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Athoscy starcy o spowiedzi dzieci

	 Hieromnich	 Paweł	 –	 archon-
dar1 monasteru Dionisiu. Przez 
wiele	lat	roztacza	duchową	opie-
kę	nad	setkami	świeckich	z	Grecji,	
Cypru	 i	 innych	 krajów	 prawo-
sławnego	 świata,	 którzy	 odwie-
dzają	 Świętą	 Górę	 Athos.	 Ojciec	
Paweł,	powołując	się	na	słowa	św.	
Bazylego	 Wielkiego,	 odnosi	 czas	
pierwszej	 spowiedzi	 do	 wieku	
dziesięciu	lat.
	 Według	 słów	 ucznia	 archi-
mandryty Cherubina (Karambe-
lasa)	–	starca	Nikodema,	dziecię-
ca	 spowiedź	może	 rozpocząć	 się	
w	młodszym	wieku:	 Jeśli dziecko 
samo poczuje potrzebę pokajania 
się – to pragnienie powinno być 
pogłębiane. Nawet jeśli na spowie-
dzi to dziecko będzie mówiło o rze-
czach nieistotnych.
	 Ihumen	monasteru	św.	Pawła,	
archimandryta Parteniusz (Mure-
latos)	 uważa,	 że	 pierwsza	 spo-
wiedź	 może	 zostać	 przeprowa-
dzona	nawet	w	wieku	trzech	 lat:	
Im wcześniej dziecko zacznie żyć 
życiem duchowym, tym lepiej. Naj-
bardziej efektywne wychowanie 
jest w młodym wieku. W Grecji 
funkcjonuje ludowe powiedzenie: 
„Jak swoje dziecko nauczysz – to 
otrzymasz”. Należy wyjaśnić dzie-
ciom, czym jest pokajanie (sakra-
ment spowiedzi). One mogą spo-
wiadać się nawet w wieku trzech 
lat. Uczestnicząc w tym oraz w in-
nych sakramentach, dziecko bę-
dzie umacniać się w wierze. Rodzi-
ce mogą dać swoim dzieciom po-
karm materialny, a ojciec duchowy 
da im pokarm duchowy. Właśnie 
takie dzieci wyrastają na pełno-
wartościowych ludzi. Umieją słu-
chać	starszych	i	żyją	pełnym	Łaski 
cerkiewnym życiem.
 Dokument, na którym nie po-
stawiona jest pieczęć, nie ma żad-
nej wartości. Tak samo i człowiek. 

1	 Archondar	 (gr.	 αρχοντάρης)	 –	 odpo-
wiada	za	nocleg	i	wyżywienie	gości	mo-
nasteru

W sakramencie Spowiedzi otrzy-
muje on pieczęć Świętego Ducha. 
Tak, u dziecka nie ma jeszcze grze-
chów, ale kiedy pokornie staje ono 
na kolana przed Krzyżem i Ewan-
gelią, a duchowny kładzie mu na 
głowę epitrachilion, czytając mod-
litwę rozgrzeszającą, to otrzymuje 
ono łaskę od Boga. Dziecko, które 
w pełni uczestniczy w życiu Cerkwi 
jest ochraniane ze wszystkich 
stron, pełne jest Łaski i radości.
	 Archimandryta	 Parteniusz	 i	
inni	 pytani	 przez	 nas	 starcy	
ostrzegają	 przed	 zmianą	 sakra-
mentu	 pokajania	 w	 formalność.	
Spowiedź	nie	powinna	być	dodat-
kiem	do	Eucharystii.	 Spowiedź	–	
to	samodzielny	sakrament,	który	
powinien	być	sprawowany	wtedy,	
gdy	człowiek	czuje	 taką	koniecz-
ność,	a	nie	przed	każdym	przyję-
ciem	świętych	Tajemnic	Chrystu-
sowych.
	 Znany	athoski	ojciec	duchowy	
–	starzec	Makary	(ojciec	duchowy	
kelii Maruda2)	 podkreśla:	 Zmu-
szanie dziecka do spowiedzi jest 
przestępstwem. Także niedopusz-
czalne jest prowadzenie na spo-
wiedź dziecka, które jest do tego 
2	 Athoska	 kelia	 Narodzenia	 Najświęt-
szej	 Bogurodzicy	 Maruda	 znajduje	 się	
niedaleko Karies (centrum administra-
cyjne	Athosu)	 i	 podlega	 jurysdykcji	mo-
nasteru Chilandariou.

nieprzygotowane. Nie można do-
puścić, by spowiedź zmieniła się w 
formalne przyzwyczajenie. Dzie-
cko powinno rozumieć, dlaczego 
się spowiada, w czym zawiera się 
głęboki sens pokajania, innych sa-
kramentów i życia duchowego w 
całości. Jeśli nie będzie świadome 
sensu spowiedzi, a będzie trakto-
wać ją jak jakąś formalną czyn-
ność, niezbędną do przystąpienia 
do Eucharystii albo moralnego 
wytłumaczenia się, to w pewnym 
momencie może oddalić się od Cer-
kwi. Tu może zadziałać także to, że 
po tym, jak w ciągu wielu lat w 
ślad za grzechami „nie słuchałem 
się mamy i taty, pokłóciłem się z 
bratem, nie przygotowywałem się 
do lekcji” nadejdą poważniejsze 
pokusy i upadki (dziecko, które nie 
uświadomiło sobie, czym jest po-
kajanie) może ukryć je na spowie-
dzi, bojąc się zgorszenia w oczach 
ojca duchowego. Następnym kro-
kiem może być odejście z Cerkwi.
Starzec	 Makary	 napomina,	 że	
prawdziwe	pokajanie	to nie spra-
wozdanie z popełnionych w okre-
ślonym czasie występków moral-
nych, to nie próba odciążenia  
sumienia, a pragnienie zmiany sa-
mego siebie i oddania całego sie-
bie Bogu.
	 Athoscy	starcy	podkreślają,	że	
świadome	uczestnictwo	w	sakra-
mentach	Cerkwi	daje	nam	Łaskę	
i	umacnia	nas	na	drodze	życia	du-
chowego.	 Uczestnictwo	 dziecka	
w	 sakramencie	 pokajania	 (jest	
możliwe	 pod	 warunkiem,	 że	 ro-
dzice	nie	odprowadzą	go	tylko	na	
spowiedź,	 ale	 wyjaśnią	 mu	 sens	
i	znaczenie	Pokajania.	Przy	czym	
należy	brać	pod	uwagę	to,	że	wiek	
pierwszej	spowiedzi	dla	każdego	
dziecka	wyznacza	się	indywidual-
nie.

Święta	Góra	Athos
9	grudnia	2014	r.

za:	http://www.pravoslavie.ru/	
75792.html	(tłum.	PM)
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	 Dzieje	klasztorów	wołyńskich	
do	końca	XVI	w.	ukazują	złożoność	
losów	 Kościoła	 prawosławnego	
w	dawnej	Rzeczypospolitej.	Życie	
monastyczne	zaszczepione	w	X	w.	
ruskiej	ludności	Wołynia	przeszło	
trudną	 początkowo	 drogę,	 by	
kontynuować	 wielką	 tradycję	
wschodniego	 monastycyzmu	 w	
następnych	stuleciach.	Żywot	nie-
których	z	fundowanych	monaste-
rów	wołyńskich	był	krótki.	Wiele	
z	 nich	przestało	 istnieć	w	końcu	
XVI	lub	na	początku	XVII	w.	z	po-
wodu	narzuconej	im	unii	kościel-
nej	(1596	r.).	Większość	fundato-
rów	 zadbało	 o	 odpowiednie	 
zabezpieczenie	 prawne,	 aby	 po-
wołane	przez	nich	do	życia	ośrod-
ki	zakonne	nie	dostały	się	w	przy-
szłości	w	ręce	unitów.	Monastery	
wołyńskie	 były	 ważnymi	 ośrod-
kami	pątniczymi,	centrami	oświa-
ty	 i	kultury	kształtującymi	obraz	
życia	 religijnego	 prawosławnej	
ludności	Wołynia.

Monastery w życiu kulturalnym i oświatowym  
Wołynia w XVI w.

Marcin Mironowicz

Cudowne ikony

	 Szczególne	 znaczenie	 miały	
monastery,	w	których	znajdowały	
się	 cudowne	 ikony	 lub	 relikwie	
świętych.	 Przyciągały	 one	 rzesze	
wiernych,	 pragnących	 oddać	
cześć	świętościom.	Na	Wołyniu	w	
XVI	 w.	 istniały	 ikony	 uznane	 za	
cudowne.	 Wśród	 nich	 wymienić	
należy	 Zimneńską	 Ikonę	 Matki	
Bożej.	 Legenda	 głosi,	 że	 patriar-
cha	 konstantynopolitański	Miko-
łaj	 II	 (984–996)	 tą	 ikoną	 błogo-
sławił	córkę	bizantyjskiego	cesa-
rza	 Annę,	 która	 miała	 poślubić	
Włodzimierza	Wielkiego1.	W	988	r.	
po	 zdobyciu	 Korsunia	 książę	
oślepł.	 W	 „Powieści	 minionych	
lat”	znajdujemy	zapis:	„По	боже
ственному	 промыслу	 разбо
лелся	 в	 то	 время	 Влади	мир	

1 Н. И. Теодорович, Город Владимир 
в связи с историей волынской иерархии, 
Почаев 1893, c. 176.

глазами,	 и	 не	 видел	 ничего,	
и	 скорбел	 сильно,	 и	 не	 знал,	
что	 сделать.	И	 послала	 к	 нему	
царица	 сказать:	 «Если	 хочешь	
избавиться	от	болезни	этой,	то	
крестись	поскорей;	если	же	не	
крестишься,	 то	 не	 сможешь	
избавиться	 от	 недуга	 своего».	
Услышав	это,	Владимир	сказал:	
«Если	вправду	исполнится	это,	
то	 поистине	 велик	 Бог	 христ
ианский».	 И	 повелел	 крестить	
себя.	Епископ	же	корсунский	с	
царицыными	попами,	 огласив,	
крестил	 Владимира.	 И	 когда	
возложил	 руку	 на	 него,	 тот	
тотчас	 же	 прозрел”2. Podanie 
głosi,	 że	 Włodzimierz	 Wielki	 uj-
rzał	 wówczas	 niezwykłe	 światło	
wychodzące	z	 ikony	Matki	Bożej.	
Ten	 cudowny	 wizerunek	 Matki	
Bożej	książę	podarował	monaste-
rowi	zimneńskiemu.	Przez	 stule-
2 „Полное собрание русских летопи
сей” (dalej  ПСРЛ), т. 1, Лаврентьевская 
летопись, Ленинград, 1926, с. 77.
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cia	 przyciągał	 on	 liczne	 rzesze	
pątników.
	 W	 monasterze	 w	 Werbkach	
znajdowała	 się	 cudowna	 ikona	
św.	Mikołaja	Cudotwórcy.	Za	datę	
ofiarowania	 ikony	możemy	przy-
jąć	rok	1560,	gdyż	w	tym	okresie	
książę	 Andrzej	 Kurbski,	 ofiaro-
dawca	ikony,	przybył	na	Wołyń.	O	
rozmiarach	kultu	cudownej	ikony	
może	 świadczyć	 fakt,	 że	 tym	
klasztorze	życzył	być	pochowany	
pochodzący	 z	 Moskwy	 książę	
Piotr	 Wasilewicz	 Woronowiecki	
oraz	wspomniany	książę	Kurbski.	
W	monasterze	w	Mielcach	 prze-
chowywano	 kopię	 cudownego	
obrazu.
	 W	monasterze	 w	 Poczajowie	
szczególnie	 czczona	 jest	 stopka	
Matki	Bożej.	Żywy	w	narodzie	był	
przekaz,	 że	 „Іоан	 Босый	 з	 села	
Почаева	 видел	 на	 скале	 стоя
щую	 Пречистую	 Деву	 Бого	ро
ди	цу,	пред	ней	стоял	законник,	
которий	в	скале	жил”3,	po	czym	
następuje	 opowiadanie	 zakonni-
ka	o	tym,	jak	Matka	Boża	pozosta-
wiła	na	górze	ślad,	w	którym	za-
wsze	znajdować	się	będzie	woda	
o	 uzdrawiających	 właściwoś-
ciach.	Chociaż	daty	tego	cudu	nie	
podano,	przypuszcza	się,	że	miał	
on	miejsce	w	1261	r.4.
Cudowną	 ikonę	posiadał	 też	mo-
naster	 w	 Żydyczynie.	 Z	 latopisu	
dowiadujemy	się,	że	książe	Daniel	
Romanowicz	Halicki,	który	„созда	
городы	 многи,	 и	 церкви	 пос
тави,	 и	 украси	 е	 различными	
красотами”,	w	1227	r.	„поехал	в	
Жидичин	поклониться	и	помо
литься	святому	Николаю”.
	 Dokładne	 poznanie	 dziejów	
monasterów	wołyńskich	wskazu-
je,	że	w	każdym	z	nich	znajdowała	
się	 cudowna	 ikona	przyciągające	
rzesze	pielgrzymów	i	stanowiąca	
główne	 sakrum	 ośrodka	 zakon
nego.

3 И. Галятовский,, Небо новое с но
выми звездами, Львов 1665, с. 9.
4 Описание Почаевской Успенской 
Лавры, Почев 1878, с. 32.

Biblioteki, kopiści

	 Każdy	 z	 większych	 monaste-
rów	posiadał	bibliotekę.	 Jej	zbio-
ry	powiększały	się	dzięki	darowi-
znom	 i	 wysiłkowi	 kopistów	 –	
mnichów,	 „Piękną	 bibliotekę,	 w	
której	sporo	dawnych	rękopisów	
i	ksiąg	rzadkich”5	posiadał	mona-
ster	 w	 Dermaniu.	 „Monasterowi	
dermańskiemu	dar	z	wielu	ręko-
pisów”	 uczynił	 książę	 Konstanty	
Ostrogski6.	Wśród	nich	 znajduje-
my Knihu Kalistowych Pouczenij 
oraz Ewangelie. W	 1538	 r.	 dwo-
rzanin	Eustachy	Jełowiecki	poda-
rował	do	monasterskiej	 świątyni	
rękopiśmienny	Apostoł.
	 Znanym	 centrum	 kopistów	
był	monaster	w	Dubnie.	Pafnucy,	
biskup	 łuckoostrogski,	 zamówił	
tam	 dla	 monasteru	 supraskiego	
dwa tomy Prologu.	Wykonane	zo-
stały	one	w	Dubnie	przez	mnicha	
Makarego	 Lwowicza	 z	 Holszan.	
Ten	 sam	 mnich	 skopiował	 rów-
nież	 księgę	 Prolog wierszowany,	
która	również	trafiła	do	klasztoru	
supraskiego,	jako	dar	Pafnucego7. 
W	latach	dziewięćdziesiątych	XVI	
w.	 ihumenem	 klasztoru	 został	
Hiob	 Żelezo,	 poźniejszy	 święty	
Ławry	 Poczajowskiej	 (św.	 Iow).	
Szczególne	 znaczenie	 przykładał	
on	 do	 działalności	 wydawniczej	
wspólnoty,	przekładania	i	kopio
wania	 ksiąg.	 Św.	 Hiob	 także	 zaj
mował	 się	 kopiowaniem	 ręko
pisów8.
	 Monasterem,	 w	 którym	 ko-
piowano	księgi	był	klasztor	w	Za-
sławiu.	W	nim	Michał	Wasilewicz	
zajmował	 się	 przepisywaniem	
pierwszego	 przekładu	 Nowego	
Testamentu	z	języka	bułgarskiego	
na	 język	 ruski.	W	 swym	wstępie	
wspominał,	 że	ewangelia	 została	
przepisana	 dzięki	 finansowemu	

5 SGKP, t. II, Warszawa 1881, s. 8.
6 M. Baliński i T. Lipiński, Starożytna 
Polska, t. II, Warszawa 1845, s. 844.
7 A. Mironowicz, Nieznane losy pierwszych 
ihumenów supraskich, Białystok 2015, 
s. 9091.
8	 https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiob_
Poczajowski;	 http://www.pochaev.org.
ua/.

wsparciu	 żony	 Kosmy	 Iwanowi-
cza	 Zasławskiego,	 Anastazji	 Jur
jewnej.	 Sakralne	 arcydzieło	 
powstawało	 częściowo	 przy	mo-
nasterze	Narodzenia	NMP	w	 Pe-
resopnicy	 i	 częściowo	 (od	 1561	
do	 1566	 r.)	w	 „девичьем	мона
стыре	 Заславским”	 (w	 Zasła-
wiu), w	którym	Anastazja	Jurjew-
na	została	ihumenią9. 

Szkoły

	 Przy	 większych	 klasztorach	
powstawały	 szkoły10.	 Cechowała	
je	większa	stabilność	i	poziom	na-
uczania	w	porównaniu	ze	szkoła-
mi	 przycerkiewnymi.	 Kształciło	
się	w	nich	od	kilku	do	kilkunastu	
uczniów.	Poziom	wykładanej	wie-
dzy	określa	się	jako	elementarny.	
W	szkołach	uczono	czytania,	śpie-
wu,	 języka	 cerkiewnosłowiań-
skiego,	 ruskiego,	 niekiedy	 greki	
i	polskiego.	O	poziomie	szkoły	de-
cydowały	 umiejętnośći	 dydak-
tyczne	 mnichów.	 Określano	 ich	
mianem	 „diaków”,	 „ustawników”	
Monastery,	przy	których	funkcjo-
nowały	szkoły	znajdowały	się	za-
zwyczaj	w	miastach.	
	 W	1550	r.	Wasyl	Zahorowski,	
kasztelan	 bracławski,	 poczynił	
fundusz	na	rzecz	„dobrego	diaka”	
w	 monasterze	 św.	 Eliasza	 we	
Włodzimierzu	Wołyńskim,	w	któ-
rym	 „дети,	 которыя	 на	 науку	
ему	будутъ	давати,	Богу	и	лю
демъ	добрымъ	вдячне	училъ”11. 
Książę	Konstanty	Ostrogski	uczy-
nił	 fundusz	 dla	 „ustawnika”	
w	 	monasterze	 św.	 Trójcy	w	Os-
trogu,	 który	 miał	 w	 obowiązku	
„школу	держати”12.

9 Ф. Гумилевский, История Русской 
Церкви, Москва 1847 (1851), период III, 
s. 175; ВГВ, 1865, nr. 4; Девятисотлетие 
православия ..., , с. 6061.
10 A. Mironowicz, Prawosławne szkolni-
ctwo teologiczne na terenie Rzeczypospoli-
tej, [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów 
stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apo-
stolską i Ukrainą, pod red. M. R. Drozdow
skiego, W. Walczaka, K. WiszowatejWal
czak, Białystok 2012, s. 863880.
11 АЮЗР , ч. 1, т. I, с. 82.
12 М. С. Грушевський, Исторія Україні 
– Руси, т. IV, Київ 1907, с. 338.
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	 W	końcu	XVI	w.	została	zało-
żona	szkoła	w	monasterze	w	Der-
maniu.	Podstawowym	podręczni-
kiem	 w	 szkole	 był	 psałterz.	 
Uczniowie	 pisali	 ustawem	 lub	
półustawem.	 Pismo	 to	 było	 na	
Wołyniu	 pismem	 urzędowym.	
Nie	 przykładano	 uwagi	 w	 szko-
łach	 parafialnych	 ani	 do	 rachun-
ków,	ani	do	greki,	 łaciny	czy	pol-
skiego13.	Świadczyło	to	o	upadku	
szkół	i	ogólnej	kondycji	prawosła-
wia	wołyńskiego	w	końcu	XVI	w.	
W	 literaturze	 historycznej	 funk-

13 М. С. Грушевський, Исторія Україні 
– Руси, т. IV, Київ 1907, с. 338.

cjonuje	pogląd,	że	od	drugiej	po-
łowy	XIV	do	połowy	XVI	w.	szkol-
nictwo	 prawosławne	 trwało	
„w	 wiekach	 ciemnych”.	 Pastor	
niemiecki	 Oderborn	 w	 1581	 r.	
stwierdził:	„Rusini	mają	przy	koś-
ciołach	szkoły;	tu	trzydziestoletni	
młodzieniec	 uczy	 dzieci	 począt-
ków	pisania,	katechizmu	nie	uczą	
wcale,	 a	 dają	 dzieciom	 tylko	 (do	
uczenia	 się)	 modlitwy	 do	 Prze-
najświętszej	Panny	i	św.	Mikołaja,	
napisane	 w	 księgach;	 uczą	 się	
zresztą	 składu	 apostolskiego	 co-
kolwiek	 zmienionego.	 Potem	na-
stępują	psalmy	Dawida,	które	po-

wtarzają	 dniem	 i	 nocą”14. Szcze-
gółowa	 analiza	 tego	 zagadnienia	
pozwala	 zasadniczo	 zweryfiko-
wać	nieprawdziwy	osąd.
	 Ogromne	 znaczenie	 dla	 roz-
woju	oświaty	prawosławnej	mia-
ły	 postanowienia	 synodu	 brze-
skiego	 z	 26	 czerwca	 1594	 r,	 na	
którym	 postanowiono,	 że	 synod	
biskupów	 z	 osobami	 duchowny-
mi	 „w	 piśmie	 Bożym	 nauczony-
mi”	 rozpatrywać	 będzie	 sprawy	
związane	 z	 nauką	 i	 oświatą.	 
Biskupi	zobowiązali	się	do	zakła-
dania	szpitali,	szkół	i	drukarni	w	
swych	diecezjach.	Na	utrzymanie	
szkoły,	 która	 miała	 powstać	
w	każdym	mieście,	uczestnicy	so-
boru	 (tj.	 metropolita,	 biskupi,	
przełożeni	 monasterów15) zobo-
wiązali	się	 łożyć	1/10	swych	do-
chodów.
	 Przeciwwagę	dla	prężnie	roz-
wijających	 się	 kolegiów	 jezui-
ckich	 i	 protestanckich	 była	 zało-
żona	w	1580	r.	przez	księcia	Kon-
stantego	 Ostrogskiego	 (1514 
1608)	Akademia	Ostrogska	w	Os-
trogu,	przy	monasterze	 św.	Trój-
cy.	W	pełni	Akademia	rozpoczęła	
nauczanie	w	1585	r.	 Jej	program	
dorównywał	do	programu	uczel-
ni	zachodnich.	Wykładano	tu	pro-
gram	trivium	(gramatyka,	retory-
ka,	 dialektyka)	 i	 quadrivium	
(arytmetyka,	 geometria,	muzyka,	
astronomia).	 Nauczano	 greki,	 ła-
ciny	 i	 języka	 polskiego.	 Szkołę	
określano	mianem	„liceum	trzyję-
zykowego”,	 „kolegium”,	 „szkołą	
grecką”	 lub	 „słowiańskogrecką”.	
Nie	 wszystkie	 plany	 związane	
z	Akademią	zrealizowano.	Rekto-
rami uczelni byli Herasym Smo-
trycki,	Sawa	Flaczyn	i	Cyryl	Luka-
rys,	 Grek	 z	 Krety.	 Ostatni	 kilka-
krotnie	 przebywał	 w	 Akademii	
w	 latach	 15941598.	 Znaczną	
grupę	wykładowców	stanowili	tu	

14 K. Chodynicki, Kościół prawosławny 
a Rzeczpospolita Polska, Warszawa 1934, 
s. 182.
15 A. Mironowicz, Szkolnictwo prawosław
ne w Rzeczypospolitej, [w:] Szkolnictwo 
prawosławne w Rzeczypospolitej pod red. 
A. Mironowicza, U. Pawluczuk, P. Chomi
ka, Białystok 2002, s. 20.
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Grecy:	metropolita	Kizikos,	Nice-
for	 Parasios	 (wysłannik	 patriar-
chy	konstantynopolitańskiego	na	
sejm	 brzeski),	 Emmanuel	 Achi-
leos	(polemista	religijny),	niezna-
ni	 bliżej	 Moschopuł	 i	 Dionizy	 
Paleolog.	 Z	 grona	 nauczających	
w	 Ostrogu	 Greków	 szczególnym	
szacunkiem	cieszył	się	mnich	ato-
ski	 Cyprian,	 który	 swą	 wiedzę	 
pogłębiał	 na	 uniwersytetach	
w	Wenecji	 i	 Pad	wie.	 W	 Ostrogu	
zajmował	się	on	również	przekła-
dem	pouczeń	 Jana	Złotoustego16. 
Zapotrzebowanie	 na	 edukowa-
nych	Greków	było	o	wiele	większe.	
W	obliczu	wewnętrznego	upadku	
w	 XVI	 w.	 głównych	 ośrodków	
prawo	sław	nych	 Konastantyno-
pol	nie	był	w	stanie	wesprzeć	ini-
cjatyw	oświatowych	księcia	Kon-
stantego	Ostrogskiego,	mimo	jego	
usilnych	 próśb	 o	 przysłanie	 wy-
kładowców	 greki17.	 W	 Ostrogu	
nauczali	 też	 miejscowi	 wykła-
dowcy:	 Jerzy	 Rohatyniec	 (autor	
Perestorohy),	 Wasyl	 Maluszycki	
(polemista),	Iow	Kniahicki.	Wśród	
absolwentów	 uczelni	 wymienić	
należy	Piotra	Konaszewicz	Sahaj-
dacznego	 (hetman),	 Gedeona	 
Bałabana	 (biskup	 lwowski),	 
Melecjusza	Smotryckiego	(biskup	
połocki)18.

16 М. С. Грушевський, Исторія Україні 
– Руси, , с.486; A. Mironowicz, Wykładow-
cy Akademii Ostrogskiej na tle dziejów 
szkolnictwa prawosławnego w XVI – wiecz-
nej Rzeczypospolitej, [w:] Akademia Za-
mojska i Akademia Ostrogska w perspekty-
wie historycznokulturalnej, pod red. 
H Chałupczaka, J. Misiągiewicz i E. Balas
hova, Zamość 2010, s. 205223.
17 М. С. Грушевський, Исторія Україні 
– Руси, с. 484485.
18 A. Mironowicz, Szkolnictwo prawo-
sławne w Rzeczypospolitej, [w:] Szkolni-
ctwo prawosławne w Rzeczypospolitej pod 
red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk, P. 
Chomika, Białystok 2002, s. 2728.

Drukarnie

	 Drukarnia	w	Ostrogu	była	ści-
śle	 związana	 z	 Akademią	 Ostro-
gską.	 W	 inwentarzu	 miasta	
z	1603	r.	zaznaczono,	że	„drukar-
nia	 i	 szkoła”	 znajdowały	 się	 „we	
wspólnym	podawaniu”19. Drukar-
nię	założył	protektor	Cerkwi	pra-
wosławnej	 Konstanty	 Wasyl	 Os-
trogski.	Na	decyzję	magnata	miał	
też	wpłynąć	książę	Andrzej	Kurb-
ski,	z	którym	Ostrogski	konsulto-
wał	plany	wydawnicze.	Fundator	
miał	 też	wsparcie	w	 osobie	 dru-
karzamnicha	 Iwana	 Fiodorowa,	
który	 wcześniej	 wraz	 z	 Piotrem	
Mścisławcem	 wydał	 Ewangelie 
Uczitielnoje	 w	 Zabłudowie,	 Psał-
terz z Czasosłowem	–	także	w	dru-
karni	zabłudowskiej,	a	także	Apo-
stoła	i	Bukwar	we	Lwowie.	Pierw-
szymi	 drukami	 w	 typografii	 był	
Bukwar	wydany	w	1578	r.	i	odpo-
wiedź	 protestanta	 Motowiłły	 na	
dzieło	 Piotra	 Skargi	 O jedności 
Kościoła Bożego pod jednym pa-
sterzem i o greckim od tej jedności 
odstąpieniu z	1578	roku20.	Głów-
nym	celem	wydawniczym	księcia	
Ostrogskiego	było	wydanie	Biblii	
w	 języku	 starosłowiańskim.	 Peł-
ny	egzemplarz	Pisma	Świętego	w	
języku	 cerkiewnosłowiańskim	
książę	Ostrogski	uzyskał	w	1573	
r.	od	cara	Iwana	Groźnego,	za	po-
średnictwem	 litewskiego	 posła	
Michała	Haraburdy21. Do wydru-
kowania	 Biblii	 został	 powołany	
zespół.	 Od	 strony	 technicznej	
osobą	 odpowiedzialną	 za	 druk	
był	 Iwan	 Fiodorow	 i	 jego	 uczeń	
Hryń	Iwanowicz.	Od	strony	mery-
torycznej	 przygotowaniem	 Biblii	
do	 druku	 zajmowali	 się	 przyszli	

19 А. Перлстейн, Описание города Остр
ога, Москва 1847, с. 9.
20 T. Kempa, Drukarnia Ostrogska, [w:] 
Prawosławne oficyny wydawnicze w Rze-
czypospolitej, pod red. A. Mironowicza, 
U. Pawluczuk, P. Chomika, Białystok 2004, 
s. 110.
21 A. Mironowicz, Drukarnie bractw cer-
kiewnych, [w:] Prawosławne oficyny wy-
dawnicze w Rzeczypospolitej, pod red. 
A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomi
ka, Białystok 2004, s. 5268; T. Kempa, 
Drukarnia Ostrogska, s. 108.

wykładowcy	 kolegium	 ostrog-
skiego:	Herasym	Smotrycki,	 Gre-
cy	z	Krety	–	Dionizy	Rallu	(Paleo-
log)	 i	 Eustachy	 Nathanael.	 Druk	
Biblii	rozpoczął	się	w	1580	r,	a	za-
kończył	w	1581	r.	Biblia	stanowi-
ła	 pierwszą	 w	 dziejach	 pełną	 
wersję	Pisma	Świętego	w	 języku	
cerkiewnosłowiańskim.	Przez	ko-
lejnych	 dwieście	 lat	 była	 ona	
wzorcem	dla	innych	wydań.	Zna-
no	 ją	 w	 państwie	 moskiewskim	
i	na	Bałkanach.	Stanowiła	poważ-
ny	atut	w	polemice	z	protestanta-
mi	 i	 katolikami.	 Po	 ukazaniu	 się	
Biblii	 drogi	 księcia	 Ostrogskiego	
i	Fiodorowa	rozeszły	się.	
	 Typografia	do	końca	lat	osiem
dziesiątych	 przeżywała	 kryzys.	
Straciła	 nie	 tylko	 doświadczone-
go	drukarza,	ale	 też	część	swego	
wyposażenia.	 Zostały	 wówczas	
w	 Ostrogu	 wydrukowane	 dwa	
krótkie	druki	patriarchy	konstan-
tynopolitańskiego	 Jeremiasza	 II	
Tranosa.	Pierwszy	z	nich	zawierał	
min.	Posłania	do	Konstantego	Os-
trogskiego	(1583),	drugi	–	list	ot-
warty do wiernych na ziemiach 
ruskich22.	 W	 kolejnych	 latach	
w	drukarni	wydano	szereg	utwo-
rów	 polemicznych,	min.	 za	 spra-
wą	 wprowadzenia	 kalendarza	
gregoriańskiego.	 W	 1587	 r.	 wy-
szła	 książka	 polemiczna	 rektora	
Akademii	 Ostrogskiej	 Herasyma	
Smotryckiego	Klucz carstwa nie-
bieskiego,	a	w	1588	r.	Wasyla	Ma-
luszyckiego,	zapewne	nauczyciela	
w	 kolegium	 w	 Ostrogu,	 Kniżyca: 
o jedinoj istinoj prawosławnoj 
wierie… Lata	 dziewięćdziesiąte	
XVI	w.	to	najlepszy	okres	w	dzie-
jach	typografii.	Oficyna	ostrogska	
wypuściła	 wówczas	 9	 druków,	
czyli	 1/3	 wszystkich	 swych	 wy-
dań.	Wśród	nich	znalazły	się:	Kni-
ga o postniczestwie	 św.	 Bazylego	
Wielkiego	 (1594),	 Margarit	 św.	
Jana	 Złotoustego	 (1595).	 Po	 za-
warciu	 unii	 brzeskiej,	 za	 sprawą	
Konstantego	Ostrogskiego,	z	dru-
karni	 wyszło	 szereg	 kolejnych	
utworów	polemicznych	o	charak-
terze	antyunijnym.	W	1599	r.	wy-
22	 Tamże,	s.	115.
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szło	tłumaczenie	z	języka	polskie-
go	na	ruski	utworu	Apokrisis abo 
odpowiedź na książki o synodzie 
brzeskim	Christophora	Philaletha,	
stanowiącego	 odpowiedź	 strony	
prawosławnej	 na	 książkę	 jezuity	
Piotra	Skargi	Synod brzeski i jego 
obrona (1597).	W	drukarni	wyda-
no	odpowiedzi	na	 listy	Hipacego	
Pocieja,	zachęcające	Konstantego	
Ostrogskiego	 do	 przyjęia	 unii.	
Pod	tymi	odpowiedziami	Otpis na 
list (..) Ipatija, wołodymirskooo 
i berestejskogo episkopa	(1598	r.)	
(zawierającego	 tekst	 Istorija o li-
strikijskom to jest o rozbojnicze-
skom ferarskomabo florenskom 
synodie, wkrótce prawdiwie spisa-
na) i Na drugi list (…) Ipatija epi-
skopa do (…) kniażati Konstantina 

(1599	r.)	podpisał	się	„kleryk	os-
trogski”.	W	1598	r.	wydrukowano	
Kniżycę,	posłania	patriarchy	alek-
sandryjskiego	Melecjusza	Pigasa,	
które	 zachęcały	 do	 wytrwania	
w	 prawosławnej	 wierze	 i	 nega-
tywnie	oceniały	unię.	W	tym	roku	
typografia	ostrogska	wydała	kilka	
przedruków	o	charakterze	religij-
nym	i	oświatowym.	W	1602	r.	zo-
stał	 tu	wydany	Czasosłow.	 Okres	
świetności	 drukarni	 mijał,	 kiedy	
książę	Konstanty	Ostrogski	prze-
niósł	 typografię	 do	 monasteru	
w	 Dermaniu.	 W	 1605	 r.	 wróciła	
do	Ostroga.
 Drukarnia w Dermaniu dzia-
łała	w	latach	16021605.	Wydano	
tu	 co	 najmniej	 3	 druki:	 Lament 
domu książąt Ostroskich…,	

w	 związku	 ze	 śmiercią	 najmłod-
szego	 syna	 księcia	 Konstantego, 
Oktoich	(1604	r.)	i	list	Melecjusza	
Pigasa	 do	 Hipacego	 Pocieja	
(1605	r.)23.
	 W	XVI	w.	prawosławie	na	Wo-
łyniu	 przeżywa	 kryzys.	 W	 dużej	
części	był	on	spowodowany	nisz-
czącymi	najazdami	Tatarów,	eks-
pansją	 katolicyzmu,	 demoraliza-
cją	 duchowieństwa	 prawosław-
nego.	 Sytuacji	 tej	 przeciwdziałali	
coraz	mniej	 liczni	 ruscy	magnaci	
z	księciem	Konstantym	Wasylem	
Ostrogskim,	 Wasylem	 Zahorow-
skim,	 księciem	Andrzejem	Kurb-
skim,	 Fiodorem	 Czartoryskim,	
Anną	 Hojską	 na	 czele	 oraz	 po-
wstające	 bractwa	 cerkiewne.	
W	monasterach,	w	których	mag-

naci	i	książęta	ruscy	byli	ich	
opiekunami	 i	 ktitorami,	
podjęto	próbę	przeciwdzia-
łania	 upadkowi	 prawosła-
wia.	Zakładano	więc	w	nich	
szkoły,	będące	konkurencją	
dla	dobrze	zorganizowane-
go	 systemu	 edukacyjnego	
ewangelików	 i	 jezuitów.	
Krzewieniu	 prawosławia	
i	walce	o	dusze	magnaterii	
i	szlachty	miały	służyć	mo-
nasterskie	 typografie,	
w	 których	 wydawano	 cer-
kiewne	druki	i	utwory	pole-
miczne. Podniesieniu inte-
lektu	 mogły	 służyć	 biblio
teki monasterskie. 
W	 klasztorach	 fundowano	
szpitale	i	przytułki	dla	bied-
nych.	 Wysiłek	 ten,	 skiero-
wany	na	zachowanie	wiary,	
tradycji	 i	 języka,	 nie	 został	
przekreślony	 po	 śmierci	
magnatów.	 Ich	 pracę	 w	 tej	
dziedzinie	 podjęła	 „war-
stwa	 średnia”	 społeczeń-
stwa	wołyńskiego	skupiona	
w bractwach cerkiewnych 
przy	 monasterach.	 Konty-
nuowała	 ona	 działalność	
oświatową	 i	 kulturalną	 na	
rzecz	 Cerkwi	 prawosław-
nej.

23 Tamże, s. 123.
(przegladprawoslawny)
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Opowieść o bojaźni Bożej

 Żył niegdyś człowiek, który z przyzwyczajenia nieustan-
nie kradł. Nie był jednak wcale biedny. Miał dom, dobrą 
i wierzącą żonę, dzieci, posiadał krowy, konie, owce, przeróż-
ne inne dobra, w tym ziemie, sady, winnice. Był jednak źle 
wychowany przez rodziców, bowiem nie mógł zaznać syto-
ści, zaspokojenia, dopóki nie zjadł czegoś kradzionego.  
Wielokrotnie rozmawiał z żoną, która mówiła mu:
– Mężu, ile byś nie ciągnął sznurka, zawsze dojdziesz do 
jakiegoś końca. Nie pozbędziesz się wstydu przed ludźmi, 
jeżeli cię złapią. Będą cię osądzać za kradzież, przecież masz 
wszystkiego pod dostatkiem, po co ci to? 
– Nie mogę. Dopóki nie ukradnę czegoś od jednego czy 
drugiego, nie mogę…
 Pewnego razu, późnym lipcowym wieczorem, księżyc 
był w pełni i oświecał wszystko tak, że było prawie jak za 
dnia. Wracając z pola do domu człowiek ten zauważył sko-
szone pole ze świeżo powiązanymi snopami pszenicy. Pomy-
ślał – a gdyby tak zwieźć do domu całą furę tej pszenicy? 
 Pszenica ta była przednia. Przyszedł więc do domu, za-
przągł konie, wrzucił na furę żerdź, do której miał przywiązać 
snopy, zabrał siano i trawę dla koni i miał ruszyć. W tą głuchą 
noc, kiedy i ptaki śpią, chciał zabrać ze sobą córeczkę, trzy-
-czteroletnią. Dziewczynce bardzo spodobał się ten pomysł:
– Tato, powozisz mnie? – Tak, powożę!
Matka nie chciała jednak puścić córki:
– Zostań w domu – mówiła. 
– Nie! Krzyknęła dziewczynka i zalała się łzami. 
– Puść ją! Małej spodoba się stukot kopyt. Tak bardzo 
chce, żebym ją powoził – odpowiedział ojciec.
 Widać taka była wola Boża. Pojechał więc mężczyzna 
kraść snopy. Pole pszenicy położone było na skraju dużego 
lasu, a droga do niego prowadziła przy samej ścianie drzew. 
Zaprowadził konie najbliżej, jak się dało i dał im jeść. Dziew-
czynka została na wozie. Księżyc świecił tak jasno, że widać 
było wszystko hen, hen daleko. Mężczyzna poszedł po polu 
oglądając się nieustanie na lewo i prawo mówiąc w myślach:
– Nawet jeżeli jest tu gdzieś dozorca, to na pewno śpi. Jest 
głęboka, ciepła noc.
 Dziewczynka z fury przyglądała się jak jej tato rozgląda 
się na boki nie rozumiejąc, dlaczego tak robi. Ojciec, upew-
niwszy się, że nikt go nie widzi, złapał kilka wiązek pszenicy i 
przyniósł na furę. Dziewczynka, ustami której mówił Bóg, 
powiedziała:
– Tatusiu, zapomniałeś o czymś!
– O czym kochanie?
– Tatusiu zapomniałeś! Spojrzałeś na lewo, spojrzałeś na 
prawo, a w górę nie spojrzałeś!
– O czym ty mówisz? – spytał zdziwiony.
– Dlaczego nie spojrzałeś w górę?
 Dziewczynka nie mówiła tego, by osądzić ojca. Pomyśla-
ła, że skoro rozejrzał się na boki to i w górę powinien spoj-
rzeć. Nie spodziewała się jego reakcji.
– Co ty mówisz? – spytał ponownie.

– No mówię, że powinieneś też patrzeć w górę.
 Mężczyznę ogarnęła taka bojaźń Boża, że wziął snopy 
i odniósł z powrotem. Następnie zaprzągł konie i ruszył spie-
sząc się w kierunku domu.
 Czekająca na niego żona wiedziała, że nigdy nie wraca 
z pustymi rękoma. Wiedziała, że przywiezie coś skradzione-
go. Widząc, że przyjechał z pustym wozem, na długo przed 
świtem, spytała:
– Co się stało, dlaczego wróciłeś tak wcześnie i…z pustym 
wozem?
– Nigdy więcej nie będę kraść!! – wykrzyknął.
– Ale co się stało? – spytała wyraźnie zaniepokojona – zła-
pali cię? Nie raz ci mówiłam, że tak to się skończy. 
– Nikt mnie nie złapał. Nie będę więcej kraść, nigdy… 
To przez nią – powiedział wskazując na córkę.
– A co ona ci zrobiła? – spytała zmieszana i zaniepokojona 
żona.
– Ze względu na nią nigdy już nie będę kradł. Jej ustami 
przemówił Duch Święty – westchnął.
– A cóż takiego usłyszałeś? – spytała żona kompletnie nie 
rozumiejąc sytuacji.
– Poszedłem na pole, i jak zwykle – kontynuował – przed 
tym, jak zacząłem zbierać snopy, oglądałem się na lewo i na 
prawo, żeby upewnić się, że nikt nie widzi tego, co robię. 
Mała patrzyła na mnie z wozu, a kiedy podszedłem powie-
działa: „tato, zapomniałeś o czymś – zapomniałeś spojrzeć 
też na górę”. Pomyślałem wtedy – jaki ze mnie głupiec! Bóg 
przemówił do mnie ustami dziecka, sugerując, że powinie-
nem najpierw spojrzeć w górę. Gdybym tak zrobił od razu, 
nie musiałbym rozglądać się dalej, bo przecież nie da się 
ukryć przed wszystko widzącym Bogiem. Salomon mówi, że 
oczy Boże są nieporównywalnie jaśniejsze od słońca i nie ma 
na świecie miejsca, gdzie Jego wzrok by nie sięgał. I apostoł 
mówi, że słowo Boże przenika do głębin ducha i duszy. 
 Człowiek stworzony został na obraz Trójcy Przenaj-
świętszej. Posiada umysł, słowo i ducha. Umysł to obraz 
Ojca, słowo – obraz Syna, a duch – obraz Ducha Świętego. 
Ten Święty Duch nawiedził owego człowieka i tchnął w nie-
go myśl i postanowienie: „nigdy już nie będę kraść, póki żyję. 
Pójdę też i się wyspowiadam. Przyjmę epitemię za to wszyst-
ko, co zrobiłem. A jeżeli znów zdarzy mi się ulec i pójdę 
kraść, spojrzę najpierw w górę. Tego spojrzenia wystarczy 
mi, by nie kraść nigdy więcej. Przed Najwyższym niczego nie 
jesteśmy w stanie ukryć”.

Archim.	Kleopa	(Ilie)
tłum.	M.A.
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Pomoc w spowiedzi…

	 Spowiedź	 jest	 dla	 każdego	
chrześcijanina	 tak	 samo	 ważna	
jak	chrzest.	Chrzest	oczyszcza	nas	
ze	wszystkich	grzechów,	ale	wiele	
z	 nich	 popełniamy	 dalej,	 więc	
mamy	 potrzebę	 ponownie	 się	 z	
nich	oczyszczać.	Bez	Chrztu	i	Spo-
wiedzi	nie	możemy	przystępować	
do	 Pryczastija,	 bowiem	 grzechy,	
jak	wielka	ściana	odgradzają	nas	
od	Boga.
	 Grzech	 jest	 chorobą	 duszy,	
która,	 jeżeli	 pozostanie	nieleczo-
ną,	prowadzi	do	duchowej	śmier-
ci,	 czyli	 wiecznego	 poróżnienia	
i	rozłąki	z	Bogiem.	Co	robimy,	kie-
dy	choruje	nasze	ciało?	Udajemy	
się	spiesznie	do	lekarza,	któremu	
pokazujemy	swoje	rany	i	dokład-
nie	opisujemy	to,	co	odczuwamy.	
Lekarz	przepisuje	nam	wtedy	leki	
i	 rekomenduje	 sposób	 postępo-
wania,	 dzięki	 któremu	 wyleczy-
my	się	z	choroby.	
	 Dokładnie	to	samo	dzieje	się	z	
duszą,	dla	której	w	czasie	choro-
by	 również	 szukamy	 lekarza.	
Przychodzimy	 wtedy	 do	 Cerkwi,	
która	jest	duchową	lecznicą.	Szu-
kamy	 spowiednika	 –	 przewodni-
ka	duchowego,	któremu	mogliby-
śmy	bez	wstydu	wyznać	wszyst-
ko,	 co	 kładzie	 się	 ciężarem	 na	
naszej	 duszy.	 Odmawia	 on	 nad	
nami	 modlitwę	 odpuszczającą	
grzechy	 i	 przewinienia	 oraz	
udziela	 porad,	 jak	 powrócić	 na	
prawidłową	drogę.	W	ten	sposób	
miłujący	człowieka	Chrystus,	któ-
ry	 obecny	 jest	 niewidzialnie	 w	
czasie	całej	spowiedzi,	daruje	od-
puszczenie	 grzechów	 i	 ukazuje	
drogę,	którą	powinniśmy	kroczyć,	
by	ostatecznie	uwolnić	się	z	cho-
roby	grzechu.
	 Pierwszym	 krokiem	 do	 pra-
widłowej	 spowiedzi	 jest	 uświa-
domienie	sobie	swej	grzeszności.	
Jest	 to	 dar	 Boży,	 który	 dawany	
jest	 temu,	kto	szuka	go	w	modli-
twie	i	stara	się	zdobyć	odważnym	
i	 uczciwym	 spojrzeniem	 w	 głąb	
samego	siebie.

	 W	trudnym	„zabiegu”	spojrze-
nia	w	 głąb	 swej	 duszy	mogą	po-
móc	 poniższe	 zapytania,	 które	
odnoszą	 się	 do	 naszych	 relacji	 z	
Bogiem,	z	bliźnim	i	z	nami	samy-
mi.

1. TY I BÓG:

•	 Czy	szczerze	wierzysz	w	Trój-
jedynego	 Boga	 –	 Ojca,	 Syna	
i	Ducha	Świętego	oraz	w	pra-
wosławne	 nauczanie	 naszej	
Cerkwi?

•	 Czy	zawierzasz	się	całkowicie	
Opatrzności	 Bożej	 czy	 też	
w	trudnych	sytuacjach	tracisz	
wiarę,	wątpisz	i	narzekasz?

•	 Czy	 wyznajesz	 i	 przyznajesz	
się	 otwarcie	 do	 swej	 wiary,	
nawet	w	trudnych	sytuacjach	

czy	też	wstydzisz	się	np.	uczy-
nić	 znak	 krzyża	 przechodząc	
obok	cerkwi?

•	 Korzystałeś	może	z	rad	szep-
tuch,	 czarowników,	 wróżbi-
tów,	 astrologów,	 hipnotyze-
rów	 lub	 miałeś	 do	 czynienia	
z	jogą,	medytacją,	praktykami	
hinduistycznymi	 bądź	 bud-
dyjskimi?

•	 Czy	 wierzysz	 w	 wyjątkowe	
znaczenie	 snów	 oraz	 przesą-
dy?

•	 Czy	 modlisz	 się	 regularnie	
w	 domu	 (rano,	 wieczorem,	
przed	 jedzeniem	 i	 rozpoczę-
ciem	 pracy)	 i	 czy	 regularnie	
uczęszczasz	do	cerkwi	(szcze-
gólnie	 w	 niedziele	 i	 wielkie	
święta),	 dziękując	 Bogu	 za	
Jego	wielkie	i	szczodre	łaski?

(1.bp.blogspot.com)
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•	 Czy codziennie czytasz Pismo 
Święte	 i	 inne	 pożyteczne	
książki?

•	 Czy	pościsz	 (jeżeli	nie	ma	ku	
temu	 szczególnych	 przeciw-
wskazań)	 w	 środy,	 piątki	 i	
usta	lone	 przez	 Cerkiew	 po-
sty?

•	 Czy	 regularnie,	 z	 odpowied-
nim	 przygotowaniem	 przyj-
mujesz	św.	Priczastije?	

•	 Czy	 przeklinałeś	 Chrystusa,	
Matkę	Bożą	lub	świętych?

•	 Czy	bez	potrzeby	przysięgałeś	
lub	 złamałeś	 obietnicę	 daną	
Bogu?

2. Ty i drugi człowiek

•	 Czy	 okazujesz	 chrześcijańską	
miłość	 i	 miłosierdzie	 swoim	
bliźnim,	szczególnie	tym,	któ-
rzy	 są	 w	 potrzebie	 (chorym,	
ubogim,	 odsiadującym	 wyro-
ki,	 bezrobotnym,	 sierotom	
i	starcom)?

•	 Czy wybaczasz wszystkim 
tym,	 którzy	 ci	 ubliżyli,	 bądź	
zaszkodzili?	Czy	nie	żywisz	do	
nich	urazy	i	jesteś	gotów	pro-
sić	 bliźniego	 o	 wybaczenie	
ewentualnych	przewinień?

•	 Czy	świadomie	lub	nie	pozba-
wiłeś	życia	drugiego	człowie-
ka,	 albo	 przyczyniłeś	 się	 do	
takiego	czynu?

•	 Czy	masz	może	skłonności	do:
o kłamstwa,
o potępiania,
o oszczerstw,
o mówienia	pochlebstw,
o osądzania,
o wybuchów	 gniewu	 i	 przekli-

nania,
o mówienia	 i	 ironią	 i	 wyśmie-

wania	się,
o mówienia,	że	„posyłasz	kogoś	

do	diabła”,
o bycia	ciekawskim,
o używania	rękoczynów	i	prze-

mocy?
•	 Czy	zazdrościsz	innym	szczęś-

cia	 i	 posiadanych	 przez	 nich	
rzeczy,	 lub	 też	 cieszysz	 się	
z	ich	niepowodzeń?

•	 Czy	 jesteś	 nieufny	 i	wierzysz	
w	podejrzenia?

•	 Czy	 kradłeś,	 uczestniczyłeś	
w	kradzieży	lub	też	przyjąłeś	
rzeczy	 o	 których	 wiedziałeś,	
że	pochodzą	z	kradzieży?

•	 Czy	 jesteś	 wdzięczny	 wzglę-
dem	 twoich	 dobroczyńców,	
czy	też	przejawiasz	niewdzię
czność	za	to	wszystko	w	czym	
ci	pomogli?

•	 Czy	 swoimi	 czynami	 lub	 sło-
wami	 zgorszyłeś	 kogoś	 albo	
skłoniłeś	ku	grzechowi?

•	 Czy	 interesujesz	 się	 prywat-
nym,	rodzinnym	lub	zawodo-
wym	życiem	innych,	ingerując	

w	nie	nierozważnie	i	powodu-
jąc	problemy?

•	 Czy	 rozprowadzasz	 substan-
cje	 narkotyczne	 bądź	w	 jaki-
kolwiek	inny	sposób	skłoniłeś	
kogokolwiek	do	ich	zażycia?

•	 Czy	 wyjawiasz	 tajemnice	 in-
nych,	 powodując	 tym	 samym	
napięcia	 w	 kontaktach	 mię-
dzyludzkich?

W	PRACY:

•	 Czy masz na sumieniu oszu-
stwo,	spekulacje,	nadużycia,	 lich
wiarstwo,	łapówkarstwo?
•	 Czy	 w	 załatwianiu	 spraw	 je-
steś	 nieszczery,	 nieuczciwy	 lub	
złośliwy?
•	 Czy	wykorzystujesz	podwład-
nych	 i	 pracowników	 lub	 jesteś	
względem	ich	nieuczciwy?

W	RODZINIE:

•	 Czy	okazujesz	 szacunek	 i	mi-
łość	 względem	 rodziców	 czy	 też	
zachowujesz	 się	 względem	 nich	
wulgarnie,	 sucho	 i	 z	 pogardą,	
szczególnie	 w	 okresie	 ich	 staro-
ści?
•	 Czy	twoje	zachowanie	w	domu	
cechuje	 duch	 ofiarności,	 miłości,	
dobroci,	wyrozumiałości,	ustępli-
wości	 i	 cierpliwości?	 	Może	upo-
rem	 i	 egoizmem	burzysz	 rodzin-
ną	atmosferę	i	spokój?

MAŁŻONKOWIE:

•	 	Czy	przyjmujesz	małżeństwo	
jako	Boże	błogosławieństwo	i	
każdego	 dnia	 starasz	 się	
umacniać	wasz	związek	 i	mi-
łość	 tak,	 by	 nie	 możliwy	 był	
do	 rozerwania	 przez	 inną	
ziemską	miłość	(do	rodziców,	
do	dzieci,	krewnych,	do	pracy	
itd.)?

•	 Czy	 szanujecie	 bliskich	 dru-
giej	strony?

•	 Czy	 zachowujecie	 wzajemną	
wierność	i	oddanie?

•	 Czy	 unikacie	 różnymi	 sposo-
bami	rodzicielstwa?

(dostoyanie-pokoleniy.ru)
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•	 Czy	 dokonaliście	 kiedykol-
wiek	 aborcji	 lub	 byliście	mo-
ralnymi	 sprawcami	 takiego	
czynu?

•	 Czy	mieliście	kontakty	cieles-
ne	przed	ślubem?

JAKO	RODZICE:

•	 Czy	 modlicie	 się	 szczerze	
o	postępy	waszych	dzieci?

•	 Czy	wasze	 życie	 jest	 dobrym	
przykładem	 dla	 waszych	 
dzieci?

•	 Być	może	interesuje	was	jedy-
nie	 postęp	 waszych	 dzieci	
w	sferze	materialnej?	Czy	wy-
starczająco	 troszczycie	 się	
o	 ich	 duchowe	 wychowanie,	
poświęcając	 temu	 potrzebny	
czas,	 rozmawiając	 z	 nimi	
i	 udzielając	 rad;	 konsekwen-
tnie	 opowiadając	 o	 życiu	
chrześcijańskim,	 interesując	
się	co	czytają,	oglądają	i	z	kim	
się	przyjaźnią?

•	 Może	nie	 traktowaliście	 rów-
no	 dzieci	 lub	 nie	 byliście	
względem	nich	sprawiedliwi?

•	 Może	 wtrącaliście	 się	 nie	 w	
czasie,	na	siłę	i	niepotrzebnie	
w	 decyzje	 dzieci,	 bądź	 ich	
sprawy	 rodzinne,	 niwecząc	
w	ten	sposób	ich	starania	lub	
osłabiając	 ich	 rodzinne	 rela-
cje?

3. Ty, względem samego siebie

•	 Czy	 jesteś	 przywiązany	 nad-
miernie	do	trosk	doczesnych,	
zaniedbując	 tym	 samym	 roz-
wój	 nieśmiertelnej	 duszy	
i	związek	z	Bogiem?

•	 Może	rządzi	tobą	pycha,	która	
jest	 źródłem	 wszelkiego	 zła?	
Rozpoznasz	to	jeżeli:

o gonisz	 za	 chwałą,	 sławą,	 po-
klaskiem,	szacunkiem	i	pierw-
szeństwem

o chwalisz	 się	 i	 opowiadasz	 z	
zachwytem	o	swoich	zdolnoś-
ciach,	rodzinie	i	sukcesach	za-
wodowych

o starasz	 się	 podobać	 i	 doga-
dzać	ludziom

o twardo wierzysz w siebie 
i	trwasz	przy	swoim	zdaniu

o nie	 przyjmujesz	 rad	 innych	
lub	 reagujesz	 negatywnie	 na	
zwracanie	ci	uwagi	z	powodu	
błędów

o szukasz	 zawsze	 zaspokojenia	
swoich	 potrzeb	 i	 wymagasz	
od	 innych	by	 się	 tobą	 zajmo-
wali

•	 Może	 twój	 sposób	 rozmowy	
jest	niewłaściwy;	przerywasz	
rozmówcy,	obrażając	go	 i	po-
niżając?

•	 Może	 jesteś	 chciwy	 i	 szukasz	
tylko	swoich	korzyści?

•	 Może	 żyjesz	 w	 przepychu	
i	 tracisz	 pieniądze	 na	 hazard	
i	tym	podobne	gry?

•	 Czy	ubierasz	się	lub	malujesz	
zbyt	wyzywająco?	Czy	nosisz	
ubrania	odpowiednie	do	two-
jej	płci?

•	 Czy	 przykładasz	 dużą	 wagę	
do	jakości	i	smaku	potraw	lub	
lubisz	się	objadać?

•	 Może	 mówisz	 dużo,	 niepo-
trzebnie	lub	sprośnie?

•	 Czy	odnosisz	się	do	swego	cia-
ła,	które	jest	świątynią	Ducha	
Świętego	z	należytym	szacun-
kiem?	 Czy	 wpadłeś	 w	 jakie-
kolwiek	grzechy	cielesne?

•	 Czy	poddajesz	się	i	prowoku-
jesz	 cielesne	 pokusy	 za	 po-
średnictwem	 rozwiązłych	

przedstawień,	 prasy,	 Interne-
tu	lub	muzyki?

•	 Kiedy	 przychodzą	 ci	 na	myśl	
grzeszne	 wyobrażenia,	 czy	
odrzucasz	 je	natychmiast	 czy	
też	 wchodzisz	 z	 nimi	 w	 dia-
log?

•	 Czy	niszczysz	swoje	ciało,	któ-
re	jest	darem	Bożym,	naduży-
waniem	 alkoholu,	 paleniem	
papierosów	lub	narkotykami?

•	 Czy	 kiedykolwiek	 myślałeś	
o	samobójstwie?

•	 Czy	 poddajesz	 się	 lenistwu,	
zaniedbaniom lub brakowi 
odpowiedzialności?

•	 Może	 marnujesz	 wiele	 czasu	
przed	 telewizorem	 lub	 kom-
puterem?

	 Teraz,	 po	 przyjrzeniu	 się	 sa-
memu	 sobie	 biegnij	 bracie	 nie-
zwłocznie	 do	 spowiednika.	Wys
powiadaj	się	z	grzechów	nie	kry-
jąc	żadnego.	Mów	o	nich	zwięźle	
i	wprost,	nie	 chwaląc	 się	 swoimi	
cnotami	 i	 nie	wspominając	 grze-
chów	 innych	osób.	Bądź	pewien,	
że	 z	 odpuszczeniem	 grzechów	
Bóg	 obficie	 ześle	 na	 ciebie	 swą	
Łaskę,	byś	mógł	 rozpocząć	nowe	
życie.

Monaster Paraklitu
Wyd.	16	–	2016	r.

tłum.	M.A.

(hram-troicy.prihod.ru)
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Przedstawiciele Bractwa na św. Górze Athos

	 Na	przełomie	września	i	paź-
dziernika	 miała	 miejsce	 wizyta	
przedstawicieli	 Bractwa	 na	 św.	
Górze	 Athos.	 Przewodniczący	
Stowarzyszenia	 Bazyli	 Piwnik,	
członek	Zarządu	Głównego	Piotr	
Potempa,	 o.	 ihumen	 German,	
Marcin	Abijski	oraz	Włodzimierz	
Jaszczuk	 odwiedzili	 Świętą	 Górę	
by	 rozpocząć	 przygotowania	 do	
kolejnej	 pielgrzymki	 relikwii	 do	
Polski. Ihumen monasteru Kseno-
fontos,	 archim.	 Aleksy,	 wyraził	
zgodę	 na	 przybycie	 do	 naszego	
kraju	 w	 roku	 2019	 relikwii	 św.	
wielkiego	męczennika	Jerzego.	To	

kolejna,	 trzecia	 już,	 po	 św.	Marii	
Magdalenie	i	św.	Spirydonie,	piel-
grzymka	 relikwii	 organizowana	
przez	Bractwo.	Athoski	monaster	
Ksenofontos	poświęcony	 jest	 św.	
Jerzemu,	a	jednym	z	jego	najcen-
niejszych	 skarbów	 jest	 właśnie	
ręka	 powszechnie	 czczonego	
wielkiego	 męczennika	 Jerzego	
Zwycięzcy.	Jednym	z	punktów	wi-
zyty	delegacji	był	również	mona-
ster	 Simonos	 Petras,	 skąd	 przed	
kilku	 laty	 przybyły	 do	 Polski	 re-
likwie	 św.	 Marii	 Magdaleny.	
Oprócz	tego	przedstawiciele	Bra-
ctwa	odwiedzili	także	monastery:	

Iviron,	Chilandariou,	św.	Pantelej-
mona,	 Esfigmenou	 –	 z	 pieczarą	
św.	 Antoniego	 Pieczerskiego,	 
Koutloumusiou,	skit	św.	Andrzeja	
oraz	 kielie	 Burazery	 i	 św.	Mode-
sta. 
	 Serdecznie	dziękujemy	za	po-
moc	o.	hierom.	Gabrielowi	Krań-
czukowi,	który	mieszkając	od	po-
nad	30	lat	na	św.	Górze	Athos	za-
wsze	 pamięta	 o	 prawosławnych	
Polakach	 tak	 w	 modlitwach,	 jak	
i	 troszcząc	 się	 o	przybywających	
licznie	pielgrzymów.

Główna cerkiew monasteru Esfigmenou Monaster Esfigmenou

Drogowskaz do pieczary św. AntoniegoMonaster Dochiariou
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Ręka św. Jerzego

Z archim. Aleksym

Pieczara św. Antoniego

Wejście do pieczary św. Antoniego
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Wielki słój, dwa kubki i kawa…

Szklanka wody…

 Kiedy	spraw	codziennych	bę-
dzie	tak	wiele,	że	nie	będzie	wam	
starczać	czasu	na	nic,	wspomnij-
cie	 opowieść	 o	 wielkim	 słoju,	
dwóch	kubkach	i	kawie:
	 Profesor	stanął	przed	studen-
tami	 wydziału	 filozofii	 z	 dwoma	
przedmiotami	 w	 rękach.	 Kiedy	
studenci	się	uspokoili,	zaczął	na-
pełniać	wielki	słój	piłkami	teniso-
wymi.	 Kiedy	 nie	mieściły	 się	 już	
zapytał,	 czy	 słój	 jest	 pełen.	 Stu-
denci	 odpowiedzieli	 twierdząco.	
Profesor	zaczął	wtedy	wsypywać	
do	słoja	koraliki,	potrząsając	jed-
nocześnie	naczyniem.	Szybko	wy-
pełniły	one	 cały	 słój,	 zapełniając	
puste	miejsca	pomiędzy	piłkami.	
Spytał	ponownie	czy	słój	jest	peł-
ny	 i	 znów	 usłyszał	 odpowiedź	
twierdzącą.	 Z	 pełną	 powagą	 za-
czął	 wsypywać	 do	 słoja	 drobny	
piasek,	 który	 łatwo	 przesypywał	
się	między	dużymi	piłkami	do	te-

nisa	 i	 koralikami.	 Kiedy	 sięgnął	
on	szyjki	naczynia	znów	wymow-
nie	 spytał,	 czy	 słój	 jest	 pełny,	 na	
co	usłyszał	jedno	gromkie:	taaaak.	
Wtedy	 wyjął	 spod	 biurka	 dwa	
kubki	 bardzo	 drobno	 zmielonej	
kawy,	wsypał	na	górę	i	zaczął	po-
trząsać	 słojem.	 Kawa	 wpadła	
między	 piach	 i	 ponownie	 naczy-
nie	 zapełnione	 było	 równo	 do	
końca	szyjki.	–	Teraz	–	powiedział	
–	 chciałbym,	 byście	 zaczęli	 po-
strzegać	słój	jako	wasze	życie.	Pił-
kami	tenisowymi	są	w	nim	rzeczy	
święte	i	ważnie	–	takie	jak	wiara,	
religia,	 ojczyzna,	 wasze	 dzieci	
i	 przyjaciele,	 ulubione	 zajęcia	 –	
jednym	 słowem	 wszystko	 to,	 co	
wtedy,	 kiedy	 stracicie	 wiele,	 po-
zwoli	wam	nie	tracić	nadziei	i	iść	
przez	życie	dalej.	Koraliki,	to	rów-
nież	rzeczy	ważne,	ale	nie	tak,	jak	
to,	co	wymieniłem.	Są	to	na	przy-
kład	 praca,	 dom,	 samochód.	 Pia-

sek,	to	rzeczy	mniej	istotne.	Jeżeli	
na	 początku	wypełnicie	 słój	 pia-
skiem,	nie	pozostanie	w	nim	miej-
sca	na	koraliki,	a	tym	bardziej	na	
piłki.	To	samo	dzieje	się	z	naszym	
życiem.	 Kiedy	 tracimy	 czas	 na	
rzeczy	drobne	i	nieistotne,	nie	po-
zostaje	 nam	 ani	 czas,	 ani	 siły	 na	
to,	 co	ważne.	Myślcie	 zatem	naj-
pierw	o	piłkach,	 a	potem	o	 resz-
cie. 
	 Jeden	ze	studentów	spytał,	co	
jednak	oznacza	wsypana	do	słoja	
kawa?	 Profesor	 roześmiał	 się	
i	odpowiedział:
–	kawa	była	po	to,	by	uświadomić	
wam,	że	jak	pełne	nie	byłoby	wa-
sze	 życie,	 zawsze	 znajdzie	 się	
w	nim	chwila	na	kawę	z	którymś	
z	przyjaciół…

Φίλοι	Φυλακισμένων	17/2016	 
tłum.	M.A.	

Pewien	 starzec,	w	 czasie	 rozmo-
wy	 z	 młodzieżą	 uniósł	 szklankę	
wody.	 Wszyscy	 spodziewali	 się	
popularnego	pytania:	czy	szklan-
ka	 jest	 do	 połowy	 pełna	 czy	 do	
połowy	 pusta?	 Jednak	 zamiast	
tego	spytał	z	uśmiechem	na	twa-
rzy	–	ile	waży	ta	szklanka?	Odpo-
wiedzi,	 jakie	 nastąpiły	 nie	 były	
jednoznaczne.	 Każdy	 miał	 swoją	
propozycję.	 Po	 chwili,	 odpowie-
dział	 –	 dokładny	 ciężar	 nie	 ma	
znaczenia,	 zależy	on	od	 tego,	 jak	
długo	 będę	 ją	 trzymał.	 Jeżeli	 bę-
dzie	 to	 tylko	 minuta,	 nie	 będę	
mieć	z	tym	żadnego	problemu,	je-
żeli	jednak	potrwa	to	dłużej,	ręka	
zacznie	 drętwieć,	 boleć.	 Dłuższe	
trzymanie	może	spowodować	po-
ważną	 traumę.	 	W	każdym	przy-
padku	 nominalna	 waga	 szklanki	
się	 nie	 zmienia,	 rośnie	 jednak	w	
naszej	 świadomości	 zależnie	 od	

czasu,	przez	jaki	ją	trzymamy.	Sta-
rzec	kontynuował		stres	i	niepo-
kój	 w	 naszym	 życiu	 są	 właśnie,	
jak	ta	szklanka	wody.	Jeżeli	doty-
kają	 nas	 przez	 chwilę,	 nic	 złego	
się	 nie	 dzieje.	 Jeżeli	 jednak	 za-
czniemy	 rozmyślać	 o	 nich	 częś-
ciej,	mogą	 zacząć	 negatywnie	 na	
nas	 wpływać.	 Bardzo	 długi	 czas	
rozmyślania	nad	nimi	może	 spa-
raliżować	nas	tak,	że	staniemy	się	
niezdolni	do	jakiegokolwiek	dzia-
łania.	Pamiętajcie,	żeby	starać	się	
odrzucać	 i	 ignorować	 wszystko	
to,	co	związane	jest	z	tym	stresem	
i	niepokojem.	Im	wcześniej	zosta-
wicie	 i	 powierzycie	 wszystko	 to	
Chrystusowi,	tym	lepiej.	Nie	trzy-
majcie	 smutków	 i	 problemów	w	
sercu.	Jeżeli	staną	się	one	tak	do-
kuczliwe,	że	będą	powodować	na-
rzekanie	na	Boga,	 lub	prowadzić	
do	grzechu,	wtedy	udajcie	się	do	

spowiednika	 i	 wyznajcie	 mu	 to	
wszystko.	 Niczego	 nie	 odkładaj-
cie	 na	 później.	 Im	wcześniej	 od-
stawicie	 szklankę	 z	 wodą,	 tym	
szybciej	 będziecie	 mogli	 odpo-
cząć…
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Order Świętych Braci Sołuńskich – nowa nagroda Bractwa

	 Decyzją	 Zarządu	 Głównego	
Stowarzyszenia Bractwo Prawo-
sławne	św.	św.	Cyryla	i	Metodego,	
w	sierpniu	2017	powołana	zosta-
ła	 wyjątkowa	 nagroda	 –	 Order	
Świętych	 Braci	 Sołuńskich.	 Wrę-
czana	 ona	 będzie	 za	 szczególne	
zasługi	 dla	 krzewienia	 prawo-
sławnej	 kultury	 i	 oświaty	 oraz	
wyjątkowe	 zaangażowanie	w	 ży-
cie	 i	 działalność	Bractwa.	 Pierw-
szymi laureatami odznaczenia 
zostali	m.in.	JE	Metropolita	Sawa,	
JE	Arcybiskup	Jakub	oraz	zasłuże-
ni	 członkowie	 Stowarzyszenia,	
którym	 nagrodę	 wręczono	 pod-
czas	 jubileuszu	 10lecia	 Niepub-
licznej	 Szkoły	 Podstawowej	 św.	
św.	Cyryla	 i	Metodego	w	Białym-
stoku.	 Kolejni	 laureaci	 otrzymali	
ordery	 w	 czasie	 uroczystości	
z	okazji	25lecia	Koła	Bractwa	w	
Hajnówce	 oraz	 wizyty	 delegacji	
Bractwa	w	Gruzji.

Złoty Order:

1.	 JE	Wielce	Błogosławiony	
Sawa	Metropolita	Warszaw-
ski	i	całej	Polski

2.	 JE	Najprzewielebniejszy	
Jakub	Arcybiskup	Białostocki	
i	Gdański

3.	 JE	Świątobliwy	Eliasz	II	
Patriarcha	Gruzji

4.	 Jan	Suchodoła
5.	 Lena	Ławniczuk
6.	 Aleksander	Sołowianowicz

LAUREACI	ORDERU	ŚWIĘTYCH	BRACI	SOŁUŃSKICH

Srebrny Order:

1.	 Jan	Smyk
2.	 Walentyna	MielnikNikołajuk
3.	 Aleksy	Mularczyk
4.	 Halina	Nazaruk
5.	 Marzanna	Grabarczyk
6.	 Beata	Żukowska
7.	 Urszula	MarciniakBagińska
8.	 Joanna	Jakimiuk
9.	 Ewa	Rygorowicz

http://bractwocim.pl/pl/2017/09/11/jubileusz-10-lecia-szkoly-w-bialymstoku/
http://bractwocim.pl/pl/2017/09/11/jubileusz-10-lecia-szkoly-w-bialymstoku/
http://bractwocim.pl/pl/2017/09/11/jubileusz-10-lecia-szkoly-w-bialymstoku/
http://bractwocim.pl/pl/2017/09/11/jubileusz-10-lecia-szkoly-w-bialymstoku/
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Z ŻYCIA KÓŁ BRACTWA

Białystok

Konkurs plastyczny  
„Życie i działalność  
Świętych Cyryla i Metodego –  
pierwszych nauczycieli  
Słowian” 

	 Białostockie	Koło	Bractwa	św.	
św.	Cyryla	i	Metodego	zorganizo-
wało	 „Wojewódzki	 Konkurs	 Pla-
styczny	 na	 przygotowanie	 albu-
mu	pt.	 „Życie	 i	 działalność	 Świę-
tych	Cyryla	i	Metodego		pierwszych	
nauczycieli	Słowian”.	Skierowany	
on	 został	 do	 dzieci	 i	 młodzieży	
szkolnej	w	województwie	Podla-
skim.
	 Uroczyste	 podsumowanie	
konkursu	wraz	z	wręczeniem	na-
gród	(ufundowanych	przez	Urząd	
Marszałkowski)	 miało	 miejsce	 6	
października	2017	r.	
	 Uroczystość	 rozpoczęła	 się	
odśpiewaniem	przez	zespół	„Ste-
bło”	 „Hymnu	 do	 Świętych	 Braci	
Sołuńskich”.	 Następnie	 prowa-
dzący	 spotkanie	 	 znany	 radio-
wiec	i	członek	Zarządu	Głównego	
Bractwa	Jan	Smyk	przywitał	zgro-
madzonych	gości	 na	 czele	 z	 Jego	
Ekscelencją	 Arcybiskupem	 Jaku-
bem,	 o.	 ihumenem	 Sergiuszem,	
kapłanami.	 Szczególnie	 gorąco	
powitał	 on	 uczestników	 konkur-
su	oraz	ich	artystycznych	opieku-
nów.
	 Wybrane	aspekty	z	działalno-
ści	 Świętych	 Braci	 przedstawił	
w	sposób	niezwykle	interesujący,	
w	 krótkiej	 prelekcji,	 o.	 diakon	
Piotr	Makal.	Twórcy	alfabetu	dla	
narodów	 słowiańskich	 –	 głagoli-
cy,	 dali	 niejako	 podstawę	 do	
ukształtowania	 języka	 cerkiew-
nosłowiańskiego.	 Język	 ten	 do	
dzisiaj	jest	„żywy”.
	 Słowa	 zadowolenia	 z	 organi-
zacji	 takiego	 konkursu	 wyraził	

władyka	 Jakub	 podkreślając,	 że	
w	 ten	 sposób	 Bractwo	 trafia	 do	
młodzieży	 szkolnej.	W	rezultacie	
wzbudzone	 zostało	 zaintereso-
wanie	 życiem	 i	 działalnością	 pa-
tronów	 Bractwa,	 co	 skutkowało	
przeniesieniem	 powyższego	 na	
formy	 plastyczne	 i	 przedstawie-
niem szerszemu audytorium. 
	 Kontynuując	 myśl	 i	 wspo-
mnienia	o	pierwszych	nauczycie-
lach	 Słowian	 należy	 pamiętać,	
że	 jako	 pierwsi	 przynieśli	 oni	 –	
już	w	 IX	w.,	 chrześcijaństwo	 	 na	
obecne	 ziemie	 polskie.	 Jest	 to	
dość	 znamienne,	 albowiem	 ofi-
cjalnie	 fakt	 ten	 uznawany	 jest	
jako	 późniejszy	 i	 to	 aż	 o	 sto	 lat.	
Celem	 konkursu	 było	 przybliże-
nie	więc	tych	faktów,	jak	też	drogi	

misyjnej	 Świętych	 Braci	 (uzna-
nych	także	za	patronów	Europy).	
Koło	białostockie	Bractwa	zorga-
nizowało	już	wcześniej,	tj.	w	rocz-
nicę	 1150lecia	 misji	 Świętych	
Braci,	konkurs	na	prace	plastycz-
ne,	 na	 który	 wpłynęło	 wówczas	
ok.	240	prac.	Obecny	konkurs,	jak	
przedstawił	to	Aleksy	Mularczyk,	
był	niejako	drugim	etapem,	przy	
czym	dotyczył	on	 formy	bardziej	
rozszerzonej,	tj.	opracowań	w	for-
mie	albumowej.	Wpłynęło	25	prac,	
które	zostały	przez	komisję	skru-
pulatnie	 ocenione	 i	 wyróżnione.	
Słowa	 podziękowania	 zostały	
skierowane	 do	 organizatorów,	
a	w	szczególności	do	siostry	Aliny	
Mikołajczuk,	 która	 przewodni-
czyła	tym	działaniom.	
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Bielsk Podlaski

	 Zwycięzcy	konkursu	otrzyma-
li	 okolicznościowe	 dyplomy,	 jak	
też	 nagrody	 rzeczowe,	 których	
wręczenia,	 wraz	 z	 udzieleniem	
błogosławieństwa,	dokonał	 arcy-
biskup	Jakub.	Stosowne	dyplomy	
otrzymali	 także	 opiekunowie	 –	
nauczyciele	dzieci	nagrodzonych.	
Większość	 uznanych	 tu	 prac	 zo-
stało	 opracowanych	 pod	 kierun-
kiem	 Ewy	 Siegień.	 Podkreślono	
także	 wyjątkowość	 i	 wysoki	 po-
ziom	 albumu,	 który	 został	 przy-
gotowany	 przez	 zdobywczynię	

I	miejsca	w	kat.	III,	Natalię	Sawi-
cką.
	 Kolejnym	 punktem	 uroczy-
stości	 był	 występ	 laureata	 mię-
dzynarodowych	festiwali		zespo-
łu	 „Stebło”,	 pod	 kierunkiem	 
matuszki	Anny	Misiejuk.	Usłysze-
liśmy,	 w	 pięknym	 wykonaniu,	
szereg	utworów	o	charakterze	re-
ligijnym,	co	ciepło	zostało	przyję-
te	przez	zebranych.
	 Po	 części	 oficjalnej	 przystą-
piono	 do	 oglądania	 przygotowa-
nej	wystawy	nagrodzonych	prac.	

	 Siostry	 z	 koła	 Bractwa	 przy-
gotowały	 dla	 zebranych	 poczę-
stunek	w	postaci	smacznych	ciast.	
Spotkanie	uznano	za	bardzo	sym-
patyczne,	 a	 także	 niezwykle	 po-
trzebne	dla	integracji	środowiska,	
z	 niezbędnym	 tu	 udziałem	 mło-
dzieży	szkolnej.	

Przewodniczący	zarządu	Koła
Aleksy	Mularczyk

	 9	sierpnia	2017	r	dość	 liczna	
grupa	,,bratczyków”	naszego	Koła	
uczestniczyła	 w	 św.	 Liturgii	 na	
uroczysku	 ,,Borowiska”	w	parafii	
Augustowo.	Wyjazd	był	związany	
ze	 świętem	wielkiego	męczenni-
ka,	uzdrowiciela	Pantelejmona.
	 10	 sierpnia	 2017	 r.	 Bractwo	
zorganizowało	 autokarowy	 wy-
jazd	do	Supraśla	na	święto	Supra-
skiej	Ikony	Matki	Bożej.	Uczestni-
czyła	 w	 nim	 50osobowa	 grupa	
składająca	 się	 w	 większości	 z	
,,bratczyków”	 naszego	 stowarzy-
szenia.	 Opiekunem	 duchowym	
był	o.	Eugeniusz	 Suszcz	 z	parafii	
w	Pasynkach.	W	drodze	do	Supra-
śla	 opowiadał	 on	 o	 sprawach	
związanych	 ze	 spowiedzią	 i	 pry-
czaszczeniem.	 Wyjazd	 upłynął	
w	bardzo	miłej	atmosferze.
	 13	 sierpnia	 2017	 r	 z	 okazji	
święta	 ,,Spasowskije	 Zapusty	
w Bielsku Podlaskim” nasze Bra-
ctwo	zaprezentowało	rękodzieła,	
wykonywane na warsztatach 
w	siedzibie	Bractwa.	Chętnych	za-
praszamy	do	uczestnictwa	w	war-
sztatach	w	każdy	wtorek	o	godz.	
14.00.
	 18	 sierpnia	 2017	 r.	 o	 godz.	
6.00	pielgrzymka	zorganizowana	
przez	 nasze	 koło	 wyruszyła	
z	 Bielska	 Podlaskiego	 w	 stronę	
św.	 Góry	 Grabarki,	 aby	 tak,	 jak	
w	 ubiegłych	 latach	 wziąć	 udział	

w	 święcie	 Przemienienia	 Pań-
skiego	 („Spasa”).	 Pielgrzymi,	
przybyli	 aż	 dwoma	 autokarami	
spędzali	 ten	 świąteczny	 dzień	
uczestnicząc	 w	 nabożeństwach	
i	 witając	 przybywające	 piesze	
piegrzymki.
	 Członkowie	 chóru	BRACTWO	
działającego	przy	naszym	Stowa-
rzyszeniu	 w	 godzinach	 wieczor-
nych,	 na	 stopniach	 polowego	 oł-
tarza,	 odśpiewali	 kilkadziesiąt	
pieśni	 paraliturgicznych,	 tak	 jak	
śpiewali	je	nasze	babcie	i	dzadko-
wie.	Spotkało	się	to	z	bardzo	du-
żym	 zainteresowaniem,	 liczba	
uczestniczących	osób	dochodziła	
do	 200.	 W	 nocnej	 porze	 śpiew	
roznosił	 się	 daleko	 poza	 mona-

sterskie	mury.	Mimo	później	pory,	
uczestnicy	nie	chcieli	się	rozcho-
dzić.	 Pomysłodawcą	 całego	
przedsięwzięcia	 był	 Jan	 Smyk,	
członek	 Zarządu	 Głównego	 Bra-
ctwa.
	 20	 sierpnia	 2017	 r.	w	 siedzi-
bie	Bractwa	przy	ul.	Mickiewicza	
36A	 odbyła	 się	 prezentacja	 wy-
stawy	 poświęconej	 cerkwiom	
Warszawy	 okresu	 międzywojen-
nego.	 Ekspozycja	 składała	 się	 ze	
starych	fotografii	cerkwi	oraz	mo-
zaik	 z	 Soboru	 św.	 Aleksandra	
Newskiego	rozebranego	w	1920	r.
	 Członkowie	 koła	 w	 Bielsku	
Podlaskim	dziekują	warszawskie-
mu	 oddziałowi	 Bractwa	 za	 udo-
stępnienie	wystawy.
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Piknik Organizacji  
Pozarządowych

9	września	2017	 r.	Bractwo	Pra-
wosławne	 św.	 św.	 Cyryla	 i	Meto-
dego	w	Bielsku	Podlaskim	zapre-
zentowało	się	na	Pikniku	Organi-
zacji	Pozarządowych	na	bielskich	
plantach.	Stoisko	cieszyło	się	du-
żym	 zainteresowaniem	 przyby-
łych	mieszkańców.

Bielscy działacze Bractwa  
w Brańsku

	 W	dniu	17.09.2017	r.	Bractwo	
św.	św.	Cyryla	i	Metodego	koło	te-
renowe w Bielsku Podlaskim zor-
ganizowało	 pielgrzymkę	 autoka-
rową	 do	 cerkwi	 w	 Brańsku	 na	
święto	 św.	 Symeona	 Słupnika.	
W	cerkwi	tej	znajduje	się	cudow-
na	 Tichońska	 ikona	Matki	 Bożej.	
Piękną	 cerkiew	 wybudowano	
w	2005	r.	i	jest	ona	uznaną	pereł-
ką	 lokalnej	 architektury.	 Mimo	
padającego	deszczu	i	zimna	wszy-
scy byli niezwykle zadowoleni 
z	pielgrzymki.

Michał	Górski
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Bielskie koło Bractwa na  
święcie w Skicie w Odrynkach

	 15	września	bielskie	koło	Bra-
ctwa	zorganizowało	wyjazd	auto-
karowy	 na	 święto	 św.	 św.	 Anto-
niego	 i	 Teodozjusza	 Kijowsko-
Pieczerskich	 w	 Odrynkach.	
Bratczykom	 towarzyszył	 o.	 Teo-
dor	 Wieremiejuk.	 Świątecznemu	
nabożeństwu	przewodniczył	me-
tropolita	 Sawa.	 Po	 nabożeństwie	
i	ciepłym	posiłku,	zbudowani	du-
chowo	pielgrzymi	wrócili	do	Biel-
ska	Podlaskiego.

Hajnówka

XXV lat działalności Koła 
Terenowego Bractwa św. św. 
Cyryla i Metodego w Hajnówce

	 23	 września	 2017	 r.	 miały	
miejsce	 uroczystości	 25lecia	
działalności	 hajnowskiego	 Koła	
Terenowego	Bractwa	 św.	 św.	 Cy-
ryla	 i	 Metodego.	 Rozpoczęła	 je	
Boska	Liturgia	w	Soborze	Świętej	
Trójcy	 w	 Hajnówce.	 O	 godzinie	
11.00	w	Hajnowskim	Domu	Kul-
tury	nastąpiło	uroczyste	otwarcie	
i	powitanie	gości	przez	przewod-
niczącą	 hajnowskiego	 Bractwa	 –	
Lucynę	 Ruszuk.	 Jako	 pierwszy	
głos	 zabrał	 przewodniczący	 Za-
rządu	 Głównego	 Bractwa	 Bazyli	
Piwnik.	 Były	 przemówienia,	 po-
dziękowania	 i	 wspomnienia….	
Multimedialną	 prezentację	 „25	
lat	działalności	Koła	w	Hajnówce”	
przedstawiła	Nela	Szczuka	–	wie-
loletnia	 działaczka	 Bractwa.	 Po	
prezentacji	 nastąpiło	 uroczyste	
wręczenie	 zasłużonym	 działa-
czom	Bractwa	odznaczeń	i	dyplo-
mów.	Orderem	 św.	Marii	Magda-
leny	 odznaczona	 została	 prze-
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wodnicząca	 Bractwa	 –	 Lucyna	
Ruszuk.	 Założyciel	 Koła	 Tereno-
wego	w	Hajnówce	–	Jan	Suchodo-
ła	 został	 odznaczony	 złotym	Or-
derem	Świętych	Braci	Sołuńskich,	
natomiast	 zasłużona	 działaczka	
Koła	 –	 Ewa	 Rygorowicz,	 srebr-
nym	Orderem	Świętych	Braci	So-
łuńskich.	 Wiele	 osób,	 w	 tym	
przedstawiciele	 władz	 samorzą-
dowych,	 otrzymało	 podziękowa-
nia	w	 formie	 dyplomów.	 Po	 roz-
daniu	nagród,	p.	Alla	Gryc	bardzo	
obrazowo	i	ciekawie	zaprezento-
wała	sylwetkę	o.	Antoniego	Dzie-
wiatowskiego,	 inicjatora	 i	pierw-
szego	opiekuna	duchowego	koła.
	 Wśród	 zgromadzonych	 gości	
obecni byli m.in. syn budownicze-
go	Soboru	Świętej	Trójcy	–	o.	Ser-
giusz	 Dziewiatowski,	 który	 jest	
proboszczem	 w	 parafii	 w	 Sos-
nowcu,	 władze	 samorządowe:	
starosta	 Powiatu	 Hajnowskiego	
Mirosław	 Romaniuk,	 burmistrz	
Miasta	Hajnówka	Jerzy	Sirak,	wójt	
Gminy	 Hajnówka	 Lucyna	 Smok-
tunowicz,	dyrektor	Liceum	Biało-

ruskiego	Igor	Łukaszuk	oraz	brat-
czycy	 z	 wielu	 Kół	 Terenowych	
Polski.
	 O	 godzinie	 13.00	 w	 Soborze	
Świętej	Trójcy	wystąpił	chór	pod	
dyr.	o.	Pawła	Korszaka.	Po	koncer-
cie	 o.	 Marek	 Jurczuk,	 opiekun	 
duchowy	Bractwa,	sprawował	pa-
nichidę	 za	 spokój	 dusz	 śp.	 abp.	
Mirona,	 o.	 Antoniego	 Dziewia-
towskiego,	o.	Tomasza	Lewczuka	
oraz	o.	Leonida	Szeszko.	Modlono	
się	 w	 krypcie,	 gdzie	 pochowany	
jest	o.	Antoni.	Tam	też	można	było	
obejrzeć	 wystawę	 –	 „Ksiądz	 mi-
trat	Antoni	Dziewiatowski	w	100.	
rocznicę	urodzin”,	która	przedsta-
wia	 fotografie	 i	 dokumenty	 ilu-
strujące	życie	 i	działalność	dusz-
pasterską	 o.	 Antoniego	 Dziewia-
towskiego.
	 Jubileuszowe	 spotkanie	 było	
okazją	 do	 poważnych	 podsumo-
wań	i	wspomnień.	25letnia	dzia-
łalność	Koła	Bractwa	w	Hajnówce	
odcisnęła	 pozytywny	 ślad	 na	 lo-
kalnej	 społeczności	oraz	na	całej	
naszej	Cerkwi.
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Pierwszy krestnyj chod  
ulicami Hajnówki

	 Z	błogosławieństwa	JE	Metro-
polity	 Sawy,	 15	 października,	 na	
święto	 ikony	 Matki	 Bożej	 ,,Nie-
oczekiwana	Radość”,	ulicami	Haj-
nówki	przeszedł	pierwszy	kresnyj 
chod	 (procesja).	 Jego	 pomysło-
dawcą	 był	 były	 hajnowianin,	
przewodniczący	 Zarządu	 Głów-
nego	–	Bazyli	Piwnik.	Była	to	za-
tem	inicjatywa	Bractwa,	którą	po	
długich	 przygotowaniach	 udało	
się	 urzeczywistnić.	 Radość	 była	
podwójna,	 bowiem	 zbiegła	 się	
z	powitaniem	w	katedrze	Świętej	
Trójcy	 nowego	 hajnowskiego	 bi-
skupa	–	Pawła.
	 W	toku	przygotowań	hajnow-
skie	 Bractwo	 przeprowadziło	
konsultacje	 z	 proboszczami	
wszystkich	 miejskich	 parafii.	 
Zatwierdzono	 trasę	 procesji,	 jak	
też	 treść	 specjalnego	 biuletynu,	
wydanego	na	tą	okazję	i	rozdawa-
nego	 w	 hajnowskich	 cerkwiach	
tydzień	wcześniej.	Poza	 informa-
cjami	o	święcie	oraz	idei	procesji,	
zawierał	on	także	życiorys	bisku-
pa	Pawła.
	 Bractwo	zorganizowało	auto-
bus,	 aby	 wierni	 mogli	 wyjechać	
spod	soboru	św.	Trójcy	do	cerkwi	
św.	 Dymitra,	 gdzie	 rozpoczynał	

się	kresnyj chod.	O	godz.	7.30	piel-
grzymi	 pod	 przewodnictwem	
o.	Marka	Jurczuka	rozpoczęli	piel-
grzymowanie,	śpiewając	cerkiew-
ne	hymny.	W	cerkwi	św.	Dymitra	
czekał	na	nich	o.	Jerzy	Ackiewicz,	
o.	 Jan	 Wołkowycki	 i	 mnóstwo	
wiernych.	 Po	 krótkiej	modlitwie,	
o	 godz.	 8.00	 procesja	 wyruszyła	
do	 cerkwi	 św.	 Jana	 Chrzciciela.	
Po	drodze	śpiewano	pieśni	parali-
turgiczne.	Przechodnie	zatrzymy-
wali	się	i	żegnali.	Widziałam	nie-
które	staruszki	stojące	przy	swej	
posesji	 płaczące.	 Odczuwało	 się	
podniosły	 nastrój,	 radość	 oraz	
modlitewną	jedność.	Wszyscy	by-
liśmy	 członkami	 jednej	 Cerkwi,	
nie	parafianami	tej	czy	innej	para-
fii.	 	 Po	 przybyciu	 do	 cerkwi	 św.	
Jana	Chrzciciela	pomodliliśmy	się	
przy	mogile	wielkiego	pielgrzyma	
–	o.	Leonida	Szeszko	i	wraz	z	gru-
pą	kolejnych	pielgrzymów	ruszy-
liśmy	w	kierunku	soboru	św.	Trój-
cy,	 gdzie	witał	 nas	 biskup	Paweł	
w	 asyście	 duchowieństwa.	 Piel-
grzymi	 chcieli	 podziękować	 
Bogarodzicy	 za	opiekę	 i	 niebiań-
skie	wstawiennictwo,	za	to,	że	jak	
mówi	dziekan	o.	Michał	Niegiere-
wicz	 ,,żyjemy	 w	 takim	 miejscu,	
gdzie	 nie	 ma	 trzęsień	 ziemi,	 
powodzi,	huraganów…”

	 W	 pierwszy	 kresnym chodzie 
wzięło	 udział	 około	 1000	 osób.	
Pielgrzymkę	prowadzili	o.	Marek	
Jurczuk,	o.	Jan	Wołkowycki	i	o.	Jan	
Romańczuk.	 Brały	 w	 niej	 udział	
władze	 samorządowe:	 starosta	
powiatu	pan	Mirosław	Romaniuk	
z	rodziną	i	wójt	gminy	Hajnówka	
pani	 Lucyna	 Smoktunowicz.	 Szli	
z	 nami,	 łącząc	 się	 w	 modlitwie,	
prawosławni	 trzech	 parafii:	 lu-
dzie	 starsi,	młodzież	 i	dzieci,	 zu-
chy	 i	 harcerze.	 Wszyscy	 obecni	
odczuwali	 radość,	 że	 z	modlitwą	
na	ustach	i	śpiewem	mogli	przejść	
ulicami	miasta.	Wiele	 osób	 dzię-
kowało	Bractwu	za	zorganizowa-
nie	procesji.	Niektórzy	mówili,	że	
czekali	na	to	już	od	dawna	i	prosi-
li,	 aby	 organizować	 takie	 wyda-
rzenie co roku. 
	 Dodatkowo,	 dzięki	 pomysło-
wi	 i	 sponsoringowi	 proboszcza	
parafii	 św.	 Trójcy	 –	 o.	 Michała	
Niegierewicza,	 członkowie	 Bra-
ctwa	 częstowali	 wszystkich	 piel-
grzymów	 i	 wiernych	 bigosem,	
słodyczami	i	herbatą.
	 W	 imieniu	 całego	 Bractwa	
serdecznie	dziękuję	wszystkim	za	
wspólną	modlitwę	i	uczestnictwo	
w krestnym chodzie.

Przewodnicząca	hajnowskiego	Koła
Lucyna	Ruszuk

fot.	Przemysław	Ustyniuk
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Lublin

	 W	dniach	1621	 lipca	2017	r.	
kilkunastoosobowa	 grupa	 para-
fianek,	 działających	 w	 ramach	 
Lubelskiego	 Koła	 Terenowego	
Bractwa	 św.	 równych	 apostołom	
Cyryla	i	Metodego,	pod	przewod-
nictwem	 JE	 Arcybiskupa	 Abla	
uczestniczyła	 w	 pielgrzymce	 do	
Rumunii.	Trasa	przebiegała	przez	
obszar	 Transylwanii,	 okręgi	 Cluj,	
Alba	i	Hunedoara.	Odwiedziliśmy	
wspaniałe	 monastery,	 odbyliśmy	
audiencję	 u	 JE	 Andrzeja,	 Metro-
polity	 Cluj,	 Maramures	 i	 Salaju,	
a	także	mieliśmy	możliwość	mod-
litwy	 w	 ozdobionych	 pięknymi	
freskami	 cerkwiach	 Rumunii.	
Przez	wszystkie	 dni	 towarzyszył	
nam	o.	Michaił	Magial	z	Marmura	
(Rumunia),	 który	 był	 naszym	
przewodnikiem	i	tłumaczem.

Dzień I 
	 Pielgrzymkę	 rozpoczął	 mole-
bień	 w	 cerkwi	 pw.	 Przemienia	
Pańskiego	w	Lublinie,	 odsłużony	
przez	o.	Andrzeja	Łosia,	probosz
cza	 parafii.	 Następnie	 udaliśmy	
się	w	 kierunku	miasta	 Tulcik	 na	
Słowacji,	 gdzie	 mieliśmy	 pierw-
szy	nocleg.

Dzień II
	 Kolejnego	 dnia	 po	wspólnym	
śniadaniu	 wyruszyliśmy	 w	 kie-
runku	 Transylwanii.	 Po	 paru	 go-
dzinach	 naszym	 oczom	 ukazały	
się	malownicze	krajobrazy	Wyży-
ny	 Siedmiogrodzkiej.	 Widziałam	
ją	na	zdjęciach,	lecz	na	żywo	oka-
zała	się	być	jeszcze	piękniejsza.

Monaster Floresti
Kiedy	 dojeżdżaliśmy	 do	 pierw-
szego	monasteru	we	 Floresti,	 do	
naszych	 uszu	 dobiegł	 dźwięk	
dzwonów	i	stukanie	drewnianych	
kołatek	nazywanych	„biło	i	klepa-
ło”.	Naszego	Władykę	witała	pro-
cesja	 z	 chorągwiami.	 Archima-
dryta	 Dmitru	 Kobzaru,	 dziekan	
klasztorów	w	Cluj	oraz	przełożo-
na	 Monasteru	 pw.	 Opieki	 Matki	
Bożej,	Walerija	 skierowali	 słowa	
powitania	do	Władyki	Abla.	Nam	
do	 oczu	 napływały	 łzy	 wzrusze-
nia,	 jak	 piękne	 było	 to	 przyjęcie	
na	 rumuńskiej	 ziemi.	 Mogliśmy	
pokłonić	 się	 cudownym	 ikonom	
w	 cerkwi,	 a	 także	 relikwiom	 św.	
Mikołaja	Cudotwóry,	św.	Efrema	z	
Nea	Makri	oraz	św.	Jana	Ruskiego.	
Matuszka	Walerija	przybliżyła	hi-
storię	 monasteru	 oraz	 budowę	
sierocińca	 św.	 Onufrego	 na	 jego	
terenie.	 Uczestniczyliśmy	 także	
w	 obfitej	 kolacji	 przygotowanej	
przez	mniszki.

 Następnie	 wznieśliśmy	 mod-
litwę	w	Soborze	Katedralnym	Za-
śnięcia	Matki	Bożej	w	ClujNapo-
ca.	Jest	to	świątynia	wybudowana	
z	 inicjatywy	 biskupa	 Mikołaja	
Ivana	 w	 latach	 1923–1933,	 aby	
upamiętnić	zjednoczenie	Transyl-
wanii	z	pozostałymi	ziemiami	ru-
muńskimi	po	I	wojnie	światowej.	
W	2001	 r.	 JE	Bartłomiej	 ufundo-
wał	wykończenie	 cerkwi	piękny-
mi	mozaikami.	Od	2006	roku	jest	
katedrą	 metropolitarną.	 Potem	

udaliśmy	 się	 na	 spotkanie	 z	me-
tropolitą	 Andrzejem,	 podczas	
którego	poprosiliśmy	o	błogosła-
wieństwo.
	 Wieczorem	zostaliśmy	zapro-
szeni	na	wykwintną	kolację	w	lo-
kalnej	restauracji.	Wysłuchaliśmy	
przepięknego	wykonania	utworu	
operowego	Santa	Lucia	oraz	pieś-
ni narodowych.

Dzień III

	 We	 wtorek	 uczestniczyliśmy	
w	Świętej	Liturgii	w	męskim	mo-
nasterze	Sv.	Nicula.	Zwróciło	moją	
uwagę,	 że	 świeczniki	 odmiennie	
niż	 w	 Polsce	 znajdują	 się	 poza	
świątynią.	Pokłoniliśmy	się	ikonie	
św.	Nicolasa,	a	także	do	cudownej	
ikony	Matki	 Bożej.	W	 XIV	w.	 św.	
Nicolas	 żył	 na	 tych	 terenach	 i	 to	
od	 jego	 imienia	 nazwano	 potem	
zarówno	 wioskę	 jak	 i	 monaster.	
Początki	mistycznego	życia	dato-
wane	są	na	połowę	XVI	w.	W	1699	r.	
monaster	stał	się	ważnym	ośrod-
kiem	religijnym.	Ikona	Matki	Bo-
żej	płakała	przez	26	dni,	przepo-
wiadając	 smutne	 wydarzenia,	

Alba Iulia – metropolita Ireneusz

Katedra pw. Zaśnięcia Matki Bożej  
w Cluj-Napoca

Męski monaster Sv. Nicula

Relacja z pielgrzymki Bractwa CiM do Rumunii
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które	 dotknęły	 Rumunię.	 Piel-
grzymi	 od	 tego	 momentu	 zmie-
rzają	do	monasteru	niosąc	prośby	
o zdrowie i uwolnienie od wszel-
kich	trosk.	Obraz	Matki	Bożej	za-
początkował	 także	 charaktery-
styczny	 sposób	 pisania	 ikon	 na	
szkle,	a	w	Nicula	założono	pierw-
szą	 taką	 szkołę.	 Mogliśmy	 także	
zmówić	modlitwę	w	cerkwi,	która	
została	 przeniesiona	 na	 teren	
monasteru	z	pobliskiej	wioski	po	
pożarze	w	1974	r.	

Toga
 Następnym	 punktem	 progra-
mu	była	Toga.	Tam	czekał	na	nas	
obiad	 ufundowany	 przez	 mera	
miasta.	Burmistrz	zaprezentował	
nam	 fabrykę	 serów,	 gdzie	 skosz-
towaliśmy	 lokalnego	 ekologicz-
nego	specjału,	a	także	nowoczes-
ne	centrum	promocji	miasta.

 Mieliśmy	 napięty	 plan,	 więc	
szybko	 udaliśmy	 się	 w	 kierunku	
Turdy.	 Znajduje	 się	 tam	 żeński	
monaster	Mihai	Voda.	Podziwiali-
śmy	tworzenie	polichromii	w	cer-
kwi	 pw.	 Świętych	 Archaniołów	
Michała	i	Gabriela.	Budowę	klasz-
toru	rozpoczęto	w	2002	r.	z	inicja-
tywy	władyki	Bartłomieja	w	celu	
uczczenia	 pamięci	 Michała	 Wa-
lecznego	(Mihai	Viteazul).	Jest	on	
symbolem	 oporu	 przeciw	 Tur-
kom	 oraz	 jedności	 Rumunii.	 Zgi-

nął	w	walce	pod	Turdą	ponad	400	
lat	temu,	na	pamiątkę	tego	wyda-
rzenia	 wykonano	 pomnik,	 który	
mogliśmy	zobaczyć.

 Wieczorem	dotarliśmy	do	Alby	
Iulii,	 która	 okazała	 się	 być	 nie-
zwykle urokliwym miasteczkiem 
położonym	 nad	 rzeką	 Maruszą.	
Nocleg	 spędziliśmy	 w	 żeńskim	
monasterze	 Opieki	 Matki	 Bożej.	
Na	 jego	 terenie	 znajduje	 się	 cer-
kiew Chrystusa Pantokratora.

Dzień IV

	 Kolejnego	 dnia	 rano	 dotarli-
śmy	do	Ramet.	Klasztor	otoczony	
górami	 Trascau	 stanowił	 najbar-

dziej	 malowniczy	 krajobraz,	 jaki	
dotychczas	widziałam.	Kiedy	po-
dążaliśmy	 ścieżkami	 kolorowych	
ogrodów	otoczeni	 zabytkową	ar-
chitekturą,	 nasze	 serca	 się	 rado-
wały.	Zwiedziliśmy	żeński	mona-
ster,	którego	początki	sięgają	XIII	
w.	 czyniąc	 go	 jednym	 z	 najstar-
szych	w	Rumunii.	Jest	on	jednym	
z	 niewielu	 klasztorów,	 które	 po-
zostały	 prawosławne	w	XVIII	w.,	
kiedy	 austriacka	 armia	 generała	
von	Buccowa	najechała	Rumunię.	
W	 cerkwi	 św.	 św	 Piotra	 i	 Pawła	
pokłoniliśmy	 się	 ikonie	 i	 relik-
wiom	św.	Gielasia.	Był	on	przeło-
żonym	 monasteru	 oraz	 arcybi-
skupem	 Transylwanii	 w	 XIV	 w..	
Odwiedziliśmy	 także	 bogate	mu-
zeum,	 w	 którym	 podziwialiśmy	
kolekcję	etnograficzną,	ikony,	haf-
towane	stroje.

 Tego	dnia	mogliśmy	także	zo-
baczyć	 Katedrę	 Koronacyjną	
Świętej	Trójcy.	Została	ona	wznie-
siona	w	celu	upamiętnienia	zjed-
noczenia	 Transylwanii	 z	 Rumu-
nią,	 które	 miało	 miejsce	 w	 Alba	
Iulia.	Budowa	trwała	tylko	9	mie-
sięcy.	 Związana	 jest	 z	 koronacją	
Ferdynanda	 I.	 Wnętrze	 świątyni	
zdobią	wspaniałe	freski	przedsta-
wiające	 sceny	 biblijne,	 świętych	
a	także	ważne	wydarzenia	i	boha-
terów	m.in.	 Michała	Walecznego	
związanych	 z	 historią	 Rumunii.	
W	świątyni	znajduje	się	kopia	sły-
nącej	cudami	ikony	„Dostojno	jest	
–	 Godnym	 jest”.	 Jednemu	 z	mni-
chów	na	Atosie	 objawił	 się	 arch.	
Gabriel	i	palcem	na	kamieniu	na-
pisał	 słowa	 modlitwy	 „Dostojno	
jest”,	 aby	mogli	wychwalać	Boga.	

Żeński monaster Mihai Voda w Turda

Żeński monaster Opieki Matki Bożej  
w Alba Iulia

Żeński monaster w Ramet

Katedra koronacyjna pw. Świętej Trójcy 
w Alba Iulia



Biuletyn Informacyjny 3/201724

W	tej	katedrze	odbyła	się	także	w	
2011	 r.	 kanonizacja	 Symeona	
(Stefana),	 który	 doprowadził	 do	
wydania	 pierwszego	 rumuńskie-
go	przekładu	Nowego	Testamen-
tu.	Katedra	Koronacyjna	jest	tak-
że	 siedzibą	 abp.	 Ireneusza,	
zwierzchnika	 Alba	 Iulia.	 Otrzy-
maliśmy	 tutaj	 błogosławieństwo	
oraz	wysłuchaliśmy	poruszające-
go	kazania.	Władyka	mówił	o	ży-
ciu	 wiecznym,	 o	 dobrych	 uczyn-
kach,	 które	 nas	 do	 niego	 dopro-
wadzą,	 o	 miłości	 do	 bliźniego.	
Przekazywał	 wiedzę	 w	 sposób	
niezwykle	 ekspresyjny	 ze	 szcze-
rym	uśmiechem	na	twarzy,	a	usły-
szane	słowa	były	słodyczą	dla	na-
szych dusz.
	 Mieliśmy	 także	 chwilę	 czasu	
na	 spacer	 po	 zabytkowym	 Alba	
Iulia.	W	małym	miasteczku	roze-
grała	się	ważna	część	historii	Ru-
munii.	 To	 tutaj	 został	 podpisany	
akt	 zjednoczenia.	 Znajduje	 się	
także	grób	Anny	Jagiellonki.
	 Wieczorem	 udaliśmy	 się	 na	
kolację	 do	 Devy	 na	 zaproszenie	
JE	Guryja,	arcybiskupa	Devy	i	Hu-
nedoary.	 Jest	 to	miasto	położone	
w	 okręgu	 Hunedoara,	 w	 którym	
znajduje	się	20	monasterów.

Dzień V

 W	czwartek	uczestniczyliśmy	
w	 obchodach	 święta	 proroka	
Eliasza	w	 katedrze	 pw.	 Świętego	
Mikołaja.	Boską	Liturgię	celebro-
wali:	abp	Abel,	abp	Guryj	oraz	abp	
Emilian.	 Rumuński	 śpiew	 litur-
giczny	 zachwycił	 nas.	 Po	 nabo-
żeństwie	 podziwialiśmy	 olśnie-
wające	 wnętrze	 centrum	 diece-
zjalnego,	 w	 którym	 przyjął	 nas	

Katedra Świętego Mikołaja w Deva

i	 obdarował	 podarunkami	 abp	
Guryj.

	 Następnie	odwiedziliśmy	mo-
naster	 Prislop	 położony	 w	 ma-
lowniczych	 Karpatach	 Wschod-
nich.	 Jego	 historia	 sięga	 1393	 r.	
czyniąc	go	jednym	z	najstarszych	
w	Rumunii.	W	XVI	w.	restaurowa-
no	monaster,	ofiarowując	czynią-
cą	cuda	ikonę	Matki	Bożej.	W	XVI-
II	w.	na	rozkaz	gen.	Buccowa	pod-
palono	 cerkiew.	 Pozostał	 obraz	
ukazujący	 Jana	 Ewangelistę,	 któ-
ry	 mogliśmy	 zobaczyć	 nad	 wej-
ściem	do	świątyni.	Od	tego	wieku	
monaster	 znalazł	 się	 w	 rękach	
grekokatolików.	Dopiero	w	1948	
r.	powrócił	na	 łono	prawosławia.	
Wtedy	do	Prislop	przybył	o.	Arse-
niusz	Boca	i	rozpoczął	odbudowę.	

Żeński monaster Prislop

Mnich	 posiadał	 dar	 jasnowidze-
nia;	 odwiedzały	 go	 tysiące	 ludzi.	
Stało	się	 to	powodem	prześlado-
wań	 przez	 komunistyczne	 wła-
dze.	Obecnie	trwa	proces	kanoni-
zacyjny	o.	Arseniusza.	Od	1989	r.	
jest	 to	 żeński	monaster.	 Podczas	
pobytu	 w	 klasztorze	 byliśmy	 na	
grobie	 o.	 Arseniusza.	 Piliśmy	
wodę	z	cudownego	źródełka.	Za-
skoczyła	 nas	 ogromna	 liczba	
kwiatów,	 które	 jak	 się	 okazało	
przynoszą	wierni	w	podziękowa-
niu	za	wysłuchane	modlitwy.

 Następnie	 górskimi	 drogami	
zmierzaliśmy	w	kierunku	męskie-
go	monasteru	Crisan.	Klasztor	za-
chwycił	krajobrazem,	a	szczegól-
nie	chwytał	za	serce	staw	z	tysią-
cem	 nenufarów,	 który	 nigdy	 nie	
zamarza.	 Życie	monasterskie	 za-
częło	tętnić	tutaj	w	XVI	w.	Nieste-
ty	 w	 XVII	 w.	 klęska	 żywiołowa	
zrównała	 wszystko	 z	 ziemią.	
W	 1992	 r.	 o.	 ihumen	 Wissarion	
rozpoczął	odbudowę.	W	tak	krót-
kim	okresie	czasu	powstał	wspa-

Męski monaster Crisan
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niały	 kompleks	 monastyczny.	
Obecnie	 jest	 tu	 20	 mnichów.	 
Odwiedziliśmy	cerkiew	Narodze-
nia	Bogarodzicy,	a	także	pokłoni-
liśmy	 się	 moszczom	 –	 m.in.	 św.	
Marii	Magdaleny	i	św.	Katarzyny.	
Mnisi	 przygotowali	 dla	 nas	 wy-
śmienitą	kolację.

Pożegnania
 W	piątek	wyruszyliśmy	w	kie-
runku	Polski.	Po	policzkach	spły-
wały	łzy	podczas	pożegnań.	Spot-
kaliśmy	się	z	ogromną	gościnnoś-

cią	 i	 serdecznością.	 Spędziliśmy	
wspaniały	 tydzień	w	 cudownych	
miejscach	 Rumunii.	 Obrazy	 mo-
nasterów	 na	 długo	 pozostaną	
żywe	w	naszej	pamięci.

Podziękowania
 Składamy	 szczególne	 podzię-
kowania	na	ręce	JE	Władyki	Abla	
za	możliwość	doświadczenia	i	zo-
baczenia	tak	wspaniałych	miejsc.	
Dziękujemy	o.	Michałowi	za	opie-
kę,	 pomoc,	 tłumaczenie	przez	 co	
mogliśmy	 przyswoić	 tak	 wiele	

cennych	 informacji	 o	 Rumunii.	
Słowa	 wdzięczności	 kierujemy	 
do	 JE	 Guryja,	 arcybiskupa	 Devy	 
i	 Hunedoary,	 który	 okazał	 nam	
ogromną	 gościnność.	 Podzięko-
wania	składamy	także	dla	wszyst-
kich,	którzy	okazali	nam	serdecz-
ność	i	pomoc	podczas	pielgrzym-
ki	do	Rumunii.

Tekst:	Aleksandra	Filipiuk,	 
fotografie:	S.	Wyspiański

Poznań

	 W	kole	Bractwa	CiM	w	Pozna-
niu	rozpoczęły	się	zajęcia	z	języka	
cerkiewnosłowiańskiego.	 Omó-
wione	 zostały	 plany	 i	 ustalone	
terminy.	 Zajęcia	 będą	 odbywały	
się	co	dwa	tygodnie,	po	niedziel-
nej	 Liturgii.	 Zapraszamy	wszyst-
kich	 chętnych.	Więcej	 informacji	
można	 uzyskać	 w	 poznańskim	
kole. 
Harmonogram	spotkań:
15	października 
29	października 
12	listopada 
26	listopada 
10	grudnia 
21 stycznia
	 Z	inicjatywy	koła	Bractwa	CiM	
rozpoczęliśmy	comiesięczny	cykl	
spotkań	 z	 o.	 mitratem	 Pawłem	
Minajewem.	 Pierwsze	 spotkanie	
odbyło	się	w	dzień	święta	Opieki	
Bogurodzicy.	 Na	 tym	 spotkaniu	
o.	 Paweł	 przedstawił	 informacje	
na temat nowo mianowanych bi-
skupów	oraz	historię	święta	i	jego	
tradycji.	 Po	 spotkaniu	 odprawio-
ny	został	akatyst	ku	czci	Boguro-
dzicy.
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Z ŻYCIA NASZEJ  SZKOŁY

Rozpoczęcie roku szkolnego 

	 4	 września	 zainaugurowali-
śmy	nowy	rok	szkolny.	Dzień	roz-
poczęliśmy	 św.	 Liturgią,	 której	
przewodniczył	opiekun	duchowy	
szkoły,	 o.	 Michał	 Czykwin.	 Na-
stępnie	 dyrektor	 szkoły,	 pani	
Lena	 Ławniczuk,	 powitała	 do-
tychczasowych	i	nowych	uczniów	
oraz	 ich	 rodziców	 podczas	 spot-
kania	 na	 sali	 gimnastycznej,	 na	
której	 mogliśmy	 również	 wysłu-
chać	ważnych	informacji	dotyczą-
cych	bezpieczeństwa	dzieci	i	mło-
dzieży	przekazanych	przez	dziel-
nicowego	 asp.	 szt.	 Dariusza	
Łazewskiego.	Uroczystość	zakoń-
czyła	 się	 spotkaniami	 uczniów	
z	wychowawcami	w	salach	lekcyj-
nych.
	 W	nowym	roku	szkolnym	ży-
czymy naszym uczniom wytrwa-
łości	i	wielu	sukcesów.

Bezpieczna droga do szkoły

	 Dnia	 11	 września	 2017	 r.	
w	świetlicy	szkolnej	w	ramach	ak-
cji	 „Bezpieczna droga do szkoły” 
odbyło	 się	 spotkanie	 uczniów	
klas I-III z dzielnicowym Dariu-
szem	 Łazewskim	 z	 Komendy	
Miejskiej	w	Białymstoku.
	 W	 czasie	 spotkania	 policjant	
rozmawiał	z	dziećmi	o	podstawo-
wych	zasadach	bezpieczeństwa	w	
ruchu	drogowym	oraz	jak	niebez-
pieczne	mogą	być	spotkania	z	nie-
znajomymi.	 Dzielnicowy	 zwrócił	
uwagę	 dzieci	 na	 obowiązek	 uży-
wania	 elementów	 odblaskowych	
podczas	poruszania	się	poza	tere-

nem	 zabudowanym	 oraz	 po	
zmierzchu.	Dzieci	mogły	też	obej-
rzeć	 prezentację	 multimedialną	
przygotowaną	 przez	 policjanta.	
Uczniowie	 czynnie	 uczestniczyli	
w	 spotkaniu,	 aktywnie	odpowia-
dali	 na	 zadawane	 pytania	 oraz	
dzielili	się	swoimi	spostrzeżenia-
mi. 
	 Na	 koniec	 spotkania	 dzielni-
cowy	 przekazał	 wszystkim	 dzie-
ciom	odblaskową	opaskę	na	rękę	
oraz	 książkę	 edukacyjną	 „Mój	
przyjaciel	dzielnicowy”.
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Wojewódzki Konkurs  
Plastyczny w białostockim kole 
Bractwa
	 06.10.2017	r.	w	Centrum	Kul-
tury	 Prawosławnej	 został	 roz-
strzygnięty	Wojewódzki	Konkurs	
Plastyczny	pt.	„Życie	i	działalność	
Świętych	 Cyryla	 i	 Metodego	 –	
pierwszych	 nauczycieli	 Słowian”,	
którego	 organizatorem	 było	 Sto-
warzyszenie	Bractwo	Prawosław-
ne	św.	św.	Cyryla	 i	Metodego.	Na	
wstępie	 ks.	 diakon	 Piotr	 Makal	
przybliżył	 zgromadzonym	 żywot	
Świętych	braci.
	 Następnie	 z	 	 rąk	 Jego	 Eksce-
lencji	Najprzewielebniejszego	Ar-
cybiskupa	 Jakuba	nasi	uczniowie	
odebrali	 pamiątkowe	 dyplomy	
i	upominki:
I	miejsce	w	 I	 kategorii	wiekowej	
–	Julia	Winiewska
I	miejsce	w	II	kategorii	wiekowej		
–	Antonii	Romaniuk

II	miejsce	w	II	kategorii	wiekowej			
–	Mateusz	Cimoszuk
II	miejsce	w	 III	 kategorii	 wieko-
wej	–	Bartłomiej	Misiejuk
II	miejsce	w	 III	 kategorii	 wieko-
wej	–	Jakub	Sierocki

Dzieciaki sadzeniaki

	 12	 września	 br.	 uczniowie	
klasy	3a	rozpoczęli	cykl	warszta-
tów	 skierowany	 do	 dzieci	 z	 klas	
13	 szkoły	 podstawowej	 przygo-
towany	przez	Leroy	Merlin	Biały-
stok.	 	 Dzieci	 obejrzały	 prezenta-
cję	 na	 temat	 świata	 roślin.	 
Chętnie	 rozwiązywały	 zagadki	
i	odpowiadały	na	pytania	prowa-
dzącego,	 za	 co	w	nagrodę	za	po-
prawną	 odpowiedź	 otrzymały	
drobne	upominki.	W	części	prak-
tycznej	zajęć	nauczyły	się	przesa-
dzać	małe	rośliny	ozdobne.	W	na-
grodę	 otrzymały	 przesadzone	
przez	 siebie	 kwiaty.	 Radości	
z	 własnoręczne	 zasadzonych	 ro-
ślin	 nie	 było	 końca.	W	 projekcie	
uczestniczyly	także	pozostałe	od-
działy	klai	IIII.

	 Wszystkim	nagrodzonym	gra-
tulujemy	i	życzymy	dalszych	suk-
cesów.	Na	zakończenie	spotkania	
mogliśmy	 posłuchać	 pięknego	
śpiewu	w	wykonaniu	chóru	„Ste-
bło”.
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Pasowanie na czytelnika 

	 20.09.2017r.	 najmłodsi	 ucz-
niowie	klas	I	a	i	I	b	naszej	szkoły	
zostali	uroczyście	przyjęci	w	po-
czet	czytelników	Biblioteki	Szkol-
nej.
	 Dzieci	zapoznały	się	z	regula-
minem	obowiązującym	w	biblio-
tece	 i	mogły	pochwalić	się	swoją	
wiedzą	 na	 temat	 poszanowania	
książek.	Następnie	uczniowie	po-
znały	zasady	korzystania	ze	zbio-
rów	bibliotecznych.	Na	zakończe-
nie	 nowi	 czytelnicy	 złożyli	 przy-
rzeczenie,	 że	 będą	 kochać	 i	
szanować	 książki.	 Następnie	
wszyscy	zostali	pasowani	na	czy-
telników.	Na	pamiątkę	tego	wyda-
rzenia	 każde	 dziecko	 otrzymało	
okolicznościowy	dyplom	i	skrom-
ne	upominki. 	 Mamy	nadzieję,	że	od	tej	pory	każdy	pierwszak	będzie	często	odwie-

dzał	bibliotekę	i	rozbudzi	w	sobie	potrzebę	czytania	oraz	poznawania	
nowych	bohaterów	książkowych.

	 Dziesięć	 lat	 temu	 na	 mapie	
edukacyjnej	Białegostoku	pojawi-
ła	 się	 nowa	 placówka	 –	 Niepub-
liczna	Szkoła	Podstawowa	św.	św.	
Cyryla	i	Metodego.
	 Hymnem	 do	 świętych	 Braci	
Sołuńskich	 wykonanym	 przez	
chór	 szkolny	 5	 września	 w	 Tea-
trze	 Dramatycznym	 im.	 A.	 Wę-
gierki	w	Białymstoku	rozpoczęły	
się	uroczyste	obchody	dziesięcio-
lecia	placówki.
	 Przybyli	 dostojni	 goście:	 JE	
Najprzewielebniejszy	 Jakub,	 Ar-
cybiskup	 Białostocki	 i	 Gdański,	
Konsul	 Generalny	 Republiki	 Bia-
łoruś	w	Białymstoku	Alla	Fedoro-
va,	 Podlaski	 Kurator	 Oświaty	 Ja-
dwiga	 Szczypiń,	 zastępca	 prezy-
denta	 Białegostoku	 Zbigniew	
Nikitorowicz.	JE	Wielce	Błogosła-
wionego	Sawę,	Metropolitę	War-
szawskiego	 i	 całej	 Polski	 repre-
zentował	 o.	 prot.	 dr	 Doroteusz	
Sawicki,	Marszałka	Województwa	
Podlaskiego	 –	 dyrektor	 Departa-
mentu	 Kultury	 Urzędu	 Marszał-
kowskiego	Anatol	Wap,	 a	Dyrek-

Jubileusz 10-lecia szkoły Bractwa w Białymstoku
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tor	Departamentu	Edukacji	Urzę-
du	Miejskiego	w	Białymstoku	–	pani	
Anita	 Żukowska.	 Swoją	 obecnoś-
cią	 zaszczycili	 nas:	 wieloletnia	
dyrektor	Departamentu	Edukacji	
UM	 –	 pani	 Lucja	 Orzechowska	
oraz	współzałożyciel	 i	 przyjaciel	
Szkoły	–	pan	Aleksander	Sosna.	W	
uroczystości	 uczestniczyli	 rodzi-
ce	i	sympatycy	naszej	placówki.
	 Pani	 Dyrektor	 Lena	 Ławni-
czuk	serdecznie	przywitała	zgro-
madzonych.	 Następnie	 głos	 za-
brał	p.	Bazyli	Piwnik	–	Przewod-
niczący	 Zarządu	 Głównego	
Bractwa	św.	św.	Cyryla	i	Metode-
go,	organu	prowadzącego	Szkołę.	
W	 swoim	wystąpieniu	 Przewod-
niczący	 podziękował	 wszystkim,	

dzięki	 którym	 placówka	 rozpo-
częła	 funkcjonowanie	 i	może	da-
lej	 realizować	 swoje	 powołanie:	
„Gdybym	mógł,	uścisnąłbym	rękę	
każdemu,	 każdemu	 osobiście	
bym	 podziękował.	 Nie	 udałoby	
się	jednak	dotrzeć	do	wszystkich.	
Bóg	jednak	doskonale	wie	o	każ-
dym,	nawet	najmniejszym	geście	i	
każdemu	 sprawiedliwie	 wyna-
grodzi	 ten	 trud.	 Ja	na	 tym	 forum	
raz	 jeszcze	 chylę	 czoła	 przed	
wszystkimi	 Wami	 i	 serdecznie	
dziękuję.”
	 Po	wprowadzeniach	gospoda-
rzy	 wszyscy	 obecni	 zapoznali	
się	 z	 działalnością	 Szkoły	 i	 jej	
osiągnięciami,	o	których	opowie-
dzieli	 prowadzący:	 Urszula	 Mar-

ciniak	 –	 Bagińska,	 nauczyciel	 ję-
zyka	 angielskiego	 oraz	 o.	 prot.	
Andrzej	 Misiejuk,	 od	 początku	
działający	 na	 rzecz	 naszej	 pla-
cówki.	 Uczniowie	 i	 absolwenci	
przeżyli	 chwile	 radosnego	wzru-
szenia,	gdy	w	filmie,	przygotowa-
nym	przez	pana	Romana	Wasilu-
ka,	 mogli	 zobaczyć	 archiwalne	
nagrania	ze	swoim	udziałem.
	 Do	względności	czasu	nawią-
zał	 arcybiskup	 Jakub,	mówiąc,	 iż	
dziesięć	lat	to	niewiele,	jeśli	spoj-
rzy	się	na	historię.	Jednakże	dzie-
sięć	lat	w	życiu	młodego	człowie-
ka	to	rzeczywiście	dużo,	aby	móc	
ukształtować	 jego	 osobowość.	
Władyka	podziękował	wszystkim	
tym,	 dzięki	 którym	 szkoła	 zaist-
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niała	 i	 ma	 swoją	 stałą	 siedzibę.	
Szczególne	słowa	podziękowania	
skierował	 do	 Prezydenta	 Miasta	
Białegostoku	 Tadeusza	 Trusko-
laskiego.	 Arcybiskup	 pogratulo-
wał	 pani	 dyrektor	 Lenie	 Ławni-
czuk	 jubileuszu,	 życząc	 jedno-
cześnie	Bożego	błogosławieństwa	
na	następne	lata	funkcjonowania	
placówki.	 Metropolita	 Sawa	 nie	
mógł	przybyć	na	uroczystości,	ale	
w	swoim	liście,	odczytanym	przez	
o.	Doroteusza	Sawickiego,	pogra-
tulował	 i	 podziękował	 obecnym	
oraz	 byłym	 nauczycielom	 trudu	
edukacji	 „przyszłej	 elity	 naszej	
Cerkwi	i	narodu”.	W	części	oficjal-
nej	 jubileuszowej	 gali	 z	 gratula-
cjami	 wystąpili	 także	 dostojni	 
goście,	 którzy	 podkreślali	 wyjąt-
kowość	 Szkoły.	 Wspominano	
o	 początkowych	 trudnościach,	 
jakie	 z	 czasem	 przerodziły	 się	
w	znaczące	sukcesy.	Podkreślono	
ogrom	pracy	przy	realizacji	wielu	
projektów	 lokalnych,	 krajowych	
i	międzynarodowych.
	 Jubileusz	szkoły	był	też	okazją	
do	 wręczenia	 nagród	 –	 złotych	
i	 srebrnych	 Orderów	 Świętych	
Braci	Sołuńskich.	Odznaczenie	to	
powołało	 Stowarzyszenie	 Bra-
ctwo	Prawosławne	św.	św.	Cyryla	
i	Metodego	w	sierpniu	2017	r.	Za-
rząd	 Główny	 odznaczył	 złotym	

orderem	 JE	 Metropolitę	 Sawę,	
JE	 Arcybiskupa	 Jakuba,	 dyrektor	
szkoły	 –	 Lenę	 Ławniczuk	 oraz	
Aleksandra	 Sołowianowicza.	
Srebrnym	 natomiast:	 Walentynę	
MielnikNikołajuk,	 Jana	 Smyka,	
Aleksego	Mularczyka,	Halinę	Na-
zaruk,	 Beatę	 Żukowską,	 Urszulę	
MarciniakBagińską,	 Joannę	 Jaki-
miuk	oraz	Marzannę	Grabarczyk.
	 W	kolejnej	części	zaprezento-
wali	 się	 uczniowie	 i	 absolwenci	
Szkoły:	 Katarzyna	 i	 Marta	 Waś-
kowskie	 z	 piosenką	 „Ada,	 to	 nie	
wypada”,	Sofia	Tokajuk		i	Aleksan-
dra	Romaniuk	zaśpiewały	piosen-
kę	„Say	something”,	a	stypendyst-
ka	Prezydenta	Miasta	Białegosto-
ku	 Maria	 Sawicka	 przepięknie	
wykonała	 utwór	 z	 repertuaru	
Anny	 Jantar	 „Żeby	 szczęśliwym	
być”.	 Sergiusz	 Romaniuk	 –	 sty-
pendysta	Ministra	Kultury	i	Dzie-
dzictwa	 Narodowego	 oraz	 nasz	
absolwent	zagrał	na	waltorni.	Ju-
bileusz	uświetnił	 również	zespół	
„Stebło”	złożony	z	byłych	 i	obec-
nych	 uczniów	 Szkoły,	 prowadzo-
ny	przez	matuszkę	Annę	Misiejuk.	
Zaprezentował	 się	 także	 szkolny	
zespół	 taneczny	 oraz	 chór	 ucz-
niów,	 absolwentów,	 rodziców	
i	nauczycieli	pod	kierunkiem	pani	
Ali	Kamieńskiej.

Foto.	M.Surynowicz,	I.	Łozowik
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA  
W BIELSKU PODLASKIM

Festyn w Szczytach

	 W	niedzielę	17	września	dzie-
ci	 wchodzące	 w	 skład	 zespołu	
„Lanok”	 wystąpiły	 na	 festynie	
„Wieraśniowyja	 Sustreczy	 w	
Szczytach”.	 Dzieci	 zaprezentowa-
ły	 wiązankę	 tańców	 i	 piosenek.	
Miłym	zaskoczeniem	był	wspólny	
występ	z	mamami.	W	ich	wykona-
niu	publiczność	obejrzała	tanecz-
ną	 wersję	 „Jechał	 Jaś	 na	 kani”,	
wspólny	 występ	 przyniósł	
wszystkim	wiele	 radości	 i	 satys-
fakcji.	Powtórzymy	to	jeszcze	raz!

Alpaki

	 19	 września	 na	 przedszkol-
nym	 placu	 zabaw	 gościły	 zwie-
rzęta	zwane	alpakami.	Są	to	zwie-
rzęta	przypominające	nieco	lamę,	
ale	mniejsze	od	niej	i	budową	cia-
ła	 bardziej	 podobne	 do	 owcy.	
Dzieci	 dowiedziały	 się	 o	 ich	 po-
chodzeniu,	 zwyczajach,	 mogły	 je	
pogłaskać	i	nakarmić	trawką.	

Andersen PO-SWOJOMU

	 Nasze	przedszkole	 już	od	kil-
ku	lat	współpracuje	z	panią	Joan-
ną	 Troc,	 aktorką	 i	 organizatorką	
festiwalu	ODE.	W	ramach	 tej	 im-
prezy,	25	września	dzieci	wysłu-
chały	bajki	Andersena	„po	swojo-
mu”.	 Takie	 spotkania	 przybliżają	
dzieciom	 naszą	 białoruską	 „ho-
workę”.	Mamy	nadzieję,	 że	 kiedy	
dorosną,	będą	umiały	rozmawiać	
„po	swojomu”.	

Wizyta w Filharmonii

	 5	września,	po	śniadaniu,	naj-
starsza	 grupa	 przedszkolaków	
z	naszego	przedszkola	i	z	siostrza-
nego	z	Hajnówki	udała	się	do	Bia-
łostockiej	 Filharmonii	 na	 Jubile-
usz	 Xlecia	 Niepublicznej	 Szkoły	
Podstawowej	 im.	 św.	 św.	 Cyryla	
i	Metodego.
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA W HA JNÓWCE

Światowy Dzień Morza

28	września	przedszkolaki	 świę-
towały	 „Światowy	Dzień	Morza”. 
Tego	 dnia	 w	 ubraniach	 domino-
wał	morski	kolor.	Wybraliśmy	się	
także	w	podróż	po	morzu,	w	któ-
rym	napotkaliśmy	kolorowe	ryb-
ki	oraz	muszelki.	Szum	fal	i	śpiew	
mew	 towarzyszył	 nam	 podczas	
zajęć.	Nie	zabrakło	i	„sztormu	na	
morzu”:),	 pływania	 w	 głębinach	
oraz	dryfowania	wśród	morskich	
fal.	 Naszymi	 statkami	 sterowali	
piraci.	Każdy	przedszkolak	otrzy-
mał	 pamiątkowe	 rybki,	 a	 także	
dyplomy	 za	 aktywny	 udział	 
w	 zabawach	 zorganizowanych	
w	przedszkolu.

Ogólnopolski Dzień  
Przedszkolaka

	 20	września	w	naszym	przed-
szkolu	od	rana	było	wesoło	i	czer-
wono	 –	 bo	 dzisiejszy	 dzień	 to	
święto	Przedszkolaków.	Z	tej	oka-
zji	dzieci	przyszły	do	przedszkola	
w	czerwonych	bluzeczkach,	a	tak-
że	zabrały	dobry	humor	i	uśmie-
chy na twarzach. Przedszkole od-
wiedził	wyjątkowy	gość	 	klown,	
który	urozmaicił	i	umilił	dzieciom	

zabawę.	Były	tańce,	zawody	spor-
towe,	zabawy	z	chustą	animacyj-
ną	 i	 zabawy	 dźwiękonaśladow-
cze.	Każdy	przedszkolak	za	aktyw-
ny	 udział	 otrzymał	 Medal	 Super	
Przedszkolaka.	 Na	 deser	 dzieci	
zajadały	się	goframi	z	bitą	śmieta-
ną	i	kolorowymi	drażami.
	 Wszystkim	 przedszkolakom	
życzymy	szczęśliwego	dzieciństwa,	
radości,	 miłości,	 szczęścia,	 przy-
gody,	zabawy,	przyjaciół,	a	przede	
wszystkim	dużo	zdrówka.
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Międzynarodowy Dzień Kropki

	 15	 września	 uroczyście	 ob-
chodziliśmy	 Międzynarodowy	
Dzień	 Kropki.	 Tego	 dnia	 wszyst-
kich	przedszkolaków	bez	wyjątku	
ubrania	wypełnione	były	koloro-
wymi	kropkami.	Na	zajęciach	po-
znaliśmy	 genezę	 tego	 święta.	
Uważnie	wysłuchaliśmy	 opowia-
dania	 jak	 to	 zwyczajna	 kropka	
zmieniła	świat	małej	dziewczynki	
o	 imieniu	 Vashti.	 Historia	 ta	
uświadomiła	przedszkolakom,	że	
każdy	z	nas	ma	jakieś	ukryte	zdol-
ności,	 talenty,	 które	 gdzieś	 tam	
drzemią	głęboko	i	czekają	na	na-

sze	odkrycie.	Tak	jak	nasza	boha-
terka	szukaliśmy	naszych	mocnych	
stron	by	podnieść	poczucie	war-
tości	wszystkich	przedszkolaków.	
Tego	 dnia	 również	 dostrzegali-
śmy	kropki	 tam,	 gdzie	wcześniej	
nikt	 na	 nie	 nie	 zwracał	 uwagi.	
Okazało	się,	że	kropki	towarzyszą	
nam	w	naszym	codziennym	życiu.	
Są	w	literce	„i”,	kropkach	biedron-
ki,	 a	 nawet	 zdobią	 kapelusz	mu-
chomora.	 W	 grupie	 maluszków	
z	pomocą	pań	dzieci	zrobiły	cza-
peczki,	 które	 były	 ozdobione	
kropkami.	 Tego	 dnia	 w	 przed-
szkolu	było	 szczególnie	dużo	 za-
bawy,	radości	i	uśmiechu.

Pielgrzymka do cerkwi

	 28	 września,	 wybraliśmy	 się	
z	o.	Markiem	Jurczukiem	do	cerkwi	
na	 krótką	 modlitwę.	 Jak	 zawsze	
radośnie	 powitał	 nas	 proboszcz	
parafii	 Narodzenia	 św.	 Jana	
Chrzciciela	 –	 o.	 Jan	 Romańczuk.	
Dzieci	podeszły	do	ikon,	pomodli-
ły	 się	 i	 z	uśmiechami	wróciły	do	
przedszkola.
	 Dziękuję	 z	 całego	 serca	 na-
szym	 wspaniałym	 duchownym	
o.	Markowi	Jurczukowi	oraz	o.	Ja-
nowi	Romańczukowi	za	wsparcie	
przedszkola	 oraz	 wspaniałą	
współpracę.

Rozpoczęcie nowego  
roku przedszkolnego

	 1	września	2017	r.	rozpoczęli-
śmy	 rok	 przedszkolny.	 To	 drugi	
rok	 funkcjonowania	 naszego	
Przedszkola.	W	poprzednim	roku	
zaczynaliśmy	pracę	z	szóstką	dzie-
ci,	obecnie	zagościło	ich	w	naszym	
przedszkolu	 prawie	 czterokrot-
nie	więcej	(22).
	 Podczas	 uroczystej	 inaugura-
cji	 roku	 przedszkolnego	 obecni	
byli:	 najważniejsi,	 czyli	 nasze	
dzieci	 oraz	 ich	 rodzice,	 o.	Marek	
Jurczuk	(katecheta),	o.	Jan	Barsz
czewski	 –	 opiekun	 duchowy	

przedszkola	 oraz	 zaprzyjaźniony	
z	 naszą	 placówką	 o.	 Jan	 Romań-
czuk.	Oczywiście	nie	zabrakło	na-
uczycieli	 –	 pani	 Eweliny,	 a	 także	
pani	 Marzeny,	 która	 zaczyna	
z	nami	swoją	przygodę.	Nowy	rok	
rozpoczęliśmy	wspólną	modlitwą.	
Następnie	wszystkich	gości	powi-
tała	 pani	 Dyrektor.	 Życzyła	 dzie-
ciom	 –	 pięknej	 przygody,	 pełnej	
radości,	uśmiechu,	nowych	przy-
jaźni,	a	rodzicom	–	dobrej	współ-
pracy	 z	 przedszkolem,	 zaufania	
i zadowolenia ze swoich dzieci.
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Drodzy Bracia i Siostry!

Już niedługo rozpocznie się akcja 
rozliczania rocznych zeznań po-
datkowych i każda organizacja po-
żytku publicznego (OPP) zachęca 
do przekazania 1% swojego podat-
ku na swoją działalność. Bractwo 
św. św. Cyryla i Metodego jest 
pierwszą prawosławną organiza-
cją, która uzyskała status OPP.  
Od kilkunastu lat, bez zastrzeżeń, 
dzięki Waszej, Drodzy Bracia i Sio-
stry, pomocy Bractwo może reali-
zować działania statutowe.

W ubiegłych latach, dzięki Bożej 
pomocy i Waszemu wsparciu:
• Zorganizowaliśmy pielgrzymkę 

relikwii św. równej apostołom 
Marii Magdaleny, cząsteczki 
Drzewa Krzyża Chrystusowe-
go oraz ręki św. Spirydona.  
Pobyt świętości w Polsce spot-
kał się z ogromnym odzewem 
chrześcijan różnych wyznań.

• Wyremontowaliśmy pomiesz-
czenia placówek szkolnych 
prowadzonych przez Bractwo: 
Zespołu Szkół Niepublicznych 
św. św. Cyryla i Metodego, 
Niepublicznego Przedszkola nr 
1. im. św. mł. Gabriela w Biel-
sku Podlaskim oraz Niepub-
licznego Przedszkola im. św. 
św. Cyryla i Metodego w Haj-
nówce.

• Przekazaliśmy darowizny rze-
czowe i wspomogliśmy osoby 
potrzebujące, uczące się, pra-
wosławne parafie i monastery.

• Co roku, w ramach Wszechni-
cy Kultury Prawosławnej orga-
nizowaliśmy prelekcje, które 
spotkały się z szerokim odze-
wem wśród mieszkańców Bia-
łegostoku.

„Dlaczego 1% na Stowarzyszenie”

• Wydaliśmy kilka płyt z muzyką 
cerkiewną i filmów, dokumen-
tujących przyjazd relikwii św. 
Marii Magdaleny i św. Spirydo-
na.

• Przekazywaliśmy do rąk czytel
ników nasz kwartalnik „Biule-
tyn Informacyjny”.

• Wydaliśmy i wspomagaliśmy 
wydawanie książek i albumów.

• Oprócz tego wsparcie finanso-
we, które otrzymaliśmy od 
Państwa – dzięki wpłatom z 1% 
 pomogło nam przeprowadzić 
wiele działań związanych za-
równo ze sferą duchową, kul-
turalną jak i materialną.

 Mimo wielu trudności, zwłasz-
cza finansowych, nasze plany na 
kolejny rok są bardzo ambitne. 
Po woli Bożej chcemy rozszerzyć 
naszą działalność edukacyjną. 
Czekają nas także wyzwania zwią-
zane z remontami i doposażeniem 
placówek edukacyjnych – miejsc, 
gdzie bardzo dużo czasu spędza 
nasza młodzież i dzieci.
 Będziemy organizować prelek-
cje i wykłady – w szczególności na 
terenach wiejskich. Wciąż dociera-
ją do nas prośby o pomoc – chcemy 
pomagać potrzebującym i prze-
znaczać środki na dotacje celowe. 

Dalej zamierzamy wydawać ,,Biu-
letyn Informacyjny” i przekazywać 
go na ręce Naszych Czytelników.
 Trwają przygotowania do piel-
grzymki kolejnej świętości – relik-
wii św. męcz. Jerzego Zwycięzcy. 
Jest on wielkim świętym i cudo-
twórcą.
 Wszystkie nasze plany wyma-
gają jednak nakładów finanso-
wych, a ich realizacja będzie możli-
wa, jeśli pomożecie nam Bracia 
i Siostry zdobyć potrzebne środki 
poprzez ofiarowanie nam 1% po-
datku. Bardzo dziękujemy Wam za 
wsparcie naszych planów, bo do-
tyczą nas wszystkich. Nasza przy-
szłość, to odpowiedni rozwój  
naszych dzieci – pomóżmy im 
wzrastać w wierze i rozwijać się 
w nauce.

Za przekazaną wszelką pomoc 
SPASI GOSPODI!

Przypominamy także o możliwości 
odpisania darowizny przekazanej 
na rachunek bankowy naszego 
Bractwa:

Tylko darowizny przekazane do 
końca grudnia będzie można  
odliczyć od dochodu za rok 2017!
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WSZECHNICA  
KULTURY PRAWOSŁAWNEJ 

2017/2018

Spotkanie z Panią  
Anną Radziukiewicz,  
autorką książki  
„Bliski mi Wschód”

Akcja „Wisła” (1947)  
i jej znaczenie dla Kościoła 
prawosławnego w Polsce  
w przeszłości i współcześnie
dr Grzegorz Kuprianowicz,  
historyk

Spowiedź i jej znaczenie  
w życiu człowieka.  
Praktyczny wymiar  
sakramentu
biskup supraski dr hab.  
Andrzej (Borkowski),  
Uniwersytet w Białymstoku

Białorusini i Podlasie,  
prelekcja połączona z pre-
zentacją książki: „Historia 
Białorusinów Podlasia”
dr hab. Oleg Łatyszonek, 
prof. UwB

SPOTKANIA  
ODBYWAJĄ SIĘ  

w Centrum Kultury  
Prawosławnej Diecezji  
Białostocko-Gdańskiej  
w Białymstoku,  
ul. św. Mikołaja 5.  

WSTĘP WOLNY

Wszechnica Kultury  
Prawosławnej organizowana 
jest przez” 
•  Prawosławną Diecezję  

Białostocko-Gdańską, 

•  Katedrę Teologii Prawosławnej 
Uniwersytetu w Białymstoku 

•  Zarząd Główny Bractwa  
Prawosławnego św. św.  
Cyryla i Metodego.

Sekty jako zagrożenie  
dla współczesnego  
człowieka
ks. dr Andrzej Lewczak,  
Parafia prawosławna św.  
Marii Magdaleny  
w Warszawie

Monaster św. Marii i Marty 
na św. Górze Grabarce;  
70 lat życia i modlitwy
igumenia Hermiona 
(Szczur), przełożona  
Monasteru na Grabarce  

Genealogia –  
„Korzenie rodzinne”
Eugeniusz Siemieniuk,  
członek Towarzystwa  
Genealogicznego

23 października 2017 r., 
godz. 18.00

27 listopada 2017 r., 
godz. 18.00

26 lutego 2018 r.,  
godz. 18.00

29 stycznia 2018 r., 
godz. 18.00

30 kwietnia 2018 r., 
godz. 18.00

28 grudnia 2017 r.,  
godz. 18.00

26 marca 2018 r., 
godz.18.00
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