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Każdy dzień przybliża nas do końca długo 
wyczekiwanych wakacji. Naładowani pozytywną 
energią, wypoczęci doładowujemy swoje duchowe 
akumulatory na Świętej Górze Grabarce. W miej-
scu, które pozwala nam odciąć się od codziennej 
rutyny i spojrzeć na życie z zupełnie innej perspek-
tywy.

Trzymany przez Was numer zawiera artykuł, 
który pozwoli przybliżyć historię Świętej Góry Grabar-
ki. Ponadto nie zabraknie interesujących, dających do 
myślenia tekstów oraz stałych rubryk.

Podsumowujemy III Rowerową Pielgrzymkę z 
Białegostoku do Turkowic na święto Turkowickiej Iko-
ny MB jej wrażeń nie da się odzwierciedlić na kartce 
papieru - trzeba je przeżyć na własnej skórze! Pozna-
cie żywot św. Marka a także dowiecie się o działalności 
Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Fastach. 

Zapraszamy do lektury! 
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Święto Przemienienia
i Zaśnięcia w tradycji arabskiej

W tradycji arabskiej sierpień określany jest mianem „Miesiąca 
Bogurodzicy”, bowiem od 1 do 14 sierpnia trwa post przed 

świętem Zaśnięcia Matki Bożej, zaś 15-23 sierpnia to dni świąteczne 
Zaśnięcia.

Post przed świętem Zaśnięcia
Post przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy (Uspienia), na 

Słowiańszczyźnie znany jako uspieński, na Bliskim Wschodzie nazywany 
jest Sałm As-Sajjida albo Sałm Marjam czyli „Post Władczyni” lub „Post 
Marii”. Pierwszego sierpnia, podobnie jak na początku innych postów 
wielodniowych, ludzie pozdrawiają się słowami Sałm mubārak, czyli 
„Błogosławionego postu”.

Jest on rygorystycznie przestrzegany nawet przez mniej pobożnych 
wiernych, w jego trakcie nie spożywa się produktów pochodzenia 
zwierzęcego: mięsa, nabiału, ryby. Natomiast w okolicach Tartus i Hims 
(zachodnia i środkowa Syria, czyli część obszaru tzw. Doliny Chrześcijan, 
gdzie większość mieszkańców to prawosławni) pobożność ludowa głosi, 
by nie jeść również nic przygotowywanego na ogniu, a także tego, czego 
przyrządzenie wymaga użycia noża. 

Codziennie, oprócz 5 sierpnia, w cerkwiach w ramach wieczerni 
jest śpiewany (nie czytany!) Al-Barāklīsī, czyli kanon do Bogurodzicy, w 
którego przynajmniej refren „Przenajświętsza Bogurodzico zbaw nas!” 
włączają się wszyscy zgromadzeni w świątyni.
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Przemienienie Pańskie
Rygor postu zostaje złagodzony 6 sierpnia, kiedy Cerkiew 

obchodzi jedno z największych świąt- Przemienienie Pańskie (arab. At-
Tadżallī). Tego dnia spożywana jest ryba oraz winogrona poświęcone 
w cerkwi na koniec Liturgii Przemienienia. W niektórych regionach do 
święcenia przynoszone są również figi – zgodnie z obyczajem, powinien 
być to pierwszy raz w roku, kiedy spożywane są te produkty. W związku 
z tym świętem istnieje też arabskie, rymowane powiedzenie ludowe: ‘Ajd 
At-Tadżallī bajaqūl lis-sajf łallī, łal-‘anb hallī („Święto Przemienienia 
zwie się koroną lata, a winogrona ozdobą”). Niektóre warianty odrobinę 
się różnią; prawdopodobnie przysłowie to wywodzi się z okolic Hims, a 
z biegiem czasu rozprzestrzeniło się po całej Syrii i Palestynie. Ponadto, 
jak na każde inne święto, wszyscy pozdrawiają się wzajemnie formułą 
Kull ‘āmm, ła-ant [ła-antum dla liczby mnogiej] bi-khajr, co wyraża 
życzenie wszelkiej pomyślności; drugą formą, podobną do słowiańskiego 
S prazdnikom, jest zdanie, w którym pierwsze słowo to nazwa święta, a 
drugie to mubarak, czyli np. na Przemienienie: At-Tadżallī mubārak, tzn. 
„Błogosławionego Przemienienia”.

Szczególne uroczystości w nocy z  5 na 6 sierpnia odbywają się 
w licznych cerkwiach i kościołach na górze Hermon. Ta góra, będąca 
przedmiotem sporu pomiędzy Libanem, Syrią i Izraelem, jest uważana 
przez wielu prawosławnych Libańczyków za miejsce przemienienia 
Chrystusa – miast Taboru. Libańczycy dostają na tę noc specjalne 
przepustki, by pomodlić się w świętym 
miejscu.

Zaśnięcie Bogurodzicy
Obchody święta Zaśnięcia Bo-

gurodzicy (arab. Ruqād As- Sajjida-
l-Azra – dosłownie „Zaśnięcie Wład-
czyni Dziewicy”) rozpoczynają się 14 
sierpnia (czasem 13) wieczernią z litiją 
oraz nabożeństwem Taqarīz  („pochwa-
ła”), czyli pogrzebem Bogurodzicy, 
który jest analogiczny do tego Chrystu-
sowego z Wielkiej Soboty. Jego struk-
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tura to: Pieśni Pochwalne składające się z trzech stacji – każdej na inną, 
unikalną w roku melodię, Eulogitaria oraz śpiew Wielkiej Doksologii, 
na koniec której następuje procesja z płaszczenicą (arab. an-na’asz). Tak 
jak w Wielkim Tygodniu, tak i na to święto procesja z płaszczenicą, jeśli 
tylko to możliwe pod względem bezpieczeństwa, przechodzi przez całą 
wieś lub też – w przypadku miasta – osiedle. Następnie, już w atmos-
ferze Letniej Paschy, celebrowana jest Boska Liturgia, i po niej zostaje 
zerwany post. W Libanie 15 sierpnia to dzień wolny od pracy; w Syrii 
takowym co prawda nie jest, aczkolwiek w mediach zawsze mówi się 
o obchodach święta Zaśnięcia. Jest to też święto patronalne niektórych 
syryjskich monasterów.

Dominika Kovačević

Życie jest krótkie, kup tę sukienkę

Praca, dom, szkoła. Wywiadówka, zupa, zadanie domowe. 
Ciasto, odkurzanie, odwiedziny u rodziny. Korepetycje, 

korki, niespanie. Szalone tempo. Nie wiesz jak zwolnić? 
 
12.223. Dokładnie tyle zachodów słońca widział świat od mo-

mentu, kiedy powiększyłam grono tych, którzy po nim stąpają. 12.223 
zachody słońca za mną. Ile przede mną? Czy tylko jeden? Czy kolejne 
12.000? I czy  z moim apetytem na życie nie będzie trochę tak, że ile by 
ich nie było, będzie mi wciąż za mało?

 
Dlaczego tak pędzę?
Jestem zapracowaną mamą. Staram się jak mogę godzić pracę 

zawodową z aktywnym uczestniczeniem w życiu moich dzieci i domo-
wymi obowiązkami. Wplatam w to zaangażowanie w sprawy Kościoła 
i ewangelizację. Czasu dla siebie - takiego prawdziwego, ze słodkim le-
nistwem czy odpoczynkiem jest naprawdę niewiele. Nawet na porządny 
sen zazwyczaj go brakuje. Mam przez to wrażenie, że życie straszliwie 
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pędzi, że oto kolejny week-
end, który minie zbyt szyb-
ko, kolejny tydzień, w który 
wkroczę w biegu, kolejne dni, 
tygodnie, miesiące. 

Może właśnie dlatego 
pewnego wieczoru, kładąc do 
snu mojego synka i wygląda-
jąc przez okno, poczułam w 
sercu bolesne ukłucie. Zachód 
słońca - piękny. Zielone pola, 
które widzę przez okno, aż 
po horyzont, na którym rysuje się wieża kościoła i kilka rozrzuconych 
jak dziecięce klocki domów. Wszystko to skąpane w łagodnym, ciepłym 
świetle i dopełnione harmonijnym śpiewem ptaków. Piękno na wycią-
gnięcie ręki, piękno, które aż prosi, by stać się jego częścią - wsłuchać się 
w dźwięki wieczoru, przystanąć na chwilę, odetchnąć. Tak wiele razy mi 
to umknęło. Tak wiele straciłam, pędząc wciąż do swoich spraw… 

„Panie Boże” - powiedziałam wtedy - „dlaczego tak musi być? 
Dlaczego tak pędzę? Dlaczego brakuje takich chwil, kiedy mogłaby po 
prostu ucieszyć się pięknem, które mnie otacza?…”

Możecie się śmiać, ale usłyszałam wtedy w sercu obietnicę, że 
to się zmieni. I chociaż w moim rytmie dnia zmieniło się niewiele, mam 
wrażenie jakby mój Anioł Stróż - lepiej niż niezawodny budzik w moim 
telefonie - zaczął mi przypominać o tym, by czasem zamiast pod nogi, 
które pędzą, czy w wypełniony zadaniami terminarz, spojrzeć również 
w niebo.

 
Kup tę sukienkę
Możecie się śmiać, ale ja naprawdę od tej pory zaczęłam zauwa-

żać zachody słońca. Zaczęłam je kolekcjonować. Nauczyłam się nimi 
zachwycać i za nie dziękować. Zaczęłam zauważać piękno, a wraz z nim 
- cieszyć się drobiazgami. Okazało się, że plan dnia nie zawali się, gdy w 
jego trakcie wygospodaruję dziesięć minut na to, by usiąść na świezym 
powietrzu, pogapić się w niebo i spokojnie wypić kawę. I podziękować! 
Okazało się, że spora lista obowiązków i zadań do wykonania wydaje 
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się mniej straszna, gdy zadbam o to, aby nie traktować życia jedynie jak 
arkusz w Excelu, w którym muszę odhaczyć to, co udało mi się zrobić. 
Gdy znajdę też czas, by się nim - życiem, moim niepowtarzalnym ży-
ciem! - ucieszyć.

Dzisiaj czeka mnie 12.224 zachód słońca w moim życiu. Nie 
wiem, ile ich jeszcze przede mną. I choć wierzę mocno, że kiedyś będę 
je oglądać z innej, bo niebiańskiej perspektywy, tym dzisiejszym zamie-
rzam się ucieszyć tak, jakby był jedynym i niepowtarzalnym, bo w sumie 
- naprawdę taki jest. Zamierzam smakować go i delektować się nim bez 
pośpiechu - nawet jeśli zastanie mnie w pracy, w czasie jazdy samocho-
dem czy przy składaniu prania. Bo tylko ode mnie zależy, czy dam się 
przytłoczyć obowiązkom, których zawsze jest i będzie za dużo, czy też 
nauczę się cieszyć drobiazgami pomimo tego, że życie nie wygląda ide-
alnie.

Bo na życie - nawet nieidealne - mam ogromny apetyt. I uśmie-
cham się do myśli takich, jak ta wyczytana ostatnio: „Życie jest krót-
kie. Kup tę sukienkę”. I chociaż nie można na takim myśleniu zbudować 
całego swojego podejścia do rzeczywistości, warto nauczyć się myśleć 
podobnie. Pozwalać sobie czasem na odrobinę luzu i szaleństwa. Patrzeć 
i dostrzegać piękno. Doceniać i dziękować, przy każdej okazji próbując 
ćwiczyć się w radości i wdzięczności.

 
I cieszyć się - po 

prostu.

http://mamma.blog.
deon.pl
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Grabarka nie zawsze miała taki wygląd… 
Czyli o historii świętego miejsca

Święta Góra zasłynęła z cudu, jaki miał tu miejsce w 1710 
roku. Otóż w tym czasie na terenie Podlasia szerzyła się epi-

demia cholery zwana morowym powietrzem. W monografii siemiatyckiej 
cerkwi z 1877 roku można przeczytać historię o pewnym charyzmatycz-
nym starcu, parafianinie siemiatyckim. Przyśniło mu się, że od zarazy i 
śmierci można uratować się tylko w jednym miejscu – w lesie na uroczy-
sku Sumienszczina. Okoliczna ludność wraz z duchownym wyruszyła z 
procesją na Świętą Górę, niosąc krzyże wotywne. Tam zaczęli zdrowieć 
(…). Na pamiątkę tego wydarzenia wierni zbudowali cerkiew.

Po dziesięcioletnim remoncie zewnętrznej części cerkwi, który 
rozpoczął się w 1884 r. przystąpiono do renowacji jej wnętrza. Odnowio-
no ikonostas, Ewangelię, krzyż, a całą cerkiew pomalowano farbą olejną. 
Przy remoncie osobiście zaangażowani byli ludzie z pobliskich parafii. 
Fakt o przeprowadzeniu remontu na tak dużą skalę nasuwa wniosek, że 
Grabarka musiała zajmować ważne miejsce w świadomości i sercach lu-
dzi. (…)W czasie I wojny światowej cerkiew na Grabarce nie ucierpia-
ła, jednak jej los był niepewny z powodu niekorzystnej polityki władz. 
Cerkiew prawosławna była traktowana jako relikt instytucji zaborczych 
– prowadzono wobec niej politykę dyskryminacyjną.

W czasie II wojny światowej cerkiew na Grabarce również nie 
ucierpiała, ponieważ działania wojenne ominęły tę okolicę. Pobliska lud-
ność na cmentarzu, na terenie Świętej Góry ukryła największy dzwon 
– profilaktycznie – aby nie przeszedł w niepowołane ręce. Dzięki temu 
przetrwał nienaruszony. Po wojnie dzwon został wydobyty z ziemi i znów 
umieszczony w cerkwi. Działał on i służył późniejszemu klasztorowi, aż 
do pożaru w 1990 roku, kiedy się stopił.

Poczynając od 1962 roku wprowadzono wiele zmian. Sporządzo-
no oficjalny plan sytuacyjny Świętej Góry (…). Uporządkowano mogiły 
zmarłych sióstr, postawiono na nich krzyże i ogrodzono cmentarz. Posa-
dzony został sad owocowy. Do klasztoru doprowadzono elektryczność, 
wodociąg, kanalizację. Pojawił się domowy inwentarz oraz zaczęto pro-
wadzić kronikę monasterską. W 1963 roku zakończono remont cerkwi 
Przemienienia Pańskiego. Świątynia pochodząca z XIX wieku była bar-
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dzo skromnie zdobiona. W jej wnętrzu panował surowy, wręcz ascetyczny 
klimat. Wobec tego cerkiew postanowiono upiększyć, przy zachowaniu 
dotychczasowego nastroju. Cerkiew urządzono w stylu bizantyjskim. 

W latach siedemdziesiątych przystąpiono do rozbudowy klasz-
toru. Przeprowadzono kolejny remont cerkwi Przemienienia Pańskiego, 
kupiono 1,5 ha ziemi przylegającej bezpośrednio do klasztoru. (…) Bu-
dowa rozpoczęta w 1977 r. trwała cztery lata Nowy budynek znacznie 
różnił się od dotychczasowych. Był dużo większy i murowany (…). 
Klasztor rozwijał się w zadziwiającym tempie.

 Nowe, dotąd nie znane problemy
Monaster zaczęły nękać włamania i kradzieże. Jedna z poważniej-

szych miała miejsce w 1976 r. po parafialnym święcie. Nieznani sprawcy 
wynieśli ze świątyni osiem cennych ikon, z czego udało się odzyskać 
jedynie pięć. Kolejny raz cerkiew okradziono w 1981 roku. Zabrano 
srebrny komplet eucharystyczny z pozłacanymi elementami i relikwiarz. 
Następnego włamania dokonano w 1985 roku i skradziono cztery ikony, 
których do dziś nie udało się odzyskać. Jednak nie było to ostatnie smut-
ne zdarzenie w historii klasztoru. Mniszki, choć przygnębione i zawie-
dzione niegodziwą ludzką postawą nie przestawały nieść posługi Bogu. 
Monaster rozwijał się dalej.

O powiększającej się liczbie pątników może świadczyć zgoda 
władz PKP na otworzenie przystanku kolejowego w pobliskich Syczach 
w 1957 roku, a także zwiększenie liczby nabożeństw, w czasie głównego 
święta, by zaspokoić potrzeby duchowe wiernych, którzy właśnie tu pra-
gnęli przystąpić do sakramentów spowiedzi i eucharystii. Tradycja piel-
grzymek na Grabarkę w czasie święta Przemienienia Pańskiego wpisała 
się w koloryt Świętej Góry. 

Wszystko było inaczej 
Ludzie mieszkający w okolicy jeździli wozami, gdyż był to do-

godny środek transportu. Nie było głośników, ale jak ktokolwiek szedł, 
to mówił, że już z daleka słychać, że to na Grabarce śpiewają. Nie było 
światła, schodów kamiennych, muru, ołtarza, co się teraz na nim odpra-
wia na dworze nabożeństwo. Ale to nic nie przeszkadzało.  Starsi ludzie 
teraz tłumaczą, że dla nich tamto święto było bardziej takie natchnione i 
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naturalne, a teraz może i ładnie, ale tak sztucznie. Nie ma już tego ducha, 
który dawniej był. 

Pożar
W nocy z 12 na 13 lipca 1990 roku spłonęła cerkiew Przemienie-

nia Pańskiego. Po dochodzeniu ustalono, że do pożaru świątyni doszło 
przez podpalenie. Pożar dostrzegli mieszkańcy pobliskiej wsi Szumiłów-
ka, którzy pobiegli na Świętą Górę. Gdy dotarli na miejsce cała cerkiew 
stała już w płomieniach. Pomimo obecności 11 wozów strażackich i ak-
tywnej postawy mieszkańców przybywających tu co raz większymi gru-
pami, ognia nie można było ugasić, bo objął płomieniami całą świątynię. 
Po cerkwi pozostała jedynie ściana wschodnia, oraz resztki północnej 
i południowej. Ogień we wnętrzu strawił wszystko, stopiły się nawet 
dzwony i mosiężne świeczniki. Uratowała się jedynie ikona wisząca na 
bocznych drzwiach i nadpalona Ewangelia. 

Sprawca podpalenia został szybko zatrzymany. Był to mieszka-
niec pobliskiej wsi, który dokonał tego czynu będąc na przepustce z wię-
zienia. Przyznał się do podpalenia cerkwi. Podczas śledztwa wyznał, że 
chciał ukraść samochód z klasztoru, a że owego nie znalazł postanowił 
„zemścić się” i podpalić cerkiew. 
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Już dwa tygodnie po pożarze każdy żył myślą o nowej świątyni, 
zastanawiano się, jaki będzie miała wygląd (…). Plany nowej cerkwi 
były różne. Ostatecznie zdecydowano, że będzie wyglądem nawiązywała 
do poprzedniej. Wprowadzono jedynie kilka zmian mających znaczenie 
praktyczne i estetyczne. W odbudowę cerkwi włączyli się wierni prawo-
sławni z całej Polski. Ofiarność ludzka była wręcz niezwykła. Obojętne 
nie zostały władze państwowe, które również wspierały monaster. Dzięki 
wszystkim zebranym pieniądzom już w 1992 roku stał murowany budy-
nek świątyni z dachem i kopułami. Jednak najbardziej czasochłonne były 
prace wykończeniowe i estetyczne. Wobec czego dopiero w 1998 roku 
zakończono oficjalnie budowę.

Wygląd zewnętrzny klasztoru i okolicy również uległ 
zmianie

Przeprowadzono wiele remontów: domu mieszkalnego mniszek, 
domu pielgrzyma, cerkwi Wszystkich Strapionych Radość, domku dla 
duchownych. Dobudowano budynki gospodarcze. Wspólnymi siłami 
wiernych i mniszek zbudowano kamienny mur dla większego bezpie-
czeństwa mieszkańców klasztoru, a także, by symbolizował zamknięcie 
tego miejsca na grzechy świata. Kamienie potrzebne do budowy muru 
nieśli wierni w czasie pielgrzymek. Wybudowano również kamienne 
schody, prowadzące do głównej świątyni. Wszystkie dróżki w obrębie 
Świętej Góry są podświetlane. Nad studnią stojącą obok źródełka zbu-
dowano kapliczkę.

Większość tych zmian była niezbędna, ponieważ życie ludzkie 
w zawrotnym tempie biegnie do przodu, a czas zmusza człowieka, by 
dostosował się do współczesnego świata. Pomimo to mniszkom udaje 
się zachować religijną, duchową naturę Świętej Góry. Charakter tego 
miejsca oddają piękne słowa współczesnego pisarza brazylijskiego Pau-
lo Coelho, który powiedział:  Wszystko jest tu takie, jakby wyszło spod 
pędzla Boga. (...) I ta cisza – bez szmerów, prawie bezszelestna. Kiedy 
stałem w świątyni, czułem niewysłowiony spokój i ukojenie. (...) Wszyst-
ko to, co było we mnie przedtem gwałtowne i rozkołysane, znienacka się 
uspokoiło(...). 
Mimo wszystko święto Przemienienia Pańskiego, które wciąż odgrywa 
tu największą rolę całkowicie zmieniło oprawę i charakter. Teraz przy-
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bywa tu około stu tysięcy ludzi. Śmiało można powiedzieć, że Cerkiew 
prawosławna w Polsce nie posiada drugiego takiego miejsca, gdzie w 
trakcie jednego wydarzenia zbiera się tak ogromna liczba wiernych. 
Wszędzie panuje szmer, gwar, pewien nieporządek. Ogromna część spo-
łeczeństwa zapomina o aspektach religijnych, spędzając czas na „stra-
ganach”. Współcześnie do stałych elementów święta należą flesze apa-
ratów, kamery zarówno prywatne i telewizyjne, światła, profesjonalne 
nagłośnienie. Gdy się na to wszystko patrzy, ma się wrażenie, że niektó-
rzy nie mają świadomości znaczenia świętego miejsca. Nie starając się o 
zachowanie wyciszonej, modlitewnej atmosfery, współcześni pielgrzymi 
dają wyraz braku zrozumienia celu przebywania na monasterskim na-
bożeństwie. Przeciwną refleksję nasuwa ta niezwykła sceneria, na którą 
składają się krzyże bardzo stare, stare i zupełnie nowe symbolizujące 
cierpienie, wiarę, nadzieję. Gdy patrzy się na nie przychodzi myśl, że te 
wzniosłe tradycje będą pieczołowicie pielęgnowane przez następne po-
kolenia. Jakkolwiek zmienią się zewnętrzne elementy stanowiące oprawę 
uroczystości, to ich istota będzie trwała. Pozostaje nadzieja, że każdego 

następnego roku dzwony cerkiew-
ne przywołają tu - na zbocza Świę-
tej Góry pątników (…).

K. Gawryluk - „Święta Góra Gra-
barka wczoraj i dziś”

http://www.lozbjn.edu.pl/?strona-
=publikacje
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O dobrych uczynkach i miłosierdziu

Wiele ludzi myśli, że żyć według wiary i wypełniać wolę Bożą 
jest bardzo trudno. Tak naprawdę - bardzo łatwo. Trzeba 

tylko zwrócić uwagę na rzeczy małe, na drobnostki i starać się nie zgrze-
szyć w najmniejszych i najlżejszych sprawach.

Zwykle człowiek myśli, że Stwórca żąda od niego bardzo wiel-
kich spraw, najbardziej skrajnej ofiarności, całkowitego zniszczenia jego 
osobowości. Człowiek tak boi się tych myśli, że zaczyna bać się w czym-
kolwiek zbliżyć się do Boga, chowa się od Boga, jak Adam kiedy zgrze-
szył (…). 

Nie magicznie-cudownie wchodzi człowiek do Boga, pozosta-
jąc obcym na ziemi sprawom Królestwa Bożego, nie kupuje on wartości 
Królestwa Bożego jakimikolwiek zewnętrznymi czynami swoimi. Czy-
ny potrzebne są do dobrego zaszczepienia w człowieku życia wznioślej-
szego, psychologii niebiańskiej, woli jasnej, pragnienia dobrego, serca 
sprawiedliwego i czystego. Właśnie przez małe, codzienne uczynki to 
wszystko może się przyjąć i zakorzenić w człowieku.

Wcale nie trzeba człowiekowi głodnemu albo dawno głodują-
cemu zjeść pół puda chleba - wystarczające zjeść pół funta i już jego 
organizm podźwignie się. Życie samo daje zadziwiające podobieństwa 
i obrazy ważności małych spraw. A w medycynie, która to sama ma do 
czynienia z małą i ściśle ograniczoną ilością leku, istnieje 
jeszcze cała dziedzina - homeopatyczna na- uka, uznająca 
tylko zupełnie małe dawki leku na tym zało- żeniu, że nasz 
organizm sam produkuje niezwykle małe 
ilości cennych dla niego substancji, zado-
walając się nimi dla utrzymania i rozkwitu 
swojego życia (…).

„Prawdziwie, prawdziwie 
mówię wam, kto napoi jednego z 
małych tych tylko czaszą zimnej 
wody w imię ucznia, nie utraci 
nagrody swojej”(Mt. 10:42) (…). 
Najlepsze uczynki zawsze w życiu 
są uczynkami w imię Chrystusa, w 
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imię Pana.
I prosta miłość ofiarna ludzka, na której zawsze spoczywa odblask 

miłości Chrystusa, czyni znaczącym i drogocennym każde słowo, każdy 
gest, każdą łzę, każdy uśmiech, każde spojrzenie człowieka. I oto Pan 
Bóg jasno mówi, że nawet nie w Imię Jego, a tylko w imię Jego ucznia 
uczyniony mały dobry uczynek już jest wielką wartością w wieczności. 
„W imię ucznia” - to granica związku z Jego Duchem, Jego sprawą, Jego 
życiem…(…)

(…) Ani jedna chwila podobnych kontaktów nie będzie zapo-
mniana przed Bogiem, jak „ani jeden mały ptak nie będzie zapomniany 
przed Ojcem Niebieskim” (Łk. 12, 6).

Jeśliby ludzie byli mądrzy, wszyscy dążyliby do małych i całkiem 
łatwych dla nich uczynków, przez które mogliby otrzymać sobie wieczny 
skarb. Wielkie zbawienie ludzi jest w tym, że oni mogą zaszczepić się 
do pnia wiecznego drzewa życia przez najbardziej znikomy zraz (pęd) 
- uczynek dobra. Do dzikiej jabłoni wcale niekoniecznie zaszczepiać ca-
łego pnia jabłoni dobrej. Wystarczy wziąć mały zraz i zaszczepić go do 
jednej z gałęzi dziczki. Także, żeby spulchnić beczkę z ciastem wcale nie 
trzeba jej mieszać z beczką drożdży. Wystarczy położyć zupełnie nie-
wiele drożdży - i cała beczka spulchnieje. Tak samo i dobre: najmniejsze 
może dokonać ogromnego działania. Oto dlaczego nie trzeba lekceważyć 
drobiazgów w dobroci i mówić sobie: „wielkiego dobra nie mogę uczy-
nić - nie będę starać się o żadne dobro”.

Jak bardzo nawet najmniejsze dobro pożyteczne jest dla człowie-
ka, niezaprzeczalnie udowadnia się tym, że nawet najmniejsze zło jest 
dla niego niezwykle szkodliwe. Trafiła nam, powiedzmy odrobinka w 
oko - oko już niczego nie widzi i nawet drugim okiem w tym czasie trud-
no patrzeć. Małe zło, które trafiło jak pyłek do oka duszy, natychmiast 
wyprowadza człowieka z porządku życia. Błaha sprawa - sobie albo in-
nemu z oka jego ciała, albo duszy wyjąć odrobinkę, ale to dobro, bez 
którego nie można żyć.

Rzeczywiście, małe dobro jest bardziej konieczne, istotne na 
świecie, niż wielkie. Bez wielkiego ludzie żyją, bez małego nie przeżyją. 
Ginie ludzkość nie od niedostatku wielkiego dobra, a od niedostatku wła-
śnie małego dobra. Wielkie dobro jest zaledwie dachem, postawionym na 
ścianach - cegiełkach małego dobra.



List Informacyjny 3/2016 LIPIEC-WRZESIEŃ List Informacyjny 3/2016 LIPIEC-WRZESIEŃ 15

Otóż, Stwórca zostawił człowiekowi, tworzyć małe, najłatwiejsze 
dobro na ziemi, wziąwszy na Siebie wszystko wielkie. I tu, przez tego, 
kto tworzy małe, Sam Pan Bóg tworzy wielkie. Nasze „małe” Stwór-
ca Sam czyni Swoim wielkim, bowiem Pan Bóg nasz - Stwórca, który 
z niczego stworzył wszystko - tym bardziej, z małego może stworzyć 
wielkie. Ale nawet samemu ruchowi do góry przeciwstawiają się po-
wietrze i ziemia. Każdemu, nawet najmniejszemu i najlżejszemu dobru 
przeciwstawia się zacofanie ludzkie. To zacofanie Zbawiciel ujawnił w 
zupełnie krótkiej przypowieści: „…Nikt, kto pił stare wino, nie zechce 
natychmiast młodego; bowiem mówi: stare jest lepsze” (Łk. 5, 39). Każ-
dy człowiek, żyjący na świecie, jest przywiązany do zwykłego i dobrze 
znanego. Przyzwyczaił się człowiek do zła - on je właśnie uważa za swój 
normalny, naturalny stan, a dobro wydaje się mu czymś nienaturalnym, 
krępującym, ponad jego siły. Jeśli zaś człowiek przyzwyczaił się do do-
bra, to już czyni je nie dlatego, że trzeba czynić, a dlatego, że nie może 

nie czynić, jak nie może człowiek nie oddychać, 
a ptak - nie latać (…).

Jeśli zechcecie, wpadajcie we wściekłości 
nie do opisania z jakiejś szczególnej okazji, ale 
nie gniewajcie się z powodu drobiazgów „na bra-
ta swojego niepotrzebnie” (Mt. 5, 22).

W razie konieczności wymyślajcie kłam-
stwa jakie wam się podobają, ale nie mówcie w 
życiu codziennym nieprawdy swoim bliźnim. 

Błahostka to, drobnostka, marność, ale spró-
bujcie to wypełnić i zobaczycie, co z tego 

wyjdzie.
Zostawcie na 

uboczu wszystkie roz-
ważania: można czy też 

nie można zabijać miliony ludzi - kobiet, 
dzieci i staruszków - spróbujcie wykazać 
swoje moralne uczucie w drobiazgu: nie 
zabijajcie osobowości waszego bliskiego 
ani razu, ani słowem, ani napomknieniem, 
ani gestem. Przecież dobrem jest i po-
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wstrzymać siebie od zła… I tu, w drobiazgach, ty łatwo, niepostrzeżenie 
i dogodne dla siebie możesz zrobić wiele (…).

Podawajcie wody każdemu, kto będzie potrzebować - podawajcie 
szklankę, napełnioną najprostszą życzliwością dla każdego człowieka, 
potrzebującego jej. Tej wody w każdym miejscu całe rzeki - nie bójcie 
się, nie zubożeje, zaczerpnijcie każdemu po szklance.

(…) Otaczajcie, ludzie, siebie, przepasujcie się małymi sprawami 
dobra - łańcuchem małych, prostych, łatwych, nic nie kosztujących was 
dobrych uczuć, myśli, słów i spraw. Zostawmy wielkie i trudne, ono jest 
dla tych, którzy lubią je, a dla nas, którzy jeszcze nie pokochaliśmy wiel-
kiego, Pan Bóg miłosierdziem Swoim przygotował, rozlał wszędzie, jak 
wodę i powietrze, małą miłość.

Archimandryta Jan Kriestiankin
http://www.parafia.sidcom.pl
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Pięć opowieści o pieniądzach

Mądry robotnik

Robotnik zatrudnił się do kopania dołów. Pewnego razu tą 
drogą szedł car. Zafascynował się pracą kopacza, zatrzymał 

się i mówi: 
- Zręcznie pracujesz! I dużo ci za taką pracę płacą?
- To zależy, wasza świętobliwość, z której strony spojrzeć – 

odpowiada robotnik – Z waszego punktu widzenia, zapewne okaże się 
mało ale z mojego, jak nie kombinuj więcej zarobić nie ma jak. Dostaję 
3 grosze za dzień. To jeszcze nic! Jeden grosz wydaję 
– dług spłacam, drugi grosz – pożyczam. Tak więc dla 
mnie zostaje tylko 1 grosz.

- Jak ci się udaje wyżyć?
- A na to, jak nie patrz jest tylko jedna odpowiedź: 

trudno przeżyć za 1 grosz
- Dlaczego więc ty spłacasz 

dług i pożyczasz? - kontynuował 
dopytywanie car.

- A jak inaczej? Ojciec mnie 
wychował, zestarzał się, teraz ja go 
karmię – spłacam dług. Mam jeszcze 
malutkiego syna, ja go wychowuję – 
pożyczam. Kiedy będę stary on będzie 
mi ten dług spłacał. Dlatego właśnie 
dla mnie zostaje tylko 1 grosz.

Car zaśmiał się i nagrodził 
robotnika po królewsku. 

Ile kosztuje czas?

Pewien biznesmen zgromadził majątek w wysokości milionów 
dolarów. Zdecydował, że w końcu weźmie rok urlopu w 

pracy i będzie żył w rozkoszy, na jaką może sobie pozwolić. Jednak nie 
zdążył podjąć tej decyzji kiedy objawił się mu anioł śmierci. 

Będąc profesjonalnym handlarzem, postanowił za wszelką cenę 
wytargować choć trochę czasu. 
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- Daj mi 3 dni życia, i możesz wziąć trzecią część mojego 
majątku.

Anioł nie zgodził się. 
- Dobrze, to dwa… albo nie… trzy miliony! Daj mi choć jeden 

dzień, bym mógł nacieszyć się pięknem ziemi i odwiedzić rodzinę, której 
dawno nie widziałem bo byłem zbyt zapracowany.

Ale anioł był niewzruszony. 
Wtedy człowiek zaczął błagać o choćby kilka minut, by przed 

śmiercią mógł napisać choć kilka słów dla syna. Ta prośba została 
spełniona. 

„Ceń swój czas – napisał – za wszystkie swoje miliony dolarów, 
nie udało mi się kupić nawet 1 godziny”.

Kamień czy pieniądze?

Żył pewien skąpy człowiek, który w ścianie piwnicy zamurował 
ogromną sumę pieniędzy. Każdego dnia przychodził on 

pilnować swojego bogactwa by nikt go nie ukradł. 
Ale pewnego dnia robotnicy zauważyli dziwne zachowanie tego 

człowieka, wyśledzili gdzie on chodzi i ukradli pieniądze. 
Człowiek ten wpadł w głęboką rozpacz. Całymi dniami siedział 

on przy wejściu do piwnicy i płakał. 
Obok przechodził mądry starzec. Dowiedziawszy się, co się 

wydarzyło, dał biedakowi kamień i powiedział:
- Masz kamień, ukryj go w ścianie i uspokój się. Dla ciebie będzie 

tym samym co skarb. Skoro i tak nie wydawałeś swoich pieniędzy, to 
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znaczy, że dla ciebie nie ma żadnej różnicy pomiędzy pieniędzmi i 
kamieniem.

Szmata w prezencie

Przyszedł do jednej wsi pewien starzec-pielgrzym. Zaczął on 
chodzić po posesjach i prosić o łaskę. Zapukał do jednego 

domu – wrażliwa gospodyni wyniosła starcu i ciepłe odzienie i naczynie 
i pożywienie. Dawała wszystko o co tylko poprosił. 

Zapukał do innego domu a tam złośliwa gospodyni dała mu tylko 
porwaną chustkę i jak najszybciej zamknęła mu drzwi przed nosem. 

Kiedy tylko odszedł starzec we wsi wybuchł ogromny pożar. 
Spłonęły wszystkie domy co do jednego i ludzie zostali z niczym. Wtedy 
do wsi wrócił starzec i każdemu zwrócił to co oni mu dali. 

Pierwszej kobiecie oddał całe jej dobro, a zła dostała tylko jej 
porwaną jak sito chustkę. 

Czy wiele wyniesiesz? 

Pewnego razu abba Makary zastał w swojej kielii złodzieja, 
który pakował jego rzeczy na stojącego przed nim osła. 

Nie przyznając się, że jest właścicielem tych rzeczy, święty zaczął w 
milczeniu pomagać przywiązywać bagaż. 

Puściwszy go wolno, błogosławiony powiedział do siebie: „Nic 
nie przynieśliśmy na ten świat, więc jasne jest że nic nie możemy i stąd 
zabrać. Niech we wszystkim będzie błogosławiony Bóg!”

Źródło: www.pravme.ru
tłum. Justyna Pikutin
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Według wiary waszej

Pierwszoklasistka Alonka po powrocie ze szkoły powiedziała 
do swojej mamusi:

– Mamo, ja nie chcę być wierząca! Chce być jak wszyscy!
– Dlaczego? – zapytała mama
– Dlatego, że się ze mnie śmieją, a mnie z tego powodu chce się 

płakać. Jeżeli nie pozwolisz mi być niewierzącą, nie pójdę więcej do 
szkoły.

– Dobrze. Umówmy się, najpierw porozmawiamy, a potem sama 
zdecydujesz. Zgadzasz się? – powiedziała mama. Alonka kiwnęła głową 
i usiadła obok mamy.

Mama zaczęła opowiadać: 
– Córeczko, kiedy miałaś zaledwie pięć miesięcy, bardzo poważ-

nie zachorowałaś. Pięć miesięcy – to bardzo mało. Dopiero uczyłaś się 
siedzieć, nosiłaś zupełnie malutkie spodenki i koszulki. My z tatą bardzo 
mocno płakaliśmy, bo nie chcieliśmy 
żebyś umarła, nasza pierwsza córeczka, 
nasza kruszynka. Lekarze mówili, że nie 
można cię wyleczyć. Leżałyśmy razem 
w szpitalu. Do twoich malutkich, 
cieniutkich rączek lekarze podłą-
czali kroplówki. Kiedy zaczynałaś 
się dusić dawali ci maskę tlenową 
i robili dużo różnych zastrzyków. 
Czułam się bezsilna. Życie opusz-
czało się z każdą godziną.

Pewnej nocy, kiedy ty 
znowu miotałaś się i płakałaś – 
wyczerpana, stanęłam na kolana, 
jak kiedyś bardzo dawno temu 
uczyła mnie moja starutka 
babcia i zaczęłam się modlić: 
„Boże, jeśli jesteś, jeśli ist-
niejesz na tym świecie, ura-
tuj moją córkę! Uzdrów ją! 
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Dokonaj tego cudu, Boże! Ja nigdy tego nie zapomnę”!
Potem jeszcze długo płakałam, stojąc na kolanach, i w moje serce 

wlewał się spokój. 
Przypomniałam sobie dzieciństwo, wierzącą babcię, jej opowia-

dania o Chrystusie, jej proste modlitwy. Nikt nie mógł mi pomóc. Nikt 
nie mógł cię uratować, nikt oprócz Niego – Chrystusa. I wiesz, Alonka, 
On to zrobił. 

Po tej mojej pierwszej w życiu modlitwie mocno zasnęłaś, a po 
pewnym czasie, ku zdziwieniu lekarzy, ciebie zupełnie zdrową wypisali 
do domu. Z tatą byliśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Wszyst-
kim i wszędzie opowiadaliśmy co uczynił dla nas Bóg. Lekarz, który cię 
leczył, przyznał się, że przestał być ateistą. O tak, córeczko. 

Od tej pory, kochamy Boga, który uczynił ten cud. 
Teraz decyduj, Alonka: czy rosnąć wierzącą czy nie. Pomyśl co 

zrobił dla ciebie Bóg, jak On cię kocha. Czy warto o tym zapominać ze 
względu na kogokolwiek? Jesteś już duża, powinnaś sama zadecydować. 
A ja pójdę przygotować obiad. 

Kiedy mama znów wróciła do pokoju Alonki, córka stała na kola-
nach i szeptała: „Boże! Wybacz mi! Proszę, wybacz! Nie wiedziałam, że 
tak dużo dla mnie zrobiłeś. Chcę zawsze wierzyć”! 

Źródło: http://pravme.ru/ 
tłum. Justyna Pikutin
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Bractwo z Fast wita Was!

Jesteśmy stosunkowo młodym bractwem, ponieważ istnieje-
my zaledwie od października 2015r. Jednakże pomimo tak 

krótkiej działalności, mamy w zanadrzu wiele interesujących przygód i 
ciekawych wspomnień.
 Życzliwość, lojalność, zaangażowanie to tylko niektóre z okre-
ślających Nas przymiotników. Stanowimy niezwykle zgraną grupę, któ-
rej nie straszne są żadne wyzwania. Pomocni- to Nasze drugie imię, po-
nieważ nie ma nic piękniejszego, niż wsparcie niesione potrzebującym, 
dlatego z miłą chęcią bierzemy udział w akcjach charytatywnych.  
 BMP Fasty to również dbanie o kondycję i tężyznę fizyczną! Pod-
czas gdy, na dworze piękna pogoda nie marnujemy ani chwili i z przy-
jemnością szkolimy swoje umiejętności w grach zespołowych tj.: piłka 
nożna czy siatkówka. Mrozy także Nam nie straszne! Uwielbiamy sanki, 
zabawy na śniegu oraz ogniska, w których chętnie uczestniczymy. 
 Stanowimy nieliczną grupę, ale za to z wielkim sercem! Wzajem-
ne wsparcie i miła atmosfera sprawiają, że cotygodniowe spotkania cie-
szą się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że Nasze grono będzie 
się stale powiększać i rozwijać w dobrym kierunku.
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W ўпокоeніи
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W здрaвіи
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Marek z Pieczery

Prepodobnyj Mark Pieczerskij, Grobokopatiel- grabarz, mnich 
i asceta. Jego pamięć jest wspominana 28 września/11 paź-

dziernika 
Żył w drugiej połowie XI i na początku XII w. Był mnichem w 

Monasterze Pieczerskim w Kijowie. Czysty sercem i prosty sposobem 
życia zajmował się we wspólnocie pracami ziemnymi. Głównym jego 
zajęciem było przygotowywanie pieczar dla nowych braci oraz kopanie 
grobów dla tych, którzy odeszli na wieczny spoczynek. Za swój ciężki 
trud Marek nie brał żadnej zapłaty, a gdy ktoś bardzo nalegał, od razu 
rozdawał wszystko biednym.

Św. Marek prowadził bardzo ascetyczne życie. Wiele czasu po-
święcał na surowy post i modlitwę. Nosił też ciężkie łańcuchy do umar-
twiania swojego ciała, a na szyi miedziany krzyż, którego używał do za-
spokojenia pragnienia (na jego wgłębieniu mieściło się bardzo niewiele 
wody). Żywot świętego opowiada o tym, iż osiągnął taki stopień dosko-
nałości, że słuchali go nawet martwi.

Po śmierci ciało św. Marka złożono we własnoręcznie przez nie-
go przygotowanym grobie. Nad relikwiami świętego, pochowanymi w 
Bliższych Pieczarach, zawieszono jego łańcuchy oraz miedziany krzyż.

W ikonografii święty przedstawiany jest w czarnych szatach 
mnicha. Ma niedługą, siwą brodę. 
W prawej ręce trzyma krzyż, a w 
lewej szpadel. Niekiedy występu-
je w towarzystwie dwóch innych 
świętych kijowsko-pieczerskich, 
których Cerkiew czci pamięć tego 
samego dnia: św. Jana i św. Teo-
fila.

Imię Marek wywodzi się 
od łacińskiego imienia boga woj-
ny Marsa i oznacza „należący do 
Marsa, związany z Marsem”.

źródło: cerkiew.pl
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III Rowerowa Pielgrzymka do Turkowic 2016

Poproszono mnie o podzielenie się swoimi wrażeniami z ro-
werowej pielgrzymki do Turkowic. Nie jestem mocna w 

pisaniu, ale spróbuję trochę o niej opowiedzieć. Nie była to wyprawa 
rowerowa za jaką tęsknię od jakiegoś czasu, ze spaniem w namiocie, ze 
słuchaniem wilków w nocy, a nad ranem łopotu skrzydeł łabędzi i żura-
wi, z gotowaniem na kuchence herbaty z igieł sosny, czy z wylegiwaniem 
się gdzieś w trawie, w największe upały, ale miała w sobie coś, co po-
wodowało, że cieszyliśmy się każdym jej momentem. To „coś” to przede 
wszystkim kontakt z drugim człowiekiem, z ludźmi, których spotykali-
śmy na drodze, którzy nas gościli i na nas czekali, którzy autentycznie 
cieszyli się z naszego przyjazdu. Chciało się z nimi zostać dłużej, często 
chwytało za gardło wzruszenie. Oni nie mają lekko i muszą być dzielni 
mieszkając na ziemi swoich przodków i świadcząc o Prawosławiu. Na 
przestrzeni wielu lat, a nawet całkiem niedawno, na terenach, przez które 
przejeżdżaliśmy, rdzenni mieszkańcy - prawosławni, doświadczyli wielu 
tragedii: odbierano i burzono im cerkwie, zastraszano i wypędzano, zmu-
szano do zmiany wyznania, była niewinnie przelewana krew. Widzieli-
śmy spiłowane poprzeczki na krzyżach, byliśmy na cmentarzu w Sachry-
niu.. Taka lekcja historii, o której nie piszą w podręcznikach. Również 
lekcja życia, gdyż w obliczu tych tragedii człowiek zaczyna uświadamiać 
sobie, co tak naprawdę jest w życiu najważniejsze i jak znikome są nasze 
codzienne problemy. 
Ale przede wszystkim 
to lekcja o cudach, po-
nieważ tam, gdzie mia-
ło nie być Prawosławia, 
ono nadal jest.

Dużym plusem 
tej pielgrzymki było to, 
że dzienne dystanse do 
przejechania nie były 
wielkie – 40-60-80 km. 
Dzięki temu nie musie-
liśmy nigdzie pędzić, 
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zajeżdżaliśmy praktycznie do każdej cerkwi, gdzie czekał już na nas 
batiuszka, były służone molebny, a rano i wieczorem, oprócz modlitw, 
śpiewaliśmy akafisty. Uczestniczyliśmy również w Boskich Liturgiach. 
Był czas na wyciszenie i modlitwę. Niewielkie dystanse pozwalały także 
na lepsze poznanie się. Nasza grupa była niewielka, każdy z nas był inny 
i każdy wnosił coś niepowtarzalnego. Zrywaliśmy z drzewa czereśnie 
na plebanii, żeby wyprzedzić szpaki. Bywały momenty, gdy łapała nas 
burza wylewając na nas wiadra wody. Po drodze podziwialiśmy dostoj-
nie szybujące bociany i jak dzieci cieszyliśmy się z tęczy. Raz, już pod 
sam koniec, nieopatrznie zrobiliśmy skrót, który zamienił się w błotnisty 
rajd Paryż-Dakar: dół na dole, a w nich kałuża na kałuży, w środku tego 
wszystkiego my, usiłujący zręcznie wyminąć liczne przeszkody. Siedzą-
cy na drodze zając tak zapatrzył się na naszą malowniczą grupę, że zapo-
mniał uciec, a w gniazdach młode bociany patrzyły na całą sytuację nie-
wiele z tego rozumiejąc. W jednej miejscowości panie sprzedawczynie, 
kiedy dowiedziały się, że jedziemy do Turkowic bardzo prosiły, żebyśmy 
się tam za nie pomodlili. Kolejne dobre momenty, kolejne wzruszenia. 
Ostatniego dnia staraliśmy się jechać jak najwolniej, tak żal nam było 
kończyć naszą przygodę. Ale koniec jest zawsze początkiem czegoś no-
wego. Z radością zobaczyliśmy mury monasteru i witające nas siostry i 
ludzi, którzy wyszli nam na spotkanie. A kiedy krzyże, zgodnie z prastarą 
tradycją, trzy razy się nam pokłoniły a my im, widziałam u wielu mokre 
oczy, moje też nie były suche. Są takie momenty, które na długo zostają 
w pamięci. Potem rozpoczęły się piękne nabożeństwa, kolejne spotkania 
z dobrymi ludźmi, kolejne historie, materiał na kolejną opowieść... 

Dziękujemy wszystkim napotkanym ludziom, niesamowitym pa-
rafianom i duchownym, za przygarnięcie, za królewskie ugoszczenie, za 
wspólną modlitwę i dobre słowo. Dziękujemy o. Jerzemu za to, że po 
raz kolejny wziął na siebie trud organizacji pielgrzymki i za jego stoicki 
spokój. Dziękujemy o. Onufremu z Groningen, że z nami był i mogliśmy 
się od siebie wiele nauczyć. 

Mira Dudel
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Tytuł: Cerkiew prawosławna w Polsce. 
Ilustrowana historia.
Autor: Ks. Tomasz Stempa
Wydawca: Warszawska Metropolia Pra-
wosławna 20016
Wymiary: 16,3 x 24 cm

Pisać o historii Prawosławia w Polsce jest bardzo trudno. Za-
wiłości historyczne, brak materiałów źródłowych i opraco-

wań źródeł archeologicznych, nieprzebadane archiwalia itp. sprawiają, 
że temat ten przez wielu badaczy jest omijany. 

W zakresie historii naszej Cerkwi brakowało pozycji popularno-
naukowej, która prostym, opisowym językiem opowiadałaby o przeszło-
ści i dniu dzisiejszym Prawosławia w Polsce, bez zbytniego wgłębiania 
się w szczegóły, analizowania zawiłości procesów, a podania w skróto-
wej formie tego, co najważniejsze – przełomowych momentów naszej 
historii, skupiając się na tych jej wydarzeniach, które stały się swego 
rodzaju zakrętami naszych dziejów. 

Brakowało, zatem, swego rodzaju „podręcznika”. Praca ks. To-
masza Stempy spełnia bowiem wymogi literatury pomocniczej w za-
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kresie historii Cerkwi prawosławnej w Polsce. Omawia to, co każdy 
prawosławny w naszym kraju, a szczególnie młody człowiek, powinien 
wiedzieć o przeszłości swojej Cerkwi. 

Dla osób rozpoczynających swoją „przygodę” z historią Prawo-
sławia w Polsce praca ta jest dobrym wstępem do dalszych studiów i 
poszukiwań. Daje fundamentalną wiedzę.

Książka ks. Tomasza Stempy składa się z dwóch części. Pierwsza 
to omówienie historii pojawienia się i rozwoju Prawosławia na ziemiach 
polskich. Język tej „opowieści” jest prosty, czytelny, unika skompliko-
wanych konstrukcji, a styl jest przejrzysty. Historia prowadzona jest 
bardziej na zasadzie przekazu gotowego materiału niż rozważań pozo-
stawiających odbiorcy możliwość wielorakich interpretacji. Autor rezy-
gnuje też z przypisów naukowych, choć do każdego rozdziału podaje 
niezależną podstawową bibliografię. Wszystko to sprawia, że książka 
bardziej przypadnie do gustu młodym odbiorcom i „nowicjuszom” spo-
tkania z historią niż naukowcom rozkładającym na „czynniki pierwsze” 
każdą wypowiedź. To kolejny argument, aby zainteresować niniejszą 
pracą młodego odbiorcę oraz osoby dalekie od przygo-towania histo-
ryczno-akademickiego. 

Druga część książki to szeroki informator statystyczno-historycz-
ny, ilustrujący główne sfery prawosławnego życia cerkiewnego: rozwój i 
kształt struktur administracyjnych Cerkwi, życie monastyczne, edukacja 
teologiczna, działalność młodzieżowa, wydawnicza i charytatywna.

ks. dr Doroteusz Sawicki
Źródło: sklep.cerkiew.pl
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Sałatka

Składniki:

 3 zupki chińskie (ostre)	
 	1 puszka kukurydzy
5 jajek na twardo	
1 słoik papryki konserwowej	
1 słoik ogórków konserwowych	
mały majonez	

 Zupki chińskie zalać dwoma szklankami wody (z przyprawami 
z chińskiej), co jakiś czas mieszając. Dodać pokrojone w kostkę ogórki, 
paprykę i jajka. Dorzucić kukurydze i majonez i razem wymieszać. 

SMACZNEGO!
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OPIEKUN DUCHOWY: ks. Marek Wawreniuk
KOORDYNATOR PIELGRZYMKI: Ksenia Kacejko
KOORDYNATOR LIDERÓW: Kinga Wieremiejuk
KOORDYNATOR SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ: Adam Łukoszyk
KOORDYNATOR SŁUŻBY MEDYCZNEJ: Agnieszka Lankau
KOORDYNATOR GOŚCI ZAGRANICZNYCH: Aneta Turowska
SŁUŻBA INFORMACYJNA: Aleksandra Jaroszuk

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 
ZA ORGANIZACJĘ PIELGRZYMKI:

LIDERZY SEKTORÓW:

Sobór - Marek Harasimczuk, Mateusz Łysynkiewicz
Antoniuk – Bacieczki - Dariusz Sulima, Adrian Wasilczuk
Nowe Miasto – Słoneczny Stok  - Anna Omieljaniuk, Paulina Parszenko
Wygoda – Zaścianki – Supraśl - Justyna Opolska, Natalia Nozderka 
Dojlidy - Aleksandra Gryk, Natalia Rusinowicz
Studenckie - Justyna Kruk, 
 

PARAFIE
I KOLORY SEKTORÓW:

Sobór (św. Mikołaja) - pomarańczowy 
Nowe Miasto – Słoneczny Stok -(św. Jerzego, Zmartwychwstania 
Pańskiego, Zaśnięcia N.M.P.) - niebieski 
Antoniuk – Bacieczki - (św. Ducha, Podwyższenia Krzyża Świętego, 
św. Jana Teologa) - fioletowy 
Wygoda – Zaścianki – Supraśl - (Wszystkich Świętych, Hagia Sophia, 
św. Męczennika Pantelejmona, Zwiastowania N.M.P.) - zielony 
Dojlidy - (św. Pror. Eliasza) - żółty 
Studenckie - różowy
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Uczestniczyć w nabożeństwach	
Zachować modlitewny nastrój przez cały czas 	
trwania pielgrzymki

Ubierać się odpowiednio 	
    (dziewczęta: spódnica za kolano i chustka 
zakrywająca głowę, zakryte ramiona, chłopcy: 
długie spodnie, zakryte ramiona)

Pomagać słabszym pielgrzymom i da-  	
wać przykład innym
Z należytą uwagą i szacunkiem nieść 	
krzyż

Zachować szczególną ostrożność na ca-       	
łej trasie pielgrzymki

Wypełniać zalecenia lidera grupy 	
i służb porządkowych

Pilnować swego bagażu i odpowiednio go   	
oznaczyć

Zgłaszać wszelkie problemy liderowi sektora	
Podziękować domownikom ofiarującym 	
nocleg i okazującym gościnność                                                                                                          

Pielgrzym powinien:



List Informacyjny 3/2016 LIPIEC-WRZESIEŃ List Informacyjny 3/2016 LIPIEC-WRZESIEŃ 37

Spóźniać się na nabożeństwa	

Nosić emblematów niechrześcijańskich	

Pić alkoholu, palić papierosów i 	

spożywać innych używek

Zaśmiecać środowiska	

Wyrzucać jedzenia	

Źle odnosić się do innych 	

uczestników pielgrzymki

Hałasować	

Samowolnie zmieniać grupy	

w trakcie trwania pielgrzymki ani

odłączać się od kolumny w czasie marszu

Zostawiać rzeczy w busie i karetce	

 Pielgrzym nie powinien :
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Trasa pieszej pielgrzymki 
białystok - św. góra grabarka

13-18.08.2016 r.
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SOBOTA, 13.08.2016 r.
Białystok – Piatienka – Michałowo (31,9 km)

Po obiedzie:
1. Wygoda- Zaścianki- Supraśl 
(zielony)
2. Antoniuk- Bacieczki  (fioletowy)
3. Studenckie (różowy)
4. Dojlidy (żółty)
5. Sobór (pomarańczowy)
6. Nowe Miasto- Słoneczny Stok 
(niebieski)

Przed obiadem:
1. Antoniuk- Bacieczki  (fioletowy)
2. Studenckie (różowy)
3. Dojlidy (żółty)
4. Sobór (pomarańczowy)
5. Nowe Miasto- Słoneczny Stok 
(niebieski)
6. Wygoda- Zaścianki- Supraśl 
(zielony)

Trasa pielgrzymki dzień 1
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U S T A W I E N I E  S E K T O R Ó W :

  700 – Zapisy uczestników pielgrzymki 
  800 – Boska Liturgia i molebień w cerkwi św. Proroka Eliasza
1000 – Wymarsz w kierunku Piatienki, przez Rafałówkę i Folwarki  
            Tylwickie

• Odpoczynek w Piatience
• Pielgrzymkowe rozważania na temat: „Dlaczego pielgrzymuje- 
   my?”
• Wymarsz w kierunku Michałowa

2000 – Modlitwy wieczorne w cerkwi w Michałowie – nocleg
2100 – Pielgrzymkowe rozważania: „Spowiedź – misterium uzdrowie-
nia”
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Trasa pielgrzymki dzień 2

Przed obiadem:
1. Nowe Miasto- Słoneczny Stok 
(niebieski)
2. Wygoda- Zaścianki- Supraśl 
(zielony)
3. Antoniuk- Bacieczki  (fioletowy)
4. Studenckie (różowy)
5. Dojlidy (żółty)
6. Sobór (pomarańczowy)

Po obiedzie:
1. Sobór (pomarańczowy)
2. Nowe Miasto- Słoneczny Stok 
(niebieski)
3. Wygoda- Zaścianki- Supraśl 
(zielony)
4. Antoniuk- Bacieczki  (fioletowy)
5. Studenckie (różowy)
6. Dojlidy (żółty)

800 – Boska Liturgia w cerkwi w Michałowie
1000 – Wymarsz w kierunku Narewki

• Odpoczynek w Starym Lewkowie
• Pielgrzymkowe rozważania: „Dlaczego tak często wspomina-
   my o Krzyżu?””
• Wymarsz w kierunku Narewki

1900 – Modlitwy wieczorne w cerkwi Narewce – nocleg
2000 – Pielgrzymkowe rozważania: „Symbolika Boskiej Liturgii”

U S T A W I E N I E  S E K T O R Ó W :
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NIEDZIELA, 14.08.2016 r.
Michałowo – Stare Lewkowo– Narewka (27,4 km)



List Informacyjny 3/2016 LIPIEC-WRZESIEŃ42 List Informacyjny 3/2016 LIPIEC-WRZESIEŃ

PONIEDZIAŁEK, 15.08.2016 r.
Narewka – Dubiny – Hajnówka (20,1 km)

Po obiedzie:
1. Studenckie (różowy)
2. Dojlidy (żółty)
3. Sobór (pomarańczowy)
4. Nowe Miasto- Słoneczny Stok 
(niebieski)
5. Wygoda- Zaścianki- Supraśl 
(zielony)
6. Antoniuk- Bacieczki  (fioletowy)

Przed obiadem:
1. Dojlidy (żółty)
2. Sobór (pomarańczowy)
3. Nowe Miasto- Słoneczny Stok 
(niebieski)
4. Wygoda- Zaścianki- Supraśl 
(zielony)
5. Antoniuk- Bacieczki  (fioletowy)
6. Studenckie (różowy)

Trasa pielgrzymki dzień 3
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U S T A W I E N I E  S E K T O R Ó W :

  900 – Boska Liturgia w cerkwi w Narewce
1130 – Wymarsz w kierunku Dubin

• Odpoczynek w Dubinach
• Pielgrzymkowe rozważania: „Eucharystia – lekarstwo
   i pokarm nieśmiertelności”
• Wymarsz w kierunku Hajnówki

1700 – Modlitwy wieczorne w cerkwi Narodzenia Świętego Jana
             Chrzciciela w Hajnówce – nocleg
1900 – Pielgrzymkowe rozważania: „Dlaczego warto pościć?”
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Trasa pielgrzymki dzień 4

Przed obiadem:
1. Antoniuk- Bacieczki  (fioletowy)
2. Studenckie (różowy)
3. Dojlidy (żółty)
4. Sobór (pomarańczowy)
5. Nowe Miasto- Słoneczny Stok 
(niebieski)
6. Wygoda- Zaścianki- Supraśl 
(zielony)

Po obiedzie:
1. Wygoda- Zaścianki- Supraśl 
(zielony)
2. Antoniuk- Bacieczki  (fioletowy)
3. Studenckie (różowy)
4. Dojlidy (żółty)
5. Sobór (pomarańczowy)
6. Nowe Miasto- Słoneczny Stok 
(niebieski)

U S T A W I E N I E  S E K T O R Ó W :
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WTOREK, 16.08.2016 r.
Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Kleszczele (28,4 km)

800 – Boska Liturgia w cerkwi Narodzenia Świętego Jana
             Chrzciciela w Hajnówce
1030 – Wymarsz w kierunku Dubicz Cerkiewnych

• Odpoczynek w Dubiczach Cerkiewnych
• Pielgrzymkowe rozważania: „Mały Kościół – małżeństwo w
    prawosławiu”
• Wymarsz w kierunku Bielska Podlaskiego

1900 – Modlitwy wieczorne w cerkwi Kleszczelach – nocleg
2000 – Pielgrzymkowe rozważania: „Wszyscy jesteśmy powołani do
             męczeństwa - ale jak to powołane realizować?”
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ŚRODA, 17.08.2016 r.
Kleszczele – Kośna – Milejczyce (16,7 km)

Po obiedzie:
1. Sobór (pomarańczowy)
2. Nowe Miasto- Słoneczny Stok 
(niebieski)
3. Wygoda- Zaścianki- Supraśl 
(zielony)
4. Antoniuk- Bacieczki  (fioletowy)
5. Studenckie (różowy)
6. Dojlidy (żółty)

Przed obiadem:
1. Nowe Miasto- Słoneczny Stok 
(niebieski)
2. Wygoda- Zaścianki- Supraśl 
(zielony)
3. Antoniuk- Bacieczki  (fioletowy)
4. Studenckie (różowy)
5. Dojlidy (żółty)
6. Sobór (pomarańczowy)

Trasa pielgrzymki dzień 5
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U S T A W I E N I E  S E K T O R Ó W :

  830 – Boska Liturgia w cerkwi w Kleszczelach
1100 – Wymarsz w kierunku Kośnej

• Odpoczynek w Kośnej
• Pielgrzymkowe rozważania: „Jak Chrystus nakarmił pięć tysięcy
   ludzi pięcioma chlebami?”
• Wymarsz w kierunku Milejczyc – nocleg

1700 – Modlitwy wieczorne w cerkwi w Milejczycach – nocleg
1900 – Pielgrzymkowe rozważania: „Przemienienie Pańskie i przebó-
             stwienie człowieka”
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CZWARTEK, 18.08.2016 r.
Milejczyce – Święta Góra Grabarka (17,5 km)

700 – Boska Liturgia w cerkwi w Milejczycach
 • Przed wyjściem poświęcenie krzyży
930 – Wymarsz w kierunku Św. Góry Grabarki 
        • Dojście na Świętą Górę Grabarkę i postawienie krzyży, mole-
    bień w intencji Pielgrzymów

Trasa pielgrzymki dzień 6
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1. Dojlidy (żółty)
2. Sobór (pomarańczowy)
3. Nowe Miasto- Słoneczny Stok 
(niebieski)
4. Wygoda- Zaścianki- Supraśl 
(zielony)
5. Antoniuk- Bacieczki  (fioletowy)
6. Studenckie (różowy)

U S T A W I E N I E  S E K T O R Ó W :
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Harmonogram nabożeństw sprawowanych 
na św. Górze Grabarce

18 sierpnia (czwartek):    
    17.30 – powitanie hierarchów
    18.00 – całonocne czuwanie
    23.00 – akatyst za zmarłych

19 sierpnia (piątek):
    1.00 – Boska Liturgia w cerkwi pw. Przemienienia
               Pańskiego
    4.00 – Boska Liturgia w cerkwi pw. Wszystkich 
               Strapionych Radość
    6.30 – Boska Liturgia - ołtarz polowy
    9.45 – Boska Liturgia - ołtarz polowy oraz procesja 
               z poświęceniem owoców 

 

MAPKA:
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Nauczy mienia Boże smiritsia

... i nie tylko z bohohłaśnika ...

Nauczy mienia, Boże, smiritsia 
I na kriest pomohi nie roptat’ 
A na woliu Twoju położitsia 
Ot Tiebia siebie pomoszczi żdat’
 
W etoj żizni so wsiem primiritsia 
Niczeho dlia siebia nie żełat’ 
Czudnym mirom Twoim nasładitsia 
Czriez prirodu Tiebia poznawat’ 
 
Czudiesa sztob w prirodie moh widiet’ 
I Tworca swojeho prasławliat’ 
Pomohi nikoho nie obidiet’ 
Swoi myśli k Tiebie ustriemliat’ 
 
Nauczy postajanno molitsia 
Mir duszewnyj w siebie sochranit’ 
Pomohi nikohda nie sierditsia 
A, kak Ty, nauczi wsiech liubit
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Tropar gł.7
Preobraziłsia jesi na Hore, Christie Boże, 
pokazawyj uczenikom Twoim sławu Twoju, 
jakoże możachu: da wozsijajet i nam griesznym 
swiet Twoj prisnosuszcznyj, molitwami 
Bohorodicy, Swietodawcze, sława Tiebie.

Kondak gł.7
Na hore preobraziłsia jesi, i  jakoże  
wmieszczachu uczennicy Twoi, sławu Twoju, 
Christie Boże widiesza: da jehda Tia uzrat 
raspinajema, stradanije ubo urazumiejut 
wolnoje, mirowi że propowiediat, jako Ty jesi 
woistinu Otczeje sijanije.

Na górze Przemieniłeś się, na ile mogli pojąć uczniowie 
chwałę Twoją i chwałę Twoją, Chryste Boże, oglądali, 
by gdy mieli ujrzeć Cię krzyżowanym, mękę mogli pojąć 
dobrowolną i całemu światu głosić potem, że Ty jesteś 
prawdziwym Chrystusem, Światłością Ojca.

Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, objawiając 
uczniom Twoim chwałę Twoją na ile mogli pojąć. Nie-
chaj więc i nam grzesznym za wstawiennictwem Bo-
gurodzicy zajaśnieje wieczna Światłość Twoja, Dawco 
Światłości, chwała Tobie!

* tłumaczenia pochodzą z: www.liturgia.cerkiew.pl


