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LIST ARCYPASTERSKI  

ARCYBISKUPA LUBELSKIEGO I CHEŁMSKIEGO  
 

W 65. ROCZNICĘ AKCJI „WISŁA” - BARBARZYOSKIEGO WYSIEDLENIA LUD-

NOŚCI PRAWOSŁAWNEJ CHEŁMSZCZYZNY I PODLASIA W 1947 ROKU  
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Dlaczego znowu powracamy do tych wydarzeń historycznych? Dlaczego wspominamy te smutne stronice hi-

storii naszej Cerkwi i narodu? – Dlatego że bez pamięci o naszej historii nie zrozumiemy współczesności, nie 

zrozumiemy dzisiejszej sytuacji naszej Cerkwi i narodu. Akcja „Wisła” miała wielki wpływ na sytuację Cerkwi 

prawosławnej na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu, pozbawiła ją wiernych, a celem deportacji było 

oczyszczenie tej ziemi z wiary, tradycji, kultury i języka naszych przodków. Rok 1947 możemy umieścić obok 

innych tragicznych dat w historii naszej Cerkwi i narodu na ziemi chełmsko-podlaskiej takich jak lata 1596, 1915, 

1938, 1944.  

Apeluję do wszystkich wiernych Diecezji Lubelsko-Chełmskiej o uczczenie tej smutnej 65. rocznicy akcji 

„Wisła” wszędzie tam, gdzie naszych wiernych dotknęło to nieszczęście, wszędzie tam, gdzie żyją jej ofiary. Świę-

ty Apostoł Paweł uczy nas: „Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując 

koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę!” (Hbr 13, 7). W naszych modlitwach wspomnijmy wszystkich, którzy stali 

się ofiarami akcji „Wisła” – duchowieństwo naszej Cerkwi, naszych dziadów, ojców, braci. Szczególnie wspomnij-

my tych, kto cierpiał w obozie w Jaworznie, wśród więźniów którego było także duchowieństwo prawosławne i 

wierni naszej diecezji. Wspomnijmy wszystkich tych, kto przekazał nam Świętą Wiarę Prawosławną oraz tradycję 

naszych przodków. Naśladujmy – zgodnie ze słowami św. apostoła Pawła – „ich wiarę”, dzięki której pozostali-

śmy prawosławnymi.  

Wśród nas pozostało już niewielu świadków akcji „Wisła”. Ofiarom tej zbrodni okażmy nasz szacunek i mi-

łość. Wysłuchajmy ich wspomnień. W szczególności młode pokolenie naszej Cerkwi zachęcam do zapisywania 

opowieści Waszych dziadków i babć o naszej historii. Niechaj pozostaną one świadectwami dla następnych poko-

leń. Dzięki temu zachowamy naszą pamięć historyczną.  

Niechaj pamięć o tragicznej historii naszych przodków umacnia naszą wiarę, kształtuje naszą świadomość, 

pomaga nam w pracy dla dobra Świętej Cerkwi Prawosławnej, dla zachowania tradycji, kultury i języka naszych 

przodków. Te skarby, które otrzymaliśmy od naszych nauczycieli, od naszych przodków – przekażmy młodemu 

pokoleniu. Niechaj kontynuuje ono tradycję prawosławną oraz kulturę przodków na umęczonej ziemi chełmsko-

podlaskiej.  

Z błogosławieństwem, Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski  

 
Holeszów, Niedziela Świętych Ojców Pierwszego Soboru Powszechnego (27 maja) 2012 r.   

W tym roku znowu powracamy w naszych myślach do tragicznych 

wydarzeń 1947 r., gdy nasi dziadowie, ojcowie i bracia musieli porzucić 

ojcowskie chaty i podążyć w nieznane. Znów wspominamy tragiczną ak-

cję „Wisła”, na skutek której dziesiątki tysięcy prawosławnych mieszkań-

ców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia wygnano z ojczystej ziemi.  

LIST ARCYBISKUPA ABLA 
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XXXIII PASCHALNA PIELGRZYMKA NA GRABARCE 

Z KRONIKI BRACTWA  

przygotowała: Monika Marczuk 

PIELGRZYMKA KU CZCI PATRONA MŁODZIEŻY 

Piesza pielgrzymka z Terespola do Kostomłot odbyła się 2 maja. Terespol-
ska młodzież podjęła tę inicjatywę już dwa lata temu. W tym roku w organi-
zację, trzeciej już pielgrzymki włączył się zarząd BMP naszej diecezji. Uczestni-
cy modlili się do św. Gabriela Zabłudowskiego, patrona dzieci i młodzieży, 
którego dzieo pamięci przypada na 3 maja. 

Po molebniu w cerkwi pw. św. Jana Teologa w Terespolu dwudziestu czte-
rech pielgrzymów wyruszyło w kierunku Kostomłot. Opiekę duchową nad 
nimi sprawowali ks. Jarosław Łoś, ks. Michał Ciuchaj, ks. Marcin Gościk i ks. 
Marcin Chyl.  

To była krótka trasa, bo zaledwie 15 km. Pokonaliśmy ją w ciągu czterech 
godzin. Po dotarciu do kostomłockiej cerkwi, udaliśmy się na poczęstunek, by 
zregenerowad siły i następnie uczestniczyliśmy w nabożeostwie całonocnego 
czuwania z akatystem ku czci Iwierskiej Ikony Bogarodzicy, które celebro-
wał  abp Abel.. Następnego dnia przybyliśmy też na świąteczną Liturgię. – 
opowiada uczestniczka pielgrzymki Małgorzata Nazaruk. Trzeciomajowe 
święto w Kostomłotach wiąże się z rocznicą wyświęcenia świątyni. W tamtej-
szej cerkwi znajduje się, przekazana z Athosu kopia Iwierskiej ikony oraz iko-
na św. Gabriela z relikwiami. 

DELEGACJA BMP W ZWIERKACH 

W majowy weekend delegacja BMP diecezji lubelsko-chełsmkiej wzięła 
udział właśnie we wspomnianych uroczystościach. Na zaproszenie diecezji 
białostocko-gdaoskiej wyruszyła na Białostocczyznę. Wzięła tam udział w 
pielgrzymce z Białegostoku do Zwierek, oraz głównych uroczystościach ku 
czci św. Gabriela Zabłudowskiego w tamtejszym monasterze. Przewodniczący 
BMP naszej diecezji, Paweł Bakunowicz, wiceprzewodnicząca, Katarzyna 
Rabczuk i sekretarz, Olga Kuprianowicz, zostali ciepło przyjęci przez biało-
stocką młodzież zaangażowaną w działalnośd Bractwa. Wieczór poświęcony 
był zwiedzaniu miasta o zachodzie słooca oraz  integracji. Następnego dnia 
delegacja, wraz z setkami wiernych wyruszyła w kierunku Zwierek. B r a l i -
śmy czynny udział w pomocy przy święcie. Włączyliśmy się również w działal-
nośd służby porządkowej, zajmowaliśmy się pilnowaniem świeczek w cerkwi. 
Wyjazd ten miał bardzo pozytywny wydźwięk. Uczestnictwo w pielgrzymce, a 
potem w święcie ku czci męcz. Gabriela było nowym ciekawym doświadcze-
niem i duchowym przeżyciem. Dzięki wspólnie spędzonym chwilom, możemy 
liczyd na  zacieśnienie współpracy Bractw diecezjalnych.- mówi Olga Kupria-
nowicz.  

Fotografie ze stron 2-4: ze zbiorów BMP. 

Paschalna Pielgrzymka Młodzieży odbyła się na św. Górze Grabarce  w 
dniach 18-20 maja. Mottem spotkania były słowa z listu św. Piotra (1 2,15): 
„Ale bowiem taka jest wola Boga, byście przez dobre uczynki przywiedli do 
milczenia niewiedzę ludzi niemądrych.” 

Zjazd rozpoczął się wsienoszcznym bdienijem, któremu przewodniczył abp 
Jakub. Powitani przez organizatorów, czyli Zarząd Centralny BMP w Polsce 
pielgrzymi wysłuchali referatu na temat motta spotkania. Następnie, ze świe-

Młodzież 
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cami w dłoniach przeszli z doliny na polu namiotowym pod cerkiew, gdzie 
został poświęcony krzyż wotywny. Dzieo zakooczył się wspólnym ogniskiem, 
przy którym chętnie rozmawiano i śpiewano.  

W sobotę rano, monasterskie dzwony zwołały wszystkich na Liturgię. 
Mecz piłki siatkowej – między duchownymi, seminarzystami i pielgrzymami, 
tradycyjne „100 pytao do..” i spotkania w grupach dyskusyjnych to tylko 
niektóre punkty programu, które czekały na pielgrzymów.  Młodzież rozma-
wiała z duchownymi m.in. o cyberduchowości, uzależnieniach oraz o tym, jak 
pielęgnowad swoją wiarę i tradycje w związku mieszanym wyznaniowo. Póź-
niej wieczernia, akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego. Niedziela, główna 
Liturgia, wspólna Eucharystia, pamiątkowe zdjęcie i pożegnanie. Jak zawsze 
wydawało się, że czas na Świętej Górze upłynął za szybko... 

Spędzenie majowego weekendu na Grabarce to świetna okazja do wyci-
szenia, modlitwy, oderwania się od codziennych obowiązków. To również 
dobry czas na zawarcie nowych znajomości, uzupełnienie swojej wiedzy o 
prawosławiu. Chod po trzydniowym pobycie pod namiotem brakuje ciepłego 
łóżka, bieżącej wody i wszystkich domowych wygód z pewnością wrócimy tu 
za rok. Nieobecni mogą żałowad. – stwierdza Joanna Iwaniuk. W „Majowej” 
wzięła udział kilkunastoosobowa grupa młodzieży z Lubelszczyzny, nad którą 
duchową opiekę roztaczał ks. Marcin Gościk z Białej Podlaskiej. 

SIÓDMY RAZ PIESZO DO CHEŁMA 

Po raz kolejny potrzeba modlitwy, chęd zbliżenia się do Boga i pokłonie-
nia się relikwiom Świętych Męczenników Chełmskich i Podlaskich sprawiła, 
że pątnicy przemierzyli ponad 70 km. W dniach 8-10 czerwca odbyła się VII 
Piesza Pielgrzymka z Włodawy do Chełma. Szczegółowa relacja z pielgrzymki 
i uroczystości ku czci Męczenników na str. (222). 

EUROTURNIEJ BMP 

Zwycięstwem zakooczył się udział reprezentacji diecezji lubelsko-
chełmskiej w bractwowym Euroturnieju Piłki Nożnej. Dwa spotkania, pod-
czas których rozgrywano mecze odbyły się w Białymstoku. 26 maja miała 
miejsce faza grupowa, w której uczestniczyło 12 drużyn. W następną sobo-
tę, 2 czerwca odbył się finał. Młodzież z Lubelszczyzny zajęła pierwsze miej-
sce, tuż za nią uplasowała się drużyna „BMP Antoniuk II”. Brąz przypadł na-
tomiast zespołowi „BMP Starosielce”.  

Okazją do organizacji tego typu imprezy w środowisku młodzieży prawo-
sławnej była atmosfera Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Polsce. Podjął 
się tego Prawosławny Klub Sportowy „Dynamis” przy współpracy z BMP 
parafii św. Eliasza w Białymstoku i Klubem Radnych Forum Mniejszości Pod-
lasia.  
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Wiara Prawosławna 

Na zdjęciu: Góra Tabor, fot. Joanna Mielaniuk. 

SYMBOLIKA GÓRY 

ks. Jan Łukaszuk 

Okres wakacji to zasłużony czas 

wypoczynku po solidnie przepracowa-
nym roku szkolnym czy akademickim. 
Wielu uczniów i studentów skorzysta w 
tym czasie ze słonecznych kąpieli na 
nadmorskich plażach, wybierze się nad 
urocze mazurskie jeziora, bądź wyje-
dzie zdobywad szczyty górskie.   

Młodzi ludzie wyznania prawosław-
nego w swoim wakacyjnym grafiku nie 
zapomną z pewnością odnotowad 
uczestnictwa w nabożeostwach spra-
wowanych w swoich parafiach, jak też 
w miejscach szczególnych, jakimi są 
prawosławne sanktuaria w kraju i za 
granicą. Jak co roku, liczna rzesza wier-
nych w lipcu zdecyduje się na udział w 
pielgrzymce na beskidzką Górę Jawor. 
Dziesiątki tysięcy prawosławnych piel-
grzymów w drugiej dekadzie sierpnia 
podążad będzie do monasteru żeoskie-
go położonego na podlaskim Taborze – 
św. Górze Grabarce, by uczestniczyd 
we wspólnej modlitwie w dniach świę-
ta Przemienienia Paoskiego.   

WIARA GÓRY PRZENOSI 

Bardzo urocze i wymowne w swej 
symbolice są miejsca święte położone 
na wzniesieniach, pagórkach i szczy-
tach górskich. Góra jest jednym z naj-
bardziej uniwersalnych symboli w hi-
storii ludzkości. Jej znaczenie wynikało 
z bliskości nieba. Góry są symbolicznym 
rozwinięciem znaczeo kojarzonych z 
wysokością. Góra symbolizuje stałośd, 
niewzruszonośd, nieruchomośd, drogę 
do nieba, miejsce kultu i pielgrzymek. 
Potężna, niewzruszona masywnośd 
góry czyni z niej wyobrażenie stałości, 
bezruchu, niezłomności. Stąd przykład 
rzeczy pozornie niemożliwej: wiara 
góry przenosi częsty zwrot w księgach 
Nowego Testamentu (por. Mt 17,20-
21; 21,21; Mk 11,23; 1Kor 13,2). Jest 
kojarzona z niewzruszalnością, drogą 

do nieba, miejscem kultu lub medyta-
cji, spotkania człowieka z Bogiem. 

Góra oznacza obszar nadchodzące-
go królestwa Bożego. Jezus prowadzi 
ludzi na górę, do Boga. Ten, kto Go 
słucha i gotów jest pójśd za Nim, jest 
jak światło dla innych i świeci jak mia-
sto położone na górze (Mt 5,14). Góra 
jest także atrybutem pokoju: Niech 
góry niosą pokój ludowi, a pagórki 
sprawiedliwośd (Ps 71,3). 

W religiach wszystkich ludów znają-
cych górę ma ona bardzo bogatą sym-
bolikę. Widok gór zawsze wywierał na 
ludziach wrażenie, podnosił ich ku 
sprawom wyższym i skłaniał do religij-
nych myśli. Najgłębszą symboliką góry 
jest ta, która nadaje jej charakter sa-
kralny. Na ogół góra, wzgórze, szczyt 
łączą się z pojęciami medytacji, ducho-
wej wzniosłości, obcowania świętych.  

NA WZGÓRZU PAN SIĘ UKAZUJE 

Sam Bóg potwierdził, że naturalna 
symbolika wyżyn odpowiada Jego za-
mysłom, objawiając się wybranym na 
wyżynach czy górach. Od Abrahama 

zażądał, aby złożył Mu w ofierze Izaaka 
na jednym z pagórków, który mu wska-
że, a który nosił nazwę Na wzgórzu Pan 
się ukazuje (Rdz 22,2.14). Na górze 
Horeb Pan, który mówił z krzaku gore-
jącego, zlecił Mojżeszowi misję prze-
wodzenia Izraelowi (Wj 3,1-15), a na 
górze Synaj (identycznej z Horebem) 
wśród błyskawic i grzmotów przekazał 
swemu ludowi Prawo Starego Przymie-
rza (Wj 19,2-25). Gdy dwanaście poko-
leo osiedliło się już w Ziemi Obiecanej, 
Bóg wybrał za czasów Dawida na miej-
sce swego przebywania górę Syjon, 
zwaną później, do czasów niewoli babi-
looskiej, górą Moria, na której Salomon 
zbudował wspaniałą świątynię. Do tego 
centrum religijnego pielgrzymowali 
Żydzi na wszystkie święta. Jerozolimska 
góra Syjon jest świętą górą (Ps 2,6; 
47,3; Iz 31,4), którą Bóg sobie wybrał 
(Ps 77,68), i na której zamieszkał (Ps 
73,2). W przepowiadaniu prorockim w 
Syjonie widzi się stolicę mesjaoskiego 
czasu zbawienia (Iz 2,2-4; 4,5; 10,12; Jl 
4,16-21). Nazwy Syjon używa Stary 
Testament wymiennie z nazwą Jerozo-

Góra jest jednym z najbardziej uniwersalnych symboli w historii ludzkości. Jej znaczenie wynikało z bliskości 

nieba. Góry są symbolicznym rozwinięciem znaczeń kojarzonych z wysokością. Jest kojarzona z niewzruszalno-

ścią, drogą do nieba, miejscem kultu lub medytacji oraz spotkania człowieka z Bogiem. 
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limy, a w chrześcijaoskich hymnach i w 
literaturze Syjon oznacza często obraz 
niebieskiego Jeruzalem (Hbr 12,22).  

To była góra, gdzie się Bogu spodo-
bało mieszkad, na której też Bóg będzie 
mieszkał na zawsze (Ps 67,17). To na 
zawsze spełniło się jednak nie w stosun-
ku do świątyni na górze Moria, która 
była tylko typem, lecz w stosunku do 
świątyni nieprzemijającej, którą przepo-
wiada prorok Izajasz: Stanie się na koo-
cu czasów, że góra świątyni Paoskiej 
stanie mocno na wierzchu gór i wystrze-
li ponad pagórki. Wszystkie narody do 
niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzek-
ną: Chodźmy, wstąpmy na Górę Paoską 
do świątyni Boga Jakubowego (Iz 2,2-3). 
Prorok ogląda tu w duchu świątynię 
Nowego Przymierza. 

Apokalipsa św. Jana objawia, że to, 
co ludzie od prawieków mieli nadzieję 
osiągnąd na szczytach górskich, spełnia 
się w niebieskiej chwale. Baranek Boży 
stoi na górze Syjon, otoczony sto czter-
dziestoma czterema tysiącami dziewic, 
które śpiewają nową pieśo podobną do 
dźwięków harfy (por. Ap 14,1-5). Na-
stępnie prorok ogląda górę wielką i wy-
niosłą, a na niej wzniesione z czystego 
złota mury świętego miasta Jeruzalem, 
zstępującego z nieba od Boga (Ap 21,10
-21).  

GÓRY NIOSĄ POKÓJ LUDOWI 

Biblijną świętą górą jest Synaj, miej-
sce w którym Bóg zawarł przymierze z 
Mojżeszem i jego ludem. Bóg nakazał 
Mojżeszowi: Oznacz ludowi granice 
dokoła góry i powiedz mu: Strzeżcie się 
wstępowad na górę i dotykad jej podnó-
ża, gdyż kto by się dotknął góry, będzie 
ukarany śmiercią. Nie dotknie go ręka, 
lecz winien byd ukamienowany lub prze-
szyty strzałą. Człowiek, ani bydlę, nie 
może byd zachowane przy życiu. Gdy 
zaś zagrzmi trąba, wtedy niech podejdą 
pod górę (Wj 19,12-13). Zawierając na 
Synaju przymierze z Izraelem Bóg nadał 
Mojżeszowi dwie kamienne tablice z 
dziesięciorgiem przykazao. Objawienie 
się Boga Mojżeszowi na górze Synaj ma 
paralelę w chrześcijaostwie, w Jezuso-
wym kazaniu na górze. 

Apostoł Paweł wymienia górę Synaj 
(Ga 4,24-26), porównując ją do Jeruza-
lem ziemskiego (stare przymierze ku 
niewoli), a odróżniając od Niebieskiego 
Jeruzalem (nowe przymierze ku wolno-

ści). W liście do Hebrajczyków mówi o 
górach, gdy nawiązuje do wydarzeo z 
czasów machabejskich (Hbr 11,38), 
przypomina groźną górę Synaj, której 
dotknięcie powodowało śmierd i prze-
ciwstawia jej dostępną wszystkim górę 
Syjon, czyli Niebieskie Jeruzalem, Ko-
ściół Boży, samego Jezusa Chrystusa 
(Hbr 12,18-24). Apostoł celowo podkre-
śla elementy materialne i atmosferę 
grozy towarzyszącą scenerii zawarcia 
pierwszego przymierza, aby drogą kon-
trastu przedstawid drugie przymierze 
pełne pokoju, stałości i chwały.  

Autorzy ksiąg biblijnych posługiwali 
się zamiennie słowem Synaj – również 
nazwą całego półwyspu – oraz nazwą 
Horeb. W Biblii nazwa Synaj występuje 
38 razy, natomiast słowo Horeb – 18 
razy. Horeb to często, szczególnie w 
księdze Powtórzonego Prawa, używane 
określenie Syjonu. Góra Horeb jest 
miejscem objawienia się Boga Eliaszowi 
(3Krl 19,8-18). To tam prorok Eliasz 
usłyszał głos Boga. 

 Na innej biblijnej górze - Karmel, 
symbolu wierności i owocowania, Eliasz 
wyzywa na sąd boży proroków Baala 
(3Krl 18,20-40). Na tejże górze prorok 
Eliasz odniósł zwycięstwo nad kapłana-
mi Baala. 

Stary Testament wspomina też na-
zwy innych gór, m.in. góry Nebo, skąd 
Bóg pokazał Mojżeszowi Ziemię Obieca-
ną, do której nie dane mu było wstąpid. 
Mojżesz na górze Nebo, na szczycie 
Pisga, ogląda Ziemię Obiecaną i umiera 
(Pwt 34,1-5). 

Dla skłóconych z Żydami Samarytan 
górą świętą była Garizim, zalesiona i 
bogata w źródła. Garizim, góra w Sama-
rii, w paśmie Efraim, to miejsce dorocz-
nych spotkao Samarytan w okresie 
Paschy. 

TABOR, OLIWNA I GOLGOTA 

W życiu Jezusa Chrystusa góry od-
grywają rolę szczególną i wskazują na 
wyżyny duchowe, na które chce zapro-
wadzid swoich uczniów. Pan niejako 
pragnął podkreślid wzniosłośd swoich 
czynów i słów symboliką otoczenia, w 
którym ich dokonywał i w którym je 
głosił. Nie tylko chętnie usuwał się na 
modlitwę na miejsce ustronne, na górę, 
lecz także na górze obwieścił podstawo-
we prawa swojej nauki (Mt 5,1-12), na 
górze wybrał ze swych uczniów dwuna-

stu apostołów (Mk 3,13-19), na górze 
Tabor przemienił się (Mt 17,1-8), na 
Golgocie dokonał swej zbawczej ofiary 
na krzyżu, na górze zjawił się uczniom 
po zmartwychwstaniu, na górze Oliwnej 
nastąpiło wniebowstąpienie (Łk 24,50-
51; Dz 1,12).  

W Nowym Testamencie mówi się 
często o Górze Oliwnej w związku z wy-
darzeniami z życia Jezusa. Tu Jezus prze-
powiedział zburzenie Jerozolimy (Mt 
24,3; Mk 13,3) i nauczył uczniów modli-
twy Ojcze nasz (Łk 11,1-4). Z Betanii 
przez górę Oliwną prowadziła droga 
uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozoli-
my (Mt 21,1-17; Mk 11,1-11; Łk 19,28-
38; J 12,12-19). Tutaj Jezus spotykał się 
ze swymi uczniami (Łk 22,39; J 18,2), tu 
został pojmany (Łk 22,39-54), stąd 
wstąpił do nieba (Łk 24,50-51; Dz 1,12). 

Według Ewangelii św. Łukasza, Jezus 
ostatnie noce swojego ziemskiego życia 
spędzał właśnie na górze Oliwnej (Łk 
21,37). Góra Oliwna stanowi blok wa-
pienny o trzech szczytach, na wschód 
od Jerozolimy, oddzielony od miasta 
doliną Cedronu. Dzieje Apostolskie 
umiejscawiają na jej szczycie wniebo-
wstąpienie Chrystusa (Dz 1,9-12). 

Apostoł Piotr wspomina świętą górę 
Tabor (2P 1,17-18), wskazując na prze-
mienienie, jako na rękojmię prawdziwo-
ści przekazywanej nauki. Na górze Ta-
bor w Galilei na południowy zachód od 
jeziora Genezaret, z której roztacza się 
zachwycająca panorama wielobarwnych 
pól uprawnych, miało miejsce przemie-
nienie Jezusa Chrystusa (Mt 17,1-8). 
Trzej apostołowie ujrzeli tu swego Mi-
strza rozmawiającego z Mojżeszem i 
Eliaszem.  

Szczególne miejsce wśród innych 
wzgórz zajmuje góra Golgota, na której 
Jezus dokonał swej zbawczej ofiary i 
wyrzekł dokonało się (J 19,30). Golgota 
była górą, na której Chrystus poniósł 
śmierd, aby ją ostatecznie przezwycię-
żyd i zmartwychwstad. Ewangelista Łu-
kasz w odniesieniu do Golgoty używa 
wyłącznie nazwy Czaszka (Łk 23,33). 
Golgota to także metafora całej męki 
Chrystusa, od modlitwy w Ogrodzie 
Getsemani, aż do śmierci na krzyżu. 

Kusiciel zaprowadził Jezusa na bar-
dzo wysoką górę, aby ukazad Mu 
wszystkie królestwa świata (Mt 4,8). 
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Jest to ostatnie w cerkiewnym roku, 

wielkie, nieruchome święto ku czci Mat-

ki Bożej. Według Św. Tradycji w dzień 

Zaśnięcia Bogurodzicy apostołowie, 

którzy głosili Słowo Boże w różnych 

zakątkach ziemi, w cudowny sposób 

zebrali się tego dnia w Jerozolimie aby 

wspólnie pożegnać się z Bogurodzicą. 

Wydarzenie, które stało się podstawą do 

ustanowienia święta, nie zostało odnoto-

wane w Piśmie Świętym. Wiadomo 

tylko, że Matka Boża została powierzo-

na opiece umiłowanego ucznia – Jana (J 

19,26-27). Przed swoją śmiercią Bogu-

rodzica mieszkała w Jerozolimie. Często 

udawała się na modlitwę na Golgotę 

oraz do Grobu Pańskiego. Pewnego razu 

podczas modlitwy objawił się jej archa-

nioł Gabriel, który obwieścił, że za trzy 

dni odejdzie do swego Syna. Na znak 

swych słów archanioł wręczył Boguro-

dzicy gałązkę rajskiego drzewa i naka-

zał, aby złożono ją na jej grobie.  

O wieści przekazanej przez Gabriela 

Bogurodzica powiedziała Józefowi z 

Arymatei. Chcąc przed swoją śmiercią 

ujrzeć apostołów zwróciła się także z 

modlitwą do Boga. Po pożegnaniu się ze 

wszystkimi bliskimi Maria przygotowy-

wała się do swego odejścia. Gdy usnęła 

nagle nad jej grobem zajaśniała świa-

tłość i Chrystus w otoczeniu aniołów i 

świętych przyjął jej duszę. Świadkami 

tego zdarzenia byli wszyscy apostoło-

wie, za wyjątkiem Tomasza. Ze śpie-

wem żałobnych hymnów apostołowie 

podnieśli na swe ramiona trumnę i na 

czele uroczystej procesji skierowali się 

do groty, gdzie spocząć miało ciało Bo-

gurodzicy. Gdy po trzech dniach powró-

cił apostoł Tomasz i chciał ujrzeć Matkę 

Bożą – po odsunięciu kamienia – ciała 

jej nie znaleziono. Dla wszystkich stało 

się jasne, że na podobieństwo Chrystusa 

Maria Panna zmartwychwstała. Wieczo-

rem tego samego dnia wierni ujrzeli ją 

w przestworzach nieba, w chwale i w 

otoczeniu aniołów. Po trzech dniach 

pobytu w grobie Maria odeszła ciałem i 

duszą do nieba, stąd jej śmierć Cerkiew 

określa jako zaśnięcie. Jednocześnie 

naucza przy tym wiernych, że śmierć 

chrześcijańska nie jest końcem istnienia, 

lecz przejściem z ziemi do nieba, od 

śmiertelności i rozkładu - ku wieczno-

ści.  

Troparion, ton 1:  

W narodzeniu dziewictwo zachowałaś, w zaśnięciu świata nie po-
rzuciłaś, Bogurodzico. Odeszłaś bowiem do życia, Matką będąc Życia,  

i Twymi modlitwami wybawiasz od śmierci dusze nasze. 

ZAŚNIĘCIE PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY (gr. Κοίμησις Θεοτόκου ) 

15/28 sierpnia 

lektor: Rafał Dmitruk 

Tradycja chrześcijaoska lokalizuje 
nauczanie Jezusa i wygłoszenie przez 
Niego kazania (Mt 5,1-12) z Górą Błogo-
sławieostw – wzgórzem na północnym 
brzegu jeziora Genezaret, w okolicach 
Kafarnaum. 

Apostoł Jan w Apokalipsie posługuje 
się obrazem trzęsienia góry, gdy przed-
stawia wydarzenia, mające poprzedzid 
paruzję (Ap 6,14; Ap 16,20), nadaje też 
górze znaczenie symboliczne (Ap 8,8; 
Ap 17,9). 

Starochrześcijaoska sztuka nagrobna 
i starochrześcijaoskie mozaiki często 
przedstawiają Chrystusa, który znajduje 
się – siedząc albo stojąc – na skalistym 
wzniesieniu, jakby na górze. Podobnie 
przedstawia się też apokaliptycznego 
Baranka. Najczęściej ze wzniesienia 
tego wypływają cztery rzeki rajskie, 
będące symbolem czterech Ewangelii. 

W ikonografii chrześcijaoskiej w 
scenach Sądu Ostatecznego Bóg siedzi 
na górze chmur. Wszystkie inne góry 
miały się przy koocu świata zapaśd. Ta 

wizja mogła wynikad z chęci unicestwie-
nia pogaoskich kultów gór. 

Spośród wielu innych świętych dla 
chrześcijan gór wymienid trzeba takie, 
jak: Ararat, na szczycie której zatrzyma-
ła się arka Noego podczas potopu – 
góra będąca symbolem ostoi, gdyż z jej 
szczytu można było obserwowad opada-
nie wody;  czy też góra Athos na półwy-
spie Chalcydyckim nad Morzem Egej-
skim – republika mnichów prawosław-
nych.  

Na zdjęciu: ikona Zaśnięcia. 
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Wg tradycji w cerkwiach sprawowa-
ne jest nabożeostwo Pogrzebu Boguro-
dzicy, które swym schematem przypo-
mina nabożeostwo jutrzni Wielkiej So-
boty. Odprawia się je w przeciągu 
trzech pierwszych dni okresu święta. 
Ryt Pogrzebu odbywa się podczas cało-
nocnego czuwania (scs. wsienoszcznoho 
bdienija). Charakterystyczne jest to, że 
ikona święta Zaśnięcia Bogurodzicy ma 
często wygląd wzorowany na całunie 
(scs. płaszczenicy) Jezusa Chrystusa. W 
lokalnej tradycji można również spotkad 
się z procesją. Na wielkiej doksologii 
(scs. wielikim sławosłowiu) kapłani wy-
chodzą na środek świątyni, gdzie leży 
ikona-płaszczanica z wizerunkiem Bogu-
rodzicy. Następnie kapłan okadza płasz-
czanicę i odbywa się procesja 
(trzykrotnie wokół światyni). 

 Mówiąc o święcie Zaśnięcia Boguro-
dzicy należy wspomnied o różnicach w 
rozumieniu tego wydarzenia przez Cer-
kwią prawosławną i Kościół rzymskoka-
tolicki. Na podstawie nauki o osobistej 
bezgrzeszności Bogurodzicy i jej bez-
grzesznego poczęcia Kościół rzymskoka-
tolicki ogłosił dogmat o Wniebowstąpie-

niu Najświętszej Marii Panny (WNMP). 
WNMP było tematem dyskusji podczas I 
Soboru Watykaoskiego. Już wtedy nie-
którzy biskupi chcieli, aby tę naukę 
ogłosid dogmatem. Jednak dopiero 1 
listopada 1950 roku papież Pius XII 
uznał ją za dogmat. Nauka o WNMP 
wynika z katolickiego rozumienia zna-
czenia Bogurodzicy w dziele zbawienia 
rodzaju ludzkiego. Rzymscy katolicy 
rozumują w następujący sposób: ponie-
waż Panna Maria nie posiadała grzechu 
pierworodnego, dlatego nie podlegała 
śmierci, która jest skutkiem grzechu i 
upadku. Jeśli zatem Ona umarła to tylko 
po to, by nie stanąd wyżej od Syna i by 
przez śmierd wykazad rzeczywistą natu-
rę ludzką. Była to śmierd chwilowa, po-
dobnie jak Chrystusa. Tak jak po Jego 
śmierci nastąpiło zmartwychwstanie i 
wniebowstąpienie, tak też Bogurodzica 
została wzięta na niebiosa. Nauka ta 
jawnie przeczy istocie grzechu pierwo-
rodnego i w związku z tym nie ma za-
sadniczej różnicy między śmiercią i 
zmartwychwstaniem Chrystusa i Bogu-
rodzicy. W dogmacie mówi się, że Bogu-
rodzica nie umarła, lecz duszą i ciałem 

została wzięta do Nieba. Nauka ta jest 
konsekwencją katolickiego dogmatu o 
niepokalanym poczęciu. 

Kościół prawosławny i Tradycja trak-
tują śmierd Bogurodzicy jako zgon natu-
ralny i mówią o zwyczajnym złożeniu do 
grobu. To jest powód, dla którego pra-
wosławne święto Matki Bożej nie nosi 
nazwy Wniebowzięcia, lecz Zaśnięcia. 
Wprawdzie w pieśniach i hymnach wy-
stępuje pojęcie – śmierci – przejścia na 
drugą stronę, lecz takie wyrażenia wy-
stępują w tekstach liturgicznych i mają 
źródło w pobożnej czci wiernych, której 
powodem jest wielka rola Marii w Bo-
żym planie zbawienia, i która sugeruje, 
że Matka Boska ze względu na swą czy-
stośd i świętośd, zaraz po naturalnej 
śmierci poszła do swego Syna. Jednak 
takiego poglądu nie można podnosid do 
rangi dogmatu. 

Bibliografia: 

1. Dymitr Rostowskij, Zaśnięcie Przenajświętszej 
Bogurodzicy, Moskwa 1988. 

2. Ks. Konstanty Bondaruk, Nauka o nabożeo-
stwach prawosławnych, Białystok 1987. 

3. Zaśnięcie Bogurodzicy, tłum. ks. H. Paprocki w: 
www.liturgia.cerkiew.pl. 

Rozmowy o Biblii 

WSTĘP DO ROZWAŻAO O BIBLII 

ks. Jan Grajko 

Na pytanie „czym jest Biblia” więk-
szośd z nas odpowie stwierdzeniami, że 
jest to święta księga, najważniejsza 
księga chrześcijaostwa lub księga o 
Bogu. I rzeczywiście, greckie słowo 
byblos oznacza właśnie księgę (a do-
kładniej zwój papirusowy, który daw-
niej zastępował książkę we współcze-
snym tego słowa znaczeniu). A jeśli 
zaczęlibyśmy drążyd ten temat głębiej i 
głębiej, to ilu z nas mogłoby i co waż-
niejsze chciałoby o Biblii rozmawiad 
minutami, godzinami, całymi dniami? 
Czy z tymi dniami to przesada? Nie, 

ponieważ nie samym chlebem żyje 
człowiek, lecz każdym słowem, które 
pochodzi z ust Bożych (Mt. 4, 4). Tak, 
Biblia (nazywana również Pismem 
Świętym) to Słowo Boże…  

PISMO ŚWIĘTE JAKO CZĘŚD BOŻEGO 
OBJAWIENIA 

Każdy z nas, wierzących prawosław-
nych chrześcijan, ma mniejszą lub 
większą świadomośd Bożego Objawie-
nia. Objawienia, czyli tego, co Bóg uka-
zał ludziom, aby mogli prawidłowo i 
zbawiennie wierzyd w Niego i dostojnie 
Go czcid. O Bogu mówili nam zazwyczaj 

jako pierwsi rodzice, czasem dziadko-
wie. Tą samą naukę, chod może w 
mniej zrozumiały dla młodych umysłów 
sposób przekazywał w czasie cerkiew-
nych nabożeostw batiuszka. Później 
przyszły lekcje religii z przebogatym 
materiałem pedagogicznym, zróżnico-
wanym w zależności od wieku uczniów. 
Przyswajaliśmy go i przyswajamy róż-
nie, czasem z zainteresowaniem, a cza-
sem jak każdy inny przedmiot. 

Mama, Tata, duchowny, katecheta, 
starsza pani zwracająca nam uwagę, 
jak mamy się zachowad w Cerkwi – oni 

Drodzy czytelnicy Istocznika. Tym wstępem rozpoczynamy cykl artykułów o tematyce biblijnej. Są one odpo-

wiedzią na problem obecny wśród nas od dawna. NIE CZYTAMY BIBLII. Naszym celem jest zachęcenie do tej 

szczególnej lektury poprzez pokazanie istoty i treści, bogactwa i piękna Pisma Świętego. Mamy nadzieję, że pu-

blikowane teksty będą bodźcem do indywidualnego poznawania oraz przyswajania Słowa Bożego. 

http://www.liturgia.cerkiew.pl/
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wszyscy w swoim cza-
sie poznawali Boga tak 
jak my, z przekazów i 
nauczania innych. Na 
pytanie: w jaki sposób 
Boże Objawienie roz-
powszechniło się 
wśród ludzi Cerkiew 
odpowiada – dwoma 
sposobami, poprzez 
Tradycję Świętą i Pi-
smo Święte. W tej 
postaci dotarło także 
do nas, abyśmy – jak 
przekonuje w jednych 
z ostatnich wersetów 
Ewangelii Apostoł Jan 
– wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Sy-
nem Bożym i abyśmy wierząc, mieli ży-
cie w imię Jego (J. 20, 31). Z owych 
dwóch źródeł starsza jest Tradycja. My 
jednak chcemy zaproponowad lekturę 
Pisma, które zostało dane po to, by Bo-
że Objawienie zachowało się w sposób 
bardziej dokładny i niezmienny. 

TREŚD PISMA ŚWIĘTEGO 

Jeśli chod w niewielkim stopniu po-
znaliśmy historię biblijną, to wiemy, że 
jest ona niezwykła i w swej treści i spo-
sobie ujęcia. Z nauczania Cerkwi dowia-
dujemy się, iż została napisana Duchem 
Bożym, poprzez natchnionych przez 
Boga ludzi, nazywanych prorokami i 
apostołami. Czytając Biblię z pewnością 

czuliśmy w poszczegól-
nych słowach i zdaniach 
to natchnienie, ale nie 
umieliśmy go nazwad.  

Poszczególne części 
(księgi) Pisma Świętego 
powstawały w różnym 
czasie. Nawiązując do 
poprzedniej myśli można 
go ocenid w kontekście 
Bożej ekonomii zbawie-
nia. Bóg nigdy nie zosta-
wił człowieka samemu 
sobie. Wręcz przeciwnie, 
kierował go na jak naj-
właściwsze ścieżki. Do 
narodzenia Chrystusa 

podtrzymywał obietnicę o Zbawicielu i 
przygotowywał wszystkich ludzi na 
przyjęcie Go. Było to stare przymierze 
Boga z człowiekiem (opisane w Starym 
Testamencie). Nowe przymierze zawie-
ra się w wypełnieniu tej obietnicy, w 
przyjściu Boskiego Zbawiciela, Jednoro-
dzonego Syna Bożego, Jezusa Chrystu-
sa, który dla nas i dla naszego zbawienia 
umarł na krzyżu, a potem zmartwych-
wstał trzeciego dnia i tym samym zwy-
ciężył śmierd oraz otworzył bramy Kró-
lestwa dla wszystkich sprawiedliwych. 
Takie jest przesłanie Nowego Testa-
mentu. Bóg kieruje je do każdego z nas, 
do mnie, do ciebie i do ciebie drogi czy-
telniku również.  

CZY CZYTAMY PISMO ŚWIĘTE? 

Nie ulega wątpliwości, że częściej 
słów Pisma Świętego słuchamy, zwłasz-
cza w Cerkwi, niż sami zasiadamy do 
lektury. Dlaczego tak się dzieje? Czy 
tylko z naszego lenistwa? Czy odstrasza 
nas gruby tom zapisany drobnym dru-
kiem? Skoro nasze zmysłowe oczy boją 
się wysiłku, użyjmy oczu wiary. Przecież 
wielu jest i było takich co mieli oczy i 
nie widzieli, mieli uszy i nie słyszeli… 
Kluczem jest nasze podejście: z powagą 
i pokorą, z modlitwą i strachem Bożym. 
Nie liczy się ilośd przeczytanych stron, 
nie ma znaczenia ilośd poświęconego 
czasu… 

Pamiętajmy, że leżąca przed nami 
Biblia to objawiona Bogiem zbawienna 
prawda. Czytając te słowa i wierząc w 
nie otrzymujemy zaczątek życia wiecz-
nego. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w 
Tego, który Mnie posłał, ma życie wiecz-
ne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci prze-
szedł do życia (J. 5, 24). To nie żadna 
metafizyka, ale rzeczywistośd. Rzeczywi-
stośd która istnieje niezależnie od woli 
otaczającego nas świata. Rzeczywistośd, 
która w koocowym rozrachunku spro-
wadza się do słów Chrystusa: A kto nie 
przyjmuje słów moich, ten ma swego 
sędziego: słowo, które powiedziałem, 
ono to będzie go sądzid w dniu ostatecz-
nym (J. 12, 48). 

WYZNANIA BUŁGARSKIEGO MNICHA 

tekst i tłumaczenie z jęz. bułgarskiego: Katarzyna Bartoszewicz 

Cerkiew w życiu ludzi 

Bułgaria – kolebka prawosławia i cerkiewnego języka liturgicznego. Kraj, w 

którym dominującą religią jest prawosławie, chociaż liczebnie nie jest to widocz-

ne. Spędziłam w nim łącznie siedem miesięcy, ale najwięcej zaobserwowałam w 

mieście Veliko Tyrnovo, położonym w północno-centralnej części kraju, nad rzeką 

Jantrą. Od pierwszych dni pobytu szukałam miejsca, w którym będę mogła 

wzmacniać się duchowo, będąc ponad 2000 km od Polski. Najbliżej miejsca, w 

którym mieszkałam znajdowała się położona w dolinie cerkiew św. Trójcy z 1935 

roku. Posługę kapłańską niesie tam hieromnich Ioakim (Aleksandrov), którego 

miałam przyjemność poznać i który podzielił się ze mną swoimi spostrzeżeniami 

i osobistymi odczuciami na temat wiary, miejsca Boga w życiu chrześcijanina 

oraz problemów związanych z posługą kapłańską w Bułgarii. Oto jego wyznania: 
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Żyjemy w czasach, w których zmieni-
ła się hierarchia wartości. Zadajemy 
sobie dziwne, czasem zbyteczne pyta-
nia, a odpowiedzi na nie są jeszcze bar-
dziej nieoczekiwane. Wiara prawosław-
na jest żywa w dalszym ciągu, nie zależy 
ani od formy, ani od miejsca.  Prawosła-
wie dzisiaj jawi się takim samym jakim 
było na początku, i w przyszłości będzie 
niezmiennym. Podobnie stałą pozostaje 
wyznawana wiara. Zarówno u nas, jak i 
w Polsce prawosławni chrześcijanie 
wierzą w Zmartwychwstałego Syna Bo-
żego, zrodzonego z Boga Ojca, wierzy-
my we wskrzeszenie umarłych i życie 
wieczne w przyszłym świecie. Ponadto 
wierzymy, że po swoim wniebowstąpie-
niu Syn Boży Jezus Chrystus pozostawił 
nam Ducha Świętego pochodzącego od 
Boga Ojca, by nas pocieszał i prowadził 
do Królestwa Bożego.  

Posługa kapłana w dzisiejszej Bułga-
rii nie jest prostą, bowiem wiara, na-
dzieja i miłośd u wszystkich osłabły, a w 
wielu przypadkach możliwe, że zapo-
mniano o tych trzech wartościach. Wra-
cając do powyższego, niezależnie od 
miejsca służenia Bogu, w Bułgarii, w 
Polsce, czy gdziekolwiek w innym miej-
scu, trudności i wyzwania z tym związa-
ne pozostają jednakowe.  

W obecnych czasach człowiek stał 
się większym materialistą, bardziej za-
biega o – szybko mijającą – sławę i za-
szczyty. Zapomniał albo raczej nie pra-
gnie pamiętad o tym, że został stworzo-
ny na podobieostwo Boga oraz że jego 
ciało jest świątynią Ducha Świętego, i 
właśnie w taki sposób został powołany 
do życia. 

Z biegiem lat na świecie ukształto-
wało się wiele religijnych, filozoficznych, 
politycznych oraz etycznych nauk, grup i 
stowarzyszeo. Prawosławny kapłan po-
winien prowadzid wiernych, a zarazem 
ostrzegad ich przed złymi, szkodliwymi, 
a czasem nawet zgubnymi religiami i 
praktykami. Ludzka miłośd nie zobowią-
zuje do zmiany wiary. Żyjąc razem z 
katolikami, protestantami, muzułmana-
mi, Żydami, hinduistami czy z wyznaw-
cami innych religii i praktyk nie odbiera-
my ich jak wrogów. Oczywiście nie mo-
żemy przyjąd zasad ich wiary, jednak 
możemy pomóc im nawrócid się i na-
uczyd ich żyd według reguł prawosławia.  

Kapłan powinien zachowad wiarę w 

sercach prawosławnych chrześci-
jan, kochad każdego miłością wiary, 
pozostad w niej silnym i nigdy nie 
tracid nadziei. Dlatego też każdy 
jego dobry uczynek jest dziełem 
Boga, zaś grzech – „owocem” jego 
ludzkiej słabości. 

Jednym z takich kapłanów sta-
ram się byd i ja. 15 lat temu przyją-
łem na siebie mniszy krzyż, później 
zostałem prawosławnym kapłanem 
w Bułgarii. Na początku myślałem, 
że powodem, dla którego mógłbym 
szukad usprawiedliwienia swojego 
postępowania jest brak starszego 
kapłana – mnicha, u którego mógł-
bym się uczyd, ale przecież uczymy 
się od Chrystusa i z Ewangelii. Star-
czestwo i posłuszeostwo są bardzo 
ważne, lecz jeśli ich nie ma – nie 
jest to usprawiedliwienie tego, że czło-
wiek nie może sam się doskonalid i szu-
kad Bożej pomocy. I tak rok za rokiem 
prowadzę walkę ze swoimi słabościami i 
grzechami, pouczam i ukierunkowuję 
wiernych, służę w cerkwi aż do dnia 
dzisiejszego. W taki sposób poznałem 
też autorkę tego artykułu w jednej z 
parafii, w której pełnię posługę – cerkwi 
św. Trójcy w Wielkim Tyrnowie. 

Dużym wyzwaniem dla kapłana jest 
służenie w 9 parafiach, które mieszczą 
się w różnych miastach i wsiach, oraz 
dawanie świadectwa o Chrystusie wo-
bec wielu wierzących. Jeśli mam mówid 
otwarcie zdarzają mi się momenty, w 
których czuję się zagubiony i zapomnia-
ny. Czasem mam wrażenie, że szkodzę 
samemu sobie, ale dla mnie ważniej-
szym jest, by cerkiew była otwarta. Kie-
dy w jednej wsi bije dzwon to znaczy, że 
wciąż jeszcze jest w nim życie, zaś kiedy 
przestaje byd słyszany – wszystko do-
okoła staje się pustką.  

Nie wiem, jak jest w Polsce, czy w 
innym miejscu na świecie, ale z wiekiem 
poczułem w sobie, że należy poświęcad 
się i zwracad większą uwagę na „żywe 
kamienie w cerkwi”, którymi są parafia-
nie, nie zaś na piękny wystrój samej 
świątyni. Nie chcę powiedzied przez to, 
że można zaniedbad to miejsce. Jeśli nie 
możemy wspierad cerkwi finansowo, 
nie powinniśmy skarżyd się, gniewad, 
czy płakad. Kapłan w pierwszej kolejno-
ści powinien szukad drogi do Królestwa 
Bożego, a wszystko inne przyjdzie z cza-
sem. 

Gdy zbliżają się wielkie święta cer-
kiewne, tzn. Wjazd Jezusa Chrystusa do 
Jerozolimy (Цветница), Wielki Czwartek 
i Piątek (Велики Четвъртък и Разпети 
Петък), Pascha (Великден), Pięddzie-
siątnica (Петдесетница), wsiadam do 
swojego samochodu i staram się obje-
chad możliwie jak najwięcej parafii, w 
których jestem proboszczem, by wierni 
usłyszeli o Chrystusie, by można było 
zaśpiewad chociaż jeden raz Gospodi 
pomiłuj. Niestety widzę coraz więcej 
obojętnych oczu, które czasem coś mi 
zarzucają, które, zagubiły wiarę, nadzie-
ję i miłośd w Chrystusa. Wcześniej sam 
wypominałem i nie rozumiałem ludzi, 
dzisiaj czuję tylko ból i pozostało mi 
jedynie modlid się, prosid i płakad. Cza-
sami też zarzucam samemu sobie, że 
nie modlę się wystarczająco szczerze i 
często, a jeśli kapłan przestaje się mo-
dlid, to wszystko było na próżno. 

Na koniec chciałbym prosid: Módlcie 
się za mnie grzesznego, bym został 
usprawiedliwiony przed Sądem Bożym.  

Módlcie się za siebie nawzajem, by 
wasza wiara w Zmartwychwstałego 
Pana Jezusa Chrystusa nie zmniejszała 
się.  

Módlcie się, by Bóg umocnił nas i 
ulżył nasze cierpienia przed Swoim po-
nownym przyjściem. 

I jeszcze mała rada zaczerpnięta z 
Ewangelii: Niech walka nasza nie będzie 
przeciwko ludzkiemu ciału i krwi, lecz 
przeciwko diabłu, grzechom i oszczer-
stwom.        

Na zdjęciu 1: autorka z o. Ioakimem, zdj. 2: o. Ioakim podczas nabożeństwa, fot.: ze zbiorów autorki. 
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65. Rocznica Akcji „Wisła” 

Na zdjęciu: Wiera Hasiuk, fot.: archiwum rodzinne p. Hasiuk. 

Katarzyna Rabczuk 

WRÓCILI, ALE NIE ZAPOMNIELI 
WSPOMNIENIA WYSIEDLONYCH PODCZAS AKCJI „WISŁA” 

7 LIPCA 1947 ROKU 

Hasiukowie przed wysiedleniem 
mieszkali w Nowosiółkach, po powrocie 
osiedlili się w Pniskach. Różne koleje 
losu mają za sobą. Pani Wiera ma dziś 
84 lata. Już prawie 40 lat temu uległa 
poważnemu  wypadkowi i do dziś jest 
przykuta do łóżka. Mimo to potrafi od-
naleźd radośd codzienności, na jej twa-
rzy widnieje serdeczny uśmiech. Odwie-
dza ją dużo ludzi, ze wszystkimi chętnie 
rozmawia, wyszywa, dużo czyta.  Ci-
chym i słabym już głosem rozpoczyna 
swe opowiadanie. Pamięta prawie każ-
dy szczegół. To była sobota, 7  lipca ‘47 
roku. Wieźli nas furmankami przez 
Liszną i Krzywowólkę, do Tucznej. Tam 
był nocleg. Następnego dnia rano za-
trzymaliśmy się w Chotyłowie, gdzie 
przydzielano ludzi do różnych wagonów. 
Jeden transport szedł na Olsztyn, drugi 
na Szczecin. Wszędzie panował bała-
gan, mylono wagony. 

PODRÓŻ W NIEZNANE 

Po chwili do rozmowy włącza się 
brat pani Wiery – Mikołaj. W sobotę 
wieczorem zwołano zebranie, byłem już 
wtedy dużym chłopakiem, więc posze-
dłem na nie. Kazano się pakowad, a 
następnego dnia, do godz. 10.00 wszy-
scy mieli byd gotowi. Oczywiście nie 
zdążyliśmy. Sam goniłem bocznymi 
ścieżkami dwie krowy i jałówkę, bo pro-
sto mi nie pozwolili. Pani Wiera na pie-
szo z Tucznej do Chotyłowa goniła świ-
nie. Zwierząt ludzie pilnowali i chcieli je 
wszystkie zabrad ze sobą. Nic dziwnego. 
To było wszystko co posiadali, oprócz 
ziemi – najcenniejszy skarb. Nie wie-
dzieli dokąd jadą i co ich tam czeka. A 
na nowych terenach trzeba było wszyst-

ko zacząd od nowa… 10 lipca wyładowa-
li nas w Lidzbarku Warmioskim, kazali 
jechad, szukad sobie samemu nowego 
miejsca (domy po Niemcach - przyp. 
autora). Dojechaliśmy do Pieszkowa, 
tam przenocowaliśmy. Zanim znalazło 
się miejsce (we wsi Glądy), podróżowali 
jeszcze do Górowa, potem z powrotem 
do Pieszkowa, gdzie tydzieo nocowali 
na plebanii – jakieś 20 osób w jednym 
miejscu. 

„ZASTALIŚMY DOMY BEZ DRZWI I 
OKIEN” 

 Pani Anna Kiryluk miała wówczas 9 
lat. Mamo, a to nasza chata? My tut 
budemo noczowaty? – ze zdziwieniem 
pytała matkę po przyjeździe na Ziemie 
Odzyskane. Tak, to był ich nowy dom. 
Bez okien i drzwi, w opłakanym stanie. 
Podobnie było i w sytuacji rodziny Ha-
siuków. Okna trzeba było zasłaniad 
płachtami. Spaliśmy w tych domach 
przez kilka tygodni jak zwierzęta, na 
słomie. – tłumaczą. W swoich miejsco-
wościach zostawili wszystko: domy, 
zabudowania gospodarskie, niekoszone 
zboże, dobytek wielu lat pracy ich oj-
ców i dziadków. Na „Zachodzie”, bo tak 
w tym środowisku przyjęło się mówid, 
dostawali jedynie małe ilości kukurydzy, 
kaszy, czy mąki kukurydzianej. Pani An-
na pamięta, jak chodziła po kartofli-
skach szukając, czy aby coś jeszcze na 
tym polu nie zostało, a pani Wiera do 
pracy przy kopaniu ziemniaków. Później 
pracowała też jako kelnerka w gospo-
dzie. 

„A WY UKRAIOCY – DOBRZE WAM 
TAK” 

–  mówili do przesiedleoców gospo-
darze na stacji w Chotyłowie.  Jeśli ktoś 

w rodzinie był w wojsku, nie zabierali. 
Tak było z bratem męża pani Anny. Ona 
sama do dziś ma w pamięci słowa swo-
jej babki: Nechaj mene zastriliat, no ja 
tudy ne pojidu. Została... Ci, którzy ko-
lejne 10 lat spędzili na obcej ziemi wciąż 
pamiętają. I nie zapomną. Na początku 
trzeba było chodzid 10 km do Górowa 
do kościoła. Dopiero po jakimś czasie, 
na prośbę mieszkaoców, przysłano z 
Warszawy batiuszkę.  

W domu rozmawiam również ze 
swoją prababcią – Tatianą Rabczuk. Jej 
historia wygląda identycznie. Kilka go-
dzin na spakowanie, męcząca droga na 
stację kolejową, później pociągiem, 
rozczarowanie po dotarciu na „Zachód” 
i wielki żal za pozostawionym daleko za 
sobą domem. Ona także, z nikomu nie-
zrozumiałą dokładnością, przywołuje 

Woistinu Woskresie! – słyszę radosną odpowiedź na moje paschalne pozdrowienie po wejściu do pokoju. Jest 

Wielkanocny Poniedziałek. W domu pani Wiery Hasiuk, oprócz jej brata z żoną,  również sąsiadka – Anna Kiry-

luk. Wszyscy, w świątecznych nastrojach, gawędzą wesoło wspominając dawne czasy. Przyłączam się. Mówię, że 

chciałabym porozmawiać o akcji „Wisła”,  pytam o szczegóły przesiedleń.  Nagle dociera do mnie, że mam przed 

sobą ludzi – rzekę, której, niespokojny kiedyś, bieg zatrzymał się tu, w tej małej, ale jakże uroczej nadbużańskiej 

miejscowości – w Pniskach.   
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wspomnienia z przeszłości. Opowiada, 
nie kryjąc wzruszenia.  Wieźli nas w 
bydlęcych wagonach, bez jedzenia i 
picia, na dodatek było gorąco. Dziś, 
mając 92 lata, stara się często nawiązy-
wad do tych wydarzeo. Chce byśmy 
pamiętali… 

POWRÓT DO DOMU 

Z powrotem do domu było różnie. 
Jedni wracali wcześniej – tych często 
zawracano. Oficjalne pozwolenie wyda-
no w  latach 1956-1957, ale wracano i 
do 1960 r. – powoli kooczy swą opo-
wieśd pan Mikołaj. Większośd ludzi wró-
ciła, jednak wielu nie miało już do czego 
wracad, ich domy zostały przejęte. Nie-
którzy, których wiodła w rodzinne stro-

ny jakaś niezwyciężona siła, kupowali 
ziemię gdzieś w okolicy (Biała Podlaska, 
Terespol).  Byle u siebie. Wszyscy, po 
raz kolejny już, musieli zaczynad swoje 
życie od nowa. 

GDZIE CZAS SIĘ ZATRZYMAŁ 

Jabłeczna. W przyklasztornej parafii, 
obejmującej kilka okolicznych wsi, 
świadków akcji „Wisła” jest  jeszcze 
wielu. Co tych ludzi tak ciągnęło z po-
wrotem na te nadbużaoskie mokradła? 
Tu czas płynie wolniej. Ludzie żyją, od-
mierzając pory gospodarskich zajęd 
klasztornym dzwonem, dzielą rok we-
dług cerkiewnych świąt.  Starannie wpi-
sują jednego po drugim swoich zmar-
łych przodków do książeczki 

(pomiannika), którą ma każdy. A  tych, 
którzy odchodzą z roku na rok przyby-
wa. Coraz mniej już babd w kwiecistych 
chustkach, których kolory, w zależności 
od prazdnika, zmieniają się wraz z sza-
tami duchownych. Odchodzą, często 
zabierając do grobu historie swojego 
życia. Wiele wycierpiała ta ziemia… To 
na nas – młodych – spoczywa obowią-
zek zachowania swojej prawosławnej 
tożsamości, pielęgnowania tradycji i 
przywiązania do ziemi naszych przod-
ków, którzy żyli tu, pracowali i modlili 
się. Pamiętajmy o tym, co przeżyli. Jak 
w przeciągu kilku godzin musieli porzu-
cid wszystko, zacząd nowe, trudne życie 
dziesiątki i setki kilometrów od ukocha-
nej ziemi. Ale i wracali. Wracali tu, gdzie 

Na zdjęciach (fot.: archiwum rodzinne p. Hasiuk): 2: Święto Jordanu w Górowie,  
3: Pan Mikołaj (z prawej) w drodze do Górowa,  
4: Pani Wiera (pierwsza z prawej) w Górowie, 

5:   Pani Anna Kiryluk (z prawej) i pani Tatiana Rabczuk na ławce w Pniskach.  

1. 

2. 

3. 5. 

4. 
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Młodzież 

Anna Dyjakowska 

DWA MOJE BRACTWA 
 

Myliłam się, bo 
podczas moich pierw-
szych studenckich wa-
kacji piesza pielgrzym-
ka z Brześcia wyruszyła 
do Jabłecznej. Jak tu 
pięknie! – wołali znajo-
mi, ledwo nadążając 
wymieniad baterie w 
aparatach. Byli zdzi-
wieni, że wszyscy rozu-
mieją rosyjski, białoru-
ski, ukraioski… Przecież 
nabożeostwa są od-
prawiane po cerkiew-
nosłowiaosku, oczywi-
ście, że rozumieją – 
śmiałam się. Potem była długa nocna 
rozmowa z Jego Ekscelencją Szymonem, 
arcybiskupem łódzkim i poznaoskim. 
Władyka, a tak po prostu można do 
niego podejśd i porozmawiad – nie kryli 
zdziwienia pielgrzymi z Białorusi. Muszę 
przyznad, że tym razem i ja byłam za-
skoczona: na święto Onufrego Wielkie-
go, jak co roku, przybyły tłumy, jest noc, 
a Jego Ekscelencja znalazł dla nas czas. 

Zobaczcie – mówił do nas ks. prot. 
Piotr Mirocznik, duchowy opiekun bia-
łoruskiej pielgrzymki do Jabłecznej – tak 
niewiele jest w Polsce prawosławnych, a 
jak dużo mogą razem zdziaład! Regular-
ne, ale dośd rzadkie spotkania BMP w 
Lublinie na początku mnie dziwiły. Póź-
niej zrozumiałam, że Bractwo – to nie 
długie rozmowy przy stole, ale przede 
wszystkim działanie, aktywnośd. A dzie-
je się dużo. Koncerty, pielgrzymki, obóz 
roboczy na Św. Górze Grabarce, własne 

pismo – to tylko niektóre z zadao Brac-
twa.  

Kolejne wakacje, a  piesza pielgrzym-
ka z Brześcia znowu w Polsce. Tym ra-
zem wędrowaliśmy na Grabarkę. Kiedy 
zobaczyliśmy, jak na granicy białorusko-
polskiej witają nas Polacy, gdy trzykrot-
nie pokłoniliśmy się sobie nawzajem w 
pas, gdy w Tokarach zaproszono nas do 
suto zastawionych stołów – trudno było 
się nie wzruszyd. Ta wieś po wojnie zo-
stała podzielona między Polskę i Biało-
ruś, ale my się nie podzieliliśmy, bo 
wszyscy jesteśmy prawosławni – powie-
dział ksiądz proboszcz Eugeniusz Choda-
kowski. 

Po pięciu dniach drogi, zmęczeni, ale 
szczęśliwi, jesteśmy na Grabarce. Modli-
my się przy krzyżu prawosławnych 
bractw diecezji brzesko-kobryoskiej, 
który przynieśliśmy. Zgodnie z piękną 
tradycją, trzy razy okrążamy Świętą Gó-

rę na kolanach. A 
skąd oni? – pyta jed-
na babcia drugiej. Co 
za różnica – myślę 
sobie – co za różnica, 
przecież nie ma już 
Żyda ani poganina. 
Nie ma, bo wszyscy 
przystępujemy do 
jednej i tej samej 
Eucharystii. 
Natomiast w tym 
roku doczekaliśmy 
się gości z Polski. 
Jana Zarecka i Paweł 
Romanowicz, prze-
wodniczący Bractwa 

pod wezwaniem św. Mikołaja w Brze-
ściu, zaprosili młodzież z BMP do zwie-
dzania brzeskiej ziemi. Pytani o wraże-
nia, i goście, i gospodarze zgodnie od-
powiedzieli: Przesympatyczni ludzie, 
niezwykle szczerzy, mamy nadzieję, że 
to nie ostatnie spotkanie. Kiedy patrzę 
na te uśmiechy na zdjęciach, też wierzę, 
że nie ostatnie. 

Tuż-tuż kolejne wakacje, a Bractwo 
Św. Mikołaja w Brześciu razem z innymi 
Bractwami przygotowuje Piąty Obóz 
Młodzieży Prawosławnej „Jednośd 20-
12”. Nazwa nie jest przypadkowa, mo-
tyw przewodni obozu to ewangeliczne 
słowa Chrystusa – Niech wszyscy będą 
jedno. Mamy więc nadzieję, że i na obo-
zie się zobaczymy. Tam, po nocnej litur-
gii, przy ognisku, można do woli śpie-
wad rosyjskie pieśni, które, jak zgodnie 
przyznają moi bratczycy z Brześcia, 
wspaniale znacie. 

To tylko 170 km, ale dzieli nas granica. Białoruś i Polska. Brześć i Lublin. PAKP i Rosyjski Kościół Prawosław-

ny. Moje ukochane Bractwo pod wezwaniem św. Mikołaja, moi najlepsi i najwierniejsi przyjaciele zostali tam, da-

leko. Tu będzie inaczej – myślałam, z niedowierzaniem trzymając indeks studentki UMCS w Lublinie. Na szczę-

ście, myliłam się. 

Na zdjęciu: pielgrzymka z Brześcia na Świętą Górę Grabarkę, fot.: ze zbioru autorki. 

św. Onufry od wieków spogląda z ikony 
i otacza swą opieką mieszkaoców oko-
licznych miejscowości, gdzie pną się ku 
niebu złote cebulki cerkwi, gdzie modli-

twa mnichów nigdy nie zgasła i nie zga-
śnie – jak pamięd o tragicznych wyda-
rzeniach 1947 roku. Upamiętniający je 
krzyż, stojący na terenie klasztoru, jest 

świadkiem zmieniających się pór roku, 
przemijających lat. Zmieniają się też i 
przemijają ludzie… 
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Święci Cerkwi Prawosławnej 

tłumaczenie: ks. Jan Grajko 

SŁUŻBA ŚW. TICHONA  
NA TERENACH DZISIEJSZEJ DIECEZJI LUBELSKO - CHEŁMSKIEJ. Cz. 3 

4 października archimandryta Ti-
chon otrzymał dekret, który zmienił całe 
jego życie. Było w nim napisane: Do 
Rektora Chełmskiego Seminarium Du-
chownego archimandryty Tichona. We-
dle dekretu Jego Cesarskiej Mości Świą-
tobliwy Synod Rządzący stwierdza co 
następuje: Miłościwie nam Panujący po 
zapoznaniu się z wielce uniżonym refe-
ratem Świątobliwego Synodu o mają-
cym nastąpid mianowaniu Waszej Prze-
wielebności biskupem lubelskim, wika-
r i u s z e m  D i e c e z j i  C h e ł m s k o -
Warszawskiej życzy, aby ceremonia 
podniesienia Was do godności biskupa 
miała miejsce w Sankt-Petersburgu. 
Jednocześnie nakazuje: 1. O niniejszej 
decyzji Świątobliwego Synodu oświeco-
nej Miłościwie nam Panującym poinfor-
mowad Waszą Przewielebnośd dekre-
tem, z tym zaleceniem, aby po złożeniu 
wedle ustanowionego porządku rektor-
skiego stanowiska osobie delegowanej 
przez ordynariusza chełmsko -
warszawskiego, przybyd do Sankt-
Petersburga w celu wyznaczenia i pod-
niesienia Was do godności biskupa, i 2. 
Polecid zarządowi gospodarczemu aby 
wydał polecenie o przekazaniu Wam 
adekwatnych do sytuacji środków finan-
sowych z posiadanych źródeł na podróż 
z miejsca Waszej obecnej służby do mia-

sta Sankt-Petersburg, w tym celu prze-
kazad do Zarządu instrukcje na piśmie. 
Październik 15 dnia 1897 roku. Analo-
giczny dekret został wydrukowany na 
stronach Chełmsko-Warszawskich Die-
cezjalnych Wiadomości. 

Wiadomośd o decyzji Świątobliwego 
Synodu w mgnieniu oka rozeszła się po 
całym mieście. Wysoce humanitarny, 
przepełniony chrześcijaoską miłością i 
serdeczną prostotą, poczuciem sprawie-
dliwości i godności stosunek rektora 
seminarium archimandryty Tichona do 
swoich podopiecznych przysporzył mu 
w środowisku wykładowców oraz wy-
chowawców głębokiego szacunku, 
szczerego oddania i miłości. Z tego też 
powodu wiadomośd o wyborze go na 
biskupa przyjęto z autentyczną rado-
ścią. Współpracownicy ojca Tichona 
zawczasu pogratulowali mu monarszej 
łaski. 

To wydarzenie zostało dokładnie 
opisane w miejscowych wiadomościach 
diecezjalnych: 9 października o godzinie 
12 wszyscy pracownicy seminarium na 
czele z wizytatorem hieromnichem Igna-
cym zebrali się w mieszkaniu archiman-
dryty Tichona aby złożyd mu okoliczno-
ściowe życzenia. Ojciec wizytator w 
imieniu wszystkich zebranych pozdrowił 
kierownika seminarium z okazji wyzna-
czenia na wyższy stopieo służenia i wy-
raził przy tym modlitewną nadzieję, że z 
Bożą pomocą, istniejąca dotychczas 
pomiędzy rektorem i podwładnymi 
wspólnota miłości nie tylko nie skooczy 
wraz z jego odejściem z seminarium lecz 
będzie się coraz bardziej umacniad. 
„Ponieważ tam, gdzie jest miłośd, jak w 
tym przypadku – zakooczył swoje krót-
kie pozdrowienia ojciec wizytator – tam 
jest i Pan, a gdzie jest Pan, tam pomyśl-
nośd we wszystkich dobrych inicjatyw i 
przedsięwzięd”. 

W odpowiedzi rektor dziękował 
wszystkim za wyrażone w stosunku do 
niego szczere życzenia pomyślności i 
uczucia przyjaźni. Wyjawił przy tym, iż 
szczególnej radości dostarcza mu fakt, 
że zgodnie z wolą Bożą stosunki pomię-

dzy nim, a drogim mu seminarium <…> 
nie skooczą się w momencie objęcia 
nowej funkcji. Również na nowym miej-
scu swojej służby będzie dokładał 
wszystkich sił i starao, aby, na ile to 
możliwe, pomagad w zaspokajaniu po-
trzeb seminarium i ucieszy się, jeśli te 
działania przyniosą jakieś korzyści lub 
okażą się pomocnymi dla sytuacji jego 
pracowników. Po pracownikach semina-
rium życzenia dla ojca Tichona złożyli 
również wychowankowie. 

10 października archimandryta Ti-
chon złożył wszystkim swoim seminaryj-
nym współpracownikom pożegnalne 
wizyty, a następnego dnia, w obecności 
wszystkich wykładowców, pracowników 
i wychowanków, odprawił w seminaryj-
nej cerkwi Boską Liturgię. Asystowali 
mu wizytator seminarium hieromnich 
Antonin i opiekun duchowy kapłan Wik-
tor Kochanowicz. Pod koniec służby 
Bożej ojciec Tichon zwrócił się do wy-
chowawców i pracowników seminarium 
z krótkim, acz wzruszającym słowem 
pożegnalnym, w którym mówił o tym, 
że: porzucając drogie mu seminarium, w 
trosce o dobro którego przez ponad pięd 
lat poświęcał całe swoje siły i całą swoją 
miłośd, jest spokojny o jego dalszy los, 
po pierwsze dlatego, iż zostawia je pod 
opieką ludzi mądrych, wykształconych, 
sumiennych w swojej pracy, kochają-
cych całym sercem i duszą powierzone 
im przez Boga i obecną władzę dzieło; a 
po drugie dlatego, iż sami wychowanko-
wie seminarium – o czym przekonał się 
osobiście – to młodzieocy dobrego uspo-
sobienia, cisi, spokojni i pracowici. Trzy-
mając się dalej swojej osoby i swojej 
pięcioletniej posługi w seminarium, 
przede wszystkich oddał dziękczynienie 
Bogu, kierującemu jego służbą. Następ-
nie wypowiedział szczere życzenie i 
prośbę, aby, jeśli zrobił w tym czasie coś 
dobrego, to nie odnosid tego do jego 
osoby, ponieważ mógł to uczynid jedy-
nie z Bożą pomocą i dlatego, że u pod-
porządkowanych mu osób zawsze spo-
tykał serdecznych współpracowników, 
gotowych z miłością i poświęceniem 
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kontynuowad jego dobre inicjatywy, a u 
samych wychowanków – wdzięczny, 
zbawiennie wrażliwy, gotowy, miękki 
grunt; a jeśli zrobił cokolwiek głupiego, 
wybaczyd mu. Na zakooczenie orator 
prosił wszystkich o modlitwy do Boga w 
intencji jego oraz dobrego i korzystnego 
przebiegu mającej się wkrótce rozpo-
cząd nowej posługi. 

Po świętej Liturgii wychowankowie 
seminarium wręczyli ojcu Tichonowi 
ikonę Zbawiciela. Uczynił to w ich imie-
niu uczeo piątej klasy Michał Kuliukin, 
wygłaszając przy tym gorącą i przepeł-
nioną głębokim uczuciem mowę: Wielce 
czcigodny, drogi i niezapomniany ojcze 
Rektorze! Dla Was, odchodzącego od 
nas pracownika winnicy Paoskiej, pa-
miętającego zawsze, że rolą pasterza 
jest tylko siad, a Bożą – zwracad, w rze-
czy samej <…> patrząc na nas, swoje 
dzieci, zebrane w tej świątyni aby modli-
tewnie pożegnad się z Wami, mogące z 
pewnym niepokojem pomyśled: czy aby 
Wasze troski i działania wpisały się na 
trwale w nasze młode serca, czy głębo-
ko utrwaliliśmy w nich Wasze święte 
lekcje, lekcje modlitwy, miłości, pracy i 
chrześcijaoskiego skupienia; czy zrozu-
mieliśmy i odczuliśmy całą duszą cały 
Wasz trud poświęcony dla naszego po-
żytku, całą Waszą cierpliwośd, wszystkie 
starania aby uczynid z nas – uczniów – 
uczciwych i przepełnionych dobrem pa-
sterzy Cerkwi Chrystusowej. 

Jakby odpowiedzią na te pytania jest 
duchowy nastrój, który w tym momen-
cie ogarnął każdego z nas, i myśli, które 
kłębią się w naszych głowach. Nagle 
stało się dla nas jasne, że tracimy Was i 
świadomośd tej utraty ożyła do bólu: 
podobnież promieo słooca staje się dro-
gi za swoje światło i ciepło, gdy chowa 
się przed nami. Tak! Wraz z Wami traci-
my światło i ciepło. Świeciliście nam 
wtedy, gdy swoją błogosławioną 
modlitwą nad tym Ołtarzem Bożym 
mimowolnie przyciągaliście nasze 
myśli i serca do Tronu Najwyższego. 
Świeciliście nam, odganiając 
grzeszną ciemnośd, wtedy, gdy w 
słowach skierowanych do nas, mło-
dych i nie zaprawionych czynieniu 
dobra, wzywaliście do miłowania 
Boga, Świętej Cerkwi i wszystkiego 
co niezbędne dla zaspokojenia cer-
kiewnych potrzeb, duchowej nauki, 
nieustannego czuwania i pracy. 

Świeciliście też wtedy, gdy w natchnio-
nych rozmowach z nami ściągaliście 
fałszywą zasłonę i blask z doczesnych 
uciech oraz ujawnialiście całą wielkośd i 
świętośd pracy i działalności pasterskiej, 
przekonując do poświęcenia jej całego 
siebie, nie szczędząc życia, kładąc duszę 
za bliźnich. Świeciliście nam wtedy, gdy 
nieustannym wychowaniem w duchu 
posłuszeostwa i ojcowskim zakazem 
zabezpieczaliście od ścieżek występku i 
upadku. 

Oświecając światłem Chrystusowym, 
ogrzewaliście nas swoją miłością. Jeśli 
ktokolwiek grzeszył, uświadamialiście 
go i miłościwie nawracaliście; jeśli ktoś 
czegoś potrzebował lub spotykało kogoś 
nieszczęście, znajdował w Was pocieszy-
ciela i mądrego nauczyciela. Jeśli które-
goś z wychowanków zabierała śmierd, 
spieszyliście pocieszyd nas modlitwami 
za spokój jego duszy. Ogrzewaliście nas 
wychodząc nam naprzeciw, okazując 
każdemu troskę i opiekę, szczególnie 
biednym i niemajętnym. Ogrzewaliście 
także wtedy, gdy całą swoją działalno-
ścią staraliście się obudzid w nas świa-
dome samookreślenie ku dobru, aby 
różne życiowe troski oraz egoistyczne 
orientacje nie pokonały i nie zagłuszyły 
idealnych dążeo ku prawdzie i dobru. 

I tak wzrastaliśmy w ścianach tej 
szkoły, w cieniu Waszego kierownictwa, 
spokojnie, bez burz i sztormów. Odcho-
dzący po zakooczeniu nauki wychowan-
kowie zachowywali dobre wspomnienia 
i miłośd do tego miejsca a także do Was, 
gdyż potrafiliście zawsze delikatnie na-
kierowad ich na właściwe drogi. 

Wasza miłośd i zaufanie jest dla nas 
tym bardziej wzruszająca, iż mamy 
świadomośd, że dawaliśmy wiele powo-
dów do ojcowskiej troski, a nawet bole-
ści. 

Przebaczcie nam! Młodośd jest zbun-
towana, młodośd jest niespokojna, mło-
dośd jest porywista i dlatego tyle razy 
potrzebna była Wasza doświadczona, 
miłująca ręka, aby utrzymad ją w grani-
cach światła i czystości. Jak mamy nie 
zrozumied ile nieszczęśd i trudu, ile cier-
pieo i bólu, ile niepokoju wymagała Wa-
sza troska „o to, by nie zginął chod je-
den z tych małych” (Mt 18, 14), w trosce 
o nas „żywych, ludzkich osobowości, 
które składały się dla Was na drogi 
przedmiot uwagi, troskliwości, opieki i 
odejścia, sukces których dostarczał wiel-
kiej radości, a uchybienia i nieszczęścia 
przyprawiały o silny ból”. 

Z lęku przed niewdzięcznością, po-
zwólcie w tym momencie pożegnania, 
powiedzied Wam, iż obraz drogiego ojca 
Rektora zostanie zachowany w naszych 
sercach, a Wasze święte przykazania i 
nauczanie będą żywe do tego stopnia, 
że poniesiemy je przez całe życie. 

Pozwólcie prosid Was, drogi ojcze 
rektorze, w zastaw obietnicy bycia wier-
nymi Waszym pouczeniom, przyjmijcie 
tą świętą ikonę Zbawiciela! Wspominaj-
cie nas w swoich modlitwach! 

Archimandryta Tichon, przyjąwszy 
od wychowanków świętą ikonę, podzię-
kował im za wyrażone uczucia, po czym 
udał się do mieszkania wizytatora hie-
romnicha Antonina, gdzie zebrali się 
wszyscy pracownicy seminarium. W 
pokojach wizytatora wręczyli mu 
Chełmską ikonę Matki Bożej w srebrno 
– pozłacanych szatach, a następnie za-
proponowali uczestnictwo w ostatnim, 
wspólnym, przyjacielskim posiłku. 

Jako pierwszy głos zabrał wizytator 
seminarium hieromnich Ignacy: Wasza 
Przewielebnośd! Niezbyt długo miałem 
okazję służyd razem z Wami, pod Wa-
szym jasnym i – powiem to bez cienia 

pochlebstwa i wyolbrzymiania – mą-
drym kierownictwem w tym źródle 
duchowego oświecenia. Jednak i w 
tak krótkim okresie Waszego życia i 
działalności miałem możliwośd zoba-
czenia tylu szlachetnych i humanitar-
nych przykładów, że nawet teraz, 
gdy byd może modlitewne wyznania 
wydają się nie na miejscu, nie mogę 
powstrzymad się przed powiedze-
niem z całego serca: chwała Bogu, 
dziękczynienie Panu Wszechmogące-
mu za to, iż dzięki Jego miłości nie 
przemijają i nie przeminą na Świętej 

Na zdjęciu: panagija Patriarchy Tichona, fot.: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/690657 



Istocznik nr 3(23)/2012 

16 

Rusi ludzie, którym drogie są Cerkiew 
Chrystusowa, wiara prawosławna i któ-
rzy wszystkie swoje działania kierują 
przede wszystkim ku chwale Bożej, któ-
rzy z doświadczenia, czy też ze szczegól-
nej Bożej łaski, wiedzą czym jest czło-
wiek i dlatego też nie pozwalają sobie 
na nadużywanie swojej władzy przeciw 
niemu, obrażając, poniżając, uciskając i 
w ogóle przytłaczając go swoją, często 
rzekomą wielkością i wyższością, jak to 
można zaobserwowad w życiu prawie 
na każdym kroku, a wręcz przeciwnie, 
tak korzystają ze swojego uprzywilejo-
wanego położenia, że ich kierownictwo 
nie tylko nie męczy podopiecznych lecz 
jest pożądane i przyjemne. 

Takimi prawdziwie chrześcijaoskimi 
zasadami kierowaliście się w swoim 
życiu i pedagogicznej działalności. Pa-
miętaliście przy tym i pamiętacie o tym 
jedynym czego potrzeba, co, zgodnie z 
nauczaniem Zbawiciela, jest nam 
wszystkim bezwarunkowo niezbędne 
dla możliwego do osiągnięcia na ziemi 
szczęścia i błogości. Za dowód służy to, 
iż dzięki Waszej inicjatywie i staraniom 
pobudowano przy naszym seminarium 
świątynię pod wezwaniem Świętego 
Chrystusowego Teodozjusza Czernihow-
skiego, Wasza niepochlebna służba Pa-
nu Bogu i nieustanna światłośd Waszej 
twarzy, świadcząca również o światłości 
duszy. A że podopieczni nieobłudnie 
kochają Was i jako zwierzchnika i jako 
człowieka, o tym najlepiej mówią ich 
twarze, ich rozmowy między sobą i sta-
rania by w jakikolwiek sposób wyrazid 
swoje szczere oddanie i wdzięcznośd. A 
szczególnie zadziwiające jest dla mnie 
to, że cała nasza korporacja, jak jeden 
mąż, ceni Was i sanuje. Przy tej okolicz-
ności dostrzegam oznaki wysokich ta-
lentów Waszej duszy, gdyż już od daw-
na wiadomo, że nader trudno kierowad 
człowiekiem, a co dopiero kierowad 
ludźmi wykształconymi, u których wyso-
kie wykształcenie nieuchronnie łączy się 
niestety z dużym egoizmem. Ile tu  
zwierzchnik musi mied rozumu, taktu i 
siły woli, aby w ciągu wielu lat nie tylko 
nikogo nie rozzłościd, a wręcz przeciw-
nie, dorobid się jednej tylko sympatii! 

Niech ten święty płomyk, który nosi-
cie w Waszej duszy, dzięki łasce Chrystu-
sowej, którą macie otrzymad w sakra-
mencie chirotonii biskupiej, rozpala co-
raz bardziej i bardziej. Daj Boże, aby ten 

ognik spaliwszy wszystkie słabości i nie-
dostatki, nieobce także Wam, jako czło-
wiekowi, w koocu wybuchnął płomie-
niem wielkiej miłości do Boga i bliźnich. 

Niech Miłościwy Pan łaskawie obda-
rzy wielce czcigodnego ojca archiman-
drytę Tichona i wszystkich wokół rado-
snymi i obfitymi latami! 

Po wizytatorze z podobnymi uwaga-
mi wystąpili starszy wykładowca semi-
narium G. K. Chruscewicz, wykładowca 
J. W. Liwotow, zarządca Warszawskiej 
Duchownej Szkoły W. N. Szczegłow i 
inni uczestnicy obiadu. Każdy starał się 
naświetlid tą lub inną godną uwagi ce-
chę drogi życiowej i wielostronnej dzia-
łalności archimandryty Tichona. 

Na przykład, przełożony monasteru 
św. Onufrego w Jabłecznej, archiman-
dryta German w swoim wystąpieniu 
wskazał na ten, wzbudzający w nim za 
każdym razem zachwyt, zadziwiająco 
przykładny porządek, to urządzenie za-
równo zewnętrzne, jaki wewnętrzne, 
którym Chełmskie Seminarium Duchow-
ne wyróżnia się z szeregu innych zna-
nych mu duchownych seminariów, na 
ten pokój, braterską zgodę i jednomyśl-
nośd panujące w chełmskiej szkole, 
przypisując to wszystko sprawiedliwie 
wpływowi i trosce jej mądrego kierow-
nika. Wykładowca seminarium hierom-
nich Antonin zauważył zdolnośd rektora 
seminarium do głębokiego przenikania 
w duszę każdego z kim się zetknął, po-
znawania jego wewnętrznego usposo-
bienia, jego radości i nieszczęśd, intere-
sów oraz potrzeb i, zgodnie ze stanem, 
wpływania i oddziaływania na ludzką 
duszę poprzez zmysłowe i delikatne jej 
dotknięcie. Wykładowca J. O. Czerwia-
kowskij oddał należną i pełną szacunku 
cześd administracyjnemu talentowi swe-
go byłego, bezpośredniego przełożone-
go, który w swoich stosunkach z podpo-
rządkowanymi mu pracownikami potra-
fił odróżniad stany faktyczne od czaso-
wych, wynikających z ludzkich słabości. 
Wykładowca F. W. Korallow, charakte-
ryzując zarządzanie seminarium w cza-
sie rektorskiej służby archimandryty 
Tichona, wspomniał o tym, że kierowa-
nie nie przebiegało „wśród piorunów, 
błyskawic i burzy, a wśród powiewu 
cichego wietrzyka” i doprowadziło do 
najlepszych i najobfitszych rezultatów. 

Wystąpienia w czasie obiadu zakoo-
czył wykładowca S. L. Kuliukin, który 

spróbował podsumowad to wszystko, 
co zostało do tej pory powiedziane i 
zwrócił się do zebranych z takimi oto 
słowami: Wasza Przewielebnośd i Wy 
drodzy współpracownicy wybaczcie 
moją śmiałośd i pozwólcie rzec parę 
słów. Poprzedzający mnie mówcy nakre-
ślili z pełną prawdziwością i szczerością 
wysoki, moralny obraz naszego mądre-
go, niezapomnianego prowadzącego 
ojca Rektora. Mnie jednak niepokoi w 
tym momencie jedno pytanie: gdzie leży 
przyczyna tego naszego wspólnego 
uwielbienia dla osoby ojca Rektora, 
gdzie jest tajemnica tego porażającego, 
potężnego wpływu, jaki wywiera On na 
nas, swoich współpracowników?! Tą 
tajemnicę widzę w tym, że w sercu ojca 
Rektora zawsze był żywy ideał chrześci-
janina, że on zawsze jakby miał przed 
sobą święty obraz Chrystusa, że wyko-
nując doczesną pracę pamiętał o Bogu, 
wieczności i Bożym Sądzie Ostatecznym. 
Oto gdzie leży, jak mi się wydaje, przy-
czyna uroku osoby ojca Rektora. Oto 
dlaczego on był zawsze prosty, nie-
zmienny, łaskawy. Oto dlaczego, idąc za 
słowami Apostoła, nigdy w niczym „nie 
oddał się w niewolę”, ale był ponad 
wszystkim swoją światłą duszą. Oto 
dlaczego na stronie, która zostanie mu 
poświęcona w historii naszego Semina-
rium, będą napisane o jego imieniu 
wielkie słowa: „prawda i pokój”. Oto 
dlaczego nic doczesnego, nic ciemnego i 
egoistycznego nie śmiało przestąpid 
progu jego świętej celi, i uciekając od 
światła, jakie roztaczał wokół siebie. 
Pozwolę sobie w imieniu naszego związ-
ku – kooczył mówca – prosid Was drogi, 
wielce czcigodny ojcze Rektorze o por-
tret, aby powiesid go w naszym wspól-
nym pokoju nauczycielskim na dowód 
pokoju i miłości, prawdy i zgody, które 
niech królują w naszej korporacji na 
wieki! Dla ojca Rektora „mnogich lat”! 

Na wszystkie skierowane do niego 
toasty i wystąpienia ojciec Tichon, z 
charakterystyczną dla niego życzliwo-
ścią, odpowiadał miło wdzięcznymi sło-
wami. Otwarta i szczera rozmowa po-
między odjeżdżającym kierownikiem, a 
pracownikami trwała jeszcze długo po 
posiłku, do momentu aż konieczne było 
udanie się na dworzec kolejowy, aby 
zdążyd na odjeżdżający pociąg do War-
szawy. 

C.D.N. 
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Diecezja 

Anna Dyjakowska 

Z ŻYCIA DIECEZJI 
 

 25. marca 2012 r. ordynariusz diece-
zji lubelsko-chełmska obchodził jubi-
leusz chirotonii arcybiskupa Abla. 23 
lata temu, w 1989 r., w warszawskiej 
katedrze metropolitalnej przyjął on 
sakrę biskupią i stanął na czele odro-
dzonej diecezji lubelsko-chełmskiej. 

 28. marca, w wieku 93 lat, zmarła 
matuszka Alewtyna Zacharczuk, żona 
św. męcz. Sergiusza. Święty ten zali-
czony został w poczet świętych Mę-
czenników ziemi Chełmskiej i Podla-
skiej.  

 29. marca w katedralnej cerkwi Prze-
mienienia Paoskiego w Lublinie od-
były się rekolekcje duchowieostwa 
diecezjalnego. Liturgii uprzednio po-
święconych Darów przewodniczył 
ordynariusz diecezji, abp Abel. Homi-
lie wygłosił ks. Marcin Prokopiuk z 
Booczy. Śpiewał chór duchownych 
diecezji. Podczas wspólnego obiadu 
wysłuchano referatu ks. Dariusza 
Wasiluka z Tomaszowa Lubelskiego, 
na temat Modlitwa Jezusowa i jej 
wpływ na duchowy rozwój człowieka. 
Na zakooczenie omówiono m.in. pla-
nowane wizyty hierarchów z Bułgarii 
i Czech oraz przebieg uroczystości ku 
czci św. Serafina (Zahorowskiego), 
którego relikwie znajdują się w lubel-
skiej katedrze. 

 W Wielkim Tygodniu sprawowano 
sakrament Namaszczenia chorych. 
Odbył się on w Tarnogrodzie, Mię-
dzylesiu, Białej Podlaskiej, Chełmie i 
Lublinie. Do sakramentu jeleoswiasz-
czenija przystąpili duchowni oraz 
liczni wierni.   

 12. kwietnia abp Abel przewodniczył 
liturgii Wielkiego Czwartku oraz do-
konał obrzęd umycia nóg w cerkwi 
katedralnej Przemienienia Paoskiego 
w Lublinie. 

 Z okazji święta Paschy abp Abel przy-
znał duchowieostwu następujące 
nagrody: nabiedrennik – ks. Marcino-
wi Prokopiukowi z Booczy, kamiław-
kę – ks. Tomaszowi Wołosikowi z 
Zabłocia i ks. Janowi Grajko z Puław, 

złoty krzyż napierstny – ks. Marcino-
wi Gościkowi z Białej Podlaskiej i ks. 
Mirosławowi Kochanowi z Holeszo-
wa. Ks. Jerzemu Hasiukowi, w 25. 
rocznicę święceo kapłaoskich, przy-
wrócono nagrodę kapłaoską – kami-
ławkę. Diakon Wadim Sztemburskij 
został podniesiony do godności pro-
todiakona. 

 Z okazji święta Paschy Święty Soboru 
Biskupów Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego przyznał 
duchowieostwu następujące nagro-
dy: złoty z ozdobami – ks. Janowi 
Kulikowi z Zahorowa, protojerejstwo 
– ks. Michałowi Wasilczykowi ze Sła-
watycz, ks. Tomaszowi Łotyszowi z 
Horostyty, ks. Jerzemu Łukaszewiczo-
wi z Lublina. 

 15. kwietnia w Parafii Prawosławnej 
Opieki Matki Bożej w Kobylanach 
miały miejsce uroczystości 20-lecia 
posługi kapłaoskiej ks. Michała Ciu-
chaja. Z tej okazji paschalnej wieczer-
ni przewodniczył arcybiskup Abel. 
Ordynariusz diecezji podziękował 
proboszczowi za długoletnią i oddaną 
posługę w Kobylanach. 

 W paschalny piątek, 20. kwietnia 
żeoski monaster w Turkowicach już 
po raz czwarty obchodził święto iko-
ny Matki Bożej „Życiodajne Źródło”. 

Uroczystej liturgii przewodniczył ar-
cybiskup lubelski i chełmski Abel. W 
turkowickiej cerkwi wraz z siostrami 
monasteru modlili się nieliczni wierni 
z okolic oraz grupa pielgrzymów ze 
Lwowa – dawnych mieszkaoców 
Chełmszczyzny, skupionych w Towa-
rzystwie „Chołmszczyna”. Wzięli oni 
również udział w nabożeostwie ża-
łobnym przy pomniku ku ukraioskich 
prawosławnych mieszkaoców wsi 
Sahryo, których zamordowanych w 
1944 r. 

 21. kwietnia w Parafii Prawosławnej 
św. Jerzego Zwycięscy w Biłgoraju 
obchodzono pamięd niebiaoskiego 
patrona świątyni. Nabożeostwu prze-
wodniczył ks. Włodzimierz Klimiuk z 
Tarnogrodu w asyście: ks. Witolda 
Charkiewicza, dziekana okręgu za-
mojskiego, ks. Jana Jałozy- miejsco-
wego proboszcza, ks. Dariusza Wasi-
luka z Tomaszowa Lubelskiego, oraz 
ks. Marcina Prokopiuka z Booczy. W 
świątecznej liturgii uczestniczyli licz-
nie zgromadzeni wierni. 

 27. kwietnia w Centrum Kultury Pra-
wosławnej w Białej Podlaskiej miało 
miejsce spotkanie pt. Śladami Jezusa 
Chrystusa. Prelekcję oraz prezentację 
multimedialną przygotowała miej-
scowa parafianka - Joanna Mielaniuk, 

Na zdjęciu: Sakrament namaszczenia chorych w Międzylesiu, fot.: Marek Lach 

1. 
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która spędziła święto Paschy w Ziemi 
Świętej. 

 W trzecią niedzielę po Wielkanocy 
Cerkiew czci pamięd Świętych Nie-
wiast Niosących Wonności. Pod we-
zwaniem Żen Miromosic jest lubelska 
kaplica na cmentarzu przy ul. Lipo-
wej. Świątecznej liturgii przewodni-
czył proboszcz lubelskiej parafii – ks. 
Andrzej Łoś w asyście ks. Andrzeja 
Konachowicza. 

 Również w drugą niedziele po Wiel-
kanocy (29. kwietnia) odbyła się kon-
sekracja świątyni pw. św. ap. Marka 
Ewangelisty przy Prawosławnej Para-
fii Wojskowej w Białej Podlaskiej. 
Uroczystościom przewodniczyli arcy-
biskup Abel, ordynariusz diecezji lu-
belsko-chełmskiej oraz biskup sie-
miatycki Jerzy, ordynariusz wojsko-
wy. Na obrzęd poświęcenia cerkwi 
przybyli przedstawiciele służb mun-
durowych, duchowieostwo, ofiaro-
dawcy, parafianie oraz pielgrzymi. 
Podczas świątecznej liturgii bp Jerzy 
nagrodził dwóch kapelanów: ks. An-
drzeja Jakimiuka - złotym krzyżem 
napierstnym oraz ks. Mirosława Ku-
czyoskiego - kamiławką. Niezwykle 
pouczającą homilię wygłosił arcybi-
skup Abel. Podczas nabożeostwa 
śpiewał chór Prawosławnego Ordy-
nariatu Wojska Polskiego pod kie-
rownictwem protodiakona Eugeniu-
sza Skowrooskiego. Na koniec litur-
gicznych uroczystości odsłonięto i 
poświęcono tablicę, upamiętniającą 
abpa Mirona (Chodakowskiego). 

 29. kwietnia z Zamościa wyruszyła 
pierwsza motocyklowa ekumeniczna 
pielgrzymka do sanktuarium św. An-
toniego Padewskiego w klasztorze 
oo. Bernardynów w Radecznicy. Piel-
grzymka inaugurowała sezon moto-
cyklowy 2012. Organizatorami byli: 
Grupa Weteraoska „Perkun” i Kreso-
we Bractwo Motocyklowe „Biały 
Kruk”. Na niedzielnej liturgii w zamoj-
skiej cerkwi zgromadzili się wierni 
prawosławni oraz sympatycy, którzy 
skorzystali z zaproszenia do uczest-
nictwa w tak niecodziennych uroczy-
stościach. Po wspólnej modlitwie 
miało miejsce poświęcenie pojaz-
dów.  

 W 1882 roku w Radecznicy utworzo-
no prawosławną wspólnotę mona-
styczną św. Antoniego, z której w 

Na zdjęciach: 2: Zamojska pielgrzymka motocyklowa do Radecznicy, fot.: Sylwester Szewczuk  
3: Uroczystości ku czci Iwierskiej ikony Matki Bożej w Kostomłotach, fot.: Łukasz Popławski,  

4: Arcybiskup Abel i Metropolita Aleksander, fot.:  ks. Jerzy Łukaszewicz.  

2. 

3. 

4. 
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1893 roku powołano do 
życia filię monasteru w 
Turkowicach. Przy dawnej 
cerkwi w Radecznicy 
(obecnie kościół) i na 
cmentarzu, na którym 
spoczywają prawosławne 
mniszki odsłużono nabo-
żeostwo żałobne. W tym 
dniu, po raz pierwszy od 
lipca 1915 roku nad gro-
bami mniszek na cmenta-
rzu w Radesznicy, sprawo-
wana była panichida. Mo-
dlitwie za zmarłych prze-
wodniczył ks. Witold Charkiewicz. 

 3. maja w monasterze w Kostomło-
tach odbyły się uroczystości ku czci 
Iwierskiej ikony Matki Bożej. Tradycją 
lat ubiegłych w przeddzieo z inicjaty-
wy terespolskiego  Bractwa Młodzie-
ży Prawosławnej do Kostomłot wyru-
szyła trzydziestoosobowa grupa piel-
grzymów, której przewodniczyli ks. 
Jarosław Łoś, ks. Michał Ciuchaj, ks. 
Marcin Gościk oraz ks. Marcin Chyl. 
Na zakooczenie nabożeostwa wie-
czornego abp Abel dokonał chirotesji 
- święceo lektorskich bratu Łukaszo-
wi Pająkowi, który od dłuższego cza-
su niesie posługę nowicjatu w ko-
stomłockiej wspólnocie. Podczas 
świątecznej liturgii ordynariusz die-
cezji wręczył nagrody paschalne du-
chowieostwu. W koocowym słowie 
władyki nie zabrakło słów podzięko-
wao pod adresem o. Ambrożego 
(Goduna) oraz miejscowych parafian. 

 12 maja w Zamościu wspominano 
święto przeniesienia relikwii św. Mi-
kołaja z Miry Licyjskiej do Bari. Uro-
czystościom przewodniczył arcybi-
skup Abel. Przed Liturgią poświęcono 
ikonę św. Romana, kapłana, który 
urodził się Zamościu, a swoją posługę 
niósł na ziemiach rosyjskich w trud-
nych czasach komunizmu. 

 W dniach 10-12 maja w Białej Podla-
skiej obchodzone były Dni Świętych 
Cyryla i Metodego. Piątek i sobota 
poświęcone zostały międzynarodo-
wej konferencji Cyryl i Metody w 
języku i kulturze Słowian. Spotkanie 
zorganizowały oddziały UMCS we 
współpracy z Podlaską Fundacją 
Wspierania Talentów, pod honoro-
wym patronatem abp. Abla. Ordyna-
riusz diecezji przewodniczył również 

niedzielnym, liturgicznym uroczysto-
ściom ku czci Nauczycieli Słowian.  

 Od 20 maja arcybiskup  Abel wraz z 
przedstawicielami diecezji lubelsko- 
chełmskiej przebywał z kilkudniową 
wizytą w Kazachstanie. Delegacja z 
Polski uczestniczyła w obchodach 
140-lecia istnienia diecezji turkie-
staoskiej oraz 55-lecia Jego Ekscelen-
cji Metropolity Aleksandra- Ordyna-
r i u s z a  D i e c e z j i  A s t a n s k o -
Kazachstanskiej, Zwierzchnika Metro-
politalnego Okręgu Patriarchatu Mo-
skiewskiego. W programie wizyty był 
udział w uroczystościach święta kate-
dry Wniebowstąpienia Paoskiego w 
Ałmacie. Po nabożeostwie arcybiskup 
Abel, w imieniu św. Soboru Biskupów 
PAKP, odznaczył metropolitę Alek-
sandra Orderem św. równej aposto-
łom Marii Magdaleny II stopnia oraz 
wręczył ikonę Chełmskiej Bogarodzi-
cy. Tym gestem została podkreślona 
międzydiecezjalna współpraca, która 
trwa 35 lat. Diecezja lubelsko – 
chełmska została odznaczona meda-
lem wydanym z okazji 140-lecia ist-
nienia diecezji turkiestaoskiej. 

 26 maja w cerkwi p.w. Opieki Matki 
Bożej w Booczy odbył się koncert 
chóru „Wołyoski Dzwon” z Łucka. Po 
występie dyrygentka chóru została 
odznaczona orderem św. równej 
Apostołom Marii Magdaleny III stop-
nia. 

 27 maja, parafia p.w. św. Michała 
Archanioła w Holeszowie obchodziła 
25-lecie poświęcenia świątyni. Nie-
dzielnemu nabożeostwu przewodni-
czył arcybiskup Abel. Uroczystości 
zakooczyły się poświęceniem krzyża 
upamiętniającego postad budowni-
czego świątyni, o. archimandryty 

Nikona (Potapczuka) oraz 65. 
rocznicę akcji „Wisła”, przez 
którą został dotknięty Hole-
szów. 

 25 maja w ratuszu miej-
skim w Lublinie otwarciem 
wystawy „Kolory Prawosła-
wia. Polska” zainaugurowano 
festiwal „Wielokulturowy 
Lublin”. Podczas kilkudnio-
wych spotkao zaprezentowa-
no specyfikę mniejszości 
narodowych, etnicznych, 
religijnych i wyznaniowych, 
które są obecne w Lublinie. 

Wystawa została przygotowana przez 
serwis internetowy OrthPhoto. Zdję-
cia ukazuję przedstawiają koloryt 
świątecznych i codziennych obrzę-
dów religijnych, barwne i szanowane 
postaci związane z Prawosławiem, 
duchowieostwo i parafian. Wystawę 
otworzył Włodzimierz Wysocki, za-
stępca prezydenta miasta Lublin ds. 
Oświaty, Kultury i Sportu. Tematykę 
wystawy przybliżył Aleksander Wasy-
luk, koordynator serwisu OrthPhoto. 
Podczas spotkania wystąpił chór ka-
tedry prawosławnej w Lublinie pod 
dyrekcją Andrzeja Boubleja. 

 Proboszcz parafii w Zamościu, ks. 
Witold Charkiewicz otrzymał nagrodę 
za działalnośd na rzecz upowszech-
nienia historii, kultury, sztuki wśród 
mieszkaoców Zamojszczyzny. Odzna-
czenie zostało przyznane 30 maja w 
Boratyczach podczas uroczystości z 
okazji Dnia Animatora Kultury. 

 16 czerwca we wsi Zalewsze (parafia 
Zabłocie) dokonano poświęcenia 
położonej nad Bugiem kapliczki. Aktu 
poświęcenia dokonał dziekan okręgu 
terespolskiego- ks. Jan Dmitruk z 
Międzylesia oraz proboszcz parafii w 
Zabłociu- ks. Tomasz Wołosik. 

 7 lipca w parafii prawosławnej we 
Włodawie obchodzono pamięd św. 
Jana Chrzciciela. Uroczystościom 
przewodniczył arcybiskup Abel w 
asyście diecezjalnego duchowieo-
stwa. Tego dnia ks. Jerzy Ignaciuk 
obchodził jubileusz 30- lecia posługi 
kapłaoskiej. Z tej okazji życzymy ks. 
Jerzemu wszelkiej pomyślności, bło-
gosławieostwa bożego oraz wytrwa-
łości w dalszej posłudze na chwałę 
Cerkwi. 

5. 

Na zdjęciu: ks. Tomasz Wołosik i parafianie, Poświęcenie kapliczki we wsi Zalewsze, fot.: ze zbiorów ks. Tomasza Wołosika 
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Duchowe przygotowania do święta 
rozpoczęły się już 8 czerwca, gdy wyru-
szyła z Włodawy VII piesza pielgrzymka 
do Chełma. W tym roku była ona naj-
liczniejszą w swojej historii – brało w 
niej udział ponad sześddziesiąt osób. 
Razem z wiernymi diecezji lubelsko-
chełmskiej uczestniczyła w niej grupa 
młodzieży prawosławnej z Białorusi 
oraz delegacja Bractwa Młodzieży Pra-
wosławnej Diecezji Białostocko-
Gdaoskiej. Opiekunami duchowymi 
pielgrzymów byli: ks. Marcin Gościk, ks. 
Andrzej Konachowicz, ks. Tomasz Ło-
tysz, ks. Michał Wasilczyk, ks. Michał 
Ciuchaj, ks. Jerzy Hasiuk i ks. Piotr Mi-
rocznik z Brześcia, który przyjechał z 
gośdmi z Białorusi. 

Pielgrzymka wyruszyła w piątek, 8 
czerwca po molebniu za jej uczestni-

ków, odsłużonym we włodawskiej cer-
kwi pw. Narodzenia  Najświętszej Marii 
Panny. Odprowadzani przez służby po-
rządkowe uczestnicy udali się drogą do 
Chełma. Po kilkugodzinnym marszu 
zatrzymali się na dłuższy postój we wsi 
Zbereże. Tam Koło Gospodyo Wiejskich 
ugościło pielgrzymów obiadem. Po od-
poczynku wyruszyli oni w dalszą trasę. 
Po drodze służyli akatyst, śpiewali pie-
śni cerkiewne. Znalazł się także czas na 
rozmowy. Wieczorem, po całym dniu 
wędrówki, dotarli do Woli Uhruskiej, 
gdzie nocowali w budynku szkoły. Na 
zakooczenie pierwszego dnia pielgrzym-
ki pojechali do cerkwi pw. Zaśnięcia 
Najświętszej Marii Panny w Uhrusku, 
gdzie odsłużony został akatyst do Świę-
tych Męczenników Chełmskich i Podla-
skich. 

Po odpoczynku przyszedł czas na 

drugi, ostatni dzieo pielgrzymki. Wie-
czorem grupa miała już zawitad do Cheł-
ma. Trasa prowadziła przez wsie Kobyli-
ca, Siedliszcze i Ruda, gdzie na prawo-
sławnych cmentarzach odsłużono nabo-
żeostwa żałobne. Po drodze pielgrzymi 
zatrzymali się na obiad w Rudzie, gdzie 
zostali ugoszczeni w filialnym budynku 
Gminnego Domu Kultury. Wieczorem 
skropieni lekkim deszczem dotarli do 
celu pielgrzymki.  

Uroczystości liturgiczne ku czci Świę-
tych Męczenników Chełmskich i Podla-
skich rozpoczęły się 9 czerwca w cerkwi 
pw. św. Jana Teologa w Chełmie nabo-
żeostwem Całonocnego Czuwania. Cele-
brował je arcybiskup lubelski i chełmski 
Abel w asyście duchownych diecezji. W 
nabożeostwie uczestniczyli pielgrzymi, 
którzy przybyli z Włodawy. Po modli-
twie udali się oni na odpoczynek do 

Olga Kuprianowicz 

KU CZCI CHEŁMSKICH I PODLASKICH MĘCZENNIKÓW  

Na początku czerwca, już po raz dziesiąty świętowaliśmy w Chełmie pamięć Świętych Męczenników Chełm-

skich i Podlaskich. Doroczne święto dobrze wpisało się w tradycję Chełmszczyzny i Podlasia. Jest ważne dla pra-

wosławnych wiernych tych regionów oraz ludzi pochodzących z tych ziem – wysiedlonych na wschód lub w ra-

mach akcji „Wisła”. Tegoroczne obchody miały szczególne znaczenie, gdyż były to centralne obchody 65. roczni-

cy akcji „Wisła” wspominanej przez Cerkiew prawosławną w Polsce. 

Na zdjęciu: uroczystości w Chełmie, fot.: Władysław Szołucha. 
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miejscowej bursy. 

Kolejna częśd obchodów święta mia-
ła miejsce w niedzielę 10 czerwca. Roz-
poczęła się ona porannym akatystem 
do Męczenników Chełmskich i Podla-
skich. Był on celebrowany przed reli-
kwiami i ikoną świętych w chełmskiej 
cerkwi. 

Przed dziesiątą najmłodsi chełmscy 
parafianie powitali przybyłych na święto 
arcypasterzy przed cerkwią w języku 
ojczystym – po ukraiosku. Po przywita-
niu przez chełmskiego starostę Tomasza 
Darmorosta i proboszcza ks. Jana Łuka-
szuka, rozpoczęła się Liturgia Święta. 
Celebrował ją arcybiskup lubelski i 
chełmski Abel w asyście biskupa brze-
skiego i kobryoskiego Jana oraz biskupa 
gorlickiego Paisjusza. Towarzyszyło im 
licznie przybyłe duchowieostwo zarów-
no z diecezji lubelsko-chełmskiej, jak też 
białostocko -gdaoskiej,  brzesko -
kobryoskiej, włodzimiersko-kowelskiej 
oraz monasteru w Jabłecznej.  

W uroczystościach wraz z wiernymi 
diecezji lubelsko-chełmskiej wzięła 
udział grupa pielgrzymów z Ukrainy – 
wysiedlonych z Chełmszczyzny w latach 
czterdziestych Chołmszczakiw, którzy 
przyjeżdżają odwiedzid swoje ojczyste 

strony i uczcid pamięd najbliższych im 
świętych. Był również obecny przedsta-
wiciel paostwa ukraioskiego – wicekon-
sul Witalij Biły z Konsulatu Generalnego 
Ukrainy w Lublinie. 

Tegoroczne święto Męczenników 
Chełmskich i Podlaskich w Chełmie mia-
ło dodatkowy wymiar. W tym roku przy-
pada bowiem 65. rocznica akcji „Wisła”, 
podczas której wiosną i latem 1947 r. 
wysiedlono dziesiątki tysięcy Ukraioców 
z Łemkowszyzny, Bojkowszczyzny, Prze-
myskiego, Chełmszczyzny i Południowe-
go Podlasia na tzw. Ziemie Odzyskane. 
Chełmskie uroczystości były centralnym 
punktem obchodów 65. rocznicy akcji 
„Wisła” przez Cerkiew prawosławną w 
Polsce. Ten wymiar święta szczególnie 
podkreślił w swoim kazaniu biskup Pa-
isjusz. 

Na zakooczenie uroczystości odsłu-
żona została modlitwa za ofiary akcji 
„Wisła”, a następnie molebieo do Mę-
czenników Chełmskich i Podlaskich. Do 
wiernych zwrócili się też ze słowem 
gospodarz święta – arcybiskup Abel i 
biskup Jan, a także proboszcz chełm-
skiej parafii ks. Jan Łukaszuk. 

Podczas nabożeostw obok cerkwi 
działał sklepik Bractwa Młodzieży Pra-

wosławnej Diecezj i  Lubelsko -
Chełmskiej. Po nabożeostwach mło-
dzież wydawała ciepły posiłek dla przy-
byłych pielgrzymów. 

Tego dnia po południu, jak co roku 
odsłużona została panichida we wsi 
Wierzchowiny. Jest ona upamiętnie-
niem i modlitwą za dusze prawosław-
nych Ukraioców – mieszkaoców tej wsi, 
którzy zostali zamordowani w 1945 r. 
Nabożeostwu przewodniczył arcybiskup 
Abel wraz z duchowieostwem. Na nabo-
żeostwie był obecny wicekonsul Witalij 
Biły oraz starosta krasnostawski Janusz 
Szpak, a także przedstawiciele władz 
samorządowych miejscowej gminy Sien-
nica Różana. 

Chełmskie uroczystości ku czci Świę-
tych Męczenników Chełmskich i Podla-
skich stały się uczczeniem pamięci tych, 
którzy oddali swoje życie za Świętą Wia-
rę Prawosławną. Są oni modlitewnymi 
orędownikami Chełmszczyzny i Podla-
sia. Przejawem zachowania przez nas 
pamięci historycznej o przeszłości na-
szych przodków były obchody 65. rocz-
nicy akcji „Wisła”, która tak boleśnie 
doświadczyła ukraioską społecznośd 
prawosławną tej ziemi. 

Na zdjęciu: uroczystości w Chełmie, dzieci w oczekiwaniu na hierarchów, fot.: Władysław Szołucha. 
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Olga Kuprianowicz 

UKRAIOSKA BIESIADA W LUBLINIE 

Uroczystości rozpoczęły się Boską 
Liturgią z okazji święta Pięddziesiątnicy 
w cerkwi pw. św. metr. Piotra (Mohyły) 
w Lublinie. Liturgia sprawowana była 
przez ks. Włodzimierza Chodaka i pro-
boszcza parafii ks. Mirosława Wiszniew-
skiego oraz diakona Aleksego Kucego. 
Po Liturgii odsłużona zostało nabożeo-
stwo wieczorne, podczas którego czyta-
ne były kolinoprykłonne modlitwy. 

Po południu świąteczne uroczystości 
przeniosły się do Ogrodu Botanicznego 
UMCS. Po odśpiewaniu troparionu 
święta Pięddziesiątnicy, do gości zwróci-
li się przedstawiciele organizatorów: 
proboszcz parafii św. metr. Piotra 
(Mohyły) ks. Mirosław Wiszniewski, 
prezes Towarzystwa Ukraioskiego Grze-

gorz Kuprianowicz oraz przewodniczący 
Bractwa Młodzieży Prawosławnej Die-
cezji Lubelsko-Chełmskiej Paweł Baku-
nowicz. 

Następnie rozpoczęło się zakoocze-
nie roku szkolnego 2011/2012 w Ukra-
ioskiej Szkole Niedzielnej w Lublinie. 
Szkoła działa przy parafii św. metropoli-
ty Piotra (Mohyły) w Lublinie i Towarzy-
stwie Ukraioskim.  Dzieci uczą się w niej 
religii prawosławnej i ojczystego języka 
ukraioskiego. Uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny, który był poświę-
cony m. in. postaci metropolity Iłariona 
(Ohijenki) – arcybiskupa chełmskiego i 
podlaskiego (w latach 40. XX w.) oraz 
wybitnego ukraioskiego uczonego i tłu-
macza Biblii. Świadectwa i nagrody wrę-
czył uczniom arcybiskup Abel. 

Ze słowem do uczestników zwrócili 
się zaproszeni goście. Arcybiskup lubel-
ski i chełmski Abel podkreślił potrzebę 
działao służących zachowaniu własnej 
tradycji. Do zebranych przemówił także 
konsul generalny Ukrainy w Lublinie 
Władysław Kanewski.  

Dalszą częścią programu był koncert 
muzyki ukraioskiej. Na scenie wystąpiły 
zespoły ukraioskie z Północnego Podla-
sia: zespół folklorystyczny „Rodyna” z 
Dubiażyna oraz trio „Pozytyv” z Bielska 
Podlaskiego wraz z Podlachian Folk Or-
chestra. Na zakooczenie zagrał znany 
miejscowy zespół folkowy studentów 
ukraioskich Lublina „Chwyla”. 

Po koncercie nastąpiło rozpalenie 
ognia i rozpoczął się śpiew pieśni ukra-

W dzień Pięćdziesiątnicy w Lublinie tradycyjnie już odbywa się Ukraińska Biesiada. Obok cerkiewnego święta 

okazją dla tego ważnego wydarzenia w życiu ukraińskiej społeczności prawosławnej Lublina jest zakończenie ro-

ku szkolnego w Ukraińskiej Szkole Niedzielnej. W tym roku biesiada obyła się 3 czerwca. Zgromadziła ona za-

równo prawosławnych Ukraińców z Lublina, jak też gości z Chełma i Białej Podlaskiej, a także polskich miłośni-

ków kultury ukraińskiej. 

Na zdjęciu: uczniowie z Ukraińskiej Szkoły Niedzielnej, fot.: Olga Kuprianowicz. 
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ioskich przy ognisku. Była też okazja do 
upieczenia kiełbaski. Jednak nie był to 
koniec programu artystycznego. Gdy 
zaczęło się ściemniad, publicznośd prze-
niosła się na pobliską polanę nad sta-
wem, gdzie odbyło się przedstawienie 
teatralne „Kwiat paproci”. Padający 

deszcz nie przeszkodził uczestnikom 
święta powrócid do ogniska, aby konty-
nuowad wspólny śpiew pieśni ukraio-
skich. 

Ukraioska Biesiada odgrywa bardzo 
dużą rolę w życiu ukraioskiej społeczno-
ści prawosławnej Lublina. Nie tylko słu-

ży jej integracji, przede wszystkim przy-
czynia się do zachowania i kultywowa-
nia tradycji i zwyczajów naszych przod-
ków, zarówno cerkiewnych, jak i naro-
dowych. Pokazuje, iż można zachowad 
swoją wiarę, język i kulturę. 

Na zdjęciach: arcybiskup Abel;  zespół Rodyna, fot.: Olga Kuprianowicz. 
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URODZONY 
NA HRUBIESZOWCZYŹNIE 

Ziemia chełmska umęczona krwią 
męczenników, jednocześnie błogosła-
wiona przez Boga. To właśnie tu 20 lu-
tego 1874 roku, urodził się Bazyli Mar-
tysz. Jego ojciec, Aleksander pracował 
jako sędzia w Molczycach k. Pioska, a 
dopiero po przejściu na emeryturę przy-
jął święcenia kapłaoskie. Wydelegowa-
no go na proboszcza tamtejszej parafii. 
W młodości Bazyli opuścił rodzinne 
strony, jednak o nich nie zapomniał. 
Przeniósł się tam ponownie, już na 
emeryturze. Po śmierci żony, zamiesz-
kał razem z córką Leną. To właśnie w 
Teratynie, swojej  wsi,  poniósł męczeo-
ską śmierd. 

PODRÓŻ DO AMERYKI 

Młody Bazyli w wieku 10 lat wyru-
szył wraz z ojcem do Nowego Jorku. 
Tam poznał biskupa Włodzimierza. Wła-
dyka szybko zauważył jak pięknym gło-
sem chłopiec został obdarzony. Poradził 
mu by został duchownym. Obiecał, że 
zaprosi go do swojej parafii. Te słowa 
bardzo głęboko utkwiły w pamięci Bazy-
lego. Postanowił pójśd za radą biskupa. 
Naukę w Chełmskim Seminarium Du-
chownym (wówczas jego rektorem był 
archimandryta Tichon, późniejszy pa-
triarcha moskiewski i całej Rusi) zakoo-
czył w 1900 roku. W tymże roku wstąpił 
w związek małżeoski z Olgą Nowik. 
Otrzymał święcenia diakooskie, niedłu-
go potem kapłaoskie. Z nadzieją na służ-
bę w Nowym Jorku, o. Martysz wyruszył 
wraz ze swoją matuszką, w kolejną po-
dróż do Ameryki. Jednak szybko okazało 
się, że będzie niósł posługę na odległej 
Alasce.  

MISJONARZ  
NA DALEKIEJ PÓŁNOCY 

Na Alaskę prawosławie przybyło 
dopiero w XVIII wieku dzięki mnichom z 

monasteru na Wała-
amie. Praca duszpa-
sterska na tych tere-
nach wymagała od o. 
Bazylego wiele po-
święcenia i trudu. Czę-
sto opuszczał dom nie 
tylko na kilka dni, ale 
nawet tygodni. Poru-
szał się kajakiem. Po 
drodze chrzcił, spowia-
dał, odprawiał nabo-
żeostwa, udzielał ślu-
bów i pogrzebów. Nie-
zwykle uciążliwe były 
niesprzyjające warun-
ki, nie tylko klimatyczne, lecz również 
prawno-administracyjne. Batiuszka pra-
cował z rdzenną ludnością (Eskimosi, 
Aleuci) i rosyjskimi osadnikami. Uczył 
też w szkole parafialnej i cerkiewnych 
przytułkach, przez co miał mało czasu 
dla swoich bliskich. Jego pierwsza para-
fia, rozległa swym obszarem, obejmo-
wała wyspy: Afognak, Spruce i Woody. 
Na pierwszej z nich, dzięki staraniom o. 
Bazylego, w 1901 roku wzniesiono cer-
kiew Narodzenia Przenajświętszej Bogu-
rodzicy. Mimo, że miejscowośd tę w 
1964 roku prawie w całości zniszczyło 
trzęsienie ziemi, cerkiew ocalała i stoi 
do dziś.  

Rodzinie Martyszów, chod dzielnie 
znosiła te warunki, borykała się z wielo-
ma trudnościami. W koocu, w 1906 
roku, przeniosła się i osiedliła w Pensyl-
wanii. Urodziło im się czworo dzieci: 
trzy córki i syn. O. Bazyli niósł swoją 
posługę duszpasterską jeszcze w wielu 
innych parafiach na terenie Stanów 
Zjednoczonych i Kanady. Wszędzie zapi-
sał się w pamięci wiernych jako kapłan 
oddany, szczery, dobrotliwy i miłujący. 
Kochali go. Po 12 latach spędzonych na 
obczyźnie Martyszowie postanowili 

wrócid… 

W ROSJI 

Pobyt w kraju nie 
trwał długo. O. Bazyli 
tylko przez półtora 
roku był probosz-
czem parafii w So-
snowcu. Po wybuchu 
I wojny światowej 
został wraz z rodziną 
przymusowo ewaku-
owany w głąb Rosji. 
Na szczęście, dzięki 
przyjaźni z biskupem 
Włodzimierzem, zna-

lazło się dla nich miejsce w monasterze 
św. Andronika w Moskwie. Przez jakiś 
czas kapłan uczył religii w położonej 
niedaleko miejscowości Wałdaj, nieste-
ty po przejęciu władzy przez bolszewi-
ków, stracił pracę. Chcąc zapewnid ro-
dzinie godne życie, zarabiał przy rozła-
dunku pociągów. 

NACZELNY KAPELAN  
WOJSKA POLSKIEGO 

Z bieżeostwa na szczęście udało się 
wrócid, po raz kolejny do Sosnowca. Po 
niedługim czasie ks. Bazyli dostał możli-
wośd pracy w Wojsku Polskim. Rodzinę 
czekała kolejna przeprowadzka, tym 
razem do Warszawy. Początkowo pełnił 
tam funkcję referenta wyznania prawo-
sławnego w Sekcji Religijno -
Wyznaniowej Ministerstwa Spraw Woj-
skowych, później mianowany został 
naczelnym kapelanem WP wyznania 
prawosławnego. Rozpoczął się dla niego 
okres bardzo trudnej  i niezwykle odpo-
wiedzialnej pracy w wojsku. Funkcję tę 
pełnił prawie 25 lat. Dziś jest patronem 
Prawosławnego Ordynariatu Wojska 
Polskiego. Pamięd o nim wciąż żyje…. 

DĄŻENIA DO AUTOKEFALII 

Ks. Bazyli jako bliski współpracownik 

Teratyn, 4 maja 1945 r., Wielki Piątek. Do drzwi o. Bazylego Martysza zapukała nieznajoma kobieta:  Proszę księdza, niech ksiądz 

ucieka, w nocy przyjdą do księdza, słyszałam jak się umawiali – powiedziała.   Nikomu nie zrobiłem nic złego i przed nikim nie będę 

uciekać. Chrystus też przed nikim nie uciekał –  duchowny bez namysłu odpowiedział jej tymi oto słowami. Chełm, 8 maja 2003 r. Po 

latach, przybyła na uroczystości kanonizacyjne swojego dziadka pani Irena Mazurek, przywołuje ze łzami w oczach wspomnienia. Wciąż 

pamięta jego śmierć.  
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Katarzyna Rabczuk 

ŚWIĘTY MĘCZENNIK BAZYLI MARTYSZ 

Męczennicy Chełmscy i Podlascy 

Na zdjęciu: Bazyli Martysz, fot.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazyli_Martysz 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazyli_Martysz


25 

Istocznik nr 3(23)/2012 

metropolity warszawskiego i całej Polski 
Jerzego (Jaroszewskiego) nie tylko 
uczestniczył w posiedzeniach św. Sobo-
ru Biskupów, ale też aktywnie wspoma-
gał działania władyki na drodze nadania 
Cerkwi Prawosławnej w Polsce autoke-
falii. Po tragicznym zabójstwie metro-
polity (sprawca szukał również o. Bazy-
lego, został jednak ujęty) nadal aktyw-
nie dążył do celu. W efekcie uzyskanie 
autokefalii powiodło się,  już za czasów 
metropolity Dionizego (Waledyoskiego). 
O. Bazyli Martysz stał się częstym go-
ściem marszałka Piłsudskiego, miewał 

liczne zaproszenia do Belwederu i na 
Zamek Królewski. Był w tym środowisku 
ogólnie szanowany i lubiany. Został od-
znaczony Orderem Odrodzenia Polski. 

POWRÓT  
DO RODZINNEGO TERATYNA 

Po przejściu na emeryturę, o. Bazyli 
przeniósł się wraz z rodziną na ojcowi-
znę. Zbudowali dwa domy. Jednak nie 
dane im było długo cieszyd się tym spo-
kojem. Nastąpił 1939 rok – wybuch II 
wojny światowej, okupacja niemiecka i 
ten tragiczny 4 maja 1945 roku, Wielki 

Piątek. 

O nadchodzącym niebezpieczeo-
stwie został ostrzeżony przez nieznajo-
mą kobietę. Jednak nie uciekł, nie zosta-
wił domu, córki, swojej ziemi. Pozostał 
wierny Prawosławiu do kooca, dając 
świadectwo prawdzie.  

„ZA WIERU PRAWOSŁAWNUJU…” 

Ks. Bazyli został bestialsko zamęczo-
ny we własnym domu, tylko i wyłącznie 
za to, że był prawosławny. Bito również 
jego córkę Lenę. Była w ciąży, ale niko-
go to nie obchodziło. Uklękła, zaczęła 
się modlid, błagad Boga o życie. Zosta-
wili ją. Pani Irena wciąż ze strachem 
opowiada o tamtych chwilach. Ją 
oszczędzili, zamknęli na strychu. O. Ba-
zylego pochowano na cmentarzu w Te-
ratynie. W tej cerkwi w Chełmie odpra-
wiona była za dziadka pierwsza panichi-
da, a dzisiaj panichida ostatnia – wspo-
mina Pani Irena, wnuczka swiaszczenno-
muczenika. Uchwałą św. Soboru Bisku-
pów Cerkwi Prawosławnej w Polsce o. 
Bazyli wraz z innymi Męczennikami Zie-
mi Chełmskiej i Podlaskiej został włą-
czony do grona świętych.  

Bibliografia: 

1. J. Charkiewicz, Męczennicy XX wieku – Martyro-
logia Prawosławia w Polsce w biografiach świę-
tych, Warszawa 2004, str. 127-135. 

2. Przegląd Prawosławny, nr 7 (217)/ 2003, str.14 

Na zdjęciach: Protoprezbiter Bazyli Martysz błogosławi żołnierzy poświęconą wodą, fot.: http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/61541:1/ 
Relikwiarz św. ks. płk. Bazylego Martysza, fot.: Paweł Przeciszewski 



МИТРОПОЛИТ І ВЧЕНИЙ 

Іван Огієнко народився 15 січня 1882 р. в містечку Брусилів на Київщині. Його батьки були 
бідними селянами. Коли виповнилося йому два роки, помер батько. Незважаючи на складні 
обставини, поступив у київський Університет св. Володимира, спочатку на медичний, а згодом – 
на історично-філологічний факультет. Будучи студентом, включився він в українське національне 
життя. Саме тоді мав перші наукові досягнення – в 1909 р. закінчив Університет з дипломом 
першого ступеня, згодом став університецьким стипендистом, а з 1915 р. доцентом на кафедрі 
російської мови й літератури. Ще раніше – в 1907 р. – оженився з Домінікою Литвинчук. 

Після лютової революції 1917 р., на українських землях почався процес відродження 
національного життя і творення української держави. Іван Огієнко брав у цих подіях активну 
участь. Вже в 1917 р. був обраний професором Київського університету. В 1919 р. став він 
міністром освіти, а згодом міністром віросповідань в уряді Української Народної Республіки. Коли 
в результаті наступу Червоної армії уряд УНР був змушений емігрувати, його єдиним 
представником на території України залишився саме Іван Огієнко. Проте в 1920 р. він також мусив 
залишити батьківщину. 

Після цих сумних подій, Іван Огієнко опинився на території польської держави. Хоч був 
визнаним вченим, мав великі труднощі, щоб знайти роботу. Присвятився в цей час науковій 
роботі і видавничій діяльності. Щойно в 1926 р. покликано його професором Православного 
Богословського Відділу Варшавського Університету. Викладав тут старо-церковно-слов’янську 
мову та кириличну палеографію. Іван Огієнко брав активну участь також в інших сферах життя 
Автокефальної Православної Церкви в Польщі. Був заступником голови комісії для перекладу Св. 
Письма та богослужбових книг на українську мову при Соборі Єпископів. В 1930 р. був він 
обраний заступником голови Предсоборного Зібрання Автокефальної Православної Церкви в 
Польщі. В 1932 р. проф. Іван Огієнко був звільнений з Варшавського університету на домагання 

Кілька місяців тому минуло 130 років від дня 

народження та 40 років від дня смерті визначного 

православного ієрарха та відомого українського 

вченого – митрополита Іларіона (проф. Івана 

Огієнка). Саме він був попередником нашого 

архипастиря – архиєпископа Авеля – на холмській 

кафедрі. Як православний ієрарх, митрополит 

Іларіон записався в історії Холмщини і Підляшшя – 

в 1940-1944 роках очолював він Холмсько-

Підляську православну єпархію. Це під його 

керівництвом відродилося релігійне та 

національне життя української православної 

громадськості Холмщини та Південного Підляшшя. 

Ольга Купріянович 
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польських властей за заангажування в українське життя та 
спротив полонізації Церкви. Після цього професор вповні 
віддався науковій та видавничій роботі. В цей час закінчив, 
зокрема, переклад Біблії українською мовою. В 1937 р. 
померла його дружина Домініка. 

Після початку другої світової війни Іван Огієнко включився 
в процес відродження православного життя. Восени 1939 р. 
став головою Української Церковної Ради у Варшаві. Коли 
Собор Єпископів Автокефальної Православної Церкви в 
Генеральному Губернаторстві восени 1940 р. відновив 
Холмсько-Підляську єпархію, на її архиєрея обрав саме Івана 
Огієнка. На початку жовтня 1940 р. в Яблочинському 
монастирі прийняв він монашеський постриг з ім’ям Іларіон, а 
також дияконські та ієрейські свячення. 19-20 жовтня цього ж 
року в холмському соборі Різдва Пресвятої Богородиці 
відбулася хіротонія архимандрита Іларіона на архиєпископа 
Холмського і Підляського. В 1940-1944 рр. відбулося 
відродження православного і українського життя на 
Холмщині та Південному Підляшші: відновлено багато 
парафій, повернено і відбудовано численні церкви, створено 
різні церковні установи. Розвинуто широку видавничу 
діяльність. Відроджено українські православні традиції. В 
1944 р. архиєпископа Іларіона Собор Єпископів возвів у сан 
митрополита. 

Влітку 1944 р., перед входом Червоної армії, митрополит 
Іларіон був евакуйований на захід, спочатку на Словаччину і 
до Австрії, а потім до Швейцарії. Після двох років, у 1947 р. 
переселився до Канади і замешкав у Вінніпезі. В 1951 р. був 
обраний первоієрархом Української Греко-Православної 
Церкви в Канаді – митрополитом Вінніпеґу і всієї Канади. Під 
його проводом відбувся великий розвиток цієї Церкви. 
Митрополит продовжував також у Канаді свою наукову і 
видавничу діяльність. Визначний ієрарх помер 29 березня 
1972 р. у Вінніпезі і був похований на місцевому кладовищі. У 
його похороні взяли участь представники державних властей 
Канади, делегації Православних Церков, численні вірні і 
духовенство. 

Митрополит Іларіон був не тільки визначним 
православним ієрархом, але також відомим українським 
вченим і політиком. Саме він записався в історії як одна з 
важливих постатей української культури і науки ХХ ст. Був 
автором десятків книжок про українську культуру, мову, 
літературу та історію Православної Церкви. Переклав 
українською мовою всю Біблію та численні богослужбові 
тексти. Займався також літературною творчістю. Холмсько-
підляський період його життя, хоч короткий – лише 
чотирьохрічний – був для нього дуже важливим. Адже саме 
Холм був його першою архиєрейською кафедрою.  

*** 
В Холмі під Храмом є Печери, 

А в них лежать князі й 
княгині: 

До слави нашої це двері, 
Що тут забита в домовині!... 

 

Тут сім віків король Данило 
Лежить з князями на спокої, 
Бо серце княже полюбило 
Це місце Матінки Святої. 

 

Лежить в глибокій він задумі, 
Й на красний Холм свій 

споглядає: 
І серце князя в чорнім сумі 
Віки спокою тут не має... 

 

Шануймо ж ці старі могили, 
Як вічну гордість і Святиню, 
Берімо в душу звідси сили 
Зламати ворогу гординю! 

ПОЕЗІЯ  
МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА 

*** 
Усе  життя шукаєм щастя, 

Та не знаходимо ні в чому, – 
Здається, ось у руки дасться, 

А ми знаходим – гостру 
втому... 

 

В Тобі Одному наше щастя, 
В Одному Господі Святому, 
Його приносить і Причастя, 
Спасіння й радощі у Ньому. 

 

Життя у Бозі – то спасіння, 
Увесь свій вік працюй із 

Богом, – 
Й тобі всміхнеться ніч весіння 

І буде пахнути Чертогом! 
 

Господь – одна моя надія, 
Його Чертог – солодка Мрія!... 
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ks. Tomasz Wołosik 

Warto przeczytad 

„WOLNOŚD I ODPOWIEDZIALNOŚD. W POSZUKIWANIU HARMONII”  

Próby wyzwolenia zewnętrznego i 
zbiorowego mogą tylko wówczas zostad 
ukoronowane sukcesem, jeżeli poprze-
dzi je i będzie im towarzyszyd nieustan-
nie nauka, jaką Pismo Święte głosi nam 
od  tysiącleci. O tym próbuje nam przy-
pomnied Jego Świątobliwośd Patriarcha 
Moskwy i całej Rusi Cyryl. 

Książka „Wolnośd i odpowiedzial-
nośd. W poszukiwaniu harmonii” pa-
triarchy Cyryla to zbiór  artykułów, refe-
ratów i wystąpieo, wygłoszonych na 
różnego rodzaju międzynarodowych 
konferencjach w latach 1999-2008. Ar-
tykuły ułożone są w sposób chronolo-
giczny, od najstarszego do najmłodsze-
go, co umożliwia zaobserwowanie może 
nie tyle ewolucję poglądów, gdyż te w 
swej istocie pozostają niezmienne, co 
ton i coraz bardziej kategoryczny spo-
sób ich wygłaszania. W miarę zagłębia-
nia się w lekturę „Wolności i odpowie-
dzialności”  będzie jawił nam się przed 
oczyma swoisty imperatyw kategorycz-
ny patriarchy Cyryla, dotyczący ludz-
kich, a raczej chrześcijaoskich, zacho-
wao. Dołożywszy do tego styl wypowie-
dzi stricte naukowy, przyjdzie nam się 
zmagad z lekturą trudną, aczkolwiek 
bardzo interesującą i pożyteczną, a 
przede wszystkim - przez czasem dośd 
kontrowersyjne poglądy - dającą i zmu-
szającą do myślenia. 

Główna bolączką współczesnego 
świata, według patriarchy Cyryla, jest 
zbyt liberalny styl życia. Liberalizm jest 
dzisiaj podstawą polityki międzynarodo-
wej. Prowadzi to do unifikacji i niszcze-
nia narodowo-kulturowej i religijnej 
tożsamości, dlatego „strzeżenie i głosze-
nie nieskażonej normy wiary jest misją 
Prawosławia w świecie, gdyż rezygnacja 
z Tradycji w istocie oznacza automa-

tyczne uznanie zasa-
dy, że wszystko jest 
dozwolone”. Jednak-
że aby człowiek mógł 
wywiązad się z tego 
zadania musi na każ-
dym kroku i w całym 
swoim życiu postępo-
wad zgodnie z pra-
wami zawartymi w 
Piśmie Świętym. Jak 
mówi patriarcha, nie 
można byd chrześci-
janinem tylko za 
drzwiami swego 
mieszkania  i tylko 
tam wcielad w życie 
naukę Chrystusa. 
Chrześcijaninem jest 
się całe swoje życie i całym swoim ży-
ciem, a motywacja chrześcijaoska po-
winna byd obecna we wszystkim. Dla 
prawosławnego człowieka XXI wieku 
istotą wiary powinna byd znajomośd 
nauki Cerkwi, osobiste doświadczenie 
modlitwy, zdolnośd  odróżniania Prawo-
sławia od innych wyznao, zakorzenienie 
w historii i kulturze duchowej swego 
kraju, gdyż życie to nie tylko wolność, 
ale i odpowiedzialność. Odpowiedzial-
nośd przed Bogiem, sobą i innymi ludźmi 
i za innych ludzi, dlatego liberalnemu 
stylowi życia trzeba przeciwstawid reli-
gijny/prawosławny styl życia, który wy-
różnia zakorzenienie w Tradycji Cerkwi, 
a ta stanowi zbiór prawd wiary i moral-
ności. Laickie wartości liberalne są nie-
wystarczające i nie mogą powstrzymad 
degradacji społeczeostwa, bowiem wy-
kluczają pojęcie grzechu i osobistej od-
powiedzialności, a taka wolnośd prowa-
dzi do anarchii. 

Rzeczywiście istnieje tylko jedna siła 
zdolna powstrzymad wzrost zła i grze-

chu, powstrzymad en-
tropię świata. Tą siła 
jest dobro czynione 
przez każdego człowie-
ka oddzielnie i przez 
wszystkich razem. Lecz 
aby czynid dobro trze-
ba umied i mied odwa-
gę dad w swoim życiu 
miejsce Bogu, dopiero 
wówczas człowiek 
osiągnie godność. 

Patriarcha Cyryl sta-
wia ogromne wyma-
gania nie tylko czło-
wiekowi, ale i całej 
Cerkwi prawosławnej, 
która powinna aktyw-

nie uczestniczyd w życiu publicznym 
paostwa. W tym punkcie poglądy Pa-
triarchy są bardzo ekspansywne. Zada-
nia paostwa polegad mają mianowicie 
na realizacji prawa Bożego w życiu spo-
łecznym i na obronie wiary, natomiast 
Cerkiew odpowiada za duchowe  pro-
blemy i podtrzymuje paostwo w pełnie-
niu jego funkcji. Cerkiew musi byd obec-
na we współczesnym świecie i świad-
czyd o swojej pozycji, musi dążyd, by 
były zachowane zasady moralne i brane 
pod uwagę w opracowywaniu praw i 
kształtowaniu polityki. Także problemy 
ekonomiczne nie mogą pozostad bez 
należytej oceny Cerkwi prawosławnej. 

Głównym postulatem Jego Świąto-
bliwości Patriarchy Cyryla, umożliwiają-
cym osiągnięcie w świecie harmonii, jest 
„aby Prawosławie przejawiło się w życiu 
w całej właściwej jemu mocy, ujawniło 
jednośd wiary i życia oraz dało chrześci-
jaoską paostwowośd, społecznośd, eko-
nomię, kulturę i naukę, czyli jednym 
słowem schrystianizowało życie we 
wszystkich jego przejawach”. 

Wiek dwudziesty i dwudziesty pierwszy jawią się jako szczególny czas dążenia człowieka do wolności. Walka o 

wyzwolenie narodowe, społeczne i religijne oraz osobista wolność nabrały wielkiego znaczenia także i dzisiaj. Do-

świadczenie człowieka pokazuje jednak, że wyzwolenie zewnętrzne i zbiorowe pozostaje bardzo często tylko wy-

zwoleniem pozornym. Nierzadko bowiem wyzwolenie spod jednej niewoli klasowej czy narodowej wprowadza te 

same narody i klasy społeczne w inne formy niewoli, często jeszcze gorsze od pierwszej. 
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Katarzyna Sawczuk 

POEZJA RELIGIJNA  OLGI LALID- KROWICKIEJ 

Poezja religijna 

Poezja religijna to w wielu przypadkach krzyk ludzkiej duszy, która 

nie zgadza się na odtrącenie przez współczesny świat Boga, na prześla-

dowanie Św. Cerkwi, na upadek duchowy człowieka. Gdy bezsilność wo-

bec rzeczywistości narasta, wrażliwi ludzie chwytają za pióro… i piszą, a 

nuż ktoś usłyszy. Wydaje się, że taki właśnie wydźwięk mają wiersze o 

tragedii Kosowa. Znajdziemy je miedzy innymi w twórczości Olgi Lalić – 

Krowickiej –  literatki, tłumaczki i działaczki na rzecz propagowania kul-

tury słowiańskiej. Wspominaliśmy o niej w 19 numerze „Istocznika” przy 

okazji prezentacji „Psalmu 1938 i 1947”. Utwór ten znalazł się w tłuma-

czonej przez panią Olgę antologii współczesnych sztuk słowiańskich. 

Dziś proponujemy zapoznanie się z fragmentem twórczości tej artystki. 

Zamieszczone poniżej wiersze wybraliśmy nie przypadkowo. Choć pod-

stawą do ich napisania był smutny los Cerkwi w Kosowie, to poszczegól-

ne strofy przywodzą na myśl także XX – wieczną tragedię naszego regio-

nu. 

Olga Lalid-Krowicka urodziła się w 1980 r., w Šibeniku w Chorwacji. Serbsko-
polskiego pochodzenia. Magister Filologii Słowiaoskiej Uniwersytetu Jagielloo-
skiego w Krakowie. Prowadzi oraz redaguje stronę poetycką 
www.poezija.com.pl. Ukoronowaniem jej pracy była antologia współczesnych 
sztuk słowiaoskich „Między Ochrydą a Bugiem”, która ukazała się w roku 2011. 
Zebrała oraz przetłumaczyła dzieła twórców z całej Europy. Można nazwad ją 
ambasadorem współpracy polsko-bałkaoskiej w dziedzinie literatury. Zajmuje 
się edytorstwem książek. Publikuje w antologiach, almanachach, czasopismach 
literackich, kulturalnych oraz społecznych w kraju i za granicą.  Tworzy w języku 
polskim oraz serbskim. Mieszka w Dukli. 

MONASTER 
 

Stał w ruinach serc 
Monaster stary 

Między górami i lasami 
Został udręczony i opustoszały 

 
Prosił o odrobinę rozumu i miłości 
Chciał powrócić do średniowiecza 

W swoje gniazdo 
Monaster spłakany 

 
Spod odłamków fresk 

Ikony w chórze śpiewały 
Aniołowie służbę odprawiali 

Wiernych nie było 
Oprócz wspomnień wygnanych... 

 

Lipiec 1999 

O, MOJE PRAWOSŁAWIE 
 

Od kiedy dziadek mnie zaprowadził 
do ikonostasu 

z koszyczkiem pełnym winogron  
i oliwek 

moje prawosławie żyje we mnie. 
Śpiewa w duszy 
jak chór ikon, 

gdy Chrystus Pantokrator 
zawsze w rozpaczy 

podaje mi rękę. 
 

Jesteś jak aureole 
świętych Cyryla i Metodego, 

w cerkiewnosłowiańskim języku 
okazujesz mi miłosierdzie Boże. 

 
O, moje cerkwie i monastyry 

zburzone na Kosowie, 
co wieczór słyszę 
wasze szlochanie, 

niech zawsze wygrywa 
pierwszeństwo Boże... 

 
Z koszyczkiem dziewczynka 
z dziadkiem uśmiechniętym 

całują ikonę, 
błogosławione dary 

świecą złotem. 
 

Święci wiedzą dobrze, 
że tylko prawdziwy symbol wiary 

przez cały czas 
recytuję w sobie, 

jest jak szept modlitw 
dochodzących 
z Góry Athos. 

 
O, moje prawosławie 

na wschodzie i południu 
wszystko dla Ciebie zrobię, 

dziadek nie jest sam, 
jest teraz z Tobą w Tobie. 
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Uczestnicy VII pieszej pielgrzymki z Włodawy do Chełma 

PIELGRZYMI W OBIEKTYWIE MARKA LACHA 


