżąco”,	
najlepiej	 regularne	 zajęcia	 inte-
gracyjne	dla	całych	rodzin,	doro-
słych,	młodzieży	 i	 dzieci.	 Chodzi	
w	tym	wszystkim	o	to,	aby	rozbu-

dzać	 poczucie	 przynależności	 do	
parafialnej	rodziny	i	wykorzeniać	
wszelkie	 przejawy	 „anonimowo-
ści”	 członków	 parafialnej	 wspól-
noty.
	 Nieocenioną	 wartość	 ma	 ga-
zetka	parafialna	w	coraz	to	więk-
szym	stopniu	uzupełniana/zastę-
powana	 przez	 profesjonalnie	 za-
projektowaną	 i	 perfekcyjnie	
prowadzoną	parafialną	stronę	in-
ternetową.	
	 Wewnętrznej	 i	 zewnętrznej	
ewangelizacji	 oraz	 zewnętrzne-
mu	 świadectwu	 bardzo	 pomaga	
radio	i	TV.

Misjonarze

	 Inicjatorami,	 koordynatorami	
i	 najważniejszymi	wykonawcami	
misyjnych	działań	są,	oczywiście,	
duchowni:	biskup,	prezbiter	i	dia-
kon.	 Niemniej	 jednak,	 ilość	 i	 za-
kres	poszczególnych	ewangeliza-
cyjnych	 działań	 i	 zewnętrznego	
świadectwa	 jest	 tak	szeroki,	 że	z	
pewnością	nie	są	w	stanie	samo-
dzielnie	podołać	wszystkim	zada-
niom,	ciągle	i	sprawnie	wykorzy-
stywać	wszystkie	dostępne	moż-
liwości	i	„narzędzia”.	
	 Pomocny	 okazuje	 się	 przy-
kład	 ze	 starożytności.	 W	 pierw-
szych	 wiekach	 chrześcijaństwa	
w	 odniesieniu	 do	 „proboszcza”	
danej	 wspólnoty	 używane	 były	
wymiennie	 określenia	 „biskup”,	
„prezbiter”,	„kapłan”,	„przewodni-
czący”	 prezbiterów,	 rady	 star-
szych	czy	modlitewnego	zgroma-
dzenia.	 Grecki	 termin	 episkopos	
może	 być	 tłumaczony	 jako	 „ten,	
który	spogląda	(gr.	skopeo)	z	góry	
(gr.	 epi)”,	 „ten,	 który	 dogląda”.	
Proboszcz	 jest,	 zatem,	 odpowie-
dzialny	 za	 dokładny,	 dogłębny	
„wgląd”	we	wszystkie	sfery	życia	
parafii	 i	 delegowanie	 „podwład-
nych”	 –	 wikariuszy,	 diakonów,	
psalmistów	 oraz	 członków	 para-
fialnej	 wspólnoty	 –	 do	 poszcze-
gólnych	działań	czy	sfer	działania.	
	 Bardzo	 ważną	 rolę	 odgrywa	
rada	parafialna	–	grono	oddanych	
Cerkwi	 ludzi,	 którzy	 aktywnie	

uczestniczą	w	dziele	ewangeliza-
cji	 i	 świadectwa.	Bywają	koordy-
natorami	niektórych	sfer	działań	
lub	współdecydują,	by	do	ich	rea-
lizacji	 zatrudnić	 odpowiednio	
wykształconych	 i	 doświadczo-
nych	profesjonalistów.	Tu	spraw-
dza	 się	 mądre	 stwierdzenie;	
„Im	lepiej,	tym	więcej”.	
	 Poszczególnych	 „narzędzi”	
ewangelizacji	 używają	 zarówno	
dorośli,	jak	i	młodzież	oraz	dzieci.	
Wszyscy	 parafianie	 mogą	 i	 po-
winni	być	zaangażowani.

Adresaci ewangelizacji  
i zewnętrznego świadectwa

a) Parafianie
	 Zgodnie	 z	 zasadą	 „czym	 sko-
rupka	za	młodu	nasiąknie,	tym	na	
starość	 trąci”,	misyjne	 nauczanie	
adresowane	 jest	 przede	 wszyst-
kim	do	dzieci	i	młodzieży,	ale	do-
rośli	 bynajmniej	 nie	 są	 pozosta-
wiani	„samym	sobie”.	Pełnię	edu-
kacji	 religijnej	 ilustruje	 mały	
trójkącik	 utworzony	 przez	 trzy	
wpisane	w	duży	trójkąt	i	brzega-
mi	 zachodzące	 na	 siebie	 okręgi.	
Symbolizują	 one	 Cerkiew,	 dom	
rodzinny	 i	 szkołę.	 Jeśli	 edukacja	
w	którymś	z	tych	elementów	„nie-
domaga”,	pozostałe	nie	 są	w	sta-
nie	 nadrobić	 powodowanych	
przezeń	zaległości	i	nauczanie	nie	
spełni	 oczekiwań.	 W	 parafialną	
ewangelizację	angażowane	są,	za-
tem,	 wszystkie	 grupy	 wiekowe	
we	 wszystkich	 trzech	 środowi-
skach:	 w	 szkole	 czy	 szkołach,	
w	domach	parafian	i	w	cerkwi.	
	 Równie	ważne	co	charaktery-
styczne	–	ewangelizacyjne	i	dusz-
pasterskie	działania	pośród	doro-
słych	nie	ograniczają	się	do	para-
fian	uczestniczących	regularnie	w	
cerkiewnych	 nabożeństwach	 czy	
uczęszczających	 na	 przygotowy-
wane	 dla	 nich	 spotkania.	 Szcze-
gólną	 parafialną	 troską	 otaczane	
są	rodziny	patologiczne	borykają-
ce	się	z	uzależnieniami,	przemocą	
w	 rodzinie	 czy	 brakiem	 pracy	
i	środków	na	utrzymanie.	
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	 Specjalne	 programy	 działań	
czy	„okolicznościowe	akcje”	adre-
sowane	 są	 również	 do	 ludzi	 sa-
motnych,	chorych	czy	emigrantów.	
	 Wiele	 uwagi	 poświęca	 się	
małżeństwom	 mieszanym	 wy-
znaniowo	i	ich	dzieciom.	
	 Na	materialne	wsparcie	i	dusz-
pasterską	 pomoc	mogą	 liczyć	 lu-
dzie	 dotknięci	 wypadkami	 loso-
wymi,	 jak	pożar,	wypadek	samo-
chodowy,	kradzież,	utrata	pracy.	
	 Odpowiednie	działania	podej-
mowane	 są	 wobec	 ofiar	 gwałtu,	
molestowania,	 mobbingu	 czy	
przemocy.

b) „Inni” 
	 Adresatami	parafialnego	świa-
dectwa	o	prawosławiu	„zewnętrz-
nemu	światu”	są	ludzie	spoza	pa-
rafialnej	wspólnoty,	zarówno	nie-
prawosławni,	 jak	 i	 prawosławni.	
W	głównej	mierze	to	ludzie	z	są-
siedztwa,	ale	równie	dobrze	mogą	
to	 być	 przyjezdni	 –	 ludzie	 przy-
jeżdżający	 do	 pracy	 lub	 odwie-
dzający	 swych	 przyjaciół,	 znajo-
mych	czy	rodziny.	Mogą	to	też	być	
turyści.	
	 Jeden	z	podstawowych	i	spraw-
dzonych	 sposobów	 składania	
świadectwa	 o	 prawosławiu,	 pra-
wosławnym	 wyznawaniu	 wiary	
w	Trójjedynego	Boga,	jest	umożli-
wienie	im	„zwiedzania”	świątyni,	
która	w	 ciągu	 dnia	 powinna	 być	
otwarta	 również	 poza	 czasem	
sprawowania	 nabożeństw.	 „Wa-
runek	konieczny”	powodzenia	ta-
kiego	 „otwarcia”	 to	 atrakcyjne	
materiały	informacyjne	o	prawo-
sławnym	 chrześcijaństwie,	 jego	
historii	 i	 współczesności,	 nabo-
żeństwach,	 obrzędach,	 życiu	 du-
chowym,	cerkwi[ach],	parafii	 itp.	
Najlepiej	 sprawdza	 się	 osobisty	
kontakt	z	„dyżurnym	przedstawi-
cielem”	 parafialnej	 wspólnoty.	
Stosowne	 jest	 również	zaprosze-
nie:	 „przyjdź	 i	 zobacz”	 prawo-
sławne	nabożeństwo.	
	 Na	 okładce	 książki	 abp	 Ana-
stasiosa	widnieje	graficzne	przed-
stawienie	 Chrystusa	 umywające-
go	nogi	jednemu	z	apostołów.	To	z	

Najnowsze	wydawnictwo	Bractwa	
to	 akatyst	 dziękczynny	 „Chwała	
Bogu	za	wszystko”	w	przekładzie	
na	język	polski.	Ten	piękny	hymn	
jest	szeroko	znany	i	lubiany.	Czę-
sto	 usłyszeć	 go	 można	 również	
w	 cerkwiach.	 Przekład	 na	 język	
polski	pozwoli	zapoznać	się	z	jego	
przejmującą	 treścią.	 Wydanie	 to	
stanowi	 także	 wkład	 Bractwa	
św.	św.	Cyryla	i	Metodego	w	budo-
wę	 cerkwi	 Mądrości	 Bożej	 
w	 Warszawie.	 Nabyć	 go	 można	
w	 wybranych	 parafiach,	 kołach	
Bractwa	 oraz	 w	 sklepie	 online	
www.sklep.cerkiew.pl.

pewnością	ikona	misji	na	wzór	Chrystusa.	To	wzór	z	pewnością	trudny	
do	 naśladowania,	 ale	 bez	 odwoływania	 się	 do	 niego	 i	 stosowania	 go	
w	naszej	ewangelizacyjnej	 i	duszpasterskiej	posłudze,	nasza	misja	nie	
będzie	prawdziwie	misją	na	wzór	Chrystusa.

ks.	dr	Włodzimierz	Misijuk

Akatyst dziękczynny  
„Chwała Bogu za wszystko”

(za:	samopoznanie.ru)
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	 Nowe	 projekty	 unijne	 wobec	
Kościoła	 prawosławnego	 w	 Rze-
czypospolitej	 nastąpiły	 po	 reak-
tywowaniu	hierarchii	cerkiewnej	
przez	patriarchę	 jerozolimskiego	
Teofanesa	 w	 latach	 1620-16211. 
Propozycje	 nowego	 synodu	unij-
nego	zgłoszono	na	sejmach	1623,	
1629	i	1636	r.	3	listopada	1643	r.	
papież	Urban	VIII	wysłał	listy	do	
króla,	hierarchii	unickiej	 i	katoli-
ckiej,	 dygnitarzy	 świeckich,	
w	których	określał	warunki	przy-
szłej	unii2.	W	tym	samym	dniu	Ur-

1	 P.	I.	Orłowskij,	Uczastije Zaporożskich 
kozakow w wostanowlenii ijerusalimskim 
patriarchom Tieofanom prawosławnoj 
jużno-russkoj cerkownoj ijerarchii w 1620 
g., [w:]	Trudy Kijewskoj-Duchownoj Aka-
demii 1905 g., Kijew	1905,	 s.	 648;	 J.	 Pe-
lesz,	Geschichte der Union..., t.	 II,	 s.	 145-
148;	Makarij, Istorija Russkoj Cerkwi,	t. XI,	
s.	 242-264;	 M.	 Hruszewśkyj,	 Istorija 
Ukrajiny-Rusy,	t.	VII,	s.	426-437;	D.	Doro-
szenko,	Narys istoriji Ukrajiny, Warszawa	
1932,	t. I,	s.	206-207;	K.	Chodynicki,	Koś-
ciół prawosławny..., s. 425-429;	 J.	Woliń-
ski,	 Polska i Kościół prawosławny. Zarys 
historyczny, Lwów	 1936,	 s.	 72-73;	 W.	
Tomkiewicz,	Cerkiew dyzunicka. W daw-
nej Rzeczypospolitej Polskiej 1596-1795, 
„Przegląd	 Powszechny”,	 t.	 CIC,	 Kraków	
1921-1922,	 s. 161-163;	 L.	 Bieńkowski,	
Organizacja Kościoła wschodniego...,	 s.	
843-844;	 A.	Mironowicz,	Kościół prawo-
sławny w dawnej Rzeczypospolitej, s.	80-
82.
2 Monumenta Ucrainae Historica, vol. 
XI, Romae 1974, s. 345-358.

Unie Kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje
część trzecia

ban	VIII	wysłał	listy	do	metropo-
lity	 Piotra	 Mohyły	 i	 kasztelana	
czernihowskiego	Adama	Kisiela3. 
Papież	 zachęcał	 obu	 adresatów	
do	 zjednoczenia	 się	 z	 Kościołem	
rzymskim4.	Do	unii	z	Rzymem	za-
chęcali	król	Władysław	IV,	niektó-
rzy	 magnaci,	 biskupi	 łacińscy	
i	uniccy.	
	 W	 odpowiedzi	 na	 wezwanie	
papieża	powstał	w	1644	r.	anoni-
mowy	 memoriał	 unijny,	 który	
przesłany	 został	 do	 kurii	 rzym-
skiej.	Autorstwo	 tego	memoriału	
przypisuje	 się	 Piotrowi	 Mohyle	
i	 Adamowi	 Kisielowi5.	 Autorzy	

3	 Skierowanie	listu	papieża	do	Adama	
Kisiela	wynikało	z	roli,	 jaką	odgrywał	w	
Cerkwi	prawosławnej	i	w	życiu	politycz-
nym.	W	 1629	 r.	 był	 on	 reprezentantem	
króla	 Zygmunta	 III	 na	 synodzie	 prawo-
sławnym	 w	 Kijowie.	 Był	 posłem	 ziemi	
wołyńskiej	na	sejm	elekcyjny	w	1632	r..	
W	 tym	 samym	 r.	 porzucił	 unię	 i	 przyłą-
czył	 się	do	Cerkwi	prawosławnej,	 stając	
się	od	tej	pory	gorliwym	rzecznikiem	jej	
interesów.	Adam	Kisiel	 przyczynił	 się	w	
znacznym	stopniu	do	oficjalnego	uznania	
hierarchii	 prawosławnej,	 zyskując	przez	
to	 ogromny	 autorytet	wśród	 społeczno-
ści	 ruskiej.	Biskup	mścisławski,	później-
szy	metropolita	kijowski,	Sylwester	Kos-
sow	 dedykował	 Kisielowi	 swą	 książkę 
Paterikon albo żywoty świętych Pańskich 
(1635).	 Był	 członkiem	 bractwa	 lwow-
skiego	 i	 fundatorem	monasterów	w	 Ni-
skieniczach,	 Maksucie	 i	 Mohylanach.	
Na	sejmach	bronił	interesów	prawosław-
nych,	przez	 co	wszedł	w	konflikt	 z	obo-
zem	 katolickim.	 Jego	 pozycja	 polityczna	
wzrosła	po	1646	r.,	kiedy	został	kasztela-
nem	kijowskim,	a	dwa	lata	później	woje-
wodą	 bracławskim.	 Tytuł	 wojewody	 ki-
jowskiego	 otrzymał	 od	 Jana	 Kazimierza	
w	 1649	 r.	 Największą	 rolę	 Adam	 Kisiel	
odegrał	 w	 czasie	 powstania	 Bohdana	
Chmielnickiego.	 Por. art. Z. Wójcika o 
Adamie Kisielu w PSB, t. XII, s. 487-491; 
F. Sysyn, Between Poland and the Ukraine. 
The dilemma of Adam Kysil 1600-1653, 
Harvard University, Cambridge, Massachu-
setts 1984.
4 A. Theiner, Vetera Monumenta Poloni-
ae..., s. 425; Documenta Pontificum Roma-
norum, vol. I,	s.	530-531.
5	 Memoriał	 nie	 był	 dokumentem	 ofi-
cjalnym.	 Jego	anonimowość	wynikała	ze	
względów	bezpieczeństwa.	 Autorzy	me-

memoriału	ostro	krytykowali	unię	
brzeską	 i	 prezentowali	 własną	
koncepcję	 połączenia	 prawosła-
wia	 z	 Kościołem	 rzymskim.	 We-
dług	Mohyły,	w	kwestii	wiary	nie	
ma	 istotnych	różnic	między	Koś-
ciołem	greckim	 i	 łacińskim.	Koś-
cioły	 te	 różnią	 się	 między	 sobą	
strukturą	organizacyjną	i	obrząd-
kiem.	Obydwa	Kościoły	były	trak-
towane	jako	równe	i	apostolskie.	
Unia	 brzeska	w	 swym	 założeniu	
nie	mogła	być	wzorem	zjednocze-
nia.	 Brakowało	 w	 niej	 „czystych	
i	 świętych	 intencji”.	Pozorna	 jed-
ność	 zniszczyła	 tożsamość	 Koś-
cioła	wschodniego.	Projekt	Mohy-
ły	 i	 Kisiela	 odrzucał	 model	 unii	
brzeskiej,	 który	 doprowadził	 do	
zerwania	 wspólnoty	 cerkiewnej	
z	patriarchatem	konstantynopoli-
tańskim.	 Założeniem	 memoriału	

moriału	 obawiali	 się	 reakcji	 współwy-
znawców,	 deklarujących	 antyunijną	 po-
stawę.	 Por.	 opracowania	 o	 memoriale	
unijnym,	 A.	 Wełykyj,	 Anonimnyj projekt 
Petra Mohyły po zjedynenniu Ukrajinśkoji 
Cerkwy 1645 r., “Analecta	Ordinis	S.	Basi-
li	Magni”,	vol.	VI,	Romae	1963,	s.	484-497;	
W.	Hryniewicz,	Unia bez zniszczenia. Me-
moriał unijny metropolity Piotra Mohyły 
(1644-1645), “Studia	i	dokumenty	ekume-
niczne”,	 R.	 IX,	 1993,	 nr	 1(31),	 s.	 21-32;	
A.	Mironowicz,	Prawosławie i unia za pa-
nowania Jana Kazimierza, Białystok	1997,	
s.	 68-70;	 tenże,	 Kościół prawosławny 
w dawnej Rzeczypospolitej, s.	113-114.	

Papież	Urban	VIII	(za:	wikipedia.org)

Władysław	IV	(za:	historiaposzukaj.pl)
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unijnego	 było	 porozumienie	 się	
duchownych	 i	 świeckich	 z	 Rzy-
mem	bez	zrywania	więzi	z	Caro-
grodem.	 O	 zjednoczeniu	 winni	
zadecydować	 duchowni	 i	wierni.	
W	 warunkach	 Rzeczypospolitej	
dyskusję	 o	 zjednoczeniu	 powi-
nien	przeprowadzić	synod	szlach-
ty	i	duchowieństwa	obydwu	Koś-
ciołów	 ruskich,	 powołany	 przez	
sejm.	Postanowienia	tego	synodu	
mogłyby	 stać	 się	 podstawą	 zjed-
noczenia.	 Unici	 i	 prawosławni	
utworzyliby	 wspólny	 Kościół	
z	 wybieranym	 przez	 synod	 me-
tropolitą,	 który	 nie	 byłby	 konse-
krowany	 ani	 przez	 papieża,	 ani	
przez	patriarchę.	Według	założeń	
Mohyły	Kościół	ruski	pozostawał-
by	 nadal	 Kościołem	 wschodnim	
o	 niezmienionej	 obrzędowości.	
Organizacyjnie	 Kościół	 ruski	
mógłby	 podlegać	 patriarchatowi	
konstantynopolitańskiemu,	 a	po-
średnio	Rzymowi.	Pierwsze	reak-
cje	Rzymu	wobec	memoriału	były	
przychylne.	 Kongregacja	 Propa-
gandy	Wiary	zaleciła,	aby	zjedno-
czenie	 prawosławnych	 z	 katoli-
ków	nastąpiło	według	zasad	usta-
lonych	 przez	 Rzym6.	W	 praktyce	
6	 E.	 Rykaczewski,	 Relacje nuncjuszów 
apostolskich...,	t.	II,	s.	286-288.

oznaczało	 to	 odrzu-
cenie	memoriału	Pio-
tra	 Mohyły	 i	 Adama	
Kisiela.
	 Nie	 były	 to	 ostat-
nie	propozycje	unijne	
wysunięte	wobec	pra-
wosławnych	 w	 XVII-	
wiecznej	 Rzeczypo-
spolitej.	 Wysuwane	
projekty	 unijne	 były	
jednakże	 tylko	 częś-
cią	planu	władz	pań-
stwowych	 i	 Rzymu	
do	 przejęcia	 wszyst-
kich	 prawosławnych	
biskupstw	 i	 tym	 sa-
mym	doprowadzenia	
do	 całkowitej	 likwi-
dacji	Kościoła	prawo-
sławnego.	 Na	 sejmie	
zwyczajnym	7	marca	
1667	 r.	 uchwalono	

konstytucję,	 która	 miała	 przy-
ciągnąć	duchownych	prawosław-
nych	do	unii7. 
	 Zabiegi	unijne	względem	pra-
wosławnych,	 zapoczątkowane	 w	
okresie	panowania	Jana	Kazimie-
rza,	 były	 kontynuowane	w	okre-
sie	 rządów	 Jana	 III	 Sobieskiego.	
Miały	 one	 jednak	 zupełnie	 inny	
charakter.	 Podejmowane	 działa-
nia	posiadały	charakter	politycz-
ny	i	należy	je	rozpatrywać	w	kon-
tekście	 sytuacji	 międzynarodo-
wej.	 Wojna	 z	 Turcją	 i	 próby	
papiestwa	 pozyskania	 Rosji	 do	
unii	dały	władzom	Rzeczypospo-
litej	pretekst	do	działań	antypra-
wosławnych.	Przypomnę,	że	sejm	
w	1676	r.	zakazał	prawosławnym	
utrzymywania	wszelkich	kontak-
tów	ze	swym	zwierzchnikiem,	pa-
triarchą	 carogrodzkim.	 W	 celu	
lepszej	 egzekucji	 konstytucji	 sej-
mowej,	 niezależne	 dotychczas	
bractwa	 cerkiewne	 podporząd-
kowano	wyłącznej	jurysdykcji	bi-
skupów8.	 W	 ten	 sposób	 dążono	

7 Volumina Legum,	 t.	 IV,	 s.	 437,	 474;	
A.	 Mironowicz,	 Kościół prawosławny 
w dawnej Rzeczypospolitej,	s.	207-208.
8 Volumina Legum, t. V, s. 180. Konse-
kwencją	 odejścia	 od	 polityki	 tolerancji	
były	kolejne	konstytucje	sejmowe	godzą-
ce	w	innowierców,	zakaz	apostazji	od	ka-

do	 likwidacji	 prawosławnych	
bractw	 cerkiewnych,	 będących	
wówczas	 jedyną	 podporą	 swego	
Kościoła	 i	 stanowiących	 główny	
ośrodek	 opozycji	 antyunijnej.	
Konstytucja	 z	 1676	 r.	 zmierzała	
do	pełnej	izolacji	ludności	prawo-
sławnej	 od	 innych	 prawosław-
nych	 ośrodków	 znajdujących	 się	
poza	granicami	Rzeczypospolitej.	
Drugim	czynnikiem,	który	rzuto-
wał	na	politykę	wobec	prawosła-
wia,	było	przekonanie	Jana	III	So-
bieskiego,	 że	 poprzez	 rozszerze-
nie	 unii	 uda	 się	 pozyskać	 Rosję	
przeciwko	Turcji.	Kuria	Rzymska	
w	 tym	 czasie	 podejmowała	 po-
dobne	 zabiegi,	 proponując	 unię	
religijną	 w	 państwie	 moskiew-
skim.	 O	 podjęcie	 skutecznych	
działań	 przeciwko	 „schizmaty-
kom”	do	króla,	królowej,	możno-
władców	świeckich	i	duchownych	
apelował	 w	 listach	 papież	 Inno-
centy	X9. 
	 Kuria	rzymska	zmieniła	swoją	
politykę	 wobec	 prawosławnych	
na	 ziemiach	 ruskich	 Rzeczypo-
spolitej.	Kuria	rzymska	nie	wyra-
żała	 zgody	 na	 organizowanie	
wspólnych	 synodów	 unicko-pra-
wosławnych,	 które	 miałyby	 do-
prowadzić	 do	 unii	 powszechnej.	
Rozszerzenie	unii	miało	nastąpić	
poprzez	przekonanie	do	niej	 po-
szczególnych	władyków	lub	obsa-
dzenie	katedr	biskupich	przez	lu-
dzi	przychylnie	nastawionych	do	
wiary	 katolickiej.	 Równie	 ener-
giczną	i	wszechstronną	akcję	pro-
wadziła	hierarchia	unicka,	wspie-
rana	 przez	 nuncjuszy	 apostol-
skich.	 Działania	 metropolity	
unickiego	 Gabriela	 Kolendy,	 bi-
skupa	Jakuba	Suszy	czy	Cypriana	

tolicyzmu	(1668	r.),	zamknięcie	dostępu	
nie-katolikom	 do	 stanu	 szlacheckiego	
(1673	 r.),	 izby	poselskiej	 i	ważniejszych	
urzędów	 (1718,	 1736,	 1764	 r.).	 O	 tym	
por.	 J.	Kłoczowski,	L.	Müllerowa,	 J.	 Skar-
bek,	 Zarys dziejów Kościoła katolickiego 
w Polsce,	Kraków	1986,	s.	104-109;	W.	A.	
Serczyk,	Unia brzeska – refleksje o toleran-
cji, [w:]	Unia brzeska i jej następstwa. Ma-
teriały z sesji naukowej..., pod	red.	T.	Steg-
nera,	Gdańsk	1991.	
9 Documenta Pontificium Romanorum,	
vol.	I, s. 631-634. 

Piotr	Mohyła	(za:	wikipedia.org)
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Żochowskiego,	 często	 naruszają-
ce	 prawo	 i	 przywileje	 Kościoła	
prawosławnego,	 zyskały	 popar-
cie	króla	Jana	III.	Projekt	pozyska-
nia	do	unii	prawosławnych	bisku-
pów	 i	 elit	 świeckich	 przyniósł	
konkretne	 rezultaty.	 Na	 sejmie	
w	marcu	1677	r.	potajemnie	przy-
jął	 unię	 władyka	 lwowski	 Józef	
Szumlański.	 Dwa	 lata	 wcześniej	
otrzymał	on	od	Jana	III	Sobieskie-
go	 administrację	 metropolii.	
Na	tymże	sejmie	przyjęto	uchwałę	
przewidującą	odbycie	w	Grodnie	
synodu	 unitów	 i	 prawosławnych	
przy	 udziale	 komisarzy	 królew-
skich	 celem	 poszerzenia	 unii10. 
W	ówczesnej	sytuacji	międzynaro-
dowej	unia	 unitów	 z	prawosław-
nymi	 miała	 wyeliminować	 tych	
ostatnich	jako	potencjalny	sojusz-
nik	Moskwy	i	będzie	krokiem	do	
podporządkowania	 papieżowi	
Rosji.	Propozycje	zwołania	wspól-
nego	 synodu	 zostały	 odrzucone	
przez	stronę	prawosławną	i	nun-
cjusza,	który	obawiał	 się,	 że	doj-
dzie	 do	 dyskusji	 na	 tematy	 dog-
matyczne.	 Nuncjusz	 Franciszek	
Martelli	 domagał	 się	 przystąpie-
nia	 prawosławnych	 do	 unii,	 jako	
znajdujących	się	poza	Kościołem,	
według	 formuły	ustalonej	 na	 so-
borze	florenckim	w	1439	r.	
	 Ponownie	sprawy	unii	zostały	
podniesione	na	sejmie	w	Warsza-
wie	w	1681	r.	Strona	prawosław-
na	była	 reprezentowana	 faktycz-
nie	 już	 tylko	 przez	 biskupa	
	łuckiego	 Gedeona	 Czetwertyń-
skiego,	 albowiem	 dwaj	 pozostali	
jedynie	 formalnie	 pozostawali	
w	 „wierze	 greckiej”.	 Józef	 Szum-
lański	 i	 Innocenty	Winnicki	pod-
czas	 obrad	 sejmu	uroczyście	 po-
wtórzyli	katolickie	wyznanie	wia-
ry	 w	 kaplicy	 królewskiej	 na	
zamku	w	Warszawie11.	 27	marca	
1681	 r.	 obaj	 biskupi	 napisali	 list	
do	 papieża	 w	 którym	 zapewnili	
adresata	o	uznaniu	jego	prymatu	

10 Litterae nuntiorum, vol. XIII, s. 102.
11 Monumenta Ucrainae Historica, vol. 
IV,	s.	107;	A.	Mironowicz,	Kościół prawo-
sławny w dawnej Rzeczypospolitej, s.	225-
226.

i	dogmatów	Kościoła	rzymskoka-
tolickiego.	 Fakt	 przystąpienia	 bi-
skupów:	 lwowskiego	 i	 przemy-
skiego	do	unii	nie	oznaczał	klęski	
prawosławia.	 Szumlański	 i	 Win-
nicki	 oficjalnie	wracali	 do	 swych	
diecezji	jako	władycy	prawosław-
ni,	 albowiem	 tylko	w	 ten	 sposób	
mogli	utrzymać	się	na	swych	ka-
tedrach	 i	 upowszechniać	 hasła	
unijne.	 Na	 sejmie	 warszawskim	
nie	doszło	do	wspólnych	ustaleń	
unicko-prawosławnych.	 Taka	 sy-
tuacja	nie	zadawalała	Kongregacji	
Propagandy	Wiary,	która	zaleciła	
nuncjuszowi,	aby	doprowadził	do	
oficjalnego	 ogłoszenia	 przez	 bi-
skupów	ruskich	aktu	przystąpie-
nia	do	unii.	Przyjęcie	przez	Rzym	
stanowiska	 o	 oficjalnym	 podpo-
rządkowaniu	 części	 duchowień-
stwa	 prawosławnego	 wywołało	
znaczne	 zamieszanie	 wśród	 elit	

polskich.	Król	 był	 temu	przeciw-
ny,	gdyż	nagłe	ogłoszenie	o	przy-
jęciu	unii	przez	biskupów	ruskich,	
oznaczałoby	przekreślenie	dotych-
czasowych	 wysiłków	 unijnych.	
	Zarzucano	 Kurii	 rzymskiej	 brak	
rozeznania	w	sytuacji	wewnętrz-
nej	i	zewnętrznej	kraju.
	 Przekazanie	 zwierzchności	
nad	metropolią	kijowską	patriar-
chom	moskiewskim	(1685)	i	wej-
ście	siedziby	metropolii	Kijowa	w	
strukturę	państwa	rosyjskiego	na	
mocy	traktatu	Grzymołtowskiego	
(1686)	 spowodowało,	 że	 papie-
stwo	 i	 władze	 polskie	 dążyli	 do	
likwidacji	 ostatecznej	 Kościoła	
prawosławnego	w	granicach	pań-
stwa.	Zakładano,	że	wszyscy	wła-
dycy	 prawosławni	 przyjmą	 unię.	
Cel	 ten	 miano	 osiągnąć	 poprzez	
obsadzie	 katedr	 biskupich	 przez	
kryptounitów.	 Pod	 presją	 władz	

Jan	III	Sobieski	(za:	wikipedia.org)
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w	 1700	 r.	 biskup	 lwowski	 Józef	
Szumlański	oficjalnie	uznał	jurys-
dykcję	papieża,	a	dwa	lata	później	
uczynił	to	samo	biskup	łucki	Dio-
nizy	 Żabokrzycki.	 Ten	 ostatni	
przystąpił	do	unii	z	powodu	nie-
uznawania	 jego	 święceń	 przez	
wiernych.	Wraz	 z	 władykami	 do	
unii	przystąpiły	liczne	monastery	
i	 parafie.	 Zwierzchność	 biskupa	
unickiego	uznało	w	1702	r.	stau-
ropigialne	 bractwo	 lwowskie.	
Po	przejściu	 trzech	biskupów	na	
unię,	 Kościołowi	 prawosławne-
mu	pozostało	tylko	jedno	biskup-
stwo	 białoruskie	 (mohylewskie).	
Stan	 taki	 pozostawał	 do	 końca	
I	Rzeczypospolitej	(1795).

*
	 Ponowne	zainteresowanie	Wa-
tykanu	Kościołem	prawosławnym	
w	Europie	Środkowo-Wschodniej	
nastąpiło	 pod	 koniec	 I	 wojny	
światowej.	1	kwietnia	1917	r.	pa-
pież	 powołał	 Kongregację	 do	
spraw	 Kościoła	 Wschodniego,	
która	 przejęła	 wszystkie	 sprawy	
związane	z	działalnością	obrząd-
ków	wschodnich.	W	1925	r.	utwo-
rzono	 w	 ramach	 tej	 Kongregacji	
Komisję	Pro	Russia,	a	w	Innsbru-
ku	 powstał	 ośrodek	 jezuicki	 zaj-
mujący	 się	 przygotowaniem	 mi-
sjonarzy	 obrządku	wschodniego.	
Podobny	ośrodek	powstał	na	Uni-
wersytecie	Katolickim	w	Salzbur-
gu.	W	1930	r.	Komisja	Pro	Russia	
została	 wyodrębniona	 z	 Kongre-
gacji	 ibezpośrednio	 podporząd-
kowana	 papieżowi.	 Komisja	 Pro	
Russia	 zajęła	 się	 sprawami	 pro-
wadzenia	 działalności	 misyjnej	
wśród	 Rosjan,	 zwłaszcza	 miesz-
kających	poza	granicami	Związku	
Radzieckiego.	 Zainteresowanie	
Komisji	 objęło	 również	 ludność	
rosyjską	mieszkającą	w	granicach	
II	Rzeczypospolitej.	
	 Równolegle	 z	 nową	 polityką	
wschodnią	 Watykanu	 biskupi	
polscy	 przygotowali	 plany	 dzia-
łalności	misyjnej	wśród	 ludności	
prawosławnej.	 Inicjatorem	 tych	
działań	był	biskup	podlaski	Hen-
ryk	Przeździecki,	który	w	1923	r.	

udał	się	do	Rzymu	z	planem	zor-
ganizowania	 w	 Polsce	 Kościoła	
katolickiego	 obrządku	 bizantyj-
sko-słowiańskiego.	 21	 stycznia	
1924	r.	papież	Pius	XI	udzielił	peł-
nomocnictwa	 biskupowi	 Przeź-
dzieckiemu	do	zakładania	parafii	
unickich	 „gdziekolwiek	 ludność	
tego	 zażąda”.	 Pełnomocnictwa	 te	
zostały	rozciągnięte	na	pozostałe	
łacińskie	diecezje	kresowe:	lubel-
ską,	 łucką,	pińską	 i	wileńską.	Te-
reny	wymienionych	diecezji	 i	 bi-
skupstwo	podlaskie	 stały	 się	ob-
szarem	akcji	unijnej	w	Polsce12. 
	 Nowy	 obrządek	 bizantyjsko-
-słowiański	 polegał	 na	 pozosta-
wieniu	pełnej	obrzędowości	Cer-
kwi	wschodniej	oraz	 równocześ-
nie	na	uznaniu	papieża	za	głowę	
Kościoła,	 dodaniu	 filioque	 do	
symbolu	 wiary	 i	 wprowadzeniu	
do	kalendarza	liturgicznego	kilku	
świąt	 katolickich.	 Synodalny	 ob-
rządek	 rosyjski	 został	 dostoso-
wany	 do	 dogmatyki	 katolickiej.	
Zachowano	liturgię	w	języku	cer-
kiewno-słowińskim,	 a	 kazania	w	
zależności	od	sytuacji	głoszono	w	
językach	narodowych:	rosyjskim,	
ukraińskim,	 białoruskim	 i	 pol-
skim.	Nie	zmieniono	też	wyglądu	
wewnętrznego	 świątyń	 i	 szat	 li-
turgicznych	 duchowieństwa.	 In-
strukcje	papieskie	ustalały,	że	do	
czasu	powołania	odrębnej	hierar-
chii	 Kościoła	 duchowni	 i	 wierni	
tego	 obrządku	 będą	 podlegać	
miejscowym	 ordynariuszom	 ła-
cińskim.	Papież	zalecał	szerzenie	
unii	poprzez	pracę	misyjną	i	pro-
wadzenie	 działalności	 charyta-
tywnej.	Praca	misyjna	wśród	pra-
wosławnych	 w	 zupełnie	 nowym	
obrządku	 wynikała	 z	 przekona-

12 Z.	 Waszkiewicz,	 Neounia – nie-
udany eksperyment?,	 [w:]	 Czterech-
setlecie zawarcia unii brzeskiej 1596-
1996,	 pod	 red.	 St.	 Alexandrowicza	
i	T.	Kempy,	Toruń	1998,	s.	128-129;	F.	
Rzemieniuk,	Kościół katolicki obrząd-
ku bizantyjsko-słowiańskiego. Neo-
unia,	Lublin	1999,	s.	57.

nia,	 że	 jest	 to	 skuteczny	 sposób	
ich	pozyskania	do	katolicyzmu13. 
	 W	1930	r.	Watykan	konsekro-
wał	na	biskupa	obrządku	bizantyj-
sko-słowiańskiego,	 przełożonego	
generalnego	 księży	 marianów,	
	Litwina,	 ks.	 Franciszka	 Buczysa.	
Dla	potrzeb	neounii	w	Polsce	pa-
pież	mianował	w	1931	r.	apostol-
skiego	 wizytatora	 ks.	 Mikołaja	
Czarneckiego.	Nowy	biskup,	naro-
dowości	 ukraińskiej,	 należał	 do	
wschodniej	 linii	 zakonu	 redemp-
torystów.	Władyka	neounicki	uzy-
skał	swoją	katedrę	w	Kowlu	a	re-
zydencję	w	budynkach	monasteru	
w	 Dubnie14.	 Biskupi	 ci,	 choć	 nie	
przejęli	bezpośredniej	 jurysdykcji	
nad	 akcją	 neounijną	 w	 Polsce	 to	
sama	 ich	 konsekracja	 wzmocniła	
katolicką	 działalność	 misyjną	
wśród	prawosławnych.	
	 Episkopat	 katolicki	 udzielił	
poparcia	rozwojowi	obrządku	bi-
zantyjsko-słowiańskiego	 w	 Pol-
sce.	 Za	 działalnością	 misyjną	
wśród	 prawosławnych	 opowia-
dali	 się	 zwłaszcza	 biskupi	
wschodnich	 diecezji	 łacińskich:	
lubelskiej,	łuckiej,	pińskiej,	podla-
skiej	i	wileńskiej.	Biskup	podlaski	
Henryk	 Przeździecki	 zorganizo-
wał	 nawet	 zbiórkę	 pieniężną	 na	
tworzenie	nowych	parafii	neouni-
ckich15.	Do	akcji	neounijnej	wyko-
rzystywano	 również	 bazylianów	
i	konwertytów.	Z	inicjatywy	jezui-
tów,	w	Albertynie	koło	Słonimia,	
utworzono	 placówkę	 unijną.	 Du-
chownych	 do	 prowadzenia	 dzia-
łalności	 neounijnej	 wysyłano	 na	
studia	 teologiczne	 do	 kolegiów	
zakonnych	 w	 Pińsku,	 Lublinie,	
Krakowie	 i	 Rzymie.	 W	 1931	 r.	
w	budynkach	byłego	seminarium	
dubieńskiego	 założone	 zostało	
Papieskie	 Seminarium	 Duchow-
ne,	finansowane	przez	Rzym.	Pro-
13 B. Łomacz,	 Praca duszpasterska 
duchowieństwa neounickiego,	 „No-
vum”	1980,	nr	5,	s.	95-103.
14	 A.	 Switicz,	 Prawosławnaja Cerkow 
w Polsze i jeje awtokiefalia,	Buenos	Aires	
1959,	s.	194.
15 F.	 Rzemieniuk,	 Kościół katolicki 
obrządku bizantyjsko-słowiańskiego,	
s.	62-64.
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gram	 nauczania	 w	 seminarium	
dostosowano	 do	 potrzeb	 neo-
unii16.	 Działalnością	 misyjną	
wśród	 prawosławnych	 zajęli	 się	
w	 Polsce	 przedstawiciele	 zako-
nów	obrządku	wschodniego	jezu-
itów,	 kapucynów,	 marianów,	 ob-
latów,	 redemptorystów	 i	 study-
tów.	 Oni	 to	 głownie	 wspierali	
działalność	 duchowieństwa	 neo-
unickiego17.
	 W	celu	popularyzacji	neounii	
jezuici	wydawali	pismo	polskoję-
zyczne	„Oriens”,	rosyjskojęzyczne	
czasopisma	„Christianin”,	„K’	soje-
dinieniju”	 oraz	 białoruskojęzycz-
ne	„Kiteż”	i	„Da	złuczeninia”18.	Ak-
cję	 nawracania	 prawosławnych	
na	Wołyniu	wspierała	prasa	kato-
licka,	min.	„Życie	Katolickie”	–	or-
gan	 kurii	 katolickiej	 w	 Łucku	
i	„Przegląd	Katolicki”.	
	 Na	wzór	międzysłowiańskich	
zjazdów	w	Welehradzie	od	1930	
r.	przeprowadzano	w	Pińsku	kon-
ferencje	 unijne19.	 Organizacją	
konferencji	 zajmowało	 się	 Semi-
narium	 Duchowne	 w	 Pińsku.	
Uczestnikami	zjazdów	byli	przed-
stawiciele	 Kościoła	 katolickiego,	
emigranci	 rosyjscy	 i	 duchowień-
stwo	 neounickie.	 Równolegle	
w	 ramach	 episkopatu	 polskiego	
funkcjonowała	 komisja	 unijna	
episkopatu,	której	przewodniczył	
metropolita	 Andrzej	 Szeptycki	 a	
jej	członkami	byli	biskup	podlaski	

16 H.	E.	Wyczawski,	Ruch neounijny 
w Polsce w latach 1923-1939,	„Studia	
Theologica	 Varsoviensia”,	 t.	 VIII,	
1970,	 nr	 1,	 s.	 414;	 Z.	 Waszkiewicz,	
Neounia,	s.	137.
17 M.	Papieżyńska-Turek,	Między tra-
dycją a rzeczywistością,	s.	423;	F.	Rze-
mieniuk,	 Kościół katolicki obrządku 
bizantyjsko-słowiańskiego, s.	119-131.
18 M.	 Papieżyńska-Turek,	 Między 
tradycją a rzeczywistością,	Warszawa	
1989,	s.	410.
19 Por.	 Pamiętnik I-ej Konferencji 
Kapłańskiej w sprawie Unii Kościelnej 
w Pińsku (23-24 IV 1930 roku),	Pińsk	
1931;	Pamiętniki	kolejnych	pińskich	
konferencji	 kapłańskiej	 zostały	
opublikowane	w	Pińsku:	II	konferen-
cji	w	1932	r;	III	w	1933	r.;	IV	w	1934	
r.,	V	w	1935	r.	i	VI	w	1939	r.

Henryk	Przeździecki	i	arcybiskup	
wileński	Romuald	Jałbrzykowski.	
	 Rezultaty	akcji	neounijnej	był	
niewielkie	w	porównaniu	z	zasię-
giem	akcji	i	środkami	użytymi	do	
jej	 przeprowadzenia.	 Według	
	Ministerstwa	Wyznań	Religijnych	
i	Oświecenia	Publicznego	w	1927	
r.	było	28	parafii	neounickich,	30	
duchownych	 i	 17	 000	 wiernych.	
Statystyki	 oficjalne	 Kościoła	
w	1935	r.	wymieniają	32	duchow-
nych	 diecezjalnych,	 26	 zakon-
nych,	 32	 alumnów	 seminarium	
w	 Dubnie,	 45	 parafii	 i	 18	 000	
wiernych.	 Z	 kolei	 dane	MWRiOP	
wymieniają	w	1938	r.	43	parafie	
i	 17	 000	 wyznawców	 neounii20. 
W	opinii	Ministerstwa	Spraw	We-
wnętrznych	liczba	parafii	neouni-
ckich,	 podawana	 przez	 Kościół,	
była	zawyżana	ze	względów	pro-
pagandowych.	 Na	 ogólną	 liczbę	
58	jednostek	duszpasterskich	po-
wstałych	 w	 latach	 1924-1939	
przed	II	wojna	światową	funkcjo-
nowało	 43	 parafii,	 w	 tym	 osiem	
utworzonych	w	1938	r.	Pozostałe	
parafie,	 powstałe	 z	 inicjatywy	
działaczy	ruch	unijnego,	funkcjo-
nowały	 bardzo	 krótko	 i	 szybko	
upadały	 z	 powodu	 braku	 wier-
nych.	Według	 najnowszych	 usta-
leń	 liczba	wiernych	obrządku	bi-
zantyjsko-słowiańskiego	wynosi-
ła	 w	 1930	 –	 14	 443,	 w	 1934	 r.	 
–	 15	 960,w	 1939	 r.	 –	 16	 64921. 
W	sumie	faktyczna	liczba	neouni-
tów	 oscylowała	 około	 17-18	 ty-
sięcy	i	nie	była	większa	od	liczby	
unitów,	którzy	przyjęli	prawosła-
wie.	Problem	neounii	i	konfliktów	
z	 tym	 związanych	 zakończył	 się	
wraz	z	wybuchem	II	wojny	świa-
towej.	

*
	 Po	 II	 wojnie	 światowej	 nie-
liczne	parafie	unickie	znajdowały	
się	w	jurysdykcji	biskupów	łaciń-

20 Archiwum Akt Nowych, Minister-
stwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego,	381,	k.	169,	320;	M.	Pi-
rożyński,	 Statystyka Kościoła w Pol-
sce,	 Lublin	 1935,	 s.	 16-17;	 Z.	Wasz-
kiewicz,	Neounia,	s.	142-143.

21 Tamże,	s.	138-139.

skich.	 Dopiero	 po	 1989	 r.	 unici	
wyodrębnili	się	ze	struktury	Koś-
cioła	łacińskiego	w	Polsce.	Papież	
powołał	 do	 życie	 dwie	 diecezje	
greckokatolickie	 obrządku	 ukra-
ińskiego	i	nadał	im	szeroką	auto-
nomię	w	 ramach	Kościoła	 rzym-
skokatolickiego.	 Hierarchia	 i	 du-
chowieństwo	 unickie	 wysunęło	
żądania	 w	 sprawie	 zwrotu	 nie-
których	 majątków	 cerkiewnych.	
Ponownie	 w	 literaturze	 ożyła	
dyskusja	 na	 temat	 unii	 brzeskiej	
i	 jej	 konsekwencji	 dla	 całej	 spo-
łeczności	chrześcijańskiej.	Okazją	
do	tej	dyskusji	stała	się	400	rocz-
nica	soboru	brzeskiego.	Problem	
unii	kościelnej	negatywnie	zaczął	
wpływać	 na	 wzajemne	 relacje	
między	 Kościołem	 rzymskokato-
lickim	i	prawosławnym	w	Polsce.	
Strona	katolicka	pomija	negatyw-
ne	 następstwa	 projektów	 unij-
nych	dla	Kościoła	 i	 państwa.	Nie	
dostrzegała	 też	 wspólnym	 usta-
leń	komisji	dialogu	ekumeniczne-
go	 w	 Balamand	 z	 1993	 r.,	 gdzie	
ustalono,	że	wszelkie	formy	unia-
tyzmu	 nie	 tylko	 nie	 przywróciły	
jedności	 między	 Kościołem	
wschodnim	a	zachodnim	a	nawet	
ową	jedność	oddaliły.	Dotychcza-
sowe	 doświadczenia	 unijne	 nie	
mogą	być	wzorem	do	ruchu	eku-
menicznego	 i	 dialogu	 między	
Kościołami.	Uniatyzm	rozumiany	
jako	metoda	„nawracania”	chrześ-
cijan	 indywidualnie	 bądź	 grupo-
wo	ma	wszelkie	znamiona	proze-
lityzmu.	 Uniatyzm	 i	 prozelityzm	
pozostaje	nadal	 źródłem	podzia-
łów	i	konfliktów	wśród	chrześci-
jan.	Doświadczenia	 unijne	 na	 te-
renie	państwa	polskiego	potwier-
dzają,	że	próby	podporządkowania	
prawosławnych	 władzy	 papieży	
nie	 doprowadziły	 do	 jedności	
Kościoła,	a	stały	się	przyczyną	no-
wych	konfliktów	religijnych	i	spo-
łecznych.	 Unie	 kościelne	 na	 zie-
miach	polskich	z	uwagi	na	ich	cele	
i	 konsekwencje	 nie	 mogą	 być	
	akceptowane	 we	 współczesnym	
ruchu	ekumenicznym.

prof.	Antoni	Mironowicz
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Walne Wyborcze Zebranie Delegatów  
Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne  

św. św. Cyryla i Metodego
	 3	czerwca	2017	r.	w	siedzibie	Zespołu	Szkół	Niepublicznych	św.	św.	
Cyryla	i	Metodego	w	Białymstoku	odbyło	się	Walne	Wyborcze	Zebranie	
Delegatów	Stowarzyszenia	Bractwo	Prawosławne	św.	św.	Cyryla	i	Meto-
dego.	Podsumowało	ono	trzyletnią,	dobiegającą	końca	kadencję	Zarzą-
du	Głównego.	Spotkanie	rozpoczęto	Boską	Liturgią	w	szkolnej	kaplicy	
św.	św.	Cyryla	 i	Metodego,	sprawowaną	przez	o.	dr.	Adama	Misijuka	–	
opiekuna	duchowego	Bractwa	oraz	o.	diakona	Piotra	Makala	–	kierowni-
ka	Biura	Zarządu	Głównego.	Po	nabożeństwie	przystąpiono	do	obrad,	
które	zaszczycił	swą	obecnością	JE	arcybiskup	Białostocki	i	Gdański	Ja-
kub	oraz	przedstawiciel	JE	metropolity	Sawy	–	o.	dr	Doroteusz	Sawicki.	
Zapoznano	 się	 i	 przyjęto	 sprawozdanie	 z	 pracy	 Zarządu	 Głównego	
za	rok	2016	oraz	sprawozdanie	Głównej	Komisji	Rewizyjnej.	
	 W	 dalszej	 części	 spotkania	 delegaci	 z	 12	 kół	 terenowych	wybrali	
nowy	Zarząd	Główny	Stowarzyszenia	w	skład	którego	weszli:
•  Bazyli Piwnik	–	przewodniczący
•  Jan Smyk	–	wiceprzewodniczący
•  Andrzej Plewa	–	wiceprzewodniczący
•  Lucja Nimierowicz	–	sekretarz
•  Piotr Potempa	–	członek
•  Jerzy Maleszewski	–	członek
Wybrano	także	Główną	Komisję	Rewizyjną,	w	skład	której	weszli:
•  Roman Romaniuk	–	przewodniczący
•  Radosław Kowalczyk	–	wiceprzewodniczący
•  Halina Leszczyńska	–	członek

	 Spotkanie	było	okazją	do	podsumowania	szerokiej	działalności	Bra-
ctwa	 na	wielu	 płaszczyznach	 oraz	wyznaczenia	 kolejnych	 kierunków	
rozwoju.

 Członkom nowego Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji 
 Rewizyjnej życzymy błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych 
i cielesnych w kierowaniu Stowarzyszeniem!
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Czcigodni Księża.  
Drodzy Bracia i Siostry Bractwa św. św. 
Równym Apostołom Cyryla i Metodego. 

	 Jak	co	rok,	spotykamy	się	w	szerokim	gronie,	aby	
podsumować	 działalność	 naszego	 Stowarzyszenia,	
aby	wspólnie	podejmować	decyzje	o	dalszych	kierun-
kach	jego	rozwoju,	ale	przede	wszystkim,	aby	podzię-
kować	Bogu	za	to,	że	możemy	razem	działać	dla	do-
bra	Cerkwi	i	świętego	Prawosławia.	
	 Nasze	 Stowarzyszenie	 to	 również	 kontynuacja	
pięknych	tradycji	XVI	i	XVII	wiecznych	bractw	pra-
wosławnych,	 dzięki	 którym	nasza	wiara	przetrwała,	
a tradycje	naszych	przodków	pozostały	żywe.	To	właś-
nie	bractwa	przeciwstawiały	się	zgubnej	w	skutkach	
unii,	 podpisania	 której	 420	 rocznicę	 obchodziliśmy	
w zeszłym	roku.	Zrzeszeni	w	bractwach,	nasi	prawo-
sławni	 przodkowie	 stworzyli	 struktury,	 które	 dbały	
o  wysoki	 poziom	 moralny,	 edukacyjny	 i	 socjalny	
członków,	zabezpieczając	ich	tym	samym	przed	nie-
bezpieczeństwem	pozostawienia	 samym	 sobie	 i	wy-
kluczenia	ze	względu	na	wyznawaną	religię.	Bractwa	
jednoczyły	i	dawały	poczucie	bezpieczeństwa	w	trud-
nych	okresach	zawiłej	historii.	
	 Niespełna	dwa	tygodnie	temu	wspólnie,	jako	jed-
na	Rodzina,	świętowaliśmy	pamięć	naszych	Patronów	
i	 Duchowych	 Ojców	 –	 św.	 św.	 Cyryla	 i	 Metodego.	
Modlitewnie	i	duchowo	przenosiliśmy	się	do	czasów,	
gdy	siali	Oni	pierwsze	ziarna	wiary	i	kultury	w	kraju	
Wiślan	 i	 Polan,	 gdy	 słowa	 Ewangelii	 z	 mroku	 ku	
światłu	 wyprowadzały	 lud	 między	 Bugiem	 a	 Odrą.	
Dziękowaliśmy	wówczas	Bogu,	 że	naszemu	pokole-
niu	 dane	 było	włączyć	 się	w	 ten	 cyrylometodiański	
nurt	oświecenia	człowieka.	Nasze	czasy	bowiem	nie	
różnią	 się	 zbyt	 mocno	 od	 tych	 sprzed	 tysiąca	 lat.	
Współczesny	 człowiek	 zbyt	 często	 gubi	 swą	 drogę,	
porzuca	jasny	przekaz	Ewangelii,	zapomina	o	Bożych	
przykazaniach.	Pogrążony	w	egoizmie	i	konsumpcjo-
nizmie	odwraca	się	od	Chrystusa	i	szuka	bogów,	któ-
rzy	dadzą	mu	przyzwolenie	na	fałsz,	zemstę,	aborcję,	
związki	 partnerskie.	 Jeszcze	 częściej,	 pędząc	 za	
mrzonkami	 szczęścia	 i	 dobrobytu	 zatrzymuje	 się	
dopiero	wówczas,	gdy	 zderzy	 się	 z	murem	choroby,	
obojętności	 bądź	 samotności.	 Zdezorientowany	 nie	
wie	co	dalej	robić,	dokąd	podążać.	Mamiony	nacjona-
lizmem	wznieca	wojny.	 Straszony	utratą	 praw	 i	 do-
tychczasowego	 stylu	 życia	 zamyka	 się	 za	 murami	
i zasiekami	przed	„bratem	w	potrzebie”	lekko	przypi-
nając	mu	 łatkę	 terrorysty.	 Uczony	 fanatyzmu	 dzieli	
ludzkość	na	własnych	i	obcych,	swoich	i	schizmaty-
ków,	lepszych	i	gorszych	Polaków.	Wzywany	do	poli-
tycznej	poprawności,	bandytów	nazywa	bohaterami,	

Przemówienie przewodniczącego ZG Bazylego Piwnika  
na Walnym Wyborczym Zebraniu Delegatów  

Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

a	cichych	bohaterów	przeszłości	zasypuje	ziemią	nie-
pamięci.	Karmiony	fałszem	oskarża	 i	odbiera	prawo	
do	 ludzkiej	 godności,	 a	 nawet	 istnienia,	 tym	 co	nie	
mogą	 się	 bronić.	Nienawidzi,	 choć	 pragnie	miłości.	
Zaciska	zęby,	choć	pragnie	czułości.	Twierdzi,	że	jest	
zdrowy,	choć	sercem	boleje.	Jest	samotny	pośród	tłu-
mu.	Chore	są	serce	i	dusza	współczesnego	człowieka.	
	 Współczesny	człowiek	 jest	niczym	drzewo,	które	
odcięto	od	jego	korzeni.	My	w	Bractwie	staramy	się	
przeciwdziałać	tym	zgubnym	procesom	współczesne-
go	świata.	Wzywamy	do	wierności	Bogu	i	tradycjom	
przodków,	 bo	 z	 nich	 wyrastamy,	 z	 nich	 czerpiemy	
nasz	zapał	i	siłę.	To	one	nas	ukształtowały.	Ofiarowały	
nam	system	wartości,	który	pozwala	nam	przezwycię-
żyć	wszelkie	trudności.	Odwołujemy	się	do	bogactwa	
Cerkwi	 i	 słomianej	 strzechy	 Podlasia,	 Chełmszczy-
zny,	Bieszczad…	Sięgamy	po	bogactwo	braci	z	Gdań-
ska,	Wrocławia,	 Lublina…	W	 każdym	 z	 duchowych	
synów	i	cór	św.	św.	Cyryla	i	Metodego	odnajdujemy	
tak	wiele	wiary,	miłości,	mądrości	i	nadziei.	To	skała,	
na	 której	 wznoszą	 się	 fundamenty	 naszych	 domów	
i  cerkwi,	naszej	 rodziny	 i	Ojczyzny.	Tej	dużej	 i	 tych	
małych	lokalnych.	
	 W	 krótkim	 okresie	 czasu,	 z	 organizacji	 lokalnej	
Stowarzyszenie	nasze	urosło	do	rangi	ogólnopolskiej,	
stając	się	znanym	i	rozpoznawanym	na	całym	świe-
cie.	Nawiązaliśmy	kontakty	ze	świętą	Górą	Athos	i in-
nymi	centrami	prawosławia.
	 Za	minione	 trzy	 lata	 aż	 nadto	widać	 jak	 bardzo	
Bóg	 błogosławi	 naszym	 wysiłkom.	 Dzięki	 naszym	
wspólnym	staraniom	w	2014	r.	gościliśmy	relikwie	św.	
dłoni	 św.	 Marii	 Magdaleny	 –	 pierwszej	 głosicielki	
zmartwychwstania	Pańskiego	i	cząsteczkę	drogocen-
nego	Krzyża	naszego	Zbawiciela.	Rok	później,	w	od-
powiedzi	na	nasze	zaproszenie,	przybył	do	nas	z	gre-
ckiej	wyspy	Korfu	 św.	Spirydon	Trymifuncki	 –	 czci-
godny	 Ojciec	 Cerkwi	 IV	 stulecia.	 Jakże	 wiele	
duchowych	 sił	 zaczerpnęliśmy	 z	 tych	 odwiedzin.	
Namacalnym	i	zauważalnym	znakiem	tego	była	dy-
namizacja	naszej	działalności.	Zorganizowaliśmy	kil-
kanaście	 konferencji	 naukowych	 i	 odczytów	 teolo-
giczno–historycznych,	 pokazów	 i	 prelekcji,	 w	 Bra-
ctwie	 Centralnym	 i	 Kołach	 Lokalnych.	 Co	 jeszcze	
ważniejsze,	 towarzyszyło	 temu	 duże	 modlitewne	
przebudzenie.	Wielu	 z	nas,	wielu	 spośród	wiernych	
naszej	Cerkwi,	wzięło	w	swe	ręce	Akatysty	do	św.	Ma-
rii	Magdaleny,	św.	Spirydona,	św.	św.	Cyryla	i	Meto-
dego	 i	 regularnie	 zagłębia	 się	w	 ich	 treść.	Na	 ścia-
nach	domów	i	cerkwi	zawisły	Ich	ikony,	przed	który-
mi	 sprawowane	 są	 molebny.	 Czy	 modlitwy	 są	
wysłuchane?	Tak!	Przybyło	nie	 tylko	naszych	człon-
ków	 (w	 roku	2013	oficjalnie	było	nas	350,	a	w	 roku	
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2017	 jest	 nas	 niespełna	 500)	 ale	 i	 lokalnych	 kół:	
w  roku	 2013	 Bractwo	 posiadało	 9	 Kół	 Terenowych,	
a w	2017	jest	ich	16.	Dołączyli	do	nas	bracia	z:	Sano-
ka,	 Przemyśla,	 Krakowa,	 Łodzi,	 Kleszczel,	 Lublina,	
Poznania.	Przybyło	8	nowych	Kół,	z	których	najmłod-
szym	 jest	 Koło	 Poznańskie.	 Idea	 bractw,	 obecna	 od	
wieków	na	 terenach	pogranicza	Wielkiego	Księstwa	
Litewskiego	i	Rzeczypospolitej,	zaistniała	więc	i	w	za-
chodniej	Polsce,	niosąc	tamtym	regionom	świadectwo	
naszego	 prawosławia.	 Z	 Bożą	 pomocą	 zamierzamy	
kontynuować	ten	proces,	zmierzając	w	kierunku	po-
wołania	kolejnych	kół	w	Polsce	zachodniej.	
	 Wzrastamy	jednak	nie	tylko	liczbowo.	Wzrastamy	
duchem.	Owocem	tego	są	liczne	wystawy,	kursy	do-
szkalające,	 spotkania	 autorskie	 i	 dyskusyjne,	 i	 tym	
podobne	formy	działalności,	które	oferujemy	nie	tylko	
naszym	członkom,	ale	i	wszystkim	zainteresowanym.	
Pragniemy	niczym	nasi	Święci	Patroni	nieść	światło	
wiary	i	wiedzę	współczesnemu	człowiekowi.	Najstar-
szych	zapraszamy	więc	na	Wszechnicę	Kultury	Pra-
wosławnej,	młodzież	i	dzieci	pod	dach	naszej	szkoły	
w	 Białymstoku,	 a	 najmłodszych	 do	 przedszkola	
w Hajnówce	i	Bielsku	Podlaskim.	Przygotowani	jeste-
śmy	do	rozszerzenia	profilu	naszej	szkoły	o	zakres	Li-
ceum	Ogólnokształcącego.	W	Krakowie	uruchomili-
śmy	studium	języka	polskiego	dla	obcokrajowców.	
	 Przepraszam,	 że	używam	 tu	 słowa	 „obcokrajow-
ców”.	Bractwo	nie	dzieli	Prawosławnych	na	„swoich	
i obcych”,	a	jedynie	na	takich	„co	są	w	potrzebie”	i	tych	
„co	mogą	jej	udzielić”.	Skoro	mogliśmy	i	chcieliśmy,	
to	zorganizowaliśmy	3	tiry	pomocy	humanitarnej	dla	
naszych	 Braci	 na	 wschodzie	 Ukrainy	 dotkniętych	
tragedią	 bratobójczej	 wojny.	 Wsparciem	 i	 modlitwą	
dążymy	do	załagodzenia	tego	konfliktu.	W	lokalnych	
kołach	organizowaliśmy	szereg	mniejszych	inicjatyw	
charytatywnych.	 Zbiórki	 darów,	 stypendia,	 dotacje,	
pomoc	 rzeczowa	 i	 prawna	 to	 typowe	 już	 formy	
działalności	Bractwa.	
	 Kontynuując	zapoczątkowaną	wiele	lat	temu	dzia-
łalność	wydawniczą,	regularnie	wydajemy	kwartalnik	
Biuletyn	 Informacyjny,	 który	 staje	 się	 czasopismem	
coraz	ciekawszym,	coraz	bardziej	 lubianym	i	 rozpo-
znawanym.	 Publikujemy	w	 nim	 bieżące	 informacje,	
jak	też	ciekawe	artykuły	związane	z	życiem	chrześci-
jańskim,	edukacją,	kulturą	i	sztuką.	Idea	takiej	gazety	
znalazła	kontynuację	również	na	bielskim	gruncie	lo-
kalnym,	gdzie	wydawany	jest	kwartalnik	Cyrylica.	
	 Poza	 regularnie	 ukazującymi	 się	 czasopismami,	
okazjonalnie	wydajemy	pozycje	książkowe	oraz	mul-
timedialne,	wzbogacające	polski	 rynek	wydawniczy.	
Specjalnie	 na	 okoliczność	 tegorocznego	 spotkania	
przygotowaliśmy	 tłumaczenie	 akatystu	 „Chwała	
Bogu	za	wszystko”,	co	stanowi	wyraz	naszego	dzięk-
czynienia	Bogu	i	świętym	Braciom	Sołuńskim	za	koń-
czącą	 się	 kadencję	Zarządu	 i	wszystko	 to,	 co	udało	
nam	się	wspólnie	zrealizować.	
	 Mając	na	uwadze	możliwość	pozyskiwania	środ-
ków	unijnych,	Zarząd	Główny	powołał	 osobę	odpo-
wiedzialną	za	przygotowywanie	odpowiednich	wnio-
sków.	 Zostało	 jej	 powierzone	 zadanie	 opracowania	
koncepcji	pozyskiwania	funduszy	z	uwzględnieniem	

specyfiki	każdego	z	Kół.	W	taki	oto	sposób	możliwość	
pozyskiwania	środków	została	skoordynowana	i	kla-
rownie	nakreślona.	
	 Wiele	można	 jeszcze	mówić	o	aktywności	człon-
ków	Bractwa	świętych	Cyryla	i	Metodego,	o:	działal-
ności	 wydawniczej,	medialnej,	 stronie	 internetowej,	
fejsbuku,	biurze	projektów	europejskich,	 itp.	ale	nie	
w tym	gronie.	Wszystko	to	bowiem	uczynione	zostało	
Waszymi	 rękoma.	 To	Wasze	 osiągnięcia,	 trud	 i	 pot.	
To  wysiłek	 nie	 pojedynczych	 osób,	 ale	 całego	 Bra-
ctwa.	To	Wam,	na	ręce	zebranych	Delegatów,	składam	
gorące	podziękowania	i	głęboki	pokłon	szacunku.	
	 Spotkanie	 nasze	 jest	 jednocześnie	 Zebraniem	
Wyborczym.	Pozwólcie,	więc,	że	w	sposób	szczególny,	
za	te	trzy	lata	owocnej	współpracy	gorąco	podziękuję	
moim	współpracownikom	w	Zarządzie:
–	 wiceprzewodniczącemu	Andrzejowi	Plewie;
–	 sekretarzowi	Janowi	Smykowi
–	 członkom:	pani	Lucji	Niemierowicz	i	panu	Jerze-

mu	Maleszewskiemu
	 Serdecznie	 dziękuję	 także	 Komisji	 Rewizyjnej:	
przewodniczącemu	 –	 Romanowi	 Romaniukowi	 oraz	
członkom:	Radosławowi	Kowalczukowi	oraz	Halinie	
Leszczyńskiej.
	 Bez	Waszego	 trudu	 i	 zaangażowania	wiele	 cen-
nych	 inicjatyw	nie	doczekałoby	się	 realizacji.	To	wy	
jesteście	 współautorami	 –	 przepraszam	 za	 słowo	 –	
sukcesu	Bractwa.	Ufam,	 że	 nie	 tylko	 ja	 dostrzegam	
Wasze	poświęcenie	i	talenty.	Ufam,	że	nie	zabraknie	
dla	Was	miejsca	w	nowym	Zarządzie.	Z	tak	sprawdzo-
ną	i	sprawną	ekipą	można	góry	przenosić.
	 Bractwo	prężnie	działa.	Należy	podtrzymać	tę	ten-
dencję.	Umacniać	tradycyjne	formy	posługi	i	szukać	
nowych.	Uczynią	to	tylko	ludzie	zaangażowani,	zdol-
ni	i	oddani.	Taki	niech	będzie	Wasz	wybór.	

	 Na	koniec	pozwólcie,	że	podziękuję	Tym,	od		Których	
powinienem	rozpocząć.	Składam	wyrazy	synowskie-
go	 oddania	 i	 głębokiego	 szacunku	 naszym	 Hierar-
chom:	Zwierzchnikowi	naszej	Cerkwi:	JE	Metropoli-
cie	Sawie	oraz	Arcybiskupom	i	Biskupom	poszczegól-
nych	 diecezji	 z	 JE	 Abp.	 Jakubem	 na	 czele,	 za	 Ich	
błogosławieństwo,	codzienną	pamięć	i	wsparcie.	Bez	
naszych	Hierarchów	nie	było	by	naszej	działalności,	
nie	było	by	samego	Bractwa.	Niechaj	dobry	Bóg	bło-
gosławi	Wam	na	Mnogaja	leta.
	 Z	woli	naszego	Pana	nie	możemy	dziś	osobiście	
podziękować	JE	Abp.	Jeremiaszowi.	Zbyt	szybko	od-
szedł	do	Królestwa	Niebieskiego,	a	miał	przeogrom-
ny	wpływ	na	duchowość	wielu	z	nas.	Niechaj	otoczy	
Ekscelencję	Boża	miłość	i	nasza	Wiecznaja	Pamiat’.
	 Na	co	dzień	są	też	z	nami	nasi	duchowi	opiekuno-
wie.	Każdy	oddział	ma	swego	duchowego	opiekuna.	
Dla	 całego	Bractwa	w	minionym	 okresie	 byli	 to	 ks.	
prot.	Andrzej	Kuźma	i	ks.	prot.	Adami	Misijuk.	Dzię-
kujemy	Wam	za	modlitwy,	dobrą	radę	i	słowa	zachęty.	
	 Drodzy	 Bracia	 i	 Siostry.	 Przyjmijcie	 jeszcze	 raz	
wyrazy	głębokiego	szacunku	i	podziękowania	za	trzy-
letnią	wytężoną	pracę.	

Bazyli	Piwnik
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Prelekcja o Cudzie  
zejścia św. Ognia

	 Koło	białostockie	Bractwa	św.	
św.	 Cyryla	 i	 Metodego	 spotkało	
się	dnia	9	maja	2017	roku	w	Cen-
trum	 Kultury	 Prawosławnej	
w	Białymstoku.	W	tym	radosnym	
okresie	paschalnym	głównym	te-
matem	 było	 uzyskanie	 najnow-
szych	 informacji	 od	 bezpośred-
niego	 uczestnika	 Zejścia	 Ognia	
Świętego	w	2017	roku.
	 Cud	ten,	miał	miejsce	w	kolej-
ną	Wielką	Sobotę.	Zdarza	się	jedy-
nie	raz	w	roku	oraz	co	znamienne	
–	 tylko	 wtedy,	 kiedy	 obchodzą	
święta	 paschalne	 chrześcijanie	
prawosławni.	Doszło	także	do	nie-
go	i	w	tym	roku,	pomimo	że	kuwu-
kla	 została	odrestaurowana,	Oka-
zało	się,	że	oczekiwanie	po	udaniu	
się	 Patriarchy	 (wcześniej	 dokład-
nie	zrewidowanego),	do	Świętego	
Grobu	 na	 schodzący	 z	 niebios	
Ogień	 –	 trwało	 zaledwie	 40	 se-
kund.	 Dalej	 odbyła	 się	wielka	 ra-
dość	zebranych,	a	niektórzy	na	to	
oczekiwali	po	parę	dni	–	była	nie-
samowita.	Cud	znowu	zaistniał!
	 Tym	 wszystkim	 podzielił	 się	
z	 zebranymi	 na	 spotkaniu	 lektor	
Andrzej Charyło,	 uczestniczący	
w	Cudzie	bezpośrednio;		czekał		on	
w	 świątyni	 od	 dziesięciu	 godzin	

i	był	zaledwie	 	4	m	od	zdarzenia.	
Te	 i	 inne	 informacje,	 prelegent	
przekazał	 braciom	 i	 siostrom	
w	 formie	 bezpośredniej	 opowie-
ści,	 podpartej	 wyświetleniem	
	filmu	 z	 tego	 konkretnego	 Cudu	
Zejścia	Ognia.
	 Zebrani,	w	 tym	ojciec	ducho-
wy	o. Sergiusz,	zadali	szereg	py-
tań,	na	co	uzyskano	wyczerpujące	
odpowiedzi.	 Prelegent	 podzielił	
się	także	innymi	informacjami	ze	
świętych	miejsc	Jerozolimy	i	oko-
lic,	 które	miał	możność	 obejrzeć	
i	 udokumentować.	 Były	 to	 więc	
miejsca,	gdzie	stąpały	stopy	Prze-
najświętszej	 Bogurodzicy,	 Jezusa	
Chrystusa,	 czy	 też	wielu	Aposto-
łów	i	Świętych.
	 Spotkanie	 cieszyło	 się	 wiel-
kim	zainteresowaniem	obecnych,	
a	prezentujący	te	zdarzenia	otrzy-
mał	duże		podziękowania	za	prze-
kazane	informacje.
	 Wieczór	 ten	 kontynuowano	
w	 siedzibie	 Koła	 przy	 herbatce	
z	 ciastkami,	 przy	 czym	 wspo-
mniano	także	moment	zakończe-
nia	II	wojny	światowej	–	przypa-
dający	 kalendarzowo	 tego	 dnia.	
Zakończono	spotkanie	radosnym	
Christos	Woskresie!

Przewodniczący	zarządu	Koła
Aleksy	Mularczyk

Z ŻYCIA KÓŁ BRACTWA

Białystok Bielsk Podlaski

Uroczystości jubileuszowe  
w Bielsku Podlaskim

	 20	 maja	 2017	 miały	 miejsce	
uroczystości	jubileuszowe	10	lecia	
Koła	Terenowego	Bractwa	św.	św.	
Cyryla	i	Metodego	w	Bielsku	Pod-
laskim.	Rozpoczęły	się	one	Boską	
Liturgią	w	cerkwi	św.	Archanioła	
Michała.	 Nabożeństwo	 celebro-
wali	 zaproszeni	 duchowni	 oraz	
duchowni	bielskich	parafii,	w	tym	
wicedziekan	 ks.	mitrat	 Jerzy	 Bo-
gacewicz	i	ks.	prot.	Teodor	Were-
miejuk	–	opiekun	duchowy	Koła.	
Po	 nabożeństwie,	 przybyli	 dele-
gaci	Kół	Terenowych	oraz	przed-
stawiciele	Zarządu	Głównego,	na	
czele	 z	 Przewodniczącym	 Zarzą-
du	 Bazylim	 Piwnikiem.	 Na	 ręce	
Zarządu	Koła	Terenowego	w	Biel-
sku	Podlaskim	złożyli	oni	gratula-
cje	i	życzenia	dalszych	sukcesów.
	 Dalszy	 ciąg	 uroczystości	 od-
był	się	w	Bielskim	Domu	Kultury.	
Uroczystości	prowadziła	p.	Elżbie-
ta	Fionik.	Na	wstępie	Przewodni-
czący	Koła	Terenowego	Jerzy	Ma-
leszewski	przywitał	przybyłe	du-
chowieństwo	 z	 parafii	 bielskich,	
władze	 samorządowe,	 prelegen-
tów	 oraz	 zebranych	 i	 zaproszo-
nych	gości.
	 Wśród	 gości	 byli:	 Burmistrz	
Miasta	 Bielsk	 Podlaski	 Jarosław	
Borowski,	 Wójt	 Gminy	 Bielsk	
Podlaski	Raisa	Rajecka,	Przewod-
niczący	 Rady	 Miasta	 Igor	 Łuka-
szuk,	 ks.	 prot.	 Sławomir	 Jaroce-
wicz	 –	 Dyrektor	 Dekanalnego	
Ośrodka	Pomocy	ELEOS,	Katarzy-
na	Ignatiuk	–	pierwsza	Przewod-
niczącą	 Koła	 Terenowego,	 Prze-
wodniczący	 Związku	 Ukraińców	
Podlasia	Andrzej	Artermiuk,	Nad-
leśniczy	Jerzy	Andrzejuk	oraz	Ma-
ria	Babulewicz	–	Kierownik	Edu-
kacji	 Artystycznej	 Bielskiego	
Domu	Kultury.
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	 Uroczystość	 jubileuszu	 swoją	
obecnością	 zaszczycił	 Jego	 Emi-
necnja	 Wielce	 Błogosławiony	
Sawa	 Metropolita	 Warszawski	
i	całej	Polski	–	członek	honorowy	
Bractwa	św.	św.	Cyryla	i	Metode-
go,	który	zwrócił	się	do	zebranych	
ze	słowem	duszpasterkim.	Metro-
polita	 życzył	 dalszych	 sukcesów	
i	wytrwałości	w	działaniu.	Na	ko-
niec	 swego	 wystąpienia	 odzna-
czył	on	Orderem	Marii	Magdaleny	
III	 stopnia	 pięciu	 zasłużonych	
członków	Koła	Terenowego.
	 Następnie	głos	zabrał	Przewod-
niczący	Zarządu	Głównego	Bazyli	
Piwnik,	 który	 podsumował	 do-
tychczasową	działalność	i	współ-
pracę	 z	 kołami	 terenowymi	 oraz	
wręczył	26	osobom	listy	gratula-
cyjne.
	 Słowa	uznania	i	gratulacje,	zło-
żyli	 także	Burmistrz	Miasta	Biel-
ski	 Podlaski	 oraz	 Wójt	 Gminy	
Bielsk	Podlaski.	W	imieniu	Dyrek-
tor	BDK	list	gratulacyjny	odczyta-
ła	Maria	Babulewicz.
	 W	dalszej	 części	uroczystości	
wystąpili	 z	 prelekcją	 naukową	
prof.	 dr	 hab.	Włodzimierz	Woło-
siuk	(„Rola	języka	cerkiewno-sło-
wiańskiego	w	Cerkwi”)	oraz	prof.	
Irina	Biełowa	z	Uniwersytetu	im.	
K.	Ciołkowskiego	w	Kałudze	(„Bie-
żeńcy	 z	 Podlasia	 i	 guberni	 gro-
dzieńskiej	 w	 Kałudze	 w	 latach	
1915-1922”).
	 Następnie	odbyła	się	część	ar-
tystyczna	 w	 wykonaniu	 dzieci	
z	Niepublicznego	Przedszkola	nr	1	
św.	Młodzieńca	Gabriela	w	Bielsku	
Podlaskim	 oraz	 chóru	 „Bractwo”	
z	 Koła	 Terenowego.	 Część	 arty-
styczną	 zamknął	 chór	 im.	 Alek-
sandra	 Raszczyńskiego	 z	 Mińska	
na	Białorusi.
	 Wystąpienia	zagranicznych	go-
ści	zawdzięczamy	naszym	partne-
rom	 i	 organizatorom	 w	 związku	
z	 obchodami	 „Prologu	 –	 III	 Dni	
Kultury	i	Piśmiennictwa	Słowiań-
skiego	 w	 Bielsku	 Podlaskim”	 
(16-26.05.2017	r.).

Bielsk Podlaski

foto:	Irena	Łozowik
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Hajnówka

Piesza pielgrzymka  
do Krynoczki

	 5	 czerwca	 Bractwo	 po	 raz	
dwudziesty	zorganizowało	pieszą	
pielgrzymkę	do	Krynoczki	z	oka-
zji	święta	Zesłania	Ducha	Święte-
go.	O	godz.	14.00,	po	odsłużeniu	
molebna,	z	Soboru	Świętej	Trójcy	
wyruszyła	piesza	pielgrzymka	na	
czele	 z	 niezastąpionym	 ojcem	
Markiem	 Jurczukiem.	 Procesja	
udała	 się	 ulicami	miasta	 do	 Cer-
kwi	 pod	 wezwaniem	 św.	 Jana	
Chrzciciela,	 gdzie	 oczekiwał	 na	
nich	 ojciec	 Jan	 Romańczuk	wraz	
z	wiernymi.	

Pielgrzymka do Zwierek

	 1	maja	wyruszyła	piesza	pielgrzymka	do	Zwierek,	którą	poprowa-
dził	o.	Marek	Jurczuk.	Mimo	dość	niskiej	temperatury,	atmosfera	wśród	
pielgrzymów	 bardzo	 ciepła.	 Wśród	 48	 pątników	 szło	 dużo	 dzieci,	
a	najmłodszy	pielgrzym	miał	niecałe	dwa	lata.	Dzieci	trzymając	się	ręki	
duchownika	 lub	 jego	 sutanny,	 szczęśliwie	 dotarły	 do	 celu	 podróży,	
a	 dwudniowa	 pielgrzymka	 okazała	 się	 na	 długo	 duchową	 strawą	 dla	
pielgrzymów.

Spotkanie w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela

	 04	maja	odbyło	się	pierwsze	spotkanie	członków	Bractwa	z	ojcem	
Janem	 Romańczukiem	 oraz	 przewodniczącym	 Zarządu	 Głównego	 pa-
nem	Bazylim	Piwnikiem.	Ustalono	na	nim	szczegóły	dalszej	współpracy	
między	dwoma	hajnowskimi	parafiami	–	św.	Trójcy,	gdzie	siedzibę	ma	
Hajnowskie	Koło	Terenowe	Bractwa	oraz	Narodzenia	św.	 Jana	Chrzci-
ciela	przy	ul.	M.	Reja.

	 Wszyscy	spotkali	się	przy	gro-
bie	niezapomnianego	ojca	Leoni-
da	Szeszko,	aby	wspólnie	pomod-
lić	 się	 za	 jego	 duszę.	 Niektórzy	
płakali,	 gdyż	 bez	wzruszenia	 nie	
da	się	wspominać	tego	Wielkiego	
Pielgrzyma.	Po	raz	pierwszy	pąt-
nicy	 z	 dwóch	 parafii	 na	 czele	
z	dwoma	ojcami	powędrowali	do	
tego	 świętego	 miejsca.	 Wśród	
pielgrzymów	 należy	 wyróżnić	
jednego	 bratczyka	 –	 Jerzego	 Ra-
deckiego,	który	od	dwudziestu	lat	
zawsze	 jest	 obecny.	W	 ciszy	 leś-
nej,	z	modlitwą	lub	śpiewem	pieś-
ni	 paraliturgicznych	 na	 miejsce	
dotarło	48	osób.	
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Hajnówka Lublin

Spotkanie z prof. A. Mironowiczem

30	 kwietnia	w	Hajnowskim	Domu	Kultury	miał	miejsce	wykład	 prof.	
	Antoniego	 Mironowicza	 dotyczący	 genezy	 i	 skutków	 Unii	 Brzeskiej.	
Wcześniej,	 z	wykładem	 tym,	na	 zaproszenie	kół	 terenowych	Bractwa,	
prof.	Mironowicz	gościł	w	kilku	innych	miastach	Polski.	Na	hajnowskie	
spotkanie	przybyło	kilkadziesiąt	osób,	w	tym	przedstawiciele	władz	sa-
morządowych	i	duchowieństwo	hajnowskich	parafii.	Była	to	także	ko-
lejna	okazja	do	promocji	najnowszej	książki	poświęconej	Unii	Brzeskiej	
–	„Tragiczna	w	skutkach	Unia	Brzeska	1596”.		

Pierwsze spotkanie przy parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela

	 16	 czerwca	 Hajnowski	 Koło	 Terenowe	 Bractwa	 przy	 współpracy	
ojca	Jana	Romańczuka	zorganizowało	pierwsze	spotkanie	w	sali	para-
fialnej,	która	znajduje	się	przy	cerkwi	pod	wezwaniem	Narodzenia	św.	
Jana	Chrzciciela.	Na	spotkanie	przybył	przewodniczący	Zarządu	Głów-
nego	Bazyli	Piwnik,	 który	krótko	przedstawił	 cele	przyświecające	na-
szemu	Stowarzyszeniu.	Z	kolei	Lucyna	Ruszuk	–	przewodnicząca	Haj-
nowskiego	Koła	poinformowała	zebranych	o	działalności	hajnowskiego	
Bractwa.	Spotkanie	przebiegało	w	miłej,	uroczystej	atmosferze.	Zebrani	
mieli	okazję	obejrzeć	fragment		filmu	pt.		,,Liturgia”.	Następnie	ojciec	Jan	
Romańczuk	przedstawił	wykład,	w	którym	wyjaśniał	czynności,	które	
wykonuje	duchowny	podczas	celebrowania	św.	Liturgii.	Zebrani	zada-
wali	dużo	pytań.	Podczas	spotkania	pan	Bazyli	i	inni	dzielili	się	informa-
cjami	o	tym,	jaka	jest	praktyka	w	innych	cerkwiach	na	świecie.		Dalsza	
część	spotkania	na	temat	liturgii	odbędzie	się	w	późniejszym	terminie.

II edycja festiwalu  
Wschodniosłowiańskie  
dziedzictwo kulturowe Lublina

	 W	 niedzielę	 21	 maja	 2017	 r.	
zakończyła	się	II	edycja	festiwalu	
„Wschodniosłowiańskie	 dziedzi-
ctwo	kulturowe	Lublina”.	Ta	trzy-
dniowa	impreza	kulturalna,	która	
w	 tym	roku	odbyła	 się	w	dniach	
19-21	 maja,	 analogicznie	 do	 I	
edycji	w	roku	poprzednim	została	
podzielona	na	trzy	części.	Każde-
go	 dnia	 zostało	 zaprezentowane	
wschodniosłowiańskie	 dziedzi-
ctwo	 kulturowe	 Lublina	 z	 innej	
perspektywy:	 słowo,	 obraz,	
śpiew.
	 Z	 ciekawymi	 materiałami	 ze	
wszystkich	 wydarzeń	 II	 edycji	
„Wschodniosłowiańskiego	 dzie-
dzictwa	 kulturowego	 Lublina”	
można	 zapoznać	 się	 w	 serwisie	
festiwalu	http://likp.pl/.

http://likp.pl/
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Dzień I – Poznać prawosławie 
w Lublinie w XVII wieku
	 W	głównej	sali	Malarstwa	Pol-
skiego	na	Zamku	Lubelskim	mia-
ła	 miejsce	 konferencja	 popular-
no-naukowa	 pt.	 „Poznać	 prawo-
sławie	w	Lublinie	w	XVII	wieku”.	
Wystąpiło	 na	 niej	 trzech	 prele-
gentów	z	wykładami:	Prof.	dr	hab.	
Antoni	Mironowicz	(UMCS)	–	Cer-
kiew	 prawosławna	 w	 Rzeczpo-
spolitej	w	XVI	 i	XVII	wieku,	Prof.	
dr	 hab.	Andrzej	Gil	 (KUL)	 –	 Cer-
kiew	 prawosławna	 w	 Lublinie	
w	 strukturach	 Eparchii	 Chełm-
skiej	 w	 pierwszej	 połowie	 XVII	
wieku,	Marzena	Gałecka	–	(Biuro	
Wojewódzkiego	 Konserwatora	
Zabytków)	–	 Ikonostas	w	cerkwi	
pw.	 Przemienienia	 Pańskiego	
w	Lublinie.

	 Wykładom	 towarzyszyła	 wy-
stawa	 fotograficzna	 pt.	 „Obiekty	
sakralne	 kultury	 prawosławnej	
w	 Lublinie”	 autorstwa	 Piotra	
	Maciuka,	 pracownika	 Muzeum	
Lubelskiego,	 pokazująca	 obiekty	
sakralne	 kultury	 prawosławnej	
w	Lublinie.
	 Na	 zakończenie	 pierwszego	
dnia,	poświęconego	słowu,	w	Ka-
plicy	Trójcy	Świętej	na	Zamku	Lu-
belskim	miał	miejsce	unikalny	kon-
cert	Męskiego	Chóru	Kameralne-
go	 im.	 Bogdana	 Onisimowicza	
pod	dyr.	dr.	Marcina	Abijskiego.

Dzień II – Uchwycić oraz utrwa-
lić piękno sztuki i architektury 
wschodniosłowiańskiej  
w Lublinie
	 Obraz	 to	 lejtmotyw	 drugiego	
dnia	 festiwalu	w	sobotę	20	maja	
2017	roku.	Wszystkie	wydarzenia	
odbyły	 się	 w	 Centrum	 Diecezji	
Lubelsko-Chełmskiej.	Temat	wio-
dący	drugiego	dnia	 to:	Uchwycić	

oraz	 utrwalić	 piękno	 sztuki	 i	 ar-
chitektury	 wschodniosłowiań-
skiej	 w	 Lublinie.	 Pierwszą	 część	
zajęć	stanowiły	wykłady,	poświę-
cone	różnym	aspektom	fotografii	
sakralnej,	które	poprowadzili	do-
świadczeni	 fotograficy	 Aleksan-
der	 Wasyluk	 i	 Tadeusz	 Żaczek,	
związani	z	portalem	www.orthp-
hoto.net.	Następnie	po	zakończe-
niu	wykładów	i	przerwie	na	lunch	
odbyły	 się	 zajęcia	 warsztatowe	
w	 plenerze,	 prowadzone	 przez	
ww.	 zespół	 specjalistów	 z	 www.
orthphoto.net.

Dzień III – Wsłuchać się  
w wyciszający śpiew  
wschodniego chrześcijaństwa
	 Śpiew	 to	 motyw	 przewodni	
trzeciego	dnia	w	niedzielę	21	maja	
festiwalu	śpiewu	cerkiewnego	pt.	

„Wsłuchać	 się	 w	 wyciszający	
śpiew	 wschodniego	 chrześcijań-
stwa”.	Dzień	III	rozpoczął	się	Bo-
ską	Liturgią	w	cerkwi	katedralnej	
pw.	 Przemienienia	 Pańskiego	
w	Lublinie,	gdzie	oprawę	muzycz-
ną	stworzyli:	Męski	Chór	„Cantus	
Serdicus”	 z	 Sofii	 (Bułgaria)	 oraz	
Chór	 Lubelskiej	 Katedry	 Prawo-
sławnej.	
	 Po	 Liturgii	 z	 porywającym	
wykładem	i	praktyczną	prezenta-
cję	śpiewu	cerkiewnego	wystąpił	
dr	Marcin	Abijski,	który	w	piątek	
pierwszego	 dnia	 festiwalu	 dyry-
gował	Chórem	im.	Bogdana	Onisi-
mowicza	w	czasie	koncertu	w	Ka-
plicy	 Trójcy	 Świętej	 na	 Zamku	
Lubelskim.	 Zwieńczeniem	 trze-
ciego	 dnia	 i	 całego	 festiwalu	 był	
koncert	 galowy	w	Centrum	Kon-
gresowym	 Uniwersytetu	 Przy-
rodniczego,	 gdzie	wystąpiły	 dwa	
znakomite	zespoły:	Chór	Katedry	
Prawosławnej	pw.	Przemienienia	
Pańskiego	w	Lublinie	pod	dyrek-
cją	Andrzeja	Boubleja	oraz	Męski	
Chór	 Kameralny	 „Cantus	 Serdi-
cus”	z	Sofii	(Bułgaria)	pod	dyrek-
cją	Stoyana	Malinova.
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Poznań

Dzień świętych Cyryla  
i Metodego w Poznaniu

	 27	maja	w	 poznańskiej	 cerkwi	 odbył	 się	mole-
bień	ku	czci	św.	św.	Cyryla	i	Metodego,	a	następnego	
dnia	–	po	Liturgii	miała	miejsce	agapa	z	udziałem	ks.	
mitrata	 Pawła	Minajewa	 oraz	 członków	 i	 sympaty-
ków	Bractwa.	W	czasie	agapy	czytaniem	duchowym	
był	żywot	św.	św.	Braci	z	Salonik.

Zajęcia z języka cerkiewno słowiańskiego  
w Poznaniu

	 W	dniu	18	czerwca	2017	w	salce	poznańskiej	pa-
rafii	 odbyły	 się	 zajęcia	 z	 języka	 cerkiewnosłowiań-
skiego	 podsumowujące	 rok	 szkolny	 2016/2017.	
	Zajęcia	pobłogosławił	i	pomodlił	się	z	uczestnikami	
ks.	 mitrat	 Paweł	 Minajew.	 Prowadziła	 zajęcia	 pani	
Tetiana	Nowak.	Na	zajęciach	dzieci	czytały	„Naczało	
modlitw”,	a	dorośli	Psalm	50.
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Festiwal kultur 

	 25.04.2017	 r.	 nasza	 szkoła	
uczestniczyła	w	X	edycji	Festiwa-
lu	Kultur	 zorganizowanym	przez	
Szkole	 Podstawowej	 nr	 12	 im.	
Zygmunta	Glogera	w	Białymstoku.
	 W	 ramach	 festiwalu	 w	 Urzę-
dzie	Wojewódzkim	odbył	 się	po-
kaz	 dziecięcych	 zespołów	 arty-
stycznych	z	naszego	regionu	oraz	
gościnne	 występy	 młodzieży	
z	 brzeskiego	 Liceum	 im.	 M.	 Ma-
szerowa	na	Białorusi.
	 Uczniowie	 z	 Zespołu	 Szkół	
Niepublicznych	 ćw.	 ćw.	 Cyryla	
i	 Metodego	 zaśpiewali	 piosenki	
w	 języku	 białoruskim,	 rosyjskim	
i	ukrai	ńskim.

Z ŻYCIA NASZEJ  SZKOŁY

Gimnazjaliści w Łodzi

	 Dzień	Dziecka	gimnazjaliści	mieli	 okazję	 spędzić	 z	wychowawczy-
niami:	p.	Justyn		Iwaniuk,	p.	Izabelę	Popławską	oraz	p.	Joanną	Wasiluk	
w	Łodzi.	Podczas	dwudniowej	wycieczki	brali	udział	m.	im.	w	warszta-
tach	w	Muzeum	Animacji	SE-MA-FOR,	podczas	których	stworzyli	włas-
ny	kilkunastosekundowy	teledysk	metod		wycinanki.	Ponadto	zwiedzili	
Łódzką	Szkołę	Filmową,	gdzie	mieli	możliwość	zapoznać	się	z	funkcjo-
nowaniem	 tej	 placówki	 oraz	 podejrzeć	 studentów	 przygotowujących	
swoje	programy.	Wykonali	również	ciekawe	zakładki	do	książek	w	Mu-
zeum	 Włókiennictwa	 oraz	 doświadczali	 świata	 w	 Experymentarium	
w	Manufakturze.	Odwiedzili	Katedralną	Parafię	Prawosławna	św.	Alek-
sandra	Newskiego.	Zwiedzili	także	słynną	ulicę	Piotrkowską,	podziwiali	
charakterystyczne	 łódzkie	 kamienice,	 ławeczkę	 Tuwima	 czy	 aleję	
gwiazd.	Bogaty	program	 sprawił,	 że	uczestnicy	wyjazdu	wrócili	 pełni	
wrażeń.

	 Można	 było	 również	 podzi-
wiać	 bogactwo	 strojów	 i	 kuchni	
regionu,	 a	 także	 posmakować	
min.	domowego	chleba,	drożdżo-
wych	 bułeczek,	 paschy,	 	 tatar-
skich	 pierożków	 z	 mięsem	 oraz	
tradycyjnych	ciast.
	 Stoiska	obfitowały	w	poświę-
cone	 różnym	 mniejszościom	 i	
kulturom	 prezentacje,	 tak,	 aby-
śmy	mogli	poznać	to,	co	w	danej	
kulturze	najpiękniejsze.
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Piosenka rosyjska

	 23	maja	2017	r.	w	Zespole	Szkół	Niepublicznych	
św.	św.	Cyryla	i	Metodego	w		Białymstoku	odbyła	się	
Gala	Finałowa	IV	Miejskiego	Konkursu	Piosenki	Ro-
syjskiej	 „Пусть	 музыка	 играет”	 pod	 honorowym	
patronatem	Prezydenta	Miasta	Białegostoku,	Rekto-
ra	Uniwersytetu	w	Białymstoku	i	Rosyjskiego	Stowa-
rzyszenia		Kulturalno-Oświatowego	w	Polsce.
	 Na	uroczystość	przybyli	uczestnicy	wraz	ze	swoi-
mi	nauczycielami	i	bliskimi.	W	spotkaniu	z	piosenką	
rosyjską	wzięli	udział	honorowi	goście:	pan	prof.	Je-
rzy	Halicki,	prorektor	ds.	studenckich	Uniwersytetu	
w	Białymstoku,	pani	wizytator	Ewa	Piotrowska–	Lip-
ska,	 reprezentująca	 Podlaskiego	 Kuratora	 Oświaty,	
pani	inspektor	Agnieszka	Mróz,	reprezentująca	Pre-
zydenta	 Miasta	 Białegostoku,	 pan	 Andrzej	 Romań-
czuk,	 sekretarz	Rosyjskiego	Stowarzyszenia	 	Kultu-
ralno-Oświatowego	w	Polsce.
	 Galę	 Finałową	 tanecznie	 rozpoczęli	 uczniowie	
Zespołu	Szkół	Niepublicznych	św.	św.	Cyryla	i	Meto-
dego.	 Następnie	 zaprezentowali	 się	 jurorzy	 w	 pio-
sence,	 pt.:	 	 «Золушка»,	 wprowadzając	 zebranych	
w	wyjątkowy	klimat	uroczystości.
	 Podczas	 Gali	 Finałowej	 zostały	 oficjalnie	 ogło-
szone	wyniki	Konkursu.	Laureaci	otrzymali	nagrody	
sfinansowane	ze	środków	Prezydenta	Miasta	Białe-
gostoku	w	ramach	projektu	pn.	„IV	Miejski	Konkurs	
Piosenki	Rosyjskiej”.	Dodatkowo	 laureatom	w	kate-
gorii	„GIMNAZJUM-SOLISTA”	Rosyjskie	Stowarzysze-
nie	 Kulturalno-Oświatowe	 przekazało	 albumy	mło-
dej	rosyjskiej	wokalistki.

	 Uroczystość	 zwieńczył	 koncert	 w	 wykonaniu	
zdobywców	 pierwszych,	 drugich	 i	 trzecich	 miejsc.	
Po	 czym	 wszyscy	 uczestnicy	 zaśpiewali	 wspólnie	
piosenkę	finałową.

O	KONKURSIE

	 Przesłuchania	 uczestników	 IV	 edycji	 konkursu	
odbyły	się	15-16	maja	2017	r.	Swoje	talenty	wokal-
no-artystyczne	 i	 językowe	 zaprezentowało	 52	 ucz-
niów	z	15	białostockich	szkół	podstawowych	i	gim-
nazjów:	 SP	 4,	 SP	 32,	 SP	 34,	 SP	 47,	 SP	 49,	 SP	 50,	
SP	Sióstr	Misjonarek,	PG	3,	PG	7,	PG	8,	PG	15,	PG	17,	
PG	18,	ZSM,	ZSN	CiM.
	 Młodzi	artyści	wykonali	łącznie	34	piosenki.	Mie-
liśmy	okazję	wsłuchać	się	w	pieśni	ludowe,	tradycyj-
ne,	jak	też	posłuchać	współczesnej	rosyjskiej	muzyki	
rozrywkowej.	 Tegoroczni	 uczestnicy	 wykazali	 się	
wysokim	poziomem	wokalnym	i	językowym.	Młodzi	
wokaliści	zachwycali	interesującą	choreografią	i	bar-
wnymi	strojami.
	 Uczestników	oceniała	komisja	w	składzie	zawo-
dowych	 muzyków,	 wokalistów	 i	 filologów.	 Jurorzy	
oceniali	 poprawność	 wokalno-muzyczną,	 popraw-
ność	językową	i	fonetyczną	oraz	ogólne	wrażenie	ar-
tystyczne	 (aranżację,	 choreografię,	 prezencję).	 Jury	
przyznało	pierwsze,	drugie,	trzecie	miejsca,	a	także	
wyróżnienia.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
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Sukces trzecioklasistów

	 Już	po	zakończeniu	roku	szkolnego	dotarła	do	naszej	Szkoły	niespo-
dziewana	wiadomość.	Klasy	trzecie,	które	brały	udział	w	Ogólnopolskim	
Sprawdzianie	Kompetencji	 Trzecioklasisty,	 organizowanym	przez	wy-
dawnictwo	Operon	i	Gazetę	Wyborczą,	zajęły	7	miejsce	w	kraju	i	1	miej-
sce	w	województwie	 podlaskim.	 Tak	wysoki	 wynik	 naszych	 uczniów	
spowodował	przyznanie	Dyplomu	Skutecznej	Szkoły	i	ogromnej	satys-
fakcji,	 przede	 wszystkim	 Dyrekcji	 i	 wychowawczyń	 klas	 trzecich	 –	
p.	 Anny	 Kulik	 i	 p.	 Małgorzaty	 Pawluczuk	 oraz	 wszystkich	 uczących	
w	tych	oddziałach	nauczycieli.	Ponadto,	p.	Dyrektor	otrzymała	List	gra-
tulacyjny	od	redaktor	naczelnej	wydawnictwa	Operon.

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom  
odniesionego sukcesu!

Białostocki Tydzień  
Czytania Dzieciom

	 W	 dniach	 05.06.2017	 r.	 –	
09.06.2017	 r.	 w	 Zespole	 Szkół	
Niepublicznych	 św.	 św.	 Cyryla	
i	Metodego	w	Białymstoku	odby-
ła	 się	 akcja	 promująca	 czytelni-
ctwo	 pt.:	 „6.	 Białostocki	 Tydzień	
Czytania	Dzieciom”.	
•	 05.06.2017	godz.	8.00	–	klasa	
1a	 –	 czyta	 p.	 Paweł	 Kozłowski	
(Żandarmeria	 Wojskowa	 w	 Bia-
łymstoku);
•	 05.06.2017	godz.	9.50	–	klasa	
2a	 –	 czyta	 p.	 Anna	 Kuźma	 (Uni-
wersytet	w	Białymstoku,	Instytut	
Filologii	 Wschodniosłowiańskiej	
–	w	języku	rosyjskim);
•	 05.06.2017	godz.	8.55	–	klasa	
1a	i	klasa	2b	–	czyta	p.	Katarzyna	
Wyspiańska	 –	 Mirończuk	 (pra-
cownik	TVP	Białystok);
•	 06.06.2017	godz.	8.00	–	klasa	
4a	 –	 czyta	 p.	 Jarosław	 Bonda	
(Straż	Pożarna	w	Białymstoku);
•	 06.06.2017	godz.	9.50	–	klasa	
5a	 –	 czyta	 p.	 Izabela	 Popławska	
(Zespół	Szkół	Niepublicznych	św.	
św.	Cyryla	 i	Metodego	w	Białym-
stoku	–	w	języku	angielskim);
•	 07.06.2017		godz.	8.55	–	klasa	
3a	–	czyta	p.	Tomasz	Tokajuk	(Lasy	
Państwowe	w	Białymstoku);
•	 07.06.2017	godz.	9.50	–	klasa	
3b	–	czyta	dziennikarz	„Radia	Ra-
cja”	 (w	 języku	białoruskim)	 i	 pi-
sarka	Mira	Łuksza;

•	 08.06.2017	godz.	12.45	–	kla-
sa	2b	–	czyta	p.	Agnieszka	Masajło	
(Komenda	 Policji	 w	 Białymsto-
ku);
•	 09.06.2017	godz.	10.45	–	kla-
sa	 6a	 –	 czyta	 p.	 Lena	 Ławniczuk	
(Dyrektor	Zespołu	Szkół	Niepub-
licznych	św.	św.	Cyryla	i	Metodego	
w	 Białymstoku	 w	 języku	 rosyj-
skim).
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Wizytwa w Brześciu 

	 W	dniach	27-28	kwietnia	grupa	uczniów	naszego	gimnazjum	uczest-
niczyła	w	wyjeździe	do	Brześcia	(Białoruś).	Wyjazd	odbył	się	na	zapro-
szenie	partnera	naszej	placówki	–	Liceum	im.	M.	Maszerowa.W	czasie	
wyjazdu	 uczniowie	 uczestniczyli	 w	 otwartej	 lekcji	 (biologii,	 geografii	
i	informatyki),	spotkali	się	z	arcybiskupem	brzeskim	Janem	oraz	wzięli	
udział	w	XIII	konferencji	„Z	nauką	–	w	życie”		(XIII	открытая	научно-
практическая	конференция	„С	наукой	–	в	жизнь”),	którą	organizuje	
partnerska	szkoła.
	 Dzięki	 uprzejmości	 gospodarzy	 udało	 się	 także	 zwiedzić	 brzeską	
starówkę,	dwór	Niemcewiczów	oraz	kilka	cerkwi	regionu	brzeskiego.
	 W	wyjeździe	uczestniczyli	także	Przewodniczący	Zarządu	Głównego	
Stowarzyszenia	Bractwo	Prawosławne	p.	Bazyli	Piwnik	oraz	p.	Katarzy-
na	Romaniuk	–	odpowiedzialna	za	projekty	w	Stowarzyszeniu.	
	 Niezapomniane	wrażenia	i	miłe	chwile	spędzone	w	gościnnych	mu-
rach	brzeskiego	liceum	na	długo	pozostaną	w	naszej	pamięci.

Zakończenie roku szkolego
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA W BIELSKU PODLASKIM

„Czy znamy bajki”

	 29	maja	dwie	najstarsze	gru-
py	były	w	Bibliotece	Miejskiej	na	
zajęciach.	 Panie	 bibliotekarki	
opowiadały	o	swojej	pracy	i	o	tym	
co	należy	zrobić	by	zostać	czytel-
nikiem.	Dzieci	brały	udział	w	grach	
i	 zabawach	 oraz	 rozwiązywały	
zagadki.	 Później	 była	 chwila	 na	
zabawę	w	pokoju	zabaw.	

Konkurs czytelniczy

	 19	czerwca	w	przedszkolu	odbył	się	Międzygrupowy	Konkurs	Czy-
telniczy	„W	Krainie	Bajek	i	Baśni”.	Był	to	kolejny	konkurs	na	podsumo-
wanie	realizowanego	programu	czytelniczego	„Książka-mój	przyjaciel”.	
Pierwsze	 miejsce	 zdobyła	 grupa	 6	 latków,	 drugie	 grupa	 5-6	 latków	
i	trzecie	4-5	latków.

Konkurs  
„Piosenki Białoruskiej”

12	maja	w	Bielskim	Domu	Kultu-
ry	odbyły	się	Eliminacje	Central-
ne	44	Konkursu	 „Piosenki	Biało-
ruskiej”.	Wystąpił	zespół	„LANOK”	
oraz	Nina	Niczyporuk	solo.
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Przegląd Amatorskich  
Zespołów Teatralnych

	 13	czerwca	w	Bielskim	Domu	
Kultury	 odbył	 się	 IV	 Przegląd	
Amatorskich	 Zespołów	 Teatral-
nych	„AFISZ‚	2017”.	Grupa	teatral-
na	z	naszego	przedszkola	wystą-
piła	 ze	 spektaklem	 pod	 nazwą	
„Tomcio	Paluszek”.	Dzieci	zostały	
przygotowane	przez	panią	Iwonę	
Pałaszewską.

W „Ziołowym Zakątku”

	 30	 maja	 dwie	 grupy	 przed-
szkolaków	 z	 panią	 dyrektor,	 na-
uczycielkami	 i	opiekunkami	były	
na	wycieczce	w	„Ziołowym	Zakąt-
ku”	w	Korycinach	nieopodal	Gro-
dziska.	 	 Zapoznały	 się	 tam	 z	 na-
zwami	 ziół,	 ich	 właściwościami	
i	 zastosowaniem.	 Nazwa	 tego	
miejsca	 nie	 jest	 przypadkowa.	
Przyjemny	 aromat	 ziół	 unosi	 się	
w	powietrzu.	Krzykliwe	perliczki	
starają	się	przekrzyczeć	naszą	pa-
nią	przewodniczkę,	a	żaby	recho-
czą	 w	 pobliskich	 szuwarach.	
	Dzieci	miały	okazję	zapoznać	się	
z	 mieszanką	 owoców	 i	 kwiatów,	
z	których	robi	się	pyszną	herbat-
kę	oraz	zrobić	taką	herbatkę	i	za-
brać	do	domu.	

Zakończenie roku

	 23	 czerwca	 miało	 miejsce	
uroczyste	 pożegnanie	 naszych	
najstarszych	 przedszkolaków.	
	Nabożeństwo	 dziękczynne,	 wy-
stępy,	 prezenty,	 podziękowania,	
łzy.	 Niestety,	 pewien	 etap	 się	
skończył.	Był	też	przepyszny	tort	
na	osłodę.	Przed	naszymi	„absol-
wentami”	nowe	wyzwania…
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Dzień Dziecka

	 Dzień	 Dziecka	 to	 wyjątkowy	
dzień	 w	 życiu	 każdego	 dziecka.	
Nasze	przedszkolaki	w	ten	szcze-
gólny	 dzień	 były	 na	 wycieczce	
w	księgarni	„Dom	Książki”.	Panie	
przygotowały	dzieciom	mnóstwo	
ciekawych	zagadek,	z	którymi	na-
sze	 dzielne	 przedszkolaki	 świet-
nie	 sobie	 poradziły.	 Na	 koniec	
spotkanie	 każde	 dziecko	 otrzy-
mało	 baloniki	 oraz	 drobne	 upo-
minki.	W	przedszkolu	przez	cały	
dzień	było	bardzo	wesoło	i	gwar-
no.	Dzieci	brały	udział	w	konku-
rencjach	 sportowych,	 wspólnie	
robiliśmy	 gofry	 i	 jedliśmy	 lody.	
Wszystkim	 dzieciom	 raz	 jeszcze	
życzymy	 wspaniałego	 dzieciń-
stwa	i	mnóstwa	miłości	rodziciel-
skiej.

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA W HA JNÓWCE

Pielgrzymka do Zwierek i Odrynek

	 12	czerwca	dzieci	z	rodzicami	oraz	dziadkami	wy-
ruszyły	na	pielgrzymkę	do	Zwierek	i	Odrynek.	Pierw-
szym	punktem	naszej	pielgrzymki	było	odwiedzenie	
jednego	z	sześciu	żeńskich	monasterów	–	Monasteru	
Narodzenia	 Przenajświętszej	 Bogurodzicy	 w	 Zwier-
kach.	Dzieci	przyłożyły	się	do	relikwii	św.	męczennika	
Gabriela,	o.	Marek	Jurczuk	odsłużył	dziękczynny	mo-
lebien.	 Jedna	 z	 sióstr	 opowiedziała	 dzieciom	 krótką	
historię	 klasztoru.	 Na	 zakończenie	 wizyty	 siostry	
przygotowały	słodki	poczęstunek,	a	dzieci	zaśpiewały	
piosenki	 i	 recytowały	 wiersze.	 Kolejnym	 punktem	
pielgrzymki	był	 Skit	 Świętych	Antoniego	 i	Teodozju-
sza	Kijowsko	–	Pieczerskich	w	Odrynkach.	Jak	na	piel-
grzymów	przystało,	do	skitu	szliśmy	kładką.	Z	uśmie-
chem	na	twarzy	powitał	nas	o.	archim.		Gabriel.		Dzięki	
uprzejmości	 o.	 Gabriela	 zostaliśmy	 oprowadzeni	 po	
Skicie.	Oczywiście	ze	Skitu	nikt	głodny	wyjść	nie	może,	
w	związku	z	tym	zostaliśmy	bardzo	smacznie	ugosz-
czeni.	 Po	 kilkugodzinnej	 wycieczce	 zmęczeni,	 choć	
przepełnieni	radością	musieliśmy	wracać.	W	autoka-
rze	dzieci	pięknie	śpiewały	i	modliły	się.	Dziękujemy	
serdecznie	 o.	 Markowi	 za	 pomoc	w	 zorganizowaniu	
pielgrzymki,	a	także	za	duchowe	przeżycie	tak	wspa-
niałej	 przygody.	 Również	 Spasi	 Gospodi	 Siostrom	
z	Klasztoru	w	Zwierkach	oraz	o.	Gabrielowi	za	możli-
wość	przeżycia	duchowej	uczty.	
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„Piknik z Białorusem”

	 9	czerwca	wzięliśmy	udział	w	„Pikniku	z	Białorusem”.	Dzieci	zapre-
zentowały	 piosenki	 poznane	w	 ramach	 realizowanych	w	przedszkolu	
projektów.	Po	własnym,	udanym	występie	z	chęcią	obejrzały	występy	
innych	zespołów	i	napełniły	brzuszki	kiełbaskami	z	grilla.

Warsztaty kulinarne 

	 19	czerwca	przedszkolaki	brały	udział	w	warsztatach	kulinarnych	
i	wykonywały	gofry.	Dzieci	wymieniały	świetnie	i	bezbłędnie	składniki	
z	których	przygotowywane	były	gofry.	Milusińscy	sami	przygotowali	cu-
kier	puder,	wykorzystując	do	tego	celu	młynek.	Następnie	dzieci	przygo-
towały	ciasto	na	gofry.	Najważniejszym	punktem	dnia	było	oczywiście	
pieczenie	gofrów.	Dzieci	z	uśmiechami	na	twarzy	zajadały	się	goframi,	
samodzielnie	decydowały	o	rodzaju	posypki,	a	naprawdę	było	w	czym	
wybierać.	

Zajęcia na basenie

	 Dzieci	 z	 naszego	przedszkola	
w	 okresie	 od	 grudnia	 do	 końca	
czerwca	uczęszczały	na	basen.	Ra-
dość	dzieci	 i	czekanie	do	następ-
nego	poniedziałku,	żeby	tylko	iść	
na	basen	towarzyszyła	nam	przez	
cały	 czas.	 Ćwiczenia	 na	 basenie	
stanowią	 doskonałą	 gimnastykę	
dla	mięśni	i	stawów,	wspomagają	
proces	 rehabilitacyjny	 dla	 dzieci	
z	asymetriami	oraz	z	podwyższo-
nym	napięciem	mięśniowym,	 re-
laksują	i	uspokajają	dziecko.	

	 Dzieci	na	basenie	uczą	się	sa-
modyscypliny,	wzajemnej	współ-
pracy	oraz	 samodzielności.	Dzię-
kujemy	bardzo	naszemu	instruk-
torowi	 pływania	 –	 Panu	
Andrzejowi	 za	 fachową	 opiekę	
nad	 dziećmi	 podczas	 pobytu	 na	
basenie,	 a	 także	 za	 cierpliwość,	
wspaniałe	 podejście	 do	 dzieci,	
urozmaicane	 zajęcia,	 za	 miłą	 at-
mosferę	 i	 okazane	 dobre	 serce	
i	wyrozumiałość.	
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	 Nasze	przedszkole	funkcjonu-
je	 od	 01.09.2016	 roku.	 Swoją	
pracę	 zaczynaliśmy	 z	 szóstką	
dzieci,	 ale	 od	 samego	 początku	
wierzyliśmy,	 że	 staniemy	 się	
„dużą	 rodziną”,	 rodziną,	w	której	
będzie	 wzajemna	 współpraca,	
życzliwość,	 chęć	 poszerzania	
własnych	horyzontów,	dostrzega-
nie	 małych	 problemów,	 które	
w	 późniejszym	 wieku	 mogą	 być	
powodem	 niepowodzeń	 i	 pora-
żek.	 Pomimo,	 iż	 początki	 zawsze	
bywają	trudne,	nam	się	udało	roz-
winąć	skrzydła.	Sukcesywnie	do-
łączali	do	nas	kolejni	podopieczni	
i	w	ciągu	kilku	miesięcy	podwoili-
śmy	liczbę	dzieci	uczęszczających	
do	naszego	przedszkola.	
	 Dzieci	aktywnie	uczestniczyły	
w	życiu	przedszkola,	wychowaw-
czynie	 zapewniały	 urozmaicone	
zajęcia,	ciepłe	i	otwarte	serca,	fa-
chową	pomoc	w	trudnych	sytua-
cjach	oraz	miłość	i	poczucie	bez-
pieczeństwa.	 Oprócz	 realizowa-
nia	podstawy	programowej	dzieci	
brały	udział	w	dodatkowych	zaję-
ciach	 i	 warsztatach,	 np.:	 nauka	
pływania,	 warsztaty	 kulinarne,	
zajęcia	sensoplastyczne.	Jesteśmy	
w	trakcie	realizacji	dwóch	projek-
tów:	 „Swujśki	 jazyk	 ja	 wyuczu	
w	mig	–	zajęcia	lokalnego	dialek-
tu	 dla	 przedszkolaków”	 oraz	
„Mamy	 misję	 chronić	 tradycję	 –	
tradycyjny	 przedszkolak”.	 Dzięki	
ich	realizacji	i	dużemu	zaangażo-
waniu	 Pań	 prowadzących:	 Anny	
Frankowskiej	i	Anny	Fionik,	dzie-
ciom	 został	 przybliżony	 język	
białoruski	 oraz	 gwara	 naszych	
dziadków	 i	 pradziadków.	 	 Dzieci	
nauczyły	się	białoruskich	wierszy	
i	 piosenek,	 a	 także	 piosenek	
i	przyśpiewek	w	lokalnym	dialek-
cie.	 W	 związku	 z	 realizacją	 pro-
jektów	stworzyliśmy	przedszkol-
ny	 zespół	 „Sunduczok”,	 który	 re-
prezentuje	 nasze	 przedszkole	
w	konkursach	i	uroczystościach.	

	 Dzieci	 uczęszczające	 do	 na-
szego	przedszkola	chętnie	uczest-
niczą	 w	 konkursach	 pokazując	
nabyte	 umiejętności	 i	 wiedzę	
oraz	 przełamując	 lęk	 przed	 wy-
stąpieniami	 publicznymi.	 Brały	
udział	m.in.	w	Konkursie	Recyta-
torskim	Prawosławnej	Poezji	Re-
ligijnej,	 w	 IV	 Międzyprzedszkol-
nym	 Przeglądzie	 pt.	 „Malowana	
Poezja	 Rodzinna,	 czyli	 Rodzice	
czytają	–	Dzieci	malują	i	recytują”,	
w	 konkursie	 recytatorskim	 „Oj-
czyste	 słowo”,	w	 „Konkursie	Pio-
senki	 Białoruskiej”,	 w	 konkursie	
recytatorskim	 „Kocham,	 lubię,	
szanuję…”,	w	konkursie	plastycz-
nym	„Moja	cerkiew”.	
	 Zapewniliśmy	 dzieciom	 zaję-
cia	i	atrakcje	realizowane	również	
poza	 terenem	 przedszkola.	
We	współpracy	 z	Niepublicznym	
Przedszkolem	 nr	 1	 im.	 św.	 Mło-
dzieńca	Gabriela	w	Bielsku	Podla-
skim	uczestniczyliśmy	w	wyciecz-
ce	na	Św.	Górę	Grabarkę,	spekta-
klu	 „Czerwony	 Kapturek”	 oraz	
imprezie	 choinkowej.	 Chodzili-
śmy	 na	 spektakle	 teatralne	 i	 au-
dycje	 muzyczne	 do	 Przedszkola	
nr	 5	 w	 Hajnówce.	 Przedszkolaki	
wspólnie	 z	 rodzicami	 wzięły	
udział	 w	 zorganizowanym	 przez	
wychowawczynie	 Przeglądzie	
Ozdób	 Świątecznych	 i	 Warszta-
tach	Bożonarodzeniowych,	a	tak-
że	kiermaszach:	Bożonarodzenio-
wym	i	Wielkanocnym,	zorganizo-
wanych	 przy	 zaprzyjaźnionych	
parafiach:	 Narodzenia	 św.	 Jana	
Chrzciciela	 i	 Św.	 Trójcy.	 Dzięki	
funduszom	 zgromadzonym	 na	

kiermaszach	 zorganizowaliśmy	
wyjście	do	sali	zabaw	„Hula-kula”	
i	 pielgrzymkę	 do	 Monasteru	
w	Zwierkach	oraz	Skitu	w	Odryn-
kach.	
	 W	 wyniku	 zaangażowania	
i	 pracy	 nauczycielek,	 dzieci	 i	 ich	
rodziców	 oraz	 przedstawicieli	
Hajnowskiego	 Koła	 Bractwa	 św.	
św.	 Cyryla	 i	 Metodego	 pierwszy	
rok	 działalności	 przedszkola	 był	
owocny	 i	 pełen	 sukcesów.	
W	 związku	 z	 dużym	 zaintereso-
waniem	 naszym	 przedszkolem,	
od	 września	 do	 przedszkola	 bę-
dzie	 uczęszczało	 20	 dzieci.	
W	związku	z	tym,	by	jeszcze	lepiej	
realizować	potrzeby	dzieci,	wpro-
wadzimy	podział	na	dwie	grupy:	
dzieci	 starsze	 (5-6	 lat)	 i	 dzieci	
młodsze	(2,5-4	lata).	
	 Dziękujemy	przede	wszystkim	
Naszym	Wspaniałym	Dzieciom	za	
codzienny	uśmiech,	 radość,	wza-
jemne	odkrywanie	świata	i	nowe	
doświadczenia.	 Rodzicom	 dzię-
kujemy	 za	współpracę,	 za	 zaufa-
nie	 jakim	obdarzyli	nasze	przed-
szkole,	a	także	za	wspaniałe	Dzie-
ci,	 które	 powierzyli	 pod	 naszą	
opiekę.	 Dziękujemy	 wszystkim	
nauczycielom	 współpracującym	
z	nami	i	ludziom	przychylnym	na-
szemu	przedszkolu.

Życzymy wszystkim 
wspaniałych i bezpiecznych 
wakacji, słońca i dużo radości.

Wychowawczynie:
Anna	Muskała

Ewelina	Kiprianiuk

Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania  
Niepublicznego Przedszkola  
św. św. Cyryla i Metodego  
w Hajnówce
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