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21 września, goszczący w Polsce patriarcha Aleksandrii 
i całej Afryki Teodor II odznaczony został Złotym 
 Orderem Świętych Braci Sołuńskich. Odznaczenie, 
po Boskiej Liturgii z okazji święta Narodzenia Przenaj-
świętszej Bogarodzicy w Bielsku Podlaskim, wręczyli 
hierarsze członkowie Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia: Bazyli Piwnik, Jan Smyk i Jerzy Maleszewski. W swo-
im słowie, przewodniczący Zarządu Głównego Bazyli 
Piwnik podkreślił wielkie dzieło misyjne, jakie Patriar-
chat Aleksandrii prowadzi na całym kontynencie afry-
kańskim. Misje te – podobne do tych, które ponad tysiąc 
lat wcześniej prowadzili w Europie święci Cyryl i Meto-
dy, dają wielkie duchowe plony.

W czasie uroczystego obiadu patriarcha odznaczył or-
derem św. Cyryla Lukarisa Przewodniczącego Zarządu 
Głównego Bractwa – Bazylego Piwnika. Order ten to wy-
jątkowa nagroda, bowiem Cyryl Lukaris (patriarcha 
Aleksandrii, a później Konstantynopola) wspierał dzia-
łalność Cerkwi prawosławnej na terenach Rzeczypo-
spolitej, kiedy siłą narzucana była Unia Brzeska. W tym 
samym czasie podobną działalność podjęły Bractwa 
Cerkiewne, na których spuściznę powołuje się Bractwo 
św. św. Cyryla i Metodego. 

Order  
dla Patriarchy
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Bractwa cerkiewne  
na terenie Wielkiego  
Księstwa Litewskiego  
w XVI-XVIII wieku, część III

Antoni MIRONOWICZ

 Oba stauropigialne bractwa 
cerkiewne (wileńskie i lwowskie) 
przyczyniły się do rozwoju bractw 
cerkiewnych w innych miastach. 
Do końca XVI w. bractwa prawo-
sławne powstały w Krasnymstawie 
i Rohatynie (1589), Brześciu, Gród-
ku i Gołogórach (1591), Przemyślu 
i Komarnie (1592), Bielsku, Haliczu 
i Lublinie (1594), Mohylewie i Starej 
Soli (1600) [1]. Na początku XVII w. 
bractwa cerkiewne zostały powo-
łane niemalże we wszystkich mia-
stach o mieszanej strukturze wy-
znaniowej (prawosławno-unicko-
-katolickiej). Bractwa stauropigial-
ne nie posiadały zwierzchności na 
zwykłymi bractwami, a jedynie 
zwyczajowe pierwszeństwo. Star-
szyzna bractw stauropigialnych 
udzielała innym bractwom mery-
torycznych porad, ale nie miała 
nad nimi prawa sądu i zwierzch-
ności. Prawo to należało do miej-
scowych biskupów. Bractwa stauro-
pigialne były jednakże obrońcami 
i opiekunami bractw zwyczajnych. 
Starszyzna bractwa wileńskiego 
i lwowskiego opracowywała statuty 
innym bractwom, informowała 

o ich prawach i obowiązkach, wspierała je finansowo i prawnie, zwłasz-
cza w procesach z władzami miejskimi i unitami. W sprawach ogólnocer-
kiewnych bractwa stauropigialne oczekiwały wsparcia bractw zwykłych 
[2]. 
 Przyjrzyjmy się bliżej strukturze wewnętrznej bractw cerkiewnych. 
Na czele bractw stali wybierani corocznie starostowie. Wybór starostów 
odbywał się w niedzielę antypaschy, to jest w dzień św. Tomasza. Staro-
stowie rozstrzygali spory i konflikty między członkami bractwa, sprawo-
wali nadzór nad życiem moralnym i religijnym. Starostowie prowadzili 
politykę bractwa i reprezentowali organizację wobec władz miejskich, 
cerkiewnych i państwowych. Starostowie bractwa zarządzali kasą orga-
nizacji. Jeden z nich miał klucz do pomieszczenia, w którym znajdowała 
się kasa, a drugi klucz do samej kasy. Pozostali dwaj starostowie rejestro-
wali dochody i wydatki bractwa. Starostowie zarządzali majątkiem bra-
ctwa, cerkwi i monasterów oraz zdawali coroczne sprawozdanie ze swej 
działalności na zebraniu ogólnym. Ważną formą ich działalności było roz-
strzyganie sporów między członkami bractwa, nadzór nad życiem du-
chowym i wykonywaniem przez nich obowiązków oraz przygotowywanie 
tematów na zebrania ogólne [3].
 Na zebraniach ogólnych, które odbywały się po niedzielnych nabo-
żeństwach, omawiano sprawy porządku wewnętrznego w bractwie, oce-
niano życie moralne jego członków, rozstrzygano między nimi spory, 
sprawy związane z działalnością szpitala, przytułku, domów starców, 
utrzymaniem brackich cerkwi, monasterów, szkół i drukarni. Na zebra-
niach dokonywany był podział środków finansowych na różne potrzeby 
bractwa. Ważne miejsce w obradach zajmowały problemy ogólnocer-
kiewne, sytuacja prawna Kościoła prawosławnego i ludności ruskiej 
w Rzeczypospolitej [4]. 
 Podstawowymi dochodami bractw cerkiewnych były ustalone wpłaty 
jego członków i innych osób spoza bractwa, dochody z kar za naruszenie 
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dyscypliny i statutu bractwa, zyski z sycenia miodu, dochody z działalno-
ści wydawniczej. Ponadto bractwa otrzymywały liczne darowizny, zapisy 
testamentowe na budowę lub remont świątyń brackich, utrzymanie chó-
ru, monasteru, szpitala, szkoły czy drukarni. W nadzwyczajnych sytua-
cjach organizowano zbiórki pieniędzy na rzecz bractwa wśród swych 
członków, wiernych, od innych bractw i środowisk [5]. 
 Hierarchia prawosławna nie była zadowolona z powstawania nowych 
bractw i przejmowania przez nie szkolnictwa cerkiewnego. Spór bractwa 
lwowskiego z biskupem lwowskim Gedeonem Bałabanem oraz uzyskanie 
przez niektóre bractwa praw stauropigialnych spowodowało osłabienie 
pozycji władyków ruskich. Na soborze prawosławnym w czerwcu 1594 r. 
w całości poświęconym problematyce bractw cerkiewnych obok ducho-
wieństwa uczestniczyli przedstawiciele bractw, m.in. wileńskiego, lwow-
skiego, brzeskiego, krasnostawskiego, holszańskiego, halickiego, biel-
skiego. Inicjatorami soboru byli członkowie bractwa wileńskiego i lwow-
skiego. Na soborze ustanowiono zasady organizacji i finansowania szkół, 
potwierdzono status prawny bractw, wyrażono zgodę na założenie bra-
ckich drukarni w Wilnie i we Lwowie oraz na budowę cerkwi brackiej 
przy monasterze Św. Trójcy w Wilnie [6]. O stosunku części duchowień-
stwa do reformatorskiej polityki bractw najlepiej świadczy fragment kro-
niki monasteru barkułabowskiego. Pod rokiem 1592 zapisano: „poczali 
sobory pomiestnyje cziniti, to jest u miestie Wilenskom, bractwa nauczo-
nych ludiej do siebie na poratunak pribawili, z miesta Lwowskogo Grigo-
ria Rohayńca i Stefana Zyzanija. Tyje silnuju i wielikuju wojnu z rymlany 
miewali, nie tolko na ratuszach i pry rynku, po dorohach, no i po środku 
cerkwi, siwtoju wojnu, potarczku wielikuju miewali. Jakoż im Hospod 
Boh protiw ich uporow wielikich i zmyszlenych ustawow i zakonow niko-
li nie pomoh i nie pomożet. Tohoże czasu poczali wo Lwowie, u miestie 
Wilenskom, u Briestiu szkoły nauki wydawati, bractwo jakojeś ustanow-
lati” [7]. Z powyższego wynika, że kronikarz monasteru barkułabowskie-
go niechętnie odnosił się do bractw cerkiewnych.
 Bractwa cerkiewne odegrały ważną rolę w dziejach Kościoła prawo-
sławnego w Rzeczypospolitej. Bractwa zajmowały się przeważnie spra-
wami religijnymi i filantropijnymi. Niektóre z nich utrzymywały szpitale, 
opiekowały się wdowami i sierotami, udzielały kredytów swoim zuboża-
łym członkom, organizowały wspólne uroczystości świeckie i religijne. 
Ważnym zadaniem bractw była opieka nad cerkwią oraz troska o utrzy-
manie duchownych i służby cerkiewnej. W końcu XVI i w ciągu XVII w. 
stały się one głównymi ośrodkami opozycji antyunijnej. Bractwa, po przej-
ściu na unię bądź katolicyzm wielu prawosławnych rodów magnackich, 
stały się obok Kozaczyzny główną siłą wspierającą politycznie i material-
nie swoją Cerkiew. Wyrazem tego zjawiska były liczne fundacje i zapisy 
możnych prawosławnych na rzecz cerkwi oraz zaangażowanie w obronie 
praw swego Kościoła. 
 Odpowiedzią bractw cerkiewnych i części możnowładców ruskich na 
hasła unijne w końcu XVI w. było wzmocnienie działalności oświatowej 
i wydawniczej wśród wyznawców prawosławia. Reformatorska postawa 

bractw cerkiewnych i przywileje 
stauropigialne uzyskane od pa-
triarchy konstantynopolitańskiego 
Jeremiasza II i antiocheńskiego Jo-
achima wywołały niepokój wśród 
hierarchii ruskiej. Nadanie praw 
stauropigialnych bractwom zakłó-
ciło dotychczasowy ustrój Kościoła 
prawosławnego. Stauropigia bra-
ctwa lwowskiego i wileńskiego 
podważała autorytet miejscowych 
biskupów w Kościele, a społeczno-
ści świeckiej wyznaczała nową rolę. 
Synody diecezjalne były zdomino-
wane przez konflikty z bractwami 
i  pierwszymi próbami reform 
w  Cerkwi. Propozycja uzyskania 
miejsc w senacie, zapowiedź uwol-
nienia od krępującej opieki bractw 
stauropigialnych i naciski ze strony 
króla skłoniły część episkopatu 
prawosławnego do opowiedzenia 
się za unią kościelną. Wejście pod 
jurysdykcję papieską uniezależnia-
ło hierarchów od władzy patriar-
szej i reformatorskiej działalności 
bractw.

„Bractwa zajmowały 
się przeważnie spra-
wami religijnymi i 
filantropijnymi. Nie-
które z nich utrzymy-
wały szpitale, opieko-
wały się wdowami i 
sierotami, udzielały 
kredytów swoim 
zubożałym członkom, 
organizowały wspólne 
uroczystości świeckie 
i religijne.”
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 Duże znaczenie na postawę hie-
rarchii ruskiej miały postanowie-
nia synodu z 1594 r. Synod uznał 
Gedeona Bałabana winnym w spo-
rze z bractwem lwowskim, a me-
tropolita Michał Rahoza ekskomu-
nikował władykę. Podjęto szereg 
postanowień reformujących życie 
wewnętrzne Cerkwi. Reformy do-
tyczyły szkolnictwa parafialnego 
i  statusu bractw cerkiewnych 
w Kościele. Postanowienia synodu 
umacniały pozycję bractw kosztem 
władzy biskupiej. Tymczasem bi-
skup włodzimierski Hipacy Pociej 
i łucki Cyryl Terlecki przygotowali 
projekt unii, który z poprawkami 
Michała Rahozy zaakceptował Zyg-
munt III Waza. Król tłumaczył się 
brakiem kompetencji do podjęcia 
tak ważnej decyzji w sprawie miejsc 
w senacie. Pod wpływem monar-
chy metropolita zwołał synod do 
Brześcia na dzień 12 czerwca 1595 r., 
na którym ułożono dwa adresy do 
papieża Klemensa VIII i króla Zyg-
munta III. W pierwszym adresie bi-
skupi ruscy prosili papieża o wzię-
cie ich pod swoją obediencję z za-
gwarantowaniem niezmienności 
liturgii wschodniej i obrzędów cer-
kiewnych. Jeszcze na jesieni 1595 r. 
doszło do spotkania władyków Hi-
pacego Pocieja i Cyryla Terleckiego 
z królem. Podczas spotkania Zyg-
munt III zobowiązał się do nada-
wania katedr biskupich wyłącznie 
Rusinom. Król zagwarantował 
wszystkie punkty projektu, poza 
przyznaniem władykom miejsc w 
senacie. Problemem tym miał się 
zająć sejm Rzeczypospolitej [8]. 
Jednocześnie monarcha potwier-
dził prawa i przywileje wielu bra-
ctwom cerkiewnym stanowiącym 
wówczas główny bastion opozycji 
antyunijnej.

 Po uzyskaniu informacji o ustaleniach krakowskich zdecydowane 
działania przeciwko projektowanej unii podjął Konstanty Ostrogski. 
Książę w liście okrężnym ostrzegał duchowieństwo i wiernych przed bi-
skupami „zdrajcami” i wzywał do walki z unią [9]. Obok księcia Ostrog-
skiego przeciwko unii wystąpiły środowiska zakonne, bractwa cerkiew-
ne, a zwłaszcza wileńskie bractwo stauropigialne. Bractwo wileńskie 
i prawosławni członkowie magistratu wileńskiego 13 lipca 1959 r. zwrócili 
się do przywódcy protestantów na Litwie, wojewody Krzysztofa Radzi-
wiłła z prośbą o pomoc przeciwko zmuszaniu ich do przejścia pod „po-
słuszeństwo papieża rzymskiego”. Wojewoda wileński Krzysztof Radzi-
wiłł wraz z wojewodą mińskim Janem Abramowiczem zaprosili księcia 
Konstantego Ostrogskiego na synod protestantów do Torunia w sierpniu 
1595 r. I choć przywódca prawosławnych książę Ostrogski osobiście nie 
wziął w nim udziału, to na synodzie doszło do zbliżenia między prawo-
sławnymi a protestantami oraz ustalono wspólną strategię walki o zacho-
wanie tolerancji wyznaniowej w Rzeczypospolitej [10]. Strona prawo-
sławna zyskała sojusznika w działaniach przeciwko planowanej unii.
 Realizując ustalenia zawarte w projekcie unijnym, Zygmunt III Waza 
orędziem z 14 czerwca 1596 r. wezwał duchowieństwo i wiernych Kościo-
ła prawosławnego do odbycia synodu, na którym uroczyście ogłoszona 
zostałaby jedność Kościoła rzymskiego z greckim. Przeciwko przygoto-
wywanemu synodowi wypowiedzieli się patriarcha aleksandryjski Mele-
cjusz Pigas, jego wysłannik egzarcha Cyryl Lukarys i protosyngiel tronu 
patriarszego w Konstantynopolu Nicefor, a w kraju — większość ducho-
wieństwa i wiernych Kościoła prawosławnego. W liście do księcia Ostro-
gskiego z 30 sierpnia 1596 r. patriarcha Melecjusz Pigas wezwał wszyst-
kich świeckich i duchownych do odrzucenia unii [11]. Strona prawosław-
na, przeciwna unii, postanowiła uczestniczyć w synodzie prosząc króla 
o zgodę na udział w nim innowierców i egzarchy Nicefora. Prawosławni 

BRACTWA CERKIEWNE NA TERENIE WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO ... cz. III

Konstanty Ostrogski
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prosili też panującego o możliwość 
odwołania się do sejmu, gdyby ob-
rady zakończyły się niepowodze-
niem i nie przyjęto żadnego stano-
wiska w sprawie unii.
 Ostatecznie w Brześciu odbyły 
się dwa synody – unijny z udziałem 
metropolity i biskupów odstępców 
oraz prawosławny – antyunijny. 
W  skład synodu antyunijnego we-
szli biskup lwowski Gedeon Bała-
ban i biskup przemyski Zachariusz 
Kopysteński, egzarcha patriarchy 
carogrodzkiego Nicefor, egzarcha 
patriarchy aleksandryjskiego Cyryl 
Lukarys, metropolita białogradzki 
Łukasz, kilku biskupów i archi-
mandrytów spoza granic Rzeczy-
pospolitej. W obozie prawosław-
nym przebywało również dziesię-
ciu archimandrytów (kijowsko-pe-
czerski, supraski, piński, 
dermański, dubieński, drohobuski, 
ławryszowski, peresopnicki, ste-
pański i smolnicki), szesnastu pro-
topopów i ponad 200 przedstawi-
cieli niższego kleru. Spośród 
przedstawicieli świeckich w syno-
dzie uczestniczył książę Konstanty 
Ostrogski, jego syn, wojewoda wo-
łyński Aleksander, kniaź Jerzy Dru-
cki-Horski, kasztelan nowogrodzki 
Aleksander Połubiński, stolnik wo-
łyński Andrzej Bohowityn, podko-
morzy kamieniecki Adam Bohowi-
tyn sędzia ziemi łuckiej Fiodor 
Czaplicz, cześnik łucki Fiodor Ru-
decki, sędzia grodzki wołyński De-
mian Hulewicz i inni. Z miast naj-
więcej przedstawicieli przysłały 
następujące bractwa cerkiewne: 
wileńskie – 8, bielskie – 5, lwowskie 
– 3. Ponadto przybyła duża grupa 
przedstawicieli szlachty prawo-
sławnej i mieszczan z 15 okręgów 
miejskich i powiatów: lwowskiego 
(3), wileńskiego (4), bielskiego, piń-

św. Melecjusz Pigas

Cyryl Lukaris
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skiego, brzeskiego, podhajeckiego, 
halickiego, kijowskiego, sokalskie-
go, bracławskiego, kamienieckie-
go, włodzimierskiego, mińskiego, 
słuckiego i łuckiego [12]. Skład 
uczestników obu synodów, zgodnie 
z prawem kanonicznym Cerkwi, 
legalnym i prawomocnym w podej-
mowaniu decyzji czynił jedynie 
obóz antyunijny.  Argument ten po-
siadał moralne znaczenie dla 
uczestników soboru prawosławne-
go. Sobór prawosławny w Brześciu 
miał znamiona soboru lokalnego 
i był reprezentowany przez ducho-
wieństwo i świeckich. Udział laika-
tu i duchowieństwa różnego 
szczebla był nie tylko praktyką koś-
cielną, ale wręcz tradycyjnym pra-
wem Cerkwi prawosławnej, po-
twierdzonym przez patriarchów. 
Synod prounijny, odrzucając praw-
ny udział elementu świeckiego, 
odrzucił zasadniczą cechę ustroju 
Cerkwi prawosławnej − soboro-
wość. Synod ten przyjął pogląd 

Kościoła łacińskiego, że sprawa unii leży wyłącznie w kompetencji bisku-
pów. Zasada ta nie miała nic wspólnego z ustrojem wewnętrznym Koś-
cioła wschodniego [13].
 W obozie prawosławnym pozostała większa część duchowieństwa 
i wiernych z dwoma biskupami (przemyskim − Michałem Kopysteńskim 
i lwowskim − Gedeonem Bałabanem). Postanowienia synodu unijnego 
przyjęła większość byłej hierarchii cerkiewnej i część duchowieństwa. 
Duchowieństwo zakonne zajęło postawę antyunijną, a świeckie przeważ-
nie opowiedziało się za swymi biskupami, na co wskazuje liczny udział 
protopopów (namiestników) z diecezji lwowskiej i przemyskiej w soborze 
prawosławnym. Przeciwko unii wypowiedzieli się również liczni du-
chowni z diecezji, których ordynariusze podpisali akt unii kościelnej. 
Przeciwko unii opowiedzieli się wszyscy obecni na synodzie posłowie 
szlachty prawosławnej z Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jed-
noznaczne stanowisko zajęli mieszczanie ruscy, a zwłaszcza przedstawi-
ciele bractw cerkiewnych, podpisując się gremialnie pod postanowienia-
mi soboru prawosławnego [14].
 Po unii brzeskiej (1596) katolicka Rzeczpospolita zaczęła coraz bardziej 
dystansować się od kultury prawosławnej. Unia brzeska podważyła głów-
ny element podstawy kultury ruskiej, opierający się na duchowej jednoś-
ci z Bizancjum. Do istniejącego układu katolicko-prawosławnego doszedł 
jeszcze jeden element pośredni, zawieszony między dwoma tradycjami. 
Inicjatorzy unii błędnie liczyli, że jej atrakcyjność spowoduje odejście 
Rusinów od prawosławia. Jednak na przekór oczekiwaniom upadek kul-
tury prawosławnej nie nastąpił, lecz wprost przeciwnie nawet rozpoczął 
się jej rozwój w nowych formach, bardziej dostosowanych do XVII-wiecz-
nej rzeczywistości. W rezultacie unia brzeska obróciła się nie przeciwko 
prawosławiu jako takiemu, ale przeciwko prawosławiu w Rzeczypospoli-
tej. W efekcie przyniosła ona niewielkie korzyści Kościołowi rzymskoka-
tolickiemu, ale nie rozwiązała żadnego problemu wewnętrznego kraju. 
W Polsce dystans elit katolickich wobec kultury ruskiej i prawosławia zo-
stał pogłębiony. Katolikowi nadal bliższy był protestant, wychowany 
w kulturze zachodniej, aniżeli Rusin, hołdujący tradycjom bizantyjskim, 
ale coraz bardziej powiązany z kulturą polską. Fakt ten dla społeczności 
prawosławnej miał też i pozytywne następstwa. Elity prawosławne ewo-
luowały w swej postawie kulturowej. Naciski unitów i katolików na ruskie 
prawosławie spowodowało mobilizację środowisk cerkiewnych. Pisma 
Stanisława Hozjusza, Benedykta Herbsta, Piotra Skargi czy Hipacego Po-
cieja sprowokowały do dyskusji nad wieloma kwestiami natury dogma-
tycznej, prawnej i obrzędowej. Polemika z unitami dała stronie prawo-
sławnej podstawę do opracowania przejrzystego wykładu własnej dok-
tryny religijnej i sprecyzowania własnej tożsamości kulturowej. Unicka 
odmiana kultury ruskiej wpłynęła na ukształtowanie się mechanizmów 
obronnych w kulturze prawosławnej Rzeczypospolitej. Kultura i oświata 
prawosławna z jednej strony stały się bardziej zaangażowane w polemiki 
religijne, z drugiej zaś coraz częściej sięgały po wzorce łacińskie.
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na duchowej jedności 
z Bizancjum. 
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 Przykładem tego nurtu w kulturze prawosławnej są liczne drukarnie 
i  szkoły zakładane przez bractwa cerkiewne. Postawa bractw cerkiew-
nych w pierwszej połowie XVII w. wpłynęła na zaangażowanie się magna-
terii i szlachty ruskiej w  mecenat kulturowy Kościoła prawosławnego. 
Proces ten najlepiej można zaobserwować na przykładzie patronatu 
możnych ruskich nad życiem monastycznym. Po unii brzeskiej Kościół 
prawosławny utracił kilka znaczących ośrodków zakonnych na rzecz unii, 
ale pojawiły się nowe liczne fundacje monasterów. Z badań nad monasty-
cyzmem wschodnim wynika, że większość klasztorów w I połowie XVII w. 
pozostawała przy prawosławiu. Kościół prawosławny zachował więk-
szość klasztorów w Kijowie, Wilnie, Czernihowie, Podhorcach, Pińsku, 
Turkowicach, Humaniu, Unijowie, Sokalu, Poczajowie, Podhorodyszczu, 
Mozyrze, Lwowie, Korsuniu, Brześciu, Bielsku i w ponad stu innych miej-
scowościach. Do połowy XVII w. powstało kilkadziesiąt nowych monaste-
rów na ziemiach ruskich Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego [15]. 

 W pierwszych latach po soborze 
brzeskim rozpoczęła się walka 
między unitami a prawosławnymi 
o cerkwie i monastery. Prawosław-
ni domagali się od króla prawnego 
uregulowania statusu Kościoła 
prawosławnego. Wielkim rozgło-
sem odbiła się sprawa utrudnień 
magistratu lwowskiego w budowa-
niu cerkwi brackiej. Budowę cer-
kwi finansował w 1599 r. hospodar 
mołdawski Jeremiasz Mohyła. 
Mimo dekretu królewskiego z 1598 r. 
zezwalającego bractwu na budowę 
nowej świątyni władze miejskie 
Lwowa czyniły przeszkody w reali-
zowaniu inwestycji bractwa. Wy-
darzenie to w sposób emocjonalny 
opisał kronikarz bractwa stauropi-
gialnego w 1600 r. Opis najtrafniej 

Jeremiasz  Mohyła
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utrudnień magistratu 
lwowskiego w budo-
waniu cerkwi brackiej. 
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sował w 1599 r. hospo-
dar mołdawski  
Jeremiasz Mohyła. 

Mimo dekretu królew-
skiego z 1598 r. zezwa-
lającego bractwu 
na budowę nowej 
świątyni władze  
miejskie Lwowa  
czyniły przeszkody 
w realizowaniu  
inwestycji bractwa.
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ukazuje rolę bractwa cerkiewnego 
we Lwowie. „Do okropności uci-
sków ze strony łacinników wymy-
ślono nowy znak pogardy. Magi-
strat rozkazał, ażeby każdy kapłan 
każdemu z dwunastu rajców dawał 
na święta po dwie kop jaj, po dwa 
kapłony, po dwa kołacze i po dwa 
grosze. A że wszystkie sprawy ty-
czące się obrządku lub narodu ru-
skiego opierały się o bractwo, 
przeto sprzeciwiło się toż tego ro-
dzaju nieprawnym żądaniom, lecz 
to bez skutku, daninę wymuszono, 
a pięciu starszych braci na dłuższy 
czas do więzienia wsadzono. 
Z wielkim kosztem starało się bra-
ctwo popierać sprawę z magistra-
tem w sądach dwornych, uzyskali 
nawet i pozew, lecz sprawa na 
nowo odrzucona” [16].
 Kolejnym etapem walki o po-
twierdzenie praw społeczności 
prawosławnej był sejm 1605 r. In-
strukcje sejmikowe ziemi halickiej, 
kijowskiej, wołyńskiej, łuckiej, 
wisznickiej, kaliskiej, poznańskiej, 
bełskiej i sandomierskiej zobowią-
zywały posłów prawosławnych 
i  protestanckich do uzyskania na 
sejmie potwierdzenia praw „Cer-
kwi greckiej”, zwrotu prawosław-
nym monasteru pieczerskiego 
i  rozstrzygnięcia sporu między 
metropolitą unickim Hipacym Po-
ciejem a wileńskim bractwem 
Św.  Ducha [17]. Metropolita Pociej 
uzurpował sobie prawo do objęcia 
jurysdykcji nad bractwem wileń-
skim. Z inicjatywy szlachty ruskiej 
wniesiony został projekt konstytu-
cji o „religii greckiej”. Według tego 
projektu król miał nadal rozdawać 
dostojeństwa i beneficja ludziom 
„religii greckiej” tak jak to czynili 
poprzedni monarchowie. Beneficja 
nadane uprzednio unitom miały 

pozostać w ich rękach dożywotnio. Zakładano równocześnie skasowanie 
wszelkich procesów i banicji w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim. 
Duchowni i świeccy nie mogli być zmuszani do posłuszeństwa innej wła-
dzy duchownej wbrew ich woli [18]. Projekt ten został przedstawiony kró-
lowi w izbie poselskiej, lecz nie zyskał jego aprobaty. Mimo że sejm nie 
uchwalił konstytucji potwierdzającej prawa Cerkwi, strona prawosławna 
uzyskała pewne korzyści. Na sejmie Hipacy Pociej zrzekł się pretensji do 
archimandrii pieczerskiej, którą na wniosek księcia Konstantego Ostrog-
skiego król nadał Jelisiejowi Pletienieckiemu. W  zamian strona unicka 
otrzymała dobra litewskie archimandrii pieczerskiej i monaster lesz-
czyński. Ponadto na sejmie Pociej uzyskał od Zygmunta III przywilej, 
w którym metropolicie unickiemu przyznano wyłączność jurysdykcyjną 
nad wyznawcami religii wschodniej. Sukcesem strony unickiej zakończył 
się również spór z bractwem wileńskim. Bractwo, wspierane przez księ-
cia Konstantego Ostrogskiego, nie uznawało Hiapcego Pocieja za metro-
politę i utrzymywało bliskie kontakty z patriarchatem konstantynopoli-
tańskim. Król zakazał bractwu budowania nowych świątyń i anulował 
swym dekretem z 1605 r. postanowienie Trybunału Litewskiego w Wilnie, 
zwalniające bractwo od posłuszeństwa metropolicie unickiemu. Monar-
cha zakazał podlegać władzy zagranicznej [19]. Pomimo takiego orzecze-
nia królewskiego bractwo wileńskie nie ustąpiło i wezwało metropolitę 
Pocieja na sąd sejmowy. Kwestie wyznaniowe znalazły swoje odbicie na 
zjeździe rokoszowym pod Lublinem (5-16 czerwca 1606 r.). Strona prote-
stancko-prawosławna zażądała od króla cofnięcia kasaty wyroków trybu-
nalskich w sprawie Pocieja z bractwem Św. Ducha i zaprzestania prześla-
dowania „religii greckiej”. Na sejmie 1606 r. posłowie protestanccy doma-
gali się utworzenia specjalnych sądów w sprawach o tumulty i przestęp-
stwa o charakterze religijnym.  Domagano się od króla cofnięcia 
postanowień dla bractwa wileńskiego. W projekcie konstytucji znalazł się 
ustęp domagający się zniesienia unii kościelnej [20]. Wobec zerwania sej-
mu konstytucja nie została uchwalona. Pod naciskiem rokoszan i posłów 
prawosławnych król obwarował konstytucją sejmową artykuły wiślickie 
dotyczące „wiary greckiej” i wydał 18 kwietnia 1607 r. specjalny dyplom 
potwierdzający prawa ludności prawosławnej [21]. Określenie zawarte 
w konstytucji, że odnosi się ona wyłącznie do „religii greckiej”, stało się 
powodem dalszego pogłębienia się rozdźwięku między prawosławnymi 
a  unitami. Dodatkowym źródłem konfliktów było potwierdzenie przez 
sejm praw stauropigialnych dla bractw lwowskiego i wileńskiego, wyj-
mujących je tym samym spod biskupiej jurysdykcji. Rezultatem tego po-
stępowania było nie wpuszczenie przez mieszczan do Wilna biskupa uni-
ckiego i wydalenie unitów z miasta. Wydarzenia te wywołały nowe kon-
flikty wyznaniowe w Wilnie.
 Rozruchy wyznaniowe w Wilnie spowodowały, że król ponownie w spo-
rze między Pociejem a bractwem wileńskim opowiedział się za metropo-
litą kijowskim. Zygmunt III Waza zakazał magistratowi miasta uznawania 
archimandryty monasteru Św. Trójcy za zwierzchnika nad ludnością pra-
wosławną. Ponowna sprawa przed trybunałem litewskim potwierdziła 
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zależność bractwa wileńskiego bezpośrednio od patriarchy carogrodz-
kiego. Ponowny sąd królewski zadworny z 1607 r. nakazał prawosławnym 
posłuszeństwo unickiemu metropolicie Pociejowi, ale decyzji tej nie 
uznało bractwo wileńskie. Prawosławnym mieszkańcom Wilna za zgodą 
króla odebrano cerkiew katedralną i inne świątynie przekazując je pod 
władzę Pocieja [22]. Decyzje te wywołały dalsze konflikty wyznaniowe. 
Stauropigialne bractwo wileńskie wzięło na siebie główny ciężar obrony 
praw i majątków Kościoła prawosławnego.
 Zasadnicze zmiany w Cerkwi prawosławnej nastąpiły w 1608 r., 
po śmierci księcia Konstantego Ostrogskiego, który był największym kti-
torem „Cerkwi greckiej” w Rzeczypospolitej. Rolę tę przejmowała na sie-
bie Kozaczyzna i bractwa cerkiewne. Bractwa zakładały szkoły, drukar-
nie, szpitale dla ubogich, wydawały pisma polemiczne i księgi liturgiczne. 
Kozaczyzna, w końcu XVI w. indyferentna religijnie, w pierwszej połowie 
następnego stulecia stała się obrońcą praw ludności prawosławnej [23]. 
Bezpośrednią przyczyną tak szerokiego oddźwięku w sprawie Cerkwi 
prawosławnej na sejmikach były konflikty wyznaniowe w Wilnie oraz pis-
mo królewskie z 15 marca 1611 r., nakazujące kasztelanowi krakowskiemu 
Janowi Ostrogskiemu „pisma ruskie wydrukowane w cerkwiach wileń-
skich potajemnie zbierać i palić” [24]. W Wilnie doszło do nieudanej próby 
zabicia metropolity unickiego Hipacego Pocieja. Bractwo wileńskie, po-
przez posłów, próbowało wnieść sprawę statusu cerkwi wileńskich na 
obrady sejmu. Mimo zaleceń sejmików, problem rozwiązania spraw „re-
ligii greckiej” nie znalazł odbicia w konstytucji sejmowej z 1611 r. Podobne 
postulaty szlachta ruska wysuwała na sejmach w 1613, 1615, 1616 r., ale ni-
gdy nie znalazły one odzwierciedlenia w uchwałach sejmowych [25]. 
 Pozycję bractwa wileńskiego wzmacniał fakt obecności wśród jego człon-
ków przedstawicieli białoruskich rodów Holszańskich, Druckich, Łukom-
skich, Połubieńskich, Ogińskich, Górskich, Iliniczów, Skumińskich, 
Tyszkiewiczów, Puzynów, Hałaburdów, Chodkiewiczów, Stetkiewiczów, 
Wołłowiczów, Chreptowiczów, Korsaków, Sapiehów, Sokolińskich, 
 Tryznów i innych [26].
 Przed sejmem 1618 r. sejmik nowogródzki domagał się, aby „religia 
grecka” i bractwo wileńskie podlegały bezpośrednio patriarsze, a nie me-
tropolicie unickiemu [27]. Mieszczanie prawosławni w Wilnie żądali za-
przestania prześladowań ze strony unitów i katolików oraz zwrotu mo-
nasteru Św. Trójcy [28]. Postulaty te były zgłaszane na sejmach w latach 
1610, 1613, 1615, 1616 i 1618. Sejmiki występowały również w obronie „poko-
ju religijnego” rozumianego jako przestrzeganie tolerancji zagwaranto-
wanej w akcie konfederacji warszawskiej z 1573 r. Ostatecznie sejm 1618 r. 
sprawę „uspokojenia religii greckiej” odłożył do przyszłego czasu. Wydał 
jednak konstytucję, w której stwierdzono, że „ludzie religii Greckiey, 
 duchowne y świeckie zachowujemy w pokoju, y w wolnym y zwykłym 

Zasadnicze zmiany w 
Cerkwi prawosławnej 
nastąpiły w 1608 r., 
po śmierci księcia 
Konstantego Ostrog-
skiego, który był 
największym ktitorem 
„Cerkwi greckiej” 
w Rzeczypospolitej. 
Rolę tę przejmowała 
na siebie Kozaczyzna 
i bractwa cerkiewne. 

Bractwa zakładały 
szkoły, drukarnie, 
szpitale dla ubogich, 
wydawały pisma 
polemiczne i księgi 
liturgiczne.

 nabożeństwie, do którego nie mają 
bydź przymuszani, ani prawem 
pociągani” [29]. Mimo wymienio-
nych konstytucji prawosławie 
stopniowo traciło poparcie latyni-
zującej się magnaterii i szlachty. 
Rolę obrońcy prawosławia przej-
mowały na siebie bractwa cerkiew-
ne i Kozaczyzna. Główne cele sta-
rań prawosławnych − skasowanie 
unii i reaktywowanie hierarchii 
cerkiewnej − nie zostały osiągnięte.

[c.d.n.]
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Święty Starzec Porfiriusz  
z Kafsokaliwii

Grzegorz MAKAL

Zdarza się, że jakieś, z pozoru nic nieznaczące wydarzenie okazu-
je się czymś ważnym w naszym życiu. Miałem tak z pewną książką, 
którą przeczytałem kilkanaście lat temu. Był to „Żywot i słowa 
Starca Porfiriusza” – książką, która zrobiła na mnie przeogromne 
wrażenie. Stanowi ona zapis rozmów z jednym ze współczesnych 
świętych Cerkwi prawosławnej, Starcem Porfiriuszem z Kafsoka-
liwii. Chciałbym podzielić się z Czytelnikiem wiadomościami 
na temat tego niezwykłego świętego.

Nota biograficzna

 Święty Starzec Porfiriusz (Evangelos Bairaktaris) urodził się 7 lutego 
1906 r. w Grecji, na wyspie Eubea. Jego rodzice, Leonidas i Eleni, byli po-
bożnymi ludźmi. Ojciec był psaltesem (psalmistą) i nauczył swego syna 
wielu modlitw i pieśni cerkiewnych. Rodzina była wielodzietna i rodzice 
mieli problemy z jej utrzymaniem. Z tego powodu ojciec był zmuszony 
wyjechać do Ameryki, gdzie pracował przy budowie Kanału Panam skiego.
 Mały Evangelos był czwartym z rodzeństwa. Jego zajęciem było pilno-
wanie owiec w górach. Ukończył tylko pierwszą klasę szkoły podstawo-
wej, bo z powodu wielkiego ubóstwa rodziny został wysłany do pracy 
w Chalkidzie. Miał wtedy siedem lat. Pracował przez dwa-trzy lata w ja-
kimś sklepiku, a potem został wysłany do Pireusu, do krewnych, którzy 
prowadzili tawernę i sklep wielobranżowy.

 Gdy miał dwanaście lat, w ta-
jemnicy przed wszystkimi uciekł 
na Świętą Górę Atos, bo chciał na-
śladować świętego Jana Kaliwitisa 
(Szałaśnika) – dzień pamięci 15/28 
stycznia. Bóg pokierował jego kro-
kami do celi świętego Jerzego 
w  Kafsokaliwii, gdzie mieszkało 
dwóch Starców, ojciec Pantelej-
mon i jego rodzony brat Joanni-
cjusz, którzy uchodzili za bardzo 
surowych ascetów. Młody Evange-
los zamieszkał z nimi i oddał się ich 
kierownictwu duchowemu, wypeł-
niając ich polecenia z wielką miłoś-
cią i absolutnym posłuszeństwem. 
Został mnichem w wieku czterna-
stu lat i otrzymał imię Nikita. Dwa 
lata później Bóg dał mu rzadki cha-
ryzmat - dar widzenia, prozorli-
wost’.
 W wieku dziewiętnastu lat Niki-
ta ciężko zachorował, co zmusiło 
go do opuszczenia Góry Atos. Wró-
cił na Eubeę i zamieszkał w mona-

Niebawem, nakładem Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. 
św. Cyryla i Metodego, ukaże się książka o św. Starcu Porfiriuszu.  
Ten wielki grecki święty czasów najnowszych był przewodnikiem 
duchowym tysięcy wiernych, którzy już za życia widzieli w nim 
„ziemskiego anioła”. Autorem polskiego przekładu książki o św. 
Porfiriuszu jest Grzegorz Makal. Poniżej publikujemy jego tekst, 
który mamy nadzieję, zachęci czytelników do zainteresowania się 
postacią świętego.
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sterze świętego Charalampiusza. 
Rok później, w 1926 r., został wy-
święcony na kapłana przez Porfi-
riusza III, Arcybiskupa Synaju, któ-
ry nadał mu przy tej okazji imię 
Porfiriusz. Dwa lata później otrzy-
mał błogosławieństwo na spowia-
danie ludzi (w tradycji greckiej nie 
każdy kapłan może być spowiedni-
kiem). Pozostał na Eubei piętnaście 
lat, służąc ludziom jako spowied-
nik i ojciec duchowy.
 W 1940 roku, gdy wybuchła 
w Grecji II wojna światowa, Starzec 
Porfiriusz przeniósł się do Aten, 
gdzie został kapelanem i spowied-
nikiem w kaplicy świętego Gerasi-
ma w Poliklinice Ateńskiej. Przeżył 
tam trzydzieści trzy lata, przyno-
sząc ulgę cierpiącym duchowo 
i cieleśnie.
 W 1955 roku zamieszkał w Kalli-
sia w opuszczonym skicie świętego 
Mikołaja. Uprawiał ziemię wokół 
monasteru, spowiadał przycho-
dzących i cały czas niósł posługę 
w kaplicy w Atenach.
 Latem 1979 roku przeprowadził 
się do Milesi z zamiarem wybudo-
wania monasteru. Mieszkał tam 
w niewiarygodnie złych warunkach: 
z początku w przyczepie kempin-
gowej, a potem w celi z betono-
wych bloków. W 1984 roku prze-
niósł się do nowego budynku. 
Mimo że był bardzo chory i w do-
datku niewidomy, pracował nie-
ustannie przy kończeniu budowy 
upragnionego monasteru. 26 lute-
go 1990 roku został poświęcony 
 kamień węgielny pod budowę 
głównej cerkwi Przemienienia 
Pańskiego.
 W ostatnich latach ziemskiego 
życia przygotowywał się do odej-
ścia. Jego pragnieniem było wrócić 
na Świętą Górę Atos, do ukochanej 

Kafsokaliwii i tam umrzeć. W czerwcu 1991 roku, przeczuwając swój ko-
niec, udał się na Górę Atos, do celi świętego Jerzego w Kafsokaliwii. Zmarł 
rankiem 2 grudnia 1991 roku.
 Ostatnimi słowami, które usłyszano z jego ust, był fragment z modli-
twy arcykapłańskiej Chrystusa, którą Starzec bardzo lubił i często powta-
rzał: aby byli jedno.
 Starzec Porfiriusz od 1996 roku jest oficjalnie uznawany przez Patriar-
chat Antiochii za świętego. Patriarchat Konstantynopola ogłosił go świę-
tym w 2013 roku.

O świętym

 Czym się charakteryzował św. Porfiriusz? Chyba najbardziej znany był 
ze swojego daru widzenia, dzięki któremu widział całe wnętrze człowie-
ka, funkcjonowanie jego organizmu, psychikę, serce, ale też jego prze-
szłość i przyszłość. Starzec, mimo że z powodu choroby stracił wzrok, 
spoglądał na świat innymi oczami. Nie istniały dla niego granice prze-
strzeni lub czasu. Jeszcze za życia pojawiał się wielu osobom, odwiedzał 
ich, mimo, że pozostawał w swoim monasterze. Ludzie z całego świata, 
z  Europy, Afryki, Ameryki i Azji, opowiadają o telefonach Starca, który 
ostrzegł ich przed niebezpieczeństwem, albo pomógł rozwiązać ciężki 
problem. Zostały zapisane całe tomy z takimi świadectwami i to w kilku-
dziesięciu językach. Inni współcześni święci, którzy znali Starca Porfiriu-
sza, również zaświadczali o jego wielkim charyzmacie. Gdy pewien czło-
wiek z Aten poprosił Starca Paisjusza Hagiorytę (+1994) o radę w pewnej 
sprawie, święty Paisjusz zapytał u kogo się spowiada. Gdy usłyszał, 
że u Starca Porfiriusza, odpowiedział z humorem: „W takim razie proszę 
się jego o to zapytać. On ma kolorową telewizję, a ja tylko czarnobiałą”.
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 Rzadko spotykany dar, który Starzec otrzymał od Boga dzięki swojej 
pokorze, posłuszeństwu i miłości, pozwolił mu widzieć procesy zacho-
dzące w ciele i w duszy człowieka. Bazując na swoim doświadczeniu Sta-
rzec uczył, że najlepszą drogą do zbawienia jest wejście do niestworzonej 
Cerkwi tu na ziemi, wocerkowlenije, co polega na przejściu do sedna na-
szej wiary, a nie tylko na formalnym przestrzeganiu przepisów religij-
nych. Aby to osiągnąć, potrzebna jest bezgraniczna miłość do Chrystusa 
i do drugiego człowieka, którą należy okazywać z pokorą i radością. 
 Nie chciałbym zasłonić sylwetki świętego swoimi opisami, dlatego za-
mieszczam wybrane fragmenty z jego własnych wypowiedzi, zawartych 
w książce „Żywot i słowa Starca Porfiriusza”, która ukaże się, z pomocą 
Bożą, jeszcze w tym roku.

O Cerkwi

 „Ważne jest, byśmy weszli do Cerkwi. Abyśmy się zjednoczyli z ludźmi 
wokół nas, z ich radościami i smutkami. Byśmy czuli, że są nam bliscy, 
byśmy się modlili za wszystkich, troszczyli się o ich zbawienie i zapomi-
nali o samych sobie. Byśmy robili wszystko dla nich, tak jak Chrystus dla 
nas. Wewnątrz Cerkwi stajemy się jednością z każdym nieszczęśliwym, 
zbolałym i grzesznym człowiekiem.
 Nie powinno się pragnąć zbawienia wyłącznie dla samego siebie, bez 
chęci zbawienia pozostałych. Błędem jest modlić się tylko za siebie, 
o swoje własne zbawienie. Powinniśmy kochać innych i modlić się, aby 
nikt nie został zgubiony, aby wszyscy weszli do Cerkwi. Właśnie to się liczy. 
I z takim pragnieniem powinno się zostawiać za sobą ten świat, gdy się 
wstępuje do monasteru lub odchodzi na pustynię.
 Gdy oddzielamy siebie od innych, nie jesteśmy prawdziwymi chrześ-
cijanami.
 Przestrzegajmy też formalnej strony. Żyjmy sakramentami, szczegól-
nie misterium Świętej Komunii. To w nich znajduje się prawosławie. 
Chrystus ofiarowuje się Cerkwi poprzez sakramenty, a przede wszystkim 
przez Świętą Komunię. 
 Zagłębiajcie się w teksty cerkiewne, w kanony, w oddawanie czci Bogu, 
w boski eros. Wszystkie święte księgi naszej Cerkwi zawierają słowa świę-
te, pełne zakochania w Chrystusie. Czytajcie je z radością, miłością 
i cieszcie się tym. Gdy podejmiecie ten trud z gorącym pragnieniem, wa-
sza dusza uświęci się łagodnym, tajemniczym sposobem, niezauważenie 
dla was samych.”

O miłości

 „Chrystus jest życiem, źródłem życia, radości, prawdziwego światła – 
jest wszystkim. Kto kocha Chrystusa i innych ludzi, ten żyje naprawdę. 
Życie bez Chrystusa to śmierć, piekło, to nie życie. Tym właśnie jest pie-
kło – brakiem miłości. Chrystus to życie. Miłość to życie Chrystusa. Bę-

dziesz miał albo życie, albo śmierć. 
Od ciebie zależy, co wybierzesz.
 Kochajmy Chrystusa i niech na-
szą jedyną nadzieją, naszym stara-
niem będzie On. Kochajmy Chry-
stusa tylko dla Niego. Nigdy dla sie-
bie. Niech nas pośle tam, gdzie ze-
chce. Niech nam da to, co zechce. 
Nie kochajmy Go ze względu na 
Jego dary.
 Często się zdarza, że ani trud, 
ani pokłony, ani żegnanie się zna-
kiem Krzyża nie przyciągają łaski. 
Za to istnieją sekrety, jak ją przy-
wołać. Najważniejsze, to przejść od 
zewnętrznej formy do sedna. Co-
kolwiek się robi, musi być zrobione 
z miłością. Miłość zawsze oznacza 
ofiarowanie się. Jeśli robisz coś tak, 
jakbyś spełniał przykry obowiązek, 
twoja dusza zaczyna wierzgać, 
sprzeciwia się. Miłość przyciąga ła-
skę Bożą. Gdy ona przybywa, przy-
chodzą dary Ducha Świętego.
 Gdy Chrystus przychodzi do ser-
ca, namiętności znikają. Nie mo-
żesz ani kląć, ani nienawidzić, ani 
oskarżać, ani nic z tych rzeczy. Gdy 
jednak nie jesteś z Chrystusem, 
trwasz w melancholii, smutku, w 
stresie i zmartwieniu – nie żyjesz 
tak jak trzeba. Prowadzi to do wielu 
anomalii, również w organizmie.
 Uważajmy Chrystusa za swoje-
go przyjaciela. On jest naszym 

„Żyjmy sakramentami, 
szczególnie misterium 
Świętej Komunii.  
To w nich znajduje się 
prawosławie. Chrystus 
ofiarowuje się Cerkwi 
poprzez sakramenty, 
a przede wszystkim 
przez Świętą  
Komunię.”
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przyjacielem. Potwierdza to osobi-
ście, gdy mówi: Wy przyjaciółmi 
moimi jesteście… [ J 15,14]. Patrzmy 
na Niego w ten sposób i tak do Nie-
go podchodźmy. Upadamy? Grze-
szymy? Z serdecznością, miłością 
i  ufnością przybiegajmy do Niego. 
Nie ze strachem, że nas ukarze, ale 
ze śmiałością, którą nam daje po-
czucie przyjaźni. Mówmy do Niego: 
„Panie, zrobiłem to, upadłem, wy-
bacz mi”. Ale jednocześnie czujmy, 
że nas kocha, że nas traktuje deli-
katnie, z miłością i że nam wyba-
cza. Niech grzech nie odłącza nas 
od Chrystusa. 
 Taka jest nasza religia. To kie-
runek, w którym powinniśmy iść. 
Chrystus jest Rajem, moje dzieci. 
Co to jest Raj? To Chrystus. Raj za-
czyna się tu i teraz. To dokładnie to 
samo: ci, którzy tu na ziemi żyją 
Chrystusem, przeżywają Raj.”

O radości

 „Chrystus jest radością, prawdą, 
Chrystus jest Rajem. Jak o tym mówi 
ewangelista Jan? W miłości nie ma 
lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, 
ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten 
zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się 
w miłości [1J 4,18]. Nasze starania, 
poprzez lęk, powolutku prowadzą 
nas do miłości Bożej. Wtedy na bok 
schodzą piekło, strach, śmierć. Ob-
chodzi nas tylko ta miłość. Robimy 
dla niej wszystko. Tak jak oblubie-
niec dla swojej oblubienicy.
 Jeśli zechcemy pójść za Nim i 
będziemy za Nim podążać, wów-
czas i nasze życie doczesne z Chry-
stusem będzie radością, mimo że 
wśród trudności. Tak jak mówi 
apostoł Paweł: Raduję się w swoich 
cierpieniach [Kol 1,24]. Taka jest na-
sza religia, w tym kierunku powin-

niśmy iść. To nie zewnętrzne wypełnianie obowiązków religijnych się li-
czy, ale życie z Chrystusem. Jeśli to osiągniemy, czego można więcej 
chcieć? Zdobyłeś wszystko. Żyjesz z Chrystusem i Chrystus żyje w tobie. 
Potem wszystko jest bardzo łatwe, posłuszeństwo, pokora, spokój.”
 Pośćcie, ile dacie radę, róbcie tyle pokłonów, ile jesteście w stanie zro-
bić, czuwajcie tyle, ile chcecie – ale bądźcie radośni. Miejcie w sobie ra-
dość Chrystusową, która trwa wiecznie, która sprowadza wieczne szczęś-
cie. Jest to radość naszego Pana, która daje pewny spokój, spokojną roz-
kosz i rozkoszne szczęście. Radość przeradosna, która przewyższa wszel-
ką inną radość. Chrystus jej pragnie i cieszy się z jej rozsiewania, 
z wzbogacania nią wiernych. Modlę się, by wasza radość była pełna [1J 1,4].”

O depresji

 „W dzisiejszych czasach zdarza się często, że człowieka ogarnia smu-
tek, desperacja, gnuśność, lenistwo, zniechęcenie i wszystkie te szatań-
skie rzeczy. Jest smutny, płacze, wpada w melancholię, nie zwraca uwagi 
na rodzinę, wydaje fortunę na psychoanalityków, bierze leki. Ludzie na-
zywają to brakiem poczucia bezpieczeństwa. Nasza religia wierzy, że bie-
rze się to z pokus złego.
 Ból jest siłą psychiczną, którą Bóg umieścił w naszym wnętrzu, by czy-
niła dobro, miłość, radość, modlitwę. Zamiast tego diabłu udaje się za-
brać tę duchową moc z akumulatora naszej duszy i wykorzystuje ją do 
wyrządzania zła. Przemienia ją w depresję i doprowadza duszę do letargu 
i apatii. Męczy człowieka, robi sobie z niego niewolnika i doprowadza do 
choroby psychicznej.
 Istnieje pewien sekret. Trzeba zamienić szatańską energię w dobrą. 
Nie jest to łatwe i wymaga pewnego przygotowania. Przygotowaniem jest 
pokora. Pokorą przyciągniecie łaskę Bożą. Oddajcie się miłości Bożej, na-
bożeństwom do Pana, modlitwie. Ale nawet jeśli zrobicie to wszystko, nic 
nie osiągniecie, jeśli nie zdobędziecie pokory. Wszystkie te złe emocje, 
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brak poczucia bezpieczeństwa, utrata nadziei, rozczarowanie, które dążą 
do zawładnięcia duszą, uciekają przed pokorą. Ten, kto nie ma w sobie 
pokory, egoista, nie chce, by robić coś wbrew jego woli, by go krytykować 
lub prowokować. Jest przygnębiony, denerwuje się, protestuje, rzuca się 
i pogrąża się w depresji.
 Taki stan uzdrawia się przez łaskę. Dusza musi zwrócić się do Pana. 
Uzdrowienie nastąpi, gdy dusza gorąco pokocha Boga. Wielu naszych 
świętych przemieniło depresję w radość poprzez miłość do Chrystusa. To 
znaczy, brali oni tę siłę psychiczną, którą chciał zniszczyć diabeł i dawali 
ją Bogu, zamieniając ją w szczęście i radość. Modlitwa, cześć oddawana 
Bogu, powolutku przemienia depresję i obraca ją w radość, poprzez dzia-
łanie łaski Bożej. Musisz mieć do tego siłę, by przyjąć łaskę Bożą, która ci 
pomoże się z Nim zjednoczyć. Trzeba do tego sztuki. Gdy oddasz się Bogu 
i staniesz się z Nim jednością, zapomnisz o złym duchu, który ciągnie cię 
z tyłu i on, zlekceważony, odejdzie. Potem, im bardziej poświęcisz się 
 Duchowi Bożemu, tym mniej będziesz się oglądał za siebie, by spraw-
dzać, co cię tam ciągnie. Gdy przyciąga cię do siebie łaska, jednoczysz się 
z Bogiem. A gdy zjednoczysz się z Bogiem i Mu się oddasz, wszystko inne 
odejdzie na bok, zapomnisz o tym i będziesz uratowany. Zatem najwięk-
szą sztuką, największym sekretem, pozwalającym uwolnić się od depresji 
i wszystkiego, co negatywne, jest oddanie się miłości Bożej.
 Coś, co może pomóc osobie pogrążonej w depresji, to praca, zaintere-
sowanie życiem. Ogród, rośliny, kwiaty, drzewa, wyjazd na wieś, spacer 
na świeżym powietrzu, wędrówka – wszystko to wyciąga człowieka z bez-
czynności i rozbudza w nim inne zainteresowania. Działa jak lekarstwo. 
Zajmowanie się sztuką, muzyką i tak dalej przynosi dużo dobrego. Jednak 
to, do czego przywiązuję największą wagę, to zainteresowanie Cerkwią, 
lekturą Pisma Świętego, nabożeństwami. Gdy czytamy i rozważamy sło-
wo Boże, jesteśmy uzdrawiani, nawet tego nie zauważając.”

O przyrodzie

 „Cieszcie się z przyrody, która nas otacza. Wszystko nas naucza i pro-
wadzi do Boga. Wszystko wokół nas to krople Bożej miłości. Świat oży-
wiony i nieożywiony, rośliny i zwierzęta, ryby i góry, i morze, i wschód 
słońca, i rozgwieżdżone niebo. To takie małe miłości, przez które docho-
dzimy do wielkiej Miłości, do Chrystusa. Kwiaty na przykład mają wdzięk 
i uczą nas swoim aromatem, swoją wspaniałością. Mówią nam o miłości 
do Boga. Rozsiewają swój zapach, swoje piękno na grzeszników i na spra-
wiedliwych.
 Żeby być chrześcijaninem, trzeba mieć duszę artysty, trzeba stać się 
poetą. „Gruboskórnych” dusz Chrystus nie chce mieć przy sobie. Chrześ-
cijanin, nawet jeśli tylko w momencie, gdy kocha, jest poetą, jest wśród 
poezji. Poetyckie serca przyjmują miłość, umieszczają ją głęboko w sobie, 
obejmują i głęboko przeżywają. Wykorzystujcie piękne chwile. Usposa-
biają one duszę do modlitwy, sprawiają, że subtelnieje, szlachetnieje, sta-
je się poetycka. Wstańcie rano, by obejrzeć króla słońce, gdy wyłania się 

z morza całe w purpurze. Jeśli jakiś 
piękny krajobraz, mała kapliczka, 
piękna rzecz was inspirują, nie za-
trzymujcie się tylko na tym, ale 
wejdźcie głębiej, aż do oddania 
chwały Bogu za wszystko, co pięk-
ne, by przeżywać Jedynego Piękne-
go. Wszystko jest święte: i morze, 
i  kąpiel, i jedzenie. Cieszcie się 
wszystkim. Wszystko nas wzboga-
ca, wszystko nas prowadzi do wiel-
kiej Miłości, wszystko nas prowa-
dzi do Chrystusa.
 Obserwujcie to, co zbudował 
człowiek, domy, budynki, małe 
i  duże, miasta, wsie, przypatrzcie 
się ludziom i ich kulturze. Pytajcie, 
by uzupełnić swoją wiedzę o wszyst-
kim, nie bądźcie obojętni. Pomoże 
wam to w jeszcze głębszym pozna-
niu wspaniałości Bożych. Wszystko 
jest okazją do złączenia się ze 
wszystkim i ze wszystkimi. Wszyst-
ko staje się powodem do dziękczy-
nienia i wychwalania Pana całego 
stworzenia. Żyjcie w centrum 
wszystkiego, przyrody i wszech-
świata. Świat przyrody to tajemna 
Ewangelia, jednak bez wewnętrz-
nej łaski nie odnosi się z niego po-
żytku. Przyroda nas budzi, ale nie 
może nas zaprowadzić do Raju.”
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O chorobie

 „Dziękuję Bogu za to, że dał mi 
tyle chorób1. Często do Niego mó-
wię: „Chryste mój, Twoja miłość nie 
ma granic!”. To, że wciąż żyję, jest 
jednym, wielkim cudem. Oprócz 
różnych innych chorób mam jesz-
cze raka przysadki mózgowej. 
Utworzył się w niej guz,  który wciąż 
rośnie, uciskając nerw wzrokowy. 
To dlatego już nie widzę. Strasznie 
mnie boli. Modlę się jednak, cierpli-
wie niosąc Krzyż Chrystusa. Wi-
dzieliście mój język? Powiększył się, 
nie jest już taki, jaki był. To też jest 
spowodowane rakiem, którego 
mam w głowie. A im dalej, tym bę-
dzie gorzej. Powiększy się jeszcze 
bardziej i będę miał trudności z mó-
wieniem. Bardzo mnie boli, cierpię, 
ale ta moja choroba jest wspaniała. 
Odbieram ją jako miłość Chrystusa. 
Rozczulam się i dziękuję Bogu. To 
wszystko przez moje grzechy. Je-
stem grzesznikiem, a Bóg próbuje 
mnie oczyścić.
 Gdy miałem szesnaście lat, pro-
siłem Boga, żeby mi zesłał jakąś 
ciężką chorobę, jakiegoś raka, że-
bym cierpiał ból dla Jego miłości 
i żebym Go wychwalał, cierpiąc ten 
ból. Długi czas się o to modliłem. 
Mój Starzec powiedział jednak, że 
to egoistyczne i że w ten sposób 
przymuszam Boga do czegoś. Bóg 

1  Starzec Porfiriusz cierpiał na wiele 
chorób, między innymi przeszedł zawał 
mięśnia sercowego, miał chroniczną niewy-
dolność nerek, wrzód dwunastnicy (z czę-
stymi krwotokami). Miał też operację zaćmy 
zakończoną odrzuceniem wszczepionej 
 soczewki i ślepotą, opryszczkę na twarzy, 
egzemę na ręce, zakażenie skóry wywołane 
gronkowcem, przepuklinę pachwinową 
(z częstymi zaostrzeniami), przewlekły nie-
żyt oskrzeli oraz gruczolaka przysadki móz-
gowej (nowotwór).

ŚWIĘTY STARZEC PORFIRIUSZ Z KAFSOKALIWII

wie, co robić. Dlatego już się tak więcej nie modliłem. Widzicie jednak, że 
Bóg nie zapomniał o mojej prośbie i oddał mi tę przysługę po tylu latach!
 Teraz nie proszę Boga, żeby zabrał mi to, o co Go prosiłem. Cieszę się, 
że to mam. Z wielkiej miłości do Niego, dzięki chorobie i ja mogę 
uczestniczyć w Jego cierpieniach. Bóg wychowuje mnie, karcąc. Bo kogo 
miłuje Pan, tego karze [Hbr 12,6]. Moja choroba jest przejawem wielkiej 
przychylności Boga, który wzywa mnie, bym wszedł w tajemnicę Jego mi-
łości i bym z pomocą Jego łaski spróbował odpowiedzieć na to wezwanie. 
Ale ja nie jestem godzien. Powiecie mi: „Czy to wszystko, co objawia ci 
Bóg, nie czyni cię godnym?”. Przeciwnie, wydaje na mnie wyrok. Dlatego, 
że wszystko to jest owocem łaski Bożej. Ani jedna z tych rzeczy nie jest 
moją własną. Bóg dał mi wiele charyzmatów, ale ja nie odpowiedziałem 
na wezwanie, okazałem się niegodny. Jednak ani na moment nie przesta-
łem się starać. Może Bóg mi pomoże, żebym oddał się Jego miłości.
 To dlatego nie modlę się, by Bóg sprawił, żeby mi się polepszyło. Mod-
lę się, żeby uczynił mnie lepszym. Jestem pewien, że Bóg wie, że mnie 
boli. Modlę się jednak za swoją duszę, żeby wybaczył mi moje występki.
 Możemy osiągnąć wiele korzyści z chorowania, wystarczy żebyśmy nie 
narzekali, tylko sławili Boga, prosząc Go o zmiłowanie. Nie chodzi o to, 
że mamy nie brać leków lub tylko pojechać z pielgrzymką do świętego 
Nektariusza2. Musimy zrozumieć, że sekretem chorowania jest walka 
w celu zdobycia łaski Bożej. W tym kryje się sekret. Pozostałych rzeczy 
nauczy nas łaska, wystarczy, że oddamy się Chrystusowi. Czyli nie przy-
dawajmy większego znaczenia chorobie, nie rozmyślajmy o niej, myślmy 
o Chrystusie łagodnie, spokojnie, niezauważalnie, bezinteresownie, a Bóg 
uczyni Swój cud z korzyścią dla naszej duszy. Dokładnie tak, jak mówimy 
podczas Boskiej Liturgii, całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy. 
 Najlepiej nie modlić się w ogóle o swoje wyzdrowienie. Nie modlić się 
o to, żeby wydobrzeć, lecz o to, żeby stać się dobrym. I ja, mówię wam, 
modlę się dla siebie właśnie o to. Słyszycie? Nie dobrzy w znaczeniu cnot-
liwi, „Żebyśmy stali się tacy, czy inni…”, ale w sensie osiągnięcia Bożej 
żarliwości i zapału. Zaufajmy i pozostawmy samych siebie Bożej miłości 
i  módlmy się raczej za swoją duszę. Miejmy świadomość, że wraz 
z wszystkimi ludźmi i wszystkimi braćmi w Chrystusie jest wcielona do 
Cerkwi, czyli ciała, którego głową jest Chrystus.
 Ja też wznoszę ręce i modlę się za wszystkich. Przed świętym kieli-
chem, gdy przystępuję do Eucharystii, otwieram swoją duszę, by przyjęła 
Pana, skłaniam głowę i modlę się za was, za jednego i drugiego, za całą 
Cerkiew. I wy tak róbcie. Zrozumieliście? Nie módlcie się o swoje zdro-
wie. Nie mówcie: „Panie, uzdrów mnie”. Nie! Mówcie: Panie Jezu Chryste, 
zmiłuj się nade mną, bezinteresownie, z miłością, nie oczekując niczego. 
„Panie, co tylko chce Twoja miłość…” Od teraz tylko tak róbcie, kochając 
Chrystusa i swoich braci. Pokochajcie Chrystusa. Stańcie się świętymi. 
Rzućcie się w objęcia przyjaźni z Chrystusem (...)."

2  Święty Nektariusz (+1920) – popularny w Grecji święty, którego grób znajduje się na 
wyspie Egina i stanowi jedno z centrów pielgrzymkowych.
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Święci z Mitilini: 
Rafał, Mikołaj i Irena 

Marcin ABIJSKI (przekład za apologet.spb.ru i pemptusia.gr)

 Święci Rafał, Mikołaj i Irena należą do nowoobjawionych greckich 
świętych, czyli świętych, którzy żyli dawno temu, lecz objawieni zostali 
w ostatnim czasie. Święci Rafał, Mikołaj i Irena ponieśli śmierć męczeń-
ską w 1463 roku, dziesięć lat po upadku Konstantynopola. O ich życiu wie-
my niewiele, a informacje te pochodzą z objawień samych świętych  
w 1959 r. 23 czerwca 1959 r., podczas prac restauracyjnych przy niewiel-
kiej cerkwi na wzgórzu nieopodal miejscowości Thermy na wyspie Miti-
lini (Lesbos), pracownik Dukas Tsolakis odkrył miejsce pochówku nie-
znanej osoby. Będąc niewierzącym, nie potraktował owych szczątków 
poważnie, ze śmiechem i brakiem szacunku zostawiając je pod pobliskim 
drzewem. Kara za taki czyn nadeszła bardzo szybko. Stracił władzę w rę-
kach i dopiero wtedy, kiedy z trudem (po raz pierwszy od 27 lat) uczynił 
znak krzyża, odzyskał sprawność. Po tym zdarzeniu, nieopodal cerkwi 
objawił mu się sam św. Rafał, dzięki czemu Dukas Tsolakis stał się wie-
rzącym. Nieco wcześniej jego żona była świadkiem objawienia pewnego 
bardzo wysokiego hieromnicha w nowo powstającej świątyni, któremu to 
jednak zdarzeniu mąż nie dał wiary. Od tamtej pory święty objawiał się 

wielu mieszkańcom owej miejsco-
wości, dorosłym jak i dzieciom, 
pod postacią mnicha odzianego 
w  szaty kapłańskie. Jednym nie 
mówił nic, innym przedstawiał swe 
imię mówiąc „nazywam się Rafał”. 
Święty wspominał, że nadszedł 
czas, aby był on wraz z towarzysza-
mi godnie uczczony, aby przygoto-
wać ich ikonę oraz aby pamięć ich 
obchodzić drugiego dnia po Wiel-
kanocy obiecując, że będzie temu 
towarzyszyć wiele cudów. Innym 
święty objawiał się w towarzystwie 
Matki Bożej oraz św. Paraskiewy, 
dokładnie opisując swe męczeń-
stwo. 

„Święci nie tylko 
opowiedzieli  
w objawieniach  
ludziom o miejscu 
swego pochówku  
czy też o szczegółach 
życia, ale także  
potwierdzili, że 
wyjątkowo umiłował 
ich Bóg, zezwalając  
na tyle cudów za ich 
pośrednictwem. 
Cudów tych jest  
coraz więcej. Mają one 
miejsce każdego dnia  
i to nie tylko dla 
wierzących”.
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 Św. Rafał urodził się w roku 1410 
w miejscowości Mili na wyspie Ita-
ka. Jego świeckie imię brzmiało 
Georgios Laskaris (Laskaridis). Ro-
dzice świętego - Dionizy i Maria, 
wychowali dziecko w pobożności, 
dając mu bardzo dobre wykształ-
cenie. Dzięki pomocy męża siostry, 
na trzydzieści lat wyjechał on do 
Misty, gdzie studiował grecką i za-
chodnią filozofię oraz medycynę, 
która szczególnie go interesowała. 
Przed przyjęciem stanu kapłań-
skiego, Georgios służył w wojsku, 
w wysokiej randze. W wieku 35 lat 
zaznajomił się z szanowanym asce-
tą Janem, dzięki któremu wstąpił 
na drogę Chrystusową. W czasie 
święta Bożego Narodzenia starzec 
ów porzucił miejsce swej ascezy, 
aby głosić Słowo Boże, spowiadać i 
udzielać św. Priczastia żołnierzom. 
Kiedy niedługo potem - na święto 
Chrztu Pańskiego przybył ponow-
nie, Georgios postanowił podążyć 

ŚWIĘCI Z MITILINI: RAFAŁ, MIKOŁAJ I IRENA

za nim. Po postrzyżynach mniszych Georgios z imieniem Rafał przyjął 
święcenia kapłańskie i dostąpił godności archimandryty i sekretarza 
(protosingelos). Podczas kolejnych objawień święty opowiedział, że był 
wysłany przez patriarchę Konstantynopola z ważną sprawą na Zachód, 
do miasta Morle we Francji. Było to dziesięć lat przed upadkiem Konstan-
tynopola. 
 Rafał miał bardzo bliskiego przyjaciela - diakona Mikołaja, który był 
jego towarzyszem podróży i duchowym dzieckiem. Rodzice Mikołaja byli 
bogatymi mieszkańcami Thessalonik, gdzie i on się urodził. Jego ojciec - 
notariusz, wysłał syna do Francji, aby tam studiował medycynę. Będąc 
pod wrażeniem prawosławia Mikołaj porzucił życie świeckie i podążył za 
swym nauczycielem. Obydwaj wrócili do Grecji, gdzie rozpoczęli wspólne 
życie ascetyczne, rozstając się jedynie wtedy, kiedy udawali się głosić 
Ewangelię. Św. Rafał w objawieniach opowiedział, iż Ewangelię głosił tak-
że w Atenach, na wzgórzu, gdzie stoi pomnik Filopapposa, będąc w tym 
czasie kapłanem i homiletą w cerkwi św. Dymitra. Kilka lat po upadku 
Konstantynopola św. Rafał, po długiej tułaczce, osiadł w prowincji mace-
dońskiej. Mikołaj był tam postrzyżony i wyświęcony na diakona. Kiedy 
okazało się oczywistym, że nastał kres Cesarstwa Bizantyjskiego, dwaj 
przyjaciele z portu w Aleksandrupolis udali się na wyspę Lesbos, która 
wydawała się wtedy najbardziej bezpieczna. Wybór ten nie był przypad-
kowy. Lesbos cieszyła się szczególnymi przywilejami sułtana, a zarządca 
wyspy był sprawiedliwy w stosunku do chrześcijan, dzięki czemu nie za-
mykano monasterów. Rafał szukał monasteru, do którego mógłby wstą-
pić. Wybór padł na monaster Narodzenia Bogarodzicy na górze Kareia 
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nieopodal miejscowości Thermy, czternaście kilometrów od stolicy wy-
spy - Mitilini. W niektórych widzeniach święty widziany był z tłumem 
ludzi, którzy według słów świętego żyli jako asceci we wspomnianym mo-
nasterze. Opowiedział on, że monaster ten był wcześniej żeński, ale 
w  roku 1235 został splądrowany przez piratów. Podczas napadu, wraz 
z innymi siostrami, męczeńską śmierć poniosła pochodząca z Pelopone-
zu przełożona monasteru Olimpia oraz jej siostra Eufrozyna. Olimpia od-
dała swe życie 11 maja 1235 roku i w objawieniach towarzyszyła św. Rafa-
łowi. Po pewnym czasie Rafał został przełożonym monasteru, zamienia-
jąc go w duchowe centrum, któremu podlegały pomniejsze monastery. 
Dzięki Genueńczykom dziewięć lat przełożeństwa św. Rafała minęło 
w  zgodzie i pokoju. Monaster zajmował się działalnością filantropijną 
i edukacyjną. Karmił i edukował dzieci, a dzięki doświadczeniu diakona 
Mikołaja, oferował mieszkańcom wyspy opiekę medyczną. 
 Na początku września 1462 roku rozpoczęło się oblężenie wyspy, która 
po siedemnastu dniach wpadła w ręce Turków. W czasie jednego miesiąca 
zniszczyli oni wszystkie monastery, jednak monaster św. Rafała pozosta-
wał nietkniętym przez następne pół roku. W kwietniu 1463 roku na Les-
bos wybuchło lokalne powstanie przeciwko Turkom. W Wielki Piątek 
w monasterze przebywali ihumen Rafał, diakon Mikołaj, starosta Bazyli, 
nauczyciel Teodor i jego żona z dzieckiem (Rafał młodszy), mała córeczka 
Irena, siostrzenica starosty Helena i pozostali mnisi. Akindynosa i mni-
cha Stawrosa św. Rafał wysłał na wzgórze. W Wielkim Tygodniu ihumen 
Rafał ukrył w specjalnej kryjówce utensylia liturgiczne, ikony i szaty. Była 
tam też ikona Matki Bożej, którą święty przywiózł ze sobą na Lesbos. Kry-
jówki tej szukano przez trzy lata objawień św. Rafała, jednak bez rezulta-
tu. W jednym ze swych objawień dla mieszkańców wyspy, Matka Boża 
obwieściła, że ikona ta zostanie odnaleziona przez głęboko wierzącego 
człowieka innej narodowości. W Wielki Czwartek św. Rafał po raz ostatni 
odprawiał św. Liturgię. Wielki Piątek był deszczowy, jakby Niebo opłaki-
wało śmierć Chrystusa. Święty wyszedł za monasterskie wrota i ujrzał 
nadchodzących Turków. Wykrzyknął w ich kierunku, że z jego ciałem 
mogą zrobić co tylko chcą, ale jego dusza należy jedynie do Boga. Następ-
nie zdjął z szyi duży napierśny krzyż i powiedział: „kłaniamy się Mu i ni-
gdy Go nie zostawimy”. Wtedy Turcy schwycili go za brodę i powlekli po 
ziemi. W jednym z objawień święty sam opowiadał: „Turcy długo mnie 
torturowali. Najpierw skatowali mnie pałkami, potem dźgali włóczniami 

i za brodę wlekli po ziemi. Powiesi-
li mnie na orzechowcu i brutalnie 
bili przez całą dobę. Kiedy pastwili 
się nade mną mówiłem: „z woli 
Pana zniosę wszystko do ostatnie-
go tchnienia”. Widząc, jak biją po-
zostałych mówiłem: „w walce do 
ostatniego tchnienia”. Dzięki temu 
miałem siłę. Zdjęto mnie z drzewa 
i powleczono po kamieniach, które 
skropiłem swą krwią. Ponownie 
powieszono mnie na dobę na drze-
wie - tym razem głową w dół. Od-
piłowano mi szczękę, po czym 
ścięto głowę”. W innym objawieniu, 
w roku 1961, święty powiedział, że 
kiedy umierał miał 53 lata. Odnale-
zione szczątki świętego rzeczywi-
ście pozbawione były szczęki. 
 Została ona znaleziona późnej, nie-
opodal miejsca pochówku. Nieco 
wcześniej, dozorca Akindynos 
i mnich Stawros zdążyli dotrzeć do 
pieczary, w której mieszkał asceta 
Józef. Stało się tak z polecenia św. 
Rafała. W następnych dniach Akin-
dyn i Stawros odnaleźli zmarłych 
i natychmiast pobiegli do wiejskie-
go duchownego Sawy, ze łzami 
opowiadając o tym co się stało. 
Niewidomy, 112 letni starzec, po-
stanowił z ich pomocą wspiąć się 
na górę Kareia. „Panie, wróć mi 
wzrok, bym mógł ujrzeć ich ostatni 
raz” - mówił. Starzec przemył oczy 
święconą wodą przyniesioną przez 
Akindynosa i natychmiast odzyskał 
wzrok. Jednak to, co ujrzał było 
wstrząsające. Źródło zalane krwią, 
pokrwawione ciała męczenników i 
ukochany ihumen Rafał, poraniony 
i wiszący na drzewie do dołu głową. 
Płacząc pochowali wszystkich i od-
prowadzili starca do wsi. Świętego 
Rafała jako ihumena, pochowano 
w  spalonej cerkwi, a św. Mikołaja 
na dziedzińcu. Mnich Stawros tylko 
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na chwilę umknął śmierci. Św. Ire-
na w objawieniu 2 grudnia 1961 
roku opowiedziała, że tylko jeden 
mnich zdołał się uratować. Był nim 
Stawros. Ponieważ Turcy go nie 
odnaleźli wysłano za nim pościg. 
Gdy został schwytany, przyprowa-
dzono go na miejsce egzekucji po-
zostałych mnichów i również zabi-
to.  Pewien chrześcijanin pochował 
go nieopodal cerkwi. Dozorca 
Akindynos pozostawał w górach w 
odosobnieniu czekając, kiedy ihu-
men Rafał – zgodnie z obietnicą, 
zabierze go z kryjówki. Rok po 
śmierci świętych męczenników, 
Turcy schwytali go i ścięli. Po tym 
zdarzeniu w monasterze, nad gro-
bem świętego, została wybudowa-
na niewielka cerkiew z niskim 
stropem i niewielkimi drzwiami, 
aby wierni mogli oddawać cześć 
jego świętym relikwiom. Św. Miko-
łaja przywiązano do jednego z 
drzew tak, aby mógł oglądać, jak 
ginie jego ukochany ihumen. Wi-
dok kopii lecących w stronę Rafała 
wywołał u Mikołaja atak serca i w 
rezultacie śmierć. Wielu ludziom 
św. Mikołaj ukazał miejsce swego 
pochówku, dzięki czemu jego re-
likwie odnaleziono 13 czerwca 1960 
roku. 
 Razem z Mikołajem i Rafałem 
męczeńską śmierć poniosła także 
dwunastoletnia Irena, córka staro-
sty wsi Thermy Bazylego. Turcy od-
cięli jej rękę i niewinną dziewczyn-
kę wsadzili do glinianego kotła, po 
czym na oczach zrozpaczonych ro-
dziców spalili. Po objawieniach jej 
relikwie odnaleziono właśnie w ta-
kim glinianym kotle. Oprócz tego 
ze świętymi zostali zamęczeni tak-
że ojciec św. Ireny Bazyli, jego żona 
Maria, ich pięcioletni syn Rafał, 
siostrzenica Helena, nauczyciel 

ŚWIĘCI Z MITILINI: RAFAŁ, MIKOŁAJ I IRENA

Teodor i lekarz Aleksander. Ich szczątki odnaleziono obok pochówków 
świętych w osobnych grobach. Męczeńską śmierć ponieśli oni 9 kwietnia 
1463 r. Opowiadania ludzi, którzy widzieli świętych w objawieniach po-
czynając od roku 1959, zgodnie wskazują na częste cudowne wizyty pew-
nego starca (św. Rafała) na miejscu męczeńskiej śmierci. Święty wskazał 
miejsce, gdzie ukryta była ikona Chrystusa oraz bijące źródło, przy któ-
rym później miało miejsce wiele cudownych zdarzeń. Święci nie tylko 
opowiedzieli w objawieniach ludziom o miejscu swego pochówku czy też 
o szczegółach życia, ale także potwierdzili, że wyjątkowo umiłował ich 
Bóg, zezwalając na tyle cudów za ich pośrednictwem. Cudów tych jest 
coraz więcej. Mają one miejsce każdego dnia i to nie tylko dla wierzących. 
Niewierzący również otrzymują pomoc od świętych, co zmienia całe ich 
życie. Święci objawiają się w Grecji, Ameryce czy Australii. Uzdrawiają 
chorych, łagodzą cierpienie, pocieszają zrozpaczonych i nawracają.
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 21 sierpnia w świetlicy parafialnej Parafii Zmartwychwstania Pań-
skiego w Białymstoku zebrali się organizatorzy oraz jury konkursu 
w składzie ks. mitrat Jan Fiedorczuk Dyrektor Wydziału Katechetycznego 
Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, dr inż. Adam Musiuk,  
adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej oraz wykła-
dowca Uniwersytetu w Białymstoku, p. Anna Muskała, dyrektor Niepub-
licznego Przedszkola imienia Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce 
oraz p. Natalia Mosiej – nauczyciel i ikonograf, aby rozstrzygnąć i przy-
znać nagrody najlepszym spośród uczestników ogólnopolskiego konkur-
su plastycznego „Utracone dziedzictwo – zburzone cerkwie w XX-leciu 
międzywojennym”. Na konkurs wpłynęło blisko 150 prac z wielu zakątków 
naszego kraju.

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w czterech kategoriach wieko-
wych:
• klasy 1-3 szkoły podstawowej
• klasy 4-6 szkoły podstawowej
• klasy 7 i gimnazjum
• klasy szkoły ponadpodstawowej

 Konkurs został zorganizowany z błogosławieństwa i pod patronatem 
Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białosto-
ckiego i Gdańskiego oraz pod patronatem: Prawosławnej Diecezji Biało-
stocko-Gdańskiej, Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Bia-

Rozstrzygnięcie  
konkursu „Utracone 
dziedzictwo – zburzone 
cerkwie w XX-leciu  
międzywojennym”

BRACTWO CiM

łymstoku, Parafii Prawosławnej 
Zmartwychwstania Pańskiego w Bia-
łymstoku, Bractwa Prawosławnego 
św. św. Cyryla i Metodego oraz 
Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Białym stoku.
 Celem konkursu było upamięt-
nienie cerkwi zburzonych w latach 
1918-1939 na terenie Polski. Ucz-
niowie przygotowali pracę pla-
styczną przedstawiającą historycz-
ną świątynię, znaną obecnie wy-
łącznie ze starych fotografii, archi-
walnych pocztówek, bądź zupełnie 
zapomnianą.
 Komitet organizacyjny konkur-
su: prot. Marek Ławreszuk, protod. 
Marian Romańczuk, diakon Piotr 
Makal, Barbara Uścinowicz, Iwona 
Romańczuk, Danuta Olesiuk-Ła-
pińska, Bogumiła Suszcz.

o. Marian Romańczuk  
(za: woskresienska.pl)
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W roku 2019 mija 30 lat od powołania Bractwa 
Prawosławnego, które dało początek dzisiejszemu 
Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. 
 Cyryla i Metodego. 

Z tej okazji Zarząd Główny wydał okolicznościowy 
album dokumentujący historię i współczesność 
Bractwa. Opisano w nim wszystkie koła terenowe 
oraz szeroki wachlarz działań Stowarzyszenia na 
przestrzeni lat. Publikację będzie można nabyć 
w  wybranych sklepach cerkiewnych oraz kołach 
terenowych. 

Album na 30-lecie Bractwa
NASZE PUBLIKACJE
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Pielgrzymka do Wilna

W dniach 25-26 sierpnia koło nr 1 Bractwa św. św. Cyryla i Metodego 
w Białymstoku gościło w Wilnie. Wyjazd poprzedził molebien w mona-
sterze supraskim, a białostockim pielgrzymom towarzyszyli także człon-
kowie ełckiego koła oraz uczniowe z brackiej szkoły św. św. Cyryla i Me-
todego. Opiekunami grupy byli przewodniczący białostockiego koła nr 1 
Mikołaj Nazaruk oraz o. ihumen Sergiusz, który jest duchowym opieku-
nem koła. Pielgrzymi zwiedzili monaster św. Ducha, wybrane cerkwie 
miasta oraz Ostra Bramę.

Z ŻYCIA KÓŁ

BIAŁYSTOK I
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Imieniny w Bractwie 

30 września odbyło się zebranie 
koła terenowego Bractwa w Bielsku 
Podlaskim. Okazja była szczególna, 
zebrani świętowali imieniny brat-
czyc Wiery, Nadziei i Luby. Były ży-
czenia i kwiaty. W ramach cyklicz-
nych spotkań z ludźmi z naszego 
regionu na zaproszenie Zarządu 
koła przybył Burmistrz Bielska 
Podlaskiego Jarosław Borowski, 
który przedstawił kierunki roz-
woju miasta i problemy z tym zwią-
zane.

Film o monasterze w Żyrowicach 

2 września w siedzibie koła terenowego Bractwa w Bielsku Podlaskim 
miała miejsce projekcja filmu o monasterze w Żyrowicach na Białorusi. 
Na spotkanie przybyła rodzina z ogarniętego działaniami zbrojnymi Don-
basu na Ukrainie, którą Bractwo objęło pomocą duchową i finansową.  
(fot. Michał Górski)

BIELSK PODLASKI
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Wyjazd do monasteru w Zwierkach

10 października koło terenowe Bractwa w Bielsku Podlaskim zorganizowło 
pielgrzymkę autokarową do monasteru Narodzenia Przenajświętszej 
 Bogurodzicy w Zwierkach by pokłonić się relikwiom św. Łukasza Wojno-
-Jasienieckiego z Krymu. Święty Arcybiskup Łukasz jest patronem świata 
lekarskiego. Święty Łukasz często w cudowny sposób pomaga proszącym 
o jego wstawiennictwo. Do Bielska pielgrzymi wrócili wieczorem, wzmoc-
nieni duchowo. (fot. Michał Górski)

BIELSK PODLASKI
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Festyn Zdrowia

W niedzielne popołudnie 2 września w amfiteatrze miejskim w Hajnówce 
odbył się kolejny Festyn Zdrowia organizowany przez Stowarzyszenie Bra-
ctwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego - Koło Terenowe w Hajnówce, 
przy współudziale Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”, Urzędu 
Miasta Hajnówka, Urzędu Gminy Hajnówka i Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce oraz firmy Forte. 
 Wśród wielu atrakcji związanych z ochroną i profilaktyką zdrowia zna-
leźć można było coś dla ciała, jak i dla duszy. Swoje wyroby prezentowały 
siostry z białoruskich Nowinek, ratownicy medyczni szkolili z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, lekarze wielu specjalności udzielali bezpłat-
nych porad. O duchowych aspektach zdrowego życia opowiadał o. Le-
oncjusz Tofiluk, którego wykład połączony był z promocją nowej książki. 
Można było nabyć ziołowe herbatki o. Gabriela, honorowo oddać krew oraz 
zgłosić się do banku dawców szpiku. Ten ostatni punkt był w czasie festynu 
niezwykle ważny, bowiem poświęcono go przede wszystkim Oli Siemion - 
uczennicy hajnowskiej Szkoły Podstawowej nr 2, która potrzebuje dawcy 
szpiku. Na scenie pojawili się jej szkolni koledzy i koleżanki, którzy zaśpie-
wali dla Oli kilka piosenek. 
 Na scenie hajnowskiego amfitetru zaprezentowało się wiele zespołów 
i wokalistów umilając mieszkańcom miasta ciepłe popołudnie. Najmłodsi 
mogli uczestniczyć w „biegu po zdrowie”, korzystać z dmuchawców oraz 
bawić się z animatorami. Tradycyjnie już odbyły się dwa konkursy: „Wiedzy 
o zdrowiu” oraz „Sztuka warzywno-owocowa”. Na koniec zaśpiewał popu-
larny zespół „Prymaki”, podczas występu którego bawiły się wszystkie po-
kolenia mieszkańców. (fot. P. Kiryluk)

HAJNÓWKA
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HAJNÓWKA

II Krestnyj Chod ulicami Hajnówki

7 lipca ulicami Hajnówki przeszedł II Krestnyj Chod zorganizowany przez 
Bractwo. Pielgrzymi wyszli rano z soboru św. Trójcy, po czym udano się do 
cerkwi św. Dymitra, gdzie do procesji dołączyli kolejni pielgrzymi. Tego 
dnia Cerkiew obchodzi święto Narodzenia św. Jana Chrziciela – patrona 
trzeciej hajnowskiej parafii, gdzie tego dnia uroczyście obchodzono jego 
pamięć. Procesja dotarła do cerkwi św. Jana krótko przed świąteczną Boską 
Liturgią. Przybyłych i zebranych wiernych przywitał abp. bielski Grzegorz 
z lokalnym duchowieństwem. Po nabożeństwie hajnowskie koło Bractwa 
św. św. Cyryla i Metodego zorganizowało dla wszystkich poczęstunek.
 „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weź-
mie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23). Rok temu, te słowa za-
szczepiły w naszych sercach ideę nietypowej pielgrzymki. Jej wyjątkowość 
zawierała się w tym, iż jej celem miała być współpraca między parafiami, 
dlatego też organizując ją chcieliśmy zjednoczyć wiernych z trzech parafii 
hajnowskich. Udało się! Poszliśmy, a pomysł przetrwał i całe przedsięwzię-
cie powtórzyliśmy. 7 lipca 2018 r. pełni niepewności i nadziei zebraliśmy się 
w soborze Św. Trójcy. Ku naszej radości w świątyni zebrało się naprawdę 
wielu pątników chcących pomodlić się za nasze miasto i mieszkańców, 
a przecież to był dopiero początek drogi. Zachęceni modlitwą, po molebniu 
wyruszyliśmy ulicami Hajnówki by spotkać się z pielgrzymami, którzy wy-

szli z cerkwi pod wezwaniem Dy-
mitra Sołuńskiego. Ach cóż to było 
za spotkanie, chorągwie, dzieci, 
duchowni, a wszystko w nietypowej 
scenerii, którą tworzyli zniecierpli-
wieni kierowcy, których szczerze 
przepraszamy za utrudnienia na 
drodze. Po krótkiej modlitwie 
w  świątyni, wyruszyliśmy do celu. 
Pełni napięcia i nieustającej modli-
twy wkroczyliśmy na ul. Mikołaja 
Reja. Choć już nieco zmęczeni, wy-
szukiwaliśmy ponad blokami 
i drzewami kopuły cerkwi pod we-
zwaniem Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela. Gdy ją dostrzegliśmy 
nasze serca napełniły się zarazem 
radością i smutkiem. Przykro nam 
było kończyć tę podróż, lecz prze-
mogliśmy w sobie chęć zrobienia 
kolejnego kółka ulicami miasta 
i  wkroczyliśmy na teren świątyni, 
gdzie czekał na nas Arcybiskup 
Grzegorz wraz z duchownymi 
i  wiernymi. Zwieńczeniem naszej 
pielgrzymki była wspólna modlitwa 
podczas Boskiej Liturgii. Na szczęś-
cie opuszczenie murów Cerkwi nie 
zakończyło naszego wyjątkowego 
dnia, bowiem Bractwo św. św. Cy-
ryla i Metodego zorganizowało po 
służbie poczęstunek dla wszystkich 
pątników. 
 W tym miejscu chcielibyśmy 
podziękować wszystkim pielgrzy-
mom z  wzięcie udziału w „II Kre-
stym Chodzie”, modlitwa z Wami to 
czysta przyjemność. Szczególnie 
dziękujemy pracownikom policji za 
zapewnienie bezpiecznego przej-
ścia pielgrzymki. Do zobaczenia 
za rok! (fot. Irena Łozowik)

Lucyna Ruszuk



31BIULETYN INFORMACYJNY  NR 81  [3/2018]

HAJNÓWKA
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Początek roku szkolnego

 Już po raz jedenasty „pierwszy dzwonek” zadzwonił w Zespole Szkół 
Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Społeczność 
szkoły nowy rok szkolny rozpoczęła od Boskiej Liturgii w kaplicy szkolnej. 
Następnie na sali gimnastycznej p. dyrektor Lena Ławniczuk uroczyście 
powitała dzieci, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości.

SZKOŁA CiM
Karolina Chmur
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Lalki-motanki

28 września uczniowie młodszych klas uczęszczający na zajęcia języka ukraińskiego wykonywali „lalki-motanki”, 
czyli lalki ze skrawków materiałów. Warsztaty odbyły się dzięki projektowi „Do źródeł” realizowanemu przez 
Związek Ukraińców Podlasia.

Wizyta patriarchy Teodora II

22 września w białostockiej cerkwi św. Mikołaja,  
odbyły się uroczystości poświęcone św. Gabrielowi. 
26 lat temu relikwie świętego męczennika młodzień-
ca Gabriela powróciły z Grodna do Białegostoku. Przy 
organizacji uroczystości nie mogło zabraknąć rów-
nież uczniów z naszej szkoły. Młodzież ze starszych 
klas witała licznie  zebranych biskupów. Uroczystoś-
ciom przewodniczył Papież i Patriarcha Aleksandrii 
i  całej Afryki Teodor II, przebywający w tym czasie 
z wizytą w Polsce. (fot. M. Surynowicz)
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Wyjazd integracyjny pierwszaków 

4 października klasa 1a zagościła w Muzeum Wsi, gdzie wzięła udział 
w projekcie „Gwiazdki, tracze i kolaski niech powrócą w nasze łaski”. Pro-
jekt zabrał uczestników do świata dawnych zabawek. Dzieci dowiedziały 
się jak kiedyś czas wolny na wsi spędzały dzieci. Wiele radości sprawiło im 
zrobienie własnoręcznie zabawek - glinianych ptaszków. Pogoda również 
dopisała przy ognisku i każde dziecko zjadło samodzielnie upieczoną 
kiełbaskę na świeżym powietrzu.
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Wyjazd projektowy

20-23 września zespół uczniów naszej szkoły (uczennice klasy 
VII Olesia Butkiewicz, Joanna Musiuk, Natalia Stokowska, Kon-
stancja Pietrovska) razem z nauczycielem Agnieszką Cechą 
uczestniczyli w Finale Transgranicznego Konkursu Edukacyj-
nego dla Szkół „Heritage and me” w ramach Dnia Współpracy 
Europejskiej 2018 we Lwowie na Ukrainie. 

 Drużyna z naszej szkoły była jedną z 8 drużyn z Polski, które 
zostały wyłonione w trakcie trwania konkursu. Wyjazd i uczest-
nictwo w finale było okazją do wykazania się swoją kreatywnoś-
cią, umiejętnościami i wiedzą, a także możliwością poznaniania 
nowych przyjaciół i zdobycia doświadczenia w pracy nad wspól-
nym projektem artystycznym (sztuki wizualne, teatr, taniec 
itp.). Konkurs miał na celu o pokazanie różnorodności kulturo-
wej regionów przygranicznych i inspirowanie pomysłów jak 
chronić i promować wspólne dziedzictwo.
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Wakacyjny dyżur 
przedszkola

Przedszkole tętni życiem. Sierpień 
był miesiącem, w którym placówka 
pełniła dyżur. Opieką objętych 
było czterdzieścioro dzieci. Nie-
które przychodziły, aby się zaad-
aptować w nowym środowisku, 
dzięki czemu początek roku 
2018/19 był nie taki straszny. Wrze-
sień przyniósł inne wymagania. 
Początek, szczególnie w najmłod-
szych grupach, oczywiście nie 
u  wszystkich, jest trudny. Panie 
przedszkolanki stanęły na wyso-
kości zadania dzięki czemu 
wszystko się ułożyło. Piękne sale, 
ciekawe gry i zabawki przyciągają 
dzieci do naszego przedszkola. 
Nie  musimy się specjalnie rekla-
mować. (fot. Irena Łozowik)

Rozpoczęcie nowego 
roku przedszkolnego

5 września rozpoczęliśmy nowy 
rok modlitwą. O. Adam Dzienisiuk 
odsłużył nabożeństwo błagalne 
w  intencji przedszkolaków i pra-
cowników przedszkola, na począt-
ku w młodszych grupach potem 
w  starszych. Wszystkie dzieci zo-
stały pokropione święconą wodą.

PRZEDSZKOLE
BIELSK PODLASKI
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Wizyta patriarchy 
aleksandryjskiego

21 września, w dzień święta Naro-
dzenia Bogurodzicy, starsze grupy 
uczestniczyły w świątecznej Bo-
skiej Liturgii mającej wymiar hi-
storyczny, przewodniczył jej bo-
wiem Wielce Błogosławiony Teo-
dor II, Papież i Patriarcha Aleksan-
drii i całej Afryki. Jego Eminencji 
towarzyszyli metropolita Nubii 
Sawa oraz archimandryta Sylwe-
ster. Gościowi zagranicznemu 
asystowali nasi arcybiskupi i bi-
skupi – lubelski i chełmski Abel, 
przemyski i gorlicki Paisjusz, biel-
ski Grzegorz, hajnowski Paweł 
i siemiatycki Warsonofiusz na czele 
ze Zwierzchnikiem naszej Cerkwi 
- Metropolitą Sawą.

W Białymstoku

11 października dwie grupy przed-
szkolaków, pięciolatki i czterolatki, 
pojechały autokarem do Opery 
Białostockiej na warsztaty mu-
zyczne. Nasze dzieci i panie miały 
wielkie szczęście, gdyż pokłoniły 
się relikwiom św. abp Łukasza 
Wojno-Jasienieckiego i relikwiom 
swego patrona św. młodzieńca  
Gabriela w soborze św. Mikołaja.
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Za pan brat  
z książkami

28 września po śniadaniu grupa 
pięciolatków z paniami Martą i Ewą 
wybrała się do Biblioteki Miejskiej. 
Pracownice biblioteki czekały już 
na dzieci otwierając drzwi wej-
ściowe. Na początku przedszkolaki 
obejrzały zasoby książkowe, zapo-
znały się z procedurą wypożycza-
nia książek. Okazało się, że pani 
Marta często wypożycza książki do 
przedszkola, aby potem głośno je 
czytać dzieciom. Tym razem też 
wypożyczyła „Tupcia Chrupcia”. 
Następnie dzieci przeszły do sali, 
gdzie druga pani czytała im bajkę. 
Zwieńczeniem pobytu w Bibliotece 
Miejskiej były gry i zabawy.
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U dentysty

12 października, przed weeken-
dem, przedszkolaki odwiedziły ga-
binet dentystyczny mieszczący się 
w tym samym budynku co przed-
szkole. Dowiedziały się co należy 
robić, żeby mieć zdrowe i piękne 
zęby i jak je pielęgnować.
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Nowy rok  
przedszkolny

Zaczęliśmy nowy rok przedszkol-
ny. Początek września był ciepły 
i  w słoneczny, więc jak tylko była 
okazja, korzystaliśmy z uroków 
trwającego jeszcze lata. Bawiliśmy 
się na placu zabaw, chodziliśmy na 
spacery oraz łapaliśmy jak najwię-
cej promieni słonecznych, aby na-
ładować akumulatory na zbliżającą 
się jesień. 

PRZEDSZKOLE
HAJNÓWKA

Festiwal Teatralny Wertep

14 września po powrocie z wystawy grzybów troszkę odpoczęliśmy i wy-
ruszyliśmy na Festiwal Teatralny. Dzieci miały okazję obejrzeć spektakl 
„Futerko z obłoków”, a także wzięły udział w tworzeniu mega baniek myd-
lanych. Dzieci pomimo niezbyt sprzyjającej pogody, bawiły się wyśmieni-
cie, a uśmiech gościł na każdej buźce. 
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Przedszkolaki  
na wystawie grzybów

14 września był bardzo aktywnym 
dniem w naszym przedszkolu. 
Jedną z atrakcji w tym dniu była 
wystawa grzybów w Zamiejsco-
wym Wydziale Leśnym Politechni-
ki Białostockiej w Hajnówce.

Zajęcia otwarte  
w grupie  
starszaków

14 września w grupie star-
szaków odbyły się zajęcia 
otwarte z rodzicami z oka-
zji Dnia Kropki. Pani Ewe-
lina przygotowała mnó-
stwo ciekawych i twórczych 
zabaw połączonych z tań-
cem, rysowaniem, dekoro-
waniem koron, aktywnym 
słuchaniem oraz wiele in-
nych atrakcji. W zajęciach 
aktywnie uczestniczyli ro-
dzice dzieci.
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Dzień Przedszkolaka 
20 września przypada Dzień 
Przedszkolaka. U nas w przed-
szkolu gwarno i wesoło było za-
równo tego dnia, jak i w piątek 21 
września, kiedy to bawiliśmy się na 
sali zabaw Hula Kula.

Marsz Przedszkolaków z okazji stulecia  
Odzyskania Niepodległości

20 września grupa starszaków wzięła udział w marszu przedszkolaków 
z okazji stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Marsz zorgani-
zowało Samorządowe Przedszkole nr 1 w Hajnówce. Dzieci przeszły ulica-
mi miasta by dotrzeć do hajnowskiego skwerku, gdzie wspólnie wszystkie 
zaśpiewały Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystość zaszczycił swoją obec-
nością Burmistrz Miasta Hajnówka - Jerzy Sirak.
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Podziękowanie

W imieniu własnym, nauczycieli, a przede 
wszystkim dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola im. św. św. Cyryla i Metodego 
w  Hajnówce, składam na ręce Dyrekcji 
Sklepu Kaufland w  Hajnówce serdeczne 
podziękowania za przekazanie bonu po-
darunkowego na rzecz naszego przed-
szkola. Dzięki Wam możemy wspierać do-
bre inicjatywy na rzecz naszych dzieci.
 Z wyrazami szacunku – Dyrektor Przed-
szkola – Anna Muskała.

Warsztaty kulinarne w Grupie Maluszków

27 września w grupie Maluszków odbyły się warsztaty kulinarne. Dzieci 
z pomocą pań robiły gofry. Samodzielnie wsypywały i wlewały produkty 
niezbędne do zrobienia gofrów: mąkę, proszek do pieczenia, cukier, olej, 
mąkę, a panie wbijały jajka. Dzieci już z pomocą pań miksowały ciasto 
i z niecierpliwością czekały na degustację własnych wyrobów.
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