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Gdy się śmiejesz, niech twój śmiech 
będzie szczery. 

Gdy płaczesz, rób to całym swoim sercem 
i pozwól bólowi wyjść. 

Gdy tańczysz, nie bój się wyrażać swego 
świątecznego nastroju. 

Gdy ćwiczysz, daj z siebie wszystko, 
na pewno się spocisz. 

Gdy obejmujesz bliskiego człowieka, 
podziel się z nim wszystkimi kawałkami 
swojej duszy i ciała nie czując wstydu 

ani spojrzeń innych. 

Gdy się modlisz, nie bój się Światłości 
i Bożej miłości. 

Bądź tym, kim jesteś naprawdę, 
najbardziej jak możesz, 

najprawdziwiej jak to możliwe, 
najautentyczniej jak tylko potrafisz. 

Przeciwność prowadzi do nerwicy, 
psychicznych męczarni, różnych rodzajów raka, 

ucisku, bezcelowego męczeństwa 
i piekła na ziemi!

o. Andreas Konanos
tłum. Piotr Sterlingow
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 1 o. archimandryta Tymoteusz (Sakkas) – Przełożony Monasteru Św. Ducha (Paraklit) w Oropos Attikes (Grecja) 
2  zob. abp Jerzy (Pańkowski), Misterium metanoi i spowiedzi, Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Warszawa 2020, s. 218.

O wychowaniu chrześcijańskim chciałbym opowiedzieć 
przez pryzmat duchowości chrześcijańskiej i doświadcze-
nia duszpasterskiego. Otóż, pewnego razu, mój spowiednik 
i ojciec duchowy archimandryta Tymoteusz (Sakkas) (1933-
2021)1 skierował do mnie następujące słowa: „Jeśliby ci się 
udało, to rozpocznij swoją spowiedź od młodego pokole-
nia”. Następnie wyjaśnił mi, że chodzi Mu o to, że jeśli przez 
cały czas spowiadałbym kogoś przez całe jego życie, to będę 
również przyjmował do spowiedzi jego dzieci, a następnie 
wnuków. To dosyć rzadki, ale jednak, jeszcze gdzieniegdzie, 
spotykany model tzw. „spowiedzi pokoleniowej”, której za-
sadniczym atutem jest możliwość uprzedzenia pewnych ne-
gatywnych zjawisk występujących w najstarszym pokoleniu, 
a mogących się pojawić w pokoleniach młodszych. Spowied-
nik, znając główne namiętności rodziców, może tak pokiero-
wać duchowym wychowaniem ich dzieci, czy nawet później 
wnuków, poprzez rozmowy i sakrament spowiedzi, aby móc 
uchronić młodszą generację przed błędami poprzedniej.

Odnosząc się do symbiozy duchowości i pedagogiki 
chrześcijańskiej, na przytoczonym przykładzie pokolenio-
wego modelu spowiedzi warto przypomnieć, że w sakramen-
cie tym ogromną rolę odgrywa tzw. fenotyp, genotyp oraz 
biotyp2. Fenotyp opiera się na ocenie zewnętrznej człowie-
ka – penitenta. Nazwa wiąże się etymologicznie z greckim 
terminem φαίνεται, co oznacza „wydaje się”. Fenotypiczna, 
a więc powierzchowna ocena człowieka, najczęściej nie od-
powiada jego wewnętrznej stronie, aczkolwiek w niektórych 
przypadkach może zdradzać symptomy pewnych zjawisk za-
chodzących we wnętrzu człowieka. 

Pokoleniowa spowiedź, a zatem i pokoleniowe wycho-
wanie, możliwe jest w oparciu o genotyp. Zarówno pozy-
tywne, jak i negatywne cechy mogą być dziedziczone przez 
kolejne pokolenia. Sakramentalna diagnoza stanu człowieka 
jest słuszna tylko wtedy, gdy możliwe jest wskazanie źródła 
i przyczyn jego problemów. Często swój początek biorą one 
w odziedziczonych i niestety później kultywowanych skłon-
nościach poprzednich pokoleń. Nie chodzi tutaj bynajmniej 
o odpowiedzialność pokoleniową, ale właśnie o przypadłości 
genotypiczne. Należy jednak zaznaczyć, że dotyczy to tak-
że cech pozytywnych, które w wychowaniu chrześcijańskim 
asocjowane są z ewangelicznymi cnotami. Genotyp jednak 
ma uchronić człowieka przede wszystkim od cierpienia, 
którego doświadczyły minione pokolenia, czyniąc rzeczy 
niewłaściwe i popełniając błędy. Jeśli miały one charakter 
epizodyczny, to raczej nie były przekazywane drogą genoty-
piczną, jeśli jednak stanowiły treść życia przodków, wówczas 
przypadłości te mogły być dziedziczone.  

Najważniejsze kryterium oceny stanu człowieka stanowi 
jednak biotyp. Tutaj również warto odnieść się do etymologii 

tego słowa w terminologii duchowości wschodu. Biotyp więc 
oznacza jakościowy wymiar życia człowieka. Biologiczne 
życie nie jest jeszcze bowiem żywotem, a w biotypie chodzi 
właśnie o żywot, a nie samo życie. Przy opisach świętych 
przecież sięgamy do słowa Żywot. Najlepiej odzwierciedla 
to tradycja grecka, która żywot określa mianem ὁ βίος, na-
tomiast życie postrzega jako ἡ ζωή. Biotypiczny człowiek to 
człowiek prawidłowo i właściwie wychowany i żyjący pełnią 
życia w ewangelicznym aspekcie.

W ubiegłą niedzielę Kościół prawosławny obchodził VI 
Niedzielę po Passze i wczytywał się w perykopę ewangelicz-
ną o ślepcu od urodzenia. Pytanie, które niezwykle trafnie 
wpisuje się w nasze rozważania, a które zadali uczniowie 
Jezusowi, brzmiało: „Rabbi, kto zgrzeszył, ten czy rodzice 
jego, że się niewidomym urodził?” (J 9, 2). To bardzo uza-
sadnione skądinąd pytanie, zwłaszcza jeśli weźmie się pod 
uwagę mentalność ówczesnego pokolenia. Jako ludzie mamy 
pewną tendencję do natarczywego poszukiwania odpowiedzi 
na wszystkie pytania, zwłaszcza jeśli dotyczą one jakiejś nie-
zwykłej sytuacji w naszym życiu. Takową jest z pewnością 
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3  Por. Παραδοσιακή παιδεία [w:] Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου, Ποιότητα ζωῆς, ἒκδ. Γ᾽, Ἱερά Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου 
(Πελαγίας) Λεβαδεία 1996, s. 202.

4  Tamże, s. 203.

ślepota od urodzenia. Co ją spowodowało? Czym zawinił 
taki człowiek, który przecież nie miał jeszcze obiektywnej 
możliwości popełnienia błędu w swoim życiu? Może zawini-
li zatem jego rodzice bądź przodkowie? Takie same pytania 
nurtowały także i apostołów, którzy poszukiwali przyczyny 
ślepoty napotkanego nieszczęśnika w grzechu. Nie wolno ich 
za to winić, ponieważ ewangelia zachowuje ślady pokolenio-
wych skutków grzechu, a tym bardziej odnajdziemy je w Sta-
rym Testamencie. Należy jednak powtórzyć, że nie jest to po-
koleniowa odpowiedzialność, a mówimy jedynie o skutkach. 
Nie można zatem dziwić się zaskoczeniu apostołów, kiedy 
usłyszeli odpowiedź: „Ani ten nie zgrzeszył, ani rodzice jego, 
ale na nim dzieła Boże będą ukazane” (J 9, 3). Nie byli oni 
przygotowani na taką odpowiedź.

Nie powinniśmy poddać się wszakże złudzeniu, że ewan-
geliczny niewidomy urodził się ślepym po to, żeby go Chry-
stus później uzdrowił. Niestety, często właśnie tak interpre-
tujemy ten fragment wspomnianej perykopy ewangelicznej. 
Takiej interpretacji nie znajdziemy u żadnego ze św. Ojców 
Kościoła. Bo przecież, gdyby tak miało być, to jak byśmy 
wytłumaczyli podobne przypadki różnych niezależnych od 
nas okaleczeń i defektów od urodzenia, których jednak nie 
spotkał ten sam los, co ewangelicznego ślepca. Z punktu wi-
dzenia teodycei, Bóg okazałby się w tym momencie nieco 
niesprawiedliwy, uzdrawiając co prawda jednych, lecz po-
zostawiając bez uzdrowienia całą rzeszę innych cierpiących. 
Nie znamy zatem odpowiedzi na to pytanie, ale powinniśmy 
się nauczyć z tej ewangelii, że przyczyn cierpienia powin-
niśmy szukać nie w przeszłych pokoleniach, które mogły 
nas niewłaściwie wychować, lecz w nas samych. Nawet je-
śli poprzednie pokolenia przekazały nam zły przykład życia, 
to nasze cierpienie zacznie się dopiero w momencie, kiedy 
zaczniemy żyć tak samo. Odpowiedzialność za grzech po-
nosimy bowiem tylko w wymiarze indywidualnym. Każdy 
grzech jest bowiem defektem wychowania chrześcijańskie-
go, ponieważ narusza pryncypia ewangelii. Każde pokole-
nie zatem niesie odpowiedzialność paradygmatyczną przed 
kolejnym pokoleniem za jego morale i etos chrześcijański. 
Dewizą chrześcijańskiego wychowania zatem powinny być 
słowa: „Niech każde pokolenie żyje tak, jakby chciało, aby 
żyło pokolenie po nim następujące”.

Introdukcja ta miała na celu ukazanie niezwykłej inte-
gralności pryncypiów życia duchowego, a także sakramentu 
spowiedzi z procesem wychowania chrześcijańskiego, którym 
jest w istocie przecież nic innego, jak tylko wychowanie ewan-
geliczne. Chrześcijańskie wychowanie bowiem nie ma racji 
bytu poza ewangelią. Wychować po chrześcijańsku oznacza 
wychować w życiu cnotliwym. To połączenie teorii z praktyką 
nie jest wszakże domeną tylko chrześcijaństwa. Jego ewene-
mentem jest oczywiście kodeks ewangeliczny, tym niemniej 
już wcześniej uważano, że na przykład wykształcenie i edu-
kacja bez cnotliwego wychowania nie są możliwe. Taki stan 
miał miejsce jeszcze do przyjścia na ziemię Jezusa Chrystusa.

Dzisiaj coraz więcej mówi się o dokonanych i dokony-
wanych reformach szkolnictwa. Kwestia edukacji i wycho-
wania (gr. ἡ ἀγωγή) stanowią kluczowe wyzwanie dla każ-
dej epoki, dla każdego pokolenia, a co za tym idzie, również 
i dla każdej władzy. Tutaj warto odnieść się na chwilę do 
standardów edukacji w starożytnej Grecji, gdzie świeckie 
kształcenie i wychowanie (gr. ἡ κατά κόσμον παιδεία) wiąza-
ło się nierozerwalnie z kształceniem i wychowaniem w Bogu 
(gr. ἡ κατά Θεόν παιδεία). Kryterium i barometrem mądrości 
ludzkiej było jej pokrewieństwo z mądrością Bożą. Innymi 
słowy, mądrość ludzka była mądra, jeśli wiązała się z cnotli-
wym życiem i cnotliwym skepsis. Należałoby zatem oddzie-
lić od siebie wykształcenie i mądrość, jeśli nie pozostają one 
w synergii z cnotliwością3. W języku greckim występują takie 
terminy jak ἡ ταπεινοφροσύνη (pokorne usposobienie) oraz 
ἡ σωφροσύνη (holistyczne usposobienie). Znane są one także 
w języku cerkiewnosłowiańskim jako: смиренномудрие oraz 
целомудрие. Prawdziwa mądrość zakłada zatem nieroze-
rwalną jej więź z pokorą i cnotliwą czystością. Dopiero wtedy 
staje się mądrością pełną, a w swojej pełni również i pokorną. 

Kiedyś znałem pewnego duchownego, który bardzo mi 
imponował swoją erudycją, poliglotyzmem i ogólnie swoim 
zachowaniem, czy może lepiej swoim sposobem bycia. Du-
chowny ten bardzo szybko zajął dosyć wysoko eksponowane 
stanowisko w jednym z siostrzanych Kościołów lokalnych. 
Po niedługim czasie przestał się pojawiać w przestrzeni pu-
blicznej i nagle jakby zniknął z firmamentu życia kościelne-
go. Okazało się, że postanowił wszystko zostawić i zająć się 
czymś zupełnie innym od tego, co w istocie stanowiło treść 
jego życia. Mając możliwość rozmowy z patriarchą tego 
Kościoła, zapytałem go o los tego duchownego, mówiąc: 
„To niemożliwe. Przecież on był taki mądry i wykształcony”. 
Patriarcha odpowiedział mi na to: „Wiesz co, wykształcony 
to on istotnie był, ale mądrym się nie stał”. 

W procesie wykształcenia człowieka ogromną rolę odry-
wa zatem jego pedagogika, która to pedagogika już z samej 
swojej nazwy podpowiada nam, że powinna się ona rozpo-
cząć w wieku dziecięcym. To właśnie dlatego postanowiłem 
na początku opowiedzieć o fenomenie spowiedzi pokolenio-
wej. Nawiązując jednak do obyczajów edukacyjno-wycho-
wawczych w starożytnej Grecji warto podkreślić, że nie ist-
niała tam żadna autonomia w tym zakresie. Wiadomym jest, 
że zarówno filozofia, jak i edukacja, wychowanie, starożytny 
teatr, psychagogia, a nawet zawody atletyczne – wszystko to 
wiązało się z przestrzenią sacrum i składanymi ofiarami ca-
łopalenia. Ogólnie rzecz ujmując, edukacja była powiązana 
z wychowaniem religijnym i wykształceniem4. Dla potwier-
dzenia tych wniosków warto odwołać się chociażby do Plu-
tarcha i jego dzieła „O wychowaniu dzieci”, gdzie eduko-
wanie dzieci uważa za jedno z pierwszych i ostatnich dóbr. 
Nawet samo zdrowie stawiał on na drugim miejscu wiedząc, 
że bez prawidłowej edukacji i wychowania nie przyniesie ono 
człowiekowi autentycznej korzyści. Z dużą atencją należy 
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5  Tamże. 
6   Abp Jeremiasz (Jan Anchimiuk) (1943-2017) – arcybiskup wrocławski i szczeciński, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

(trzy kadencje), wieloletni Prezes Polskiej Rady Ekumeniczny, biblista.
7 Więcej zob. abp Jerzy (Pańkowski), Misterium metanoi i spowiedzi, dz. cyt., s. 231-259.

pochylić się również nad wypowiedziami Platona, dla które-
go oderwana od cnotliwego życia edukacja staje się bardziej 
przebiegłością, a nie mądrością. Przekonywał on również, że 
„człowiek jest z natury „zwierzęciem podatnym”. Jeśli natra-
fi na dobre wychowanie, staje się zwierzęciem boskim. Jeśli 
jednak trafi na złe, przetwarza się w bestię”. Reasumując, dla 
ojców filozofii, których często nazywamy „chrześcijanami 
do chrześcijaństwa” z uwagi na ich szczere poszukiwanie 
sensu życia i prawdy, wychowanie, wykształcenie i eduka-
cja miały sens tylko w aspekcie zdobycia życia cnotliwego5. 
Cnotliwość bowiem była najwyższym przejawem wychowa-
nia i mądrości. 

Przy tej okazji warto znów odnieść się do chrześcijaństwa. 
W prawosławiu, na ten przykład, dużą rolę odgrywa w procesie 
wychowania nieprzetłumaczalny na język polski, co prawda, 
termin mistagogia. Rosjanie przetłumaczyli go jako tajnowod-
stwo (ros. тайноводство). Większość pozostałych języków 
teologicznych utrzymało oryginalne brzmienie tego słowa, 
jako najlepiej oddającego jego sens. Pod pojęciem mistagogii, 
w ścisłym tego słowa znaczeniu, można rozumieć Boską li-
turgię, w szerokim zaś „mistyczne wychowanie”, a więc wy-
chowanie poprzez świadome uczestnictwo w nabożeństwach. 
Świętej pamięci abp Jeremiasz (Anchimiuk)6 przyznawał się 
niejednokrotnie, że jest w stanie, patrząc na twarze obecnych 
podczas nabożeństwa ludzi, rozpoznać kto z nich żyje regu-
larnie „życiem liturgicznym”, a kto uczestniczy w nich tylko 
okazjonalnie.

Najwyraźniej widać to na przykładzie odosobnionych 
monasterów na św. Górze Atos. Można tam jeszcze spotkać 
takich mnichów, których prawie nie dotknął rozwój technolo-
gii. W zwykłych rozmowach mogą pytać o rzeczy dla nas ku-
riozalne, wydawałoby się tak oczywiste, na które my znamy 
odpowiedzi. Oni natomiast znają odpowiedzi na pytania, któ-
re nurtują nas znacznie głębiej. W prostych słowach mówią 
o najtrudniejszych zawirowaniach życiowych, o problemach 
geopolitycznych, o stanie współczesnej generacji ludzkiej 
i, co ważne, o zagubieniu człowieka. My wiemy, jak się po-
ruszać w świecie wirtualnym, oni natomiast poznali prawa 
świata duchowego. Pierwsze powoduje w człowieku niepo-
kój, drugie pozwala odnaleźć mu wewnętrzną stabilizację, 
spokój i radość. Ich wychowanie chrześcijańskie realizuje się 
poprzez mistagogię w codziennym, dobowym cyklu nabo-
żeństw. Żyją pełnią życia w pełnym podporządkowaniu na-
turalnemu prawu moralnemu, które współczesna cywilizacja 
stara się za wszelką cenę zrelatywizować.

Dzisiejsza świadomość procesu wychowania ogólnego 
zakłada wprowadzenie metodologii zróżnicowania, celem 
wzbudzenia w młodym pokoleniu większego zainteresowania 
życiem. Na pytanie, co jest najtrudniejsze i najbezpieczniejsze 
jednocześnie na przykład w wychowaniu mistagogicznym, 
należałoby odpowiedzieć, że akurat monotonia, ponieważ na-
bożeństwa, co do struktury, są do siebie bliźniaczo podobne. 

Kryterium autentycznej mistagogii staje się odnalezienie róż-
norodności w tej monotonii. Proces chrześcijańskiej mista-
gogii polega właśnie na bardzo świadomym uczestniczeniu 
w tych samych nabożeństwach. I chociaż każda liturgia jest 
prawie taka sama, jeśli pominiemy w nich czytania apostol-
skie i ewangeliczne, to jednak uczestniczy się w niej zawsze 
na nowo. Jeśli nie nauczymy się pokonywania barier złudnej 
monotonii w procesie wychowania, wówczas nie będziemy 
w stanie utrzymać życia rodzinnego, edukacji i kształcenia. 
Bo przecież życie w rodzinie, życie z jednym małżonkiem, 
jedna i ta sama praca, jeden i ten sam dom, również mogą 
okazać się monotonią. Dla świadomych chrześcijan jednak 
to „monotonne życie” każdego dnia przynosi coś nowego 
i wartego poświęcenia. Problemem współczesnego pokolenia 
jest zbyt szybkie „wypalenie”, utrata zainteresowania klu-
czowymi obszarami życia i poszukiwanie jego urozmaicenia 
poza przyjętymi standardami etosu chrześcijańskiego. Wy-
chowanie chrześcijańskie nie stanowi ideologii. Jego zasad-
niczym celem jest zaoferowanie człowiekowi maksymalnie 
największego komfortu wewnętrznego, dzięki któremu zdoła 
on zmierzyć się ze zmieniającą się wciąż rzeczywistością na 
zewnątrz, nie tracąc niczego ze swej biotypicznej egzystencji. 

Mówiąc o wychowaniu nie możemy ani na chwilę za-
pominać o problemie grzechu. Z teologicznego punktu wi-
dzenia, wychowanie byłoby zbędne, gdybyśmy nie grzeszyli. 
Ani pierwszy człowiek w raju, ani też zbawiony człowiek 
nie doświadczają pedagogiki. Co prawda, w przypadku 
Adama Bóg udzielał mu swoistych porad, które miały za-
pobiec katastrofie grzechu. Nie była to jednak pedagogika 
w dzisiejszym rozumieniu. Termin pedagogika może ponadto 
w teologii oznaczać także wystawienie człowieka na próbę 
dla jego finalnego dobra. Człowiek zbawiony znowuż nie 
będzie potrzebował już wychowania, nie dozna ulepszenia 
swego stanu, a jego eschatologiczny status będzie przecież 
kompatybilny ze stanem jego duszy. Konsensus patrystycz-
ny w tym aspekcie jest w pełni współbrzmiący i wyraża się 
w dewizie: „Żyj tak, aby śmierć zastała cię w najbardziej wła-
ściwym i korzystnym dla ciebie momencie”. Takowa dewiza 
zamyka właściwie dyskusję nad pedagogiką chrześcijańską. 

Wychowany człowiek to taki człowiek, który nauczył 
się rezygnować z grzechu. Który zna mechanizm działania 
grzechu i pejoratywność myśli ludzkiej, na etapie której po-
jawia się zachęta do grzeszenia7. Narastającym problemem 
współczesnej ludzkości jest śmiała próba normatywizacji 
grzechu. W istocie jednak oferuje się człowiekowi późniejsze 
cierpienie. Każdy, i to bez wyjątku, ma świadomość, że jeśli 
popełnia coś wbrew własnemu sumieniu, a więc dopuszcza 
się grzechu, spotka się później z cierpieniem w postaci nie-
zagłuszanych wyrzutów sumienia, bądź nawet cierpieniem 
rzeczywistym. Taki stan nie pozwala być szczęśliwym i tyl-
ko okazywana skrucha może pomóc odzyskać wewnętrzną 
stabilność. Wychowany człowiek zatem to ten, kto umie 
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 8Abba Doroteusz, Żywot i pouczenia, przekł. A. Wojnowski, Wydawnictwo „Bratczyk”, Hajnówka 2001, s. 68-69.

rezygnować z grzechu, bądź jeśli już zgrzeszy, to spieszy 
z metanoią i skruchą do uleczenia go w sobie. Innymi słowy, 
wychowany człowiek stara się nie popełniać grzechu, a jeśli 
się mu przydarzy zgrzeszyć, to ma on świadomość tego, co 
się wydarzyło i stara się to naprawić poprzez szczerą skruchę 
i sakrament spowiedzi, nie odkładając tego w czasie. 

Grzech jako ἡ ἁμαρτία oznacza etymologicznie chybie-
nie. Jego skutki jednak są kosmiczne i nie pozostają bez od-
działywania na świat i człowieka. Tak naprawdę nie można 
powiedzieć, że istnieje grzech niezaistniały. Nawet jeśli jest 
ukryty, jego konsekwencje dotykają świat i cywilizację ludz-
ką. Dzisiaj wiele mówimy o kryzysie ekologicznym, geopoli-
tycznym, o narastających przypadkach różnych kataklizmów 
i kryzysów pogodowych. Przyczyna, z punku widzenia my-
ślenia teologicznego, tkwi w grzechu popełnianym przez ko-
lejne pokolenia ludzkie. Na ten stan wpływają też okoliczno-
ści wychowania człowieka. Bóg zawsze bierze je pod uwagę, 
dlatego że nic bez Jego woli nie dzieje się w tym świecie. To 
jest powód, dla którego człowiek nie może oceniać innego 
człowieka, ponieważ nie zna ani tych okoliczności, ani też 
ich przyczyny.

Warto w tym miejscu odwołać się do wymownego epi-
zodu zapisanego w elementarnym dziele o życiu duchowym 
dla prawosławia Abby Doroteusza. Pomimo jego obszerno-
ści, należy go zacytować w pełni. „Pamiętam, że zdarzyło się 
kiedyś, iż do pewnego miasta przybył statek z niewolnikami, 
a w mieście tym żyła pewna święta dziewica, bardzo zważa-
jąca na siebie. Usłyszawszy, że przybył ten statek, bardzo się 
ucieszyła, ponieważ pragnęła wykupić dla siebie [jakąś] małą 
dziewczynkę, i pomyślała: wezmę ją i wychowam tak, jak 
tego pragnę – by wcale nie poznała ona rozpusty tego świa-
ta. Posłała kogoś do właściciela statku i zaprosiwszy go do 
siebie dowiedziała się, że są u niego dwie małe dziewczynki, 
takie właśnie, jak chciała; zaraz też zapłaciła (za jedną z nich) 
i wzięła ją do siebie. Kiedy właściciel statku odszedł z miejsca, 
gdzie mieszkała owa święta [niewiasta], i nieco się oddalił, 
spotkała go kobieta rozpustna, całkiem oddana rozwiązłości, 
i ujrzawszy z nim drugą z dziewczynek poczuła chęć odku-
pienia jej. Umówiwszy się co do ceny zapłaciła ją, wzięła 
(dziewczynkę) i odeszła z nią. Czyż widzicie tę wielką Bożą 
tajemnicę? Czy dostrzegacie (sąd) Boży? Któż zdoła to wyja-
śnić? Święta niewiasta wzięła zatem tę dziewczynkę, wycho-

wała ją w Bożej bojaźni, pouczając ją o wszystkim, co dobre, 
ucząc życia mniszego, mówiąc krótko – pośród miłej woni 
świętych Bożych przykazań. Natomiast kobieta rozpustna, 
wziąwszy ową nieszczęśnicę, uczyniła z niej narzędzie diabła. 
Czegóż bowiem mogła nauczyć ją owa, podobna zarazie ko-
bieta, jeśli nie tego, jak zgubić swą duszę? Cóż zatem możemy 
powiedzieć o tym strasznym losie? Obie były małe, obie zo-
stały sprzedane i nie wiedziały, dokąd idą, a jedna okazała się 
w rękach Bożych, a druga wpadła w ręce diabła. Czy można 
powiedzieć, że Bóg jednakowo sądzić będzie jedną i drugą? 
Jakże to możliwe? Jeśli obie popełnią nierząd, czy inny grzech, 
to czyż można powiedzieć, że sąd będzie nad nimi jednakowy, 
mimo że grzech popełniły ten sam? Czyż to możliwe? Jedna 
z nich wiedziała o sądzie, o Królestwie Bożym, dniem i nocą 
pouczana była o słowie Bożym; a ta druga, nieszczęsna, nigdy 
nie widziała i nie słyszała niczego dobrego, ale przeciwnie – 
zawsze wszystko to, co wstrętne, diabelskie. Jak byłoby zatem 
możliwe, że obie zostały osądzone jednakowo?”8.

Kończąc, można stwierdzić, że proces wychowania chrze-
ścijańskiego jest nierozerwalnie powiązany z życiem ducho-
wym i walką z grzechem, a lepiej jest powiedzieć, z walką 
o cnotę chrześcijańską. Wszystko to, co spotyka nas w tym 
życiu, zależy od wychowania, ale w jeszcze większym stopniu 
od Bożej opatrzności, która umiejscawia człowieka w uwa-
runkowaniach najkorzystniejszych dla jego zbawienia. W tym 
procesie niezwykle ważne jest zrozumienie obecności grzechu 
indywidualnego i pokoleniowego. Ten ostatni pozwala nam 
zrozumieć skąd biorą się różnego rodzaju zjawiska związane 
ze współczesnym dyskursem antropologicznym. „Mam pra-
wo do grzechu, bo urodziłem się z taką czy inną skłonnością” 
to dewiza współczesnych czasów. Dewizą chrześcijańską jest 
coś zupełnie innego: „Nawet jeśli urodziłem się z taką czy inną 
skłonnością, grzech nie przyniesie mi ulgi, lecz cierpienie”. 
Pedagogika chrześcijańska i wychowanie ewangeliczne mają 
człowieka uchronić od grzechu i przygotować na zmierzenie 
się z każdego rodzaju wyzwaniem w tym życiu. Jeśli chcemy 
dobrze wychować młode pokolenie, w duchu wartości chrze-
ścijańskich, najpierw to właśnie nasze pokolenie musi stać się 
w pełni ewangeliczne i chrześcijańskie. W przeciwnym przy-
padku pojęcie wychowania chrześcijańskiego może okazać się 
utopijne i niemożliwe do zrealizowania.

abp Jerzy (Pańkowski)

Nowa Sala Tradycji Prawosławnego Ordynariatu WPNowa Sala Tradycji Prawosławnego Ordynariatu WP

Aktu przecięcia wstęgi dokonali: Prawosławny Ordyna-
riusz Wojskowy, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oraz Dowódca Garnizonu Warszawa. 
Następnie odbyło się poświęcenie Sali Tradycji. Modlitwę 
wzniósł abp Jerzy, po czym dokonał poświęcenia pomiesz-
czenia pełnego eksponatów i historycznych pamiątek. 

10 czerwca br. w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się 
historyczne wydarzenie – uroczystość otwarcia Sali Tradycji POWP. 

Wybrzmiało wiele słów podkreślających szczególne 
znaczenie i rolę, jaką spełnia Sala Tradycji. W pierwszej ko-
lejności do zebranych ze słowem zwrócił się Prawosławny 
Ordynariusz Wojskowy abp Jerzy. 

„Sala Tradycji zawsze jest punktem odniesienia, bez któ-
rego nie może funkcjonować absolutnie żadna wspólnota. 
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Tym bardziej nie może funkcjonować żadna zorganizowana 
instytucja, oparta na patriotyzmie, na wierze, na miłości do 
swojej Ojczyzny. Każda fotografia, każdy wybrudzony, wy-
modlony modlitewnik – czasami modlitewnik pamiętający 
działania zbrojne, wojenne; każda relikwia, która tutaj się 
znajduje, to głębia przeżyć i doświadczeń. To nie są puste 
symbole. Za tymi relikwiami, za tymi eksponatami stoją na-
prawdę głębokie przeżycia, czasami łzy, czasami radość, cza-
sami tragedia naszych przodków” – powiedział ordynariusz.

„Sala Tradycji we wszystkich instytucjach staje się świą-
tynią po Świątyni. To jest święte miejsce. Święcimy budyn-
ki, święcimy instytucje, ale Sale Tradycji święcimy zawsze 
niezależnie” – kontynuował abp Jerzy, akcentując niepospo-
litość i niezwykły status Sali Tradycji.

„Spotykamy się dzisiaj w Prawosławnym Ordynariacie 
WP, w nowym budynku, w którym funkcjonujemy już kilka 
lat. Kończymy dzieło przeprowadzki, ale też wielkie dzie-
ło organizacji ordynariatu. Dzisiaj, z czystym sumieniem, 
jako Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, mogę powie-
dzieć, że wszystkie cele, kwestii organizacyjnej i upamięt-
niającej przeszłość, zostały osiągnięte i zrealizowane. Za to 
chciałbym bardzo serdecznie podziękować!” – podsumował 
arcybiskup Jerzy.

Uroczystość otwarcia Sali Tradycji była okazją, aby do-
cenić osoby, które szczególnie zasłużyły się dla ordynariatu. 
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy wręczył Odznaki Pa-
miątkowe Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. 
Odznaki otrzymali: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Minister Jan Józef Kasprzyk, Do-
wódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb, Dyrektor 
Drukarni Wydawnictw Specjalnych Zbigniew Błażejewski, 
płk Artur Gałecki, Urszula Kubicz-Fik oraz Redaktor Naczel-
na Polskiego Żołnierza Prawosławnego Marta Łuksza.

Spośród zaproszonych gości głos zabrał Dowódca Gar-
nizonu Warszawa. „Zastanawiam się nad słowem, przy-
miotnikiem, którego można by użyć, żeby określić tę Salę 
Tradycji. Jest schludna. Czasem mamy wrażenie, że coś jest 
przerysowane, a ta Sala Tradycji jest po prostu schludna” –
stwierdził gen. Robert Głąb, który suponował, by pierwsze 
oklaski przypadły osobom, które przyczyniły się do nadania 
sali takiego oblicza. 

Do zebranych przemówił także Szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. „To jest święte 
miejsce i dobrze, że ono powstało. Sala Tradycji jest tym 
miejscem, tą izbą, gdzie można poznać przeszłość, aby two-
rzyć współczesność i myśleć o przyszłości” – tymi słowami 
zwrócił się do zebranych minister Jan Józef Kasprzyk. 

„Każda Sala Tradycji, w jakimś sensie, wyraża te słowa, 
jakie wypowiedział kiedyś do Wojska Polskiego II RP Mar-
szałek Józef Piłsudski: »Naród, który traci pamięć, przestaje 
być narodem, a tylko zbiorowiskiem ludzi, którzy czasowo 
zajmują dane terytorium«. My chcemy być narodem, nie 
chcemy być zbiorowiskiem. Chcemy zakorzeniać się głęboko 
w naszych dziejach i jestem głęboko przekonany, że ta Izba 
Pamięci będzie temu służyć” – życzył minister i kontynuował 
– „Tu są te święte relikwie związane z prawosławną służbą 

ordynariatu WP, które są święte dla nas wszystkich i powinny 
być święte dla każdego obywatela Rzeczypospolitej. Order 
Orła Białego śp. ks. płk. Szymona Fedorońko, nadany przez 
Prezydenta RP w 2018 roku, ale właściwie jest to wyraz 
wdzięczności Państwa Polskiego dla wszystkich prawosław-
nych walczących o niepodległość, całość i wielkość Rzeczy-
pospolitej. W osobie ks. płk. Fedorońko, zamordowanego 
w Katyniu, w losach jego rodziny, zamyka się jak w piguł-
ce, czy też ogniskuje jak w soczewce nasz tragizm dziejów 
XX wieku. To pokazuje, jak tragiczne były nasze losy, ale 
też jak złożona była nasza historia. Tu są relikwie związane 
z osobą śp. abp. gen. dyw. Mirona (Chodakowskiego), łącznie 
z tym, co zostało odnalezione w Smoleńsku po jego tragicz-
nej śmierci. To są relikwie, dzięki którym możemy odwoły-
wać się do przeszłości i czerpać z nich siłę.” – zachęcał do 
refleksji Szef UdSKiOR.
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Następnie prowadzący uroczystość ks. mjr Tomasz 
Paszko, Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej, który był ko-
ordynatorem projektu, opowiedział i oprowadził szanow-
nych gości po rozpoczynającej swoje życie Sali Tradycji 
Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. 

Na uroczystości przybyli: Szef Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Ka-
sprzyk, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert 
Głąb, Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatel-
skiej płk Anna Kania, Dyrektor Drukarni Wydawnictw Spe-
cjalnych Zbigniew Błażejewski, Wicedyrektor Centralnej 
Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
mgr Maksymilian Sokół-Potocki, Szef Oddziału Zabezpie-
czenia Dowództwa Garnizonu Stołecznego płk Przemysław 
Makowski oraz przedstawiciele żołnierzy Wojska Polskiego, 
służb mundurowych, instytucji wojskowych i cywilnych. 

Podczas ceremonii otwarcia obecna była także kadra i pra-
cownicy cywilni Prawosławnego Ordynariatu WP.

Wszystkie znajdujące się w Sali Tradycji pamiątki 
i eksponaty: szaty, historyczne przedmioty użytkowe, mundu-
ry i elementy umundurowania, dokumenty, medale i odzna-
czenia, pamiątkowe ryngrafy, wydawnictwa i fotografie są 
wołającymi świadkami historii prawosławnego duszpaster-
stwa w Wojsku Polskim. Wśród najcenniejszych przedmio-
tów zebranych w Sali Tradycji znajdują się m.in. rekwizyty 
i utensylia, wykorzystywane w posłudze kapelanów prawo-
sławnych, pochodzące z okresu 20-lecia międzywojennego 
i II Wojny Światowej. 

Przed zakończeniem została wykonana wspólna fotogra-
fia, a zaproszeni goście złożyli wpisy w Księdze Pamiątko-
wej Prawosławnego Ordynariatu WP.

ks. mjr Tomasz Paszko 

Dziękczynienie za 30-lecie formacji Straży GranicznejDziękczynienie za 30-lecie formacji Straży Granicznej
15 czerwca br. w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się 

nabożeństwo dziękczynne z okazji 30. rocznicy utworzenia Straży Granicznej.

Nabożeństwu przewodniczył JE abp Jerzy (Pańkowski), 
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy w asyście kancle-
rza ordynariatu ks. płk. rez. Aleksego Andrejuka, dziekana 
SG ks. ppłk. SG Adama Weremijewicza oraz kapelanów: 
ks. por. SG Dariusza Bojczyka – Bieszczadzki Oddział 
SG, ks. por. Pawła Siebiesiewicza – Centrum Szkoleń SG 
w Kętrzynie, Warmińsko-Mazurski Oddział SG, ks. por. 
Piotra Nestoruka – Podlaski Oddział SG. 

Na początku uroczystości ze słowami powitania do ze-
branych zwrócił się Prawosławny Dziekan SG zaznaczając, 
że jest to bardzo ważne wydarzenie dla całej formacji Straży 
Granicznej, gdyż wznoszona w tym dniu dziękczynna mo-
dlitwa ogrzewa serca wszystkich nas: funkcjonariuszy, funk-
cjonariuszek, pracowników cywilnych SG oraz ich bliskich. 

Po nabożeństwie głos zabrał abp Jerzy, podkreślając po-
stawę dziękczynności i wdzięczności. Jako przykład wdzięcz-
ności Bogu władyka przywołał postać jednego z dziesięciu 
trędowatych, który zauważywszy cud uzdrowienia wrócił, 
aby oddać chwałę Bogu (por.  Łk 17, 11-19). Podkreślił on 
siłę modlitw, jakie wznoszone są za formację nie tylko w tym 
szczególnym dniu, ale na przestrzeni całego roku. „Modlitwy 
nie da się dotknąć. Można zapytać: gdzie jest dowód na to, że 
modlitwa pomaga? Tego dowodu nie ma. Modlitwa ma w so-
bie dowód odczuwalności. Jest wewnętrzną siłą, która wspiera 
nas, zatrzymuje przed niebezpieczeństwem i czasem opóźnia 
nasze losy, tak abyśmy nie znaleźli się w niebezpieczeństwie. 
Modlitwa jest naszą największą  siłą i dlatego nie można jej 
zweryfikować w namacalny sposób, ale można ją odczuć. 
Z pewnością można ją odczuć i większość z nas ją odczuwa”. 

Odnosząc się do posługi funkcjonariuszy i funkcjonariu-
szek SG, władyka Jerzy podkreślił ich wielkie poświęcenie 
i ofiarność w obronie granicy państwowej, nawet z naraże-
niem życia. „Mamy za co dziękować Bogu, również za służbę 

funkcjonariuszy Straży Granicznej. Bo dzięki Waszej służ-
bie jesteśmy bezpieczni w naszym kraju. Często składacie na 
ołtarzu Wasze sprawy prywatne i życie rodzinne. Jesteście 
obecni 24 godziny na dobę tam, skąd może przyjść zagroże-
nie i tam, gdzie tego zagrożenia być może na dzień dzisiejszy 
nie ma. Ale ta obecność powoduje, że czujemy się bezpieczni 
w granicach naszego państwa” – zaznaczył abp Jerzy. 

Po słowie wojskowego ordynariusza, do uczestników 
uroczystości zwrócił się Zastępca Komendanta Głównego 
Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec, przeka-
zując słowa uznania i podziękowania od Komendanta Głów-
nego Straży Granicznej gen. dyw. Tomasza Pragi. Generał 
Niemiec podziękował abp. Jerzemu za wsparcie i piękne 
nabożeństwo oraz dobre słowo. Dziękował również za  mo-
dlitwę zapewniając, że jest ona odczuwalna w codziennym 
życiu funkcjonariuszy, funkcjonariuszek oraz pracowników 
cywilnych SG. 

Na koniec Prawosławny Ordynariusz Wojskowy podzię-
kował dziekanowi oraz wszystkim kapelanom Straży Gra-
nicznej za zorganizowanie uroczystości. Pozdrowił wszyst-
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Wręczenie Odznaki Pamiątkowej Prawosławnego OrdynariatuWręczenie Odznaki Pamiątkowej Prawosławnego Ordynariatu
Wojska Polskiego Komendantowi Głównemu Straży GranicznejWojska Polskiego Komendantowi Głównemu Straży Granicznej

kich zebranych, a w dowód uznania za posługę wręczył 
prawosławnym kapelanom Straży Granicznej pamiątkowe 
krzyże jubileuszowe, wydane z okazji 30. rocznicy utworze-
nia Straży Granicznej. 

W uroczystości udział wzięli m.in.: Zastępca Komen-
danta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz 
Niemiec, Dyrektor Biura Prezydialnego KGSG płk SG Ane-
ta Skorupska, Zastępca Komendanta Nadwiślańskiego Od-
działu SG płk SG Paweł Sobieraj oraz delegacje z Komendy 
Głównej Straży Granicznej i Nadwiślańskiego Oddziału Stra-
ży Granicznej, a także kapelani dekanatów rzymskokatolic-
kiego i ewangelickiego Straży Granicznej. 

ks. por. SG Dariusz Bojczyk fo
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8 lipca br., z okazji Jubileuszu 30-lecia powołania Straży 
Granicznej, w Komendzie Głównej Straży Granicznej odby-
ło się spotkanie, podczas którego Prawosławny Ordynariusz 
Wojskowy abp Jerzy (Pańkowski) wręczył Komendantowi 
Głównemu Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomaszowi Pra-
dze Odznakę Pamiątkową Prawosławnego Ordynariatu WP 
oraz Ryngraf Prawosławnego Ordynariatu WP. 

W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Biura Pre-
zydialnego KGSG płk SG Aneta Skorupska oraz Dziekan 
Straży Granicznej ks. ppłk SG Adam Weremijewicz.

W czasie wizyty poruszono również tematykę wspólnie 
realizowanych inicjatyw, podejmowanych wyzwań oraz dal-
szej współpracy.

Odznaki Pamiątkowe Prawosławnego Ordynariatu Wojska 
Polskiego nadawane są na wniosek Kapituły za propagowanie 
wartości chrześcijańskich, tolerancji międzyludzkiej oraz za-
sługi na rzecz wdrażania szeroko pojętego ekumenizmu.

Sylwia Wojtowicz-Sander

Kolonie letnie dla dzieci rodzin mundurowych w CieplicachKolonie letnie dla dzieci rodzin mundurowych w Cieplicach
W dniach 19-26 lipca br. w Prawosławnym Domu Opieki pw. św. Stefana w Cieplicach odbyły się kolonie 

letnie dla dzieci, będące stałym punktem planu rocznego Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. 

Czterdzieścioro dzieci funkcjonariuszy i pracowników 
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Wojska Pol-
skiego aktywnie spędziło czas w jednym z najpiękniejszych 
regionów w Polsce – Karkonoszach, pod opieką kapelana 
POSG – ks. por. SG Piotra Nestoruka oraz wychowawców 
– mjr SG Jolanty Abramiuk, chor. szt. SG Barbary Kumpia-
łowskiej, por. SG Karola Mickiewicza oraz st. chor. szt. MW 
Jana Kondrusika. 

Każdy dzień spędzony na wyjeździe obfitował w cieka-
we przygody, nowe doznania oraz mnóstwo aktywności na 
świeżym powietrzu. Dzieci z zainteresowaniem zwiedzały 
okoliczne atrakcje turystyczne: zamek Chojnik, z wieży któ-
rego miały możliwość podziwiania przepięknych widoków 

karkonoskich; najbardziej kolorową sztolnię w Polsce, gdzie 
poznały historię poradzieckiej kopalni uranu; pełen tajemnic 
Zamek Czocha z XIII wieku; najwyższy na Dolnym Śląsku 
i niezwykle malowniczy Wodospad Kamieńczyka; słynną 
hutę szkła kryształowego w Piechowicach, czy też wytwórnię 
ceramiki „Rutpol” w Bolesławcu. 

Dużą atrakcję stanowiło również wejście na szczyt Szre-
nicy, skąd rozciąga się wspaniała panorama Karkonoszy 
i Kotliny Jeleniogórskiej, wycieczka do niemieckiego Görlitz 
oraz w szczególności dwukrotny pobyt w nowoczesnym aqu-
aparku – Termach Cieplickich.

Ważnym punktem programu była także wizyta w Ośrod-
ku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Luba-
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niu, gdzie dzięki uprzejmości komendanta dzieci poznały 
specyfikę funkcjonowania ośrodka szkolenia, zapoznały się 
z pracą przewodników psów służbowych wykorzystywanych 
w Straży Granicznej oraz obejrzały prezentację ich umiejętności. 
Wizyta w lubuskim ośrodku była też okazją do wzięcia udziału 
w pokazie symulatora wypadków drogowych i zapoznania się 
z zasadami bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy.  

W trakcie kolonii nie zabrakło też czasu na wspólną mo-
dlitwę, która była stałym elementem codziennego harmono-
gramu. Ostatniego dnia  pobytu wycieczkowicze udali się do 
Jeleniej Góry, gdzie wzięli udział w nabożeństwach niedziel-
nych odprawianych jednocześnie w cerkwi prawosławnej pw. 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz w pobliskim koście-
le rzymskokatolickim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 
dziękując za wspaniale spędzony czas, a także modlili się 
w intencji bezpiecznego powrotu do domu.  

mjr SG Jolanta Abramiuk fo
t. 
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XXVI Piesza Pielgrzymka Wojska i Służb Mundurowych XXVI Piesza Pielgrzymka Wojska i Służb Mundurowych 
na św. Górę Grabarkęna św. Górę Grabarkę

Zgodnie ze słowami Ewangelii, podczas wydarzeń Przemienienia Pańskiego – Boska Światłość zajaśnia-
ła z Ciała Chrystusa i pokrywała wszystko, co Go otaczało. Mając świadomość tego faktu i wyrażając swój 
aktywny udział w tejże Światłości, w przededniu święta po raz XXVI odbyła się Piesza Pielgrzymka Wojska 
i Służb Mundurowych na św. Górę Grabarkę.

Jak powszechnie wiadomo, każde dobre dzieło po-
winno mieć swój początek w Bogu. Nie inaczej było także 
tym razem. 18 sierpnia br. w cerkwi pw. Zmartwychwsta-
nia Pańskiego w Siemiatyczach została odprawiona Boska 
Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprze-
wielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, 
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy w asyście kapelanów 
różnych formacji mundurowych.

Na zakończenie Boskiej Liturgii, do wszystkich zgroma-
dzonych zwrócił się arcybiskup Jerzy, Prawosławny Ordyna-
riusz Wojskowy. Ekscelencja podkreślił fakt, iż tegoroczna 
pielgrzymka jest szczególna, ponieważ okoliczności pande-
mii uniemożliwiły jej organizację w roku poprzednim. Ma 
ona przede wszystkim charakter dziękczynny wobec Boga, 
za Jego opatrzność i troskę o swój lud. Władyka podkreślił 
również, że pielgrzymka Wojska Polskiego i Służb Mundu-
rowych ma tak znaczący status dzięki pozytywnej decyzji 
Ministra Obrony Narodowej, dzięki której była możliwość 
organizacji pielgrzymki o szczególnym, sformalizowa-
nym i oficjalnym statusie. Ordynariusz życzył wszystkim 
zgromadzonym, aby pielgrzymowanie było pełne pokory 
i wdzięczności Bogu. Zaznaczył, że wymiar pielgrzymo-
wania jest lepszy, jeśli przyświeca mu w pierwszym rzę-
dzie duch wdzięczności. „Bóg jest podatny szczególnie na 
wdzięczność. Jeśli dziękujemy Bogu, to On, Który wszystko 
wie, wypełni nasze pragnienia lepiej, niż moglibyśmy Go 
o to prosić słowami. Stwórca człowieka jest bowiem podatny 
na wdzięczność. Boga wzrusza wdzięczność człowieka. Idąc 
w dzisiejszej pielgrzymce podziękujmy Mu za niejednokrot-

nie trudne doświadczenia, które dotknęły naszą Ojczyznę, ale 
i cały świat” – powiedział abp Jerzy. 

Po zakończeniu Boskiej Liturgii wszyscy pielgrzymi 
wspólnie spożyli postną agapę, którą przygotował 25. Woj-
skowy Oddział Gospodarczy. Następnie, po krótkim odpo-
czynku pielgrzymi wzięli swoje krzyże i pełni optymizmu 
wyruszyli w kierunku „prawosławnej Częstochowy”. Pod-
czas marszu pątników witali mieszkańcy okolicznych miej-
scowości, dodając im pokrzepienia cielesnego w postaci 
owoców i innych płodów ziemi.

Trzygodzinną wędrówkę zakończyła procesja wokół 
cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego na św. Górze, po któ-
rej odbyło się postawienie i poświęcenie krzyża wotywnego 
w intencji dziękczynienia Bogu za wszelkie dobrodziejstwa 
i obfitość łask wylewanych na żołnierzy, pracowników RON, 
funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników i pracow-
ników różnych formacji mundurowych oraz ich rodziny. 



Kocanowski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Białymstoku płk dr Grzegorz Konopko, cz. p.o. Komendan-
ta 25. WOG w Białymstoku płk Mirosław Sosna, żołnierze 
Wojska Polskiego oraz państw sojuszniczych, pełniący służbę 
w międzynarodowych dowództwach, centrach szkolenia i jed-
nostkach dyslokowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
W pielgrzymce nie zabrakło pracowników Resortu Obrony 
Narodowej, funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicz-
nej, Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Służ-
by Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Ochrony 
Kolei, Lasów Państwowych, grupy Młodzieżowej Drużyny 
Strażackiej z Milejczyc oraz urzędników i pracowników in-
nych formacji mundurowych wraz ze swoimi rodzinami.

ks. por. Rafał Pagór 
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„Winniśmy wyrażać Bogu wdzięczność za dar życia 
każdego dnia, za nasze posługi, pracę i służbę, ale także za 
wszystkie trudności. Chrześcijanin wyróżnia się tym, że 
dziękuje Bogu nie tylko za to, co miłe, ale przede wszyst-
kim dziękuje Bogu za to, co trudne, czasami nieprzyjemne, 
czasami uciążliwe. Wierząc, że Bóg jest miłością, wierzymy, 
że wszystko to obraca się później w dobro, na naszą korzyść 
indywidualną, ale też i wspólnotową. Mądrość Boża tkwi 
w tym, że Bóg troszcząc się o ogół nie zapomina o jedno-
stce. Zawsze troszczy się o jednostkę, nawet wtedy, gdy 
doświadczenie dotyka ogółu społeczeństwa, a w przypadku 
pandemii – całego świata” –powiedział abp Jerzy przy krzyżu 
postawionym w największym prawosławnym sanktuarium 
w Polsce. Wojskowy arcypasterz podkreślił także, że każdy 
pielgrzymujący na św. Górę Grabarkę przyniósł swój krzyż, 
który stanowi nowe świadectwo naszej wiary. 

Szczere wyrazy podziękowania skierował do wszystkich 
zebranych przedstawiciel Dowódcy Generalnego RSZ Inspek-
tor Wojsk Lądowych gen. dyw. Maciej Jabłoński. „Chcę po-
dziękować w imieniu wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego 
za wspaniałą pielgrzymkę. Dziękuję za przepiękną Liturgię, za 
arcypasterską modlitwę, za to, że dziś zostaliśmy umocnieni 
moralnie i duchowo. Maszerując w tej pielgrzymce odnosili-
śmy się do słów wypowiedzianych w trakcie Liturgii. Masze-
rowaliśmy dziękując i wierząc, że Bóg dzięki wdzięczności bę-
dzie prowadził nas po drodze prawdy. Dziękując Ekscelencji, 
przesyłam pozdrowienia wszystkim duchownym i wiernym od 
mojego dowódcy gen. Jarosława Miki. Przygotowywał się on 
do tej pielgrzymki, jednak nie mógł być obecny fizycznie, na-
tomiast zapewne był z nami obecny duchowo”. 

W XXVI pielgrzymce na św. Górę udział wzięli: przed-
stawiciel Dowódcy Generalnego RSZ Inspektor Wojsk Lą-
dowych gen. dyw. Maciej Jabłoński, gen. broni rez. pilot Jan 
Śliwka, gen. dyw. rez. pilot Anatol Czaban, reprezentanci Do-
wódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Arkadiusz Rubajczyk 
oraz płk Paweł Mieleszko, przedstawiciel Szefa Inspektoratu 
Wsparcia płk Tomasz Różniakowski, Dowódca Garnizonu 
Białystok, będący jednocześnie Dowódcą 18. Białostockie-
go Pułku Rozpoznawczego płk Paweł Lachowski, Dowódca 
1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Sławomir 

I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego w POWPI Zastępca Szefa Sztabu Generalnego w POWP
21 lipca br. roboczą wizytę w siedzibie Prawosławnego 

Ordynariatu WP złożył I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego gen. broni pil. Tadeusz Mikutel oraz płk 
dypl. pil. Łukasz Andrzejewski – Popow.

Goście odwiedzili świątynię Ordynariatu, a następnie 
Salę Tradycji, zapoznając się z historią i tradycjami prawo-
sławnego duszpasterstwa wojskowego. Dokonali też wpisu 
w księdze pamiątkowej.

Ks. płk rez. Aleksy Andrejuk oraz ks. mjr Tomasz Paszko 
podczas spotkania zapoznali gości z bieżącą problematyką 
ordynariatu. 

ks. płk. rez. Aleksy Andrejuk



XXVI Piesza Pielgrzymka WojskaXXVI Piesza Pielgrzymka Wojska
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W święto Przemienienia Pańskiego nasza tradycja nakazuje, aby wierni prawosławni przynieśli 
w tym dniu owoce, a nawet warzywa, aby je pobłogosławić. Najczęściej błogosławionym owocem Cerkwi 
greckiej są winogrona.

W dniach 19 – 30 lipca br. w Międzynarodowym Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa 
w Jaworowie pod Lwowem, na terenie Ukrainy odbył się poligon pod kryptonimem „Trzy Miecze 2021”. 

Tradycja błogosławieństwa owoców podczas Tradycja błogosławieństwa owoców podczas 
święta Przemienienia Pańskiegoświęta Przemienienia Pańskiego

Międzynarodowy Poligon w Jaworowie (Ukraina) Międzynarodowy Poligon w Jaworowie (Ukraina) 
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Błogosławieństwo w tym dniu owoców tj. winogron, 
jabłek itp., a także warzyw jest jednym z bardzo pięknych 
zwyczajów naszego Kościoła. Praktyka oznacza ostatecz-
ne przemienienie wszystkich rzeczy w Chrystusie, naszym 
Zbawicielu. „Oznacza ostateczny rozkwit i płodność całego 
stworzenia w Raju Bożego Królestwa Życia, gdzie wszyscy 
zostaną przemienieni przez Chwałę Pana”.

To wczesna tradycja chrześcijańska. W pierwszym tygo-
dniu sierpnia rolnicy zbierali pierwsze owoce swoich letnich 
zbiorów (winogrona, figi itp.) i składali dzięki Bogu. Ofiaro-
wali je Kościołowi do pobłogosławienia, a następnie dawali 
je wiernym obecnym na Boskiej Liturgii jako błogosławień-
stwo dla nich. Owoce te nazywane są „początkami”.

W tekście z VII wieku („Prawa królestwa”) cesarza 
Konstantyna Porfirogenitosa ta tradycja jest wyraźnie opisa-
na: „Cesarz Konstantynopola zbiera ‘początki’ („aparches”) 
w Chalcedonie, gdzie jest wiele winorośli, a potem czeka, 
aż Patriarcha Konstantynopola przybędzie w Święto Prze-
mienienia Pańskiego, aby pobłogosławić owoce i osobiście 
rozdać winogrona wiernym.” Tradycja ta jest przestrzegana 
w różnych częściach Grecji, gdzie uprawia się winogrona.

Święty Jan Chryzostom pisał: „Oracz otrzymuje owoc 
ziemi nie tyle za swoją pracę i pracowitość, ile z dobroci 
Boga, który ten owoc hoduje, bo ani ten, co sieje, ani ten, co 
podlewa, tylko Bóg daje wzrost”.

Winogrona są przynoszone do cerkwi, ponieważ są bez-
pośrednio związane ze Świętą Tajemnicą Eucharystyczną; 
dlatego w modlitwie o błogosławieństwo winogron kapłan 
mówi: „Pobłogosław, Panie, ten nowy owoc winnicy, które-
mu teraz pozwoliłeś dojrzeć z pomocą wiatrów, kropli desz-
czu i ciszy czasu. Niech będzie on dla nas, spożywających 
go, ku radości, a Tobie darem ku oczyszczeniu z grzechów, 
kapłańskim i świętym Ciałem Chrystusa Twego.”

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wierni przynosili 
Kościołowi owoce i plony nowego żniwa: chleb, wino, oliwę, 
kadzidło, wosk, miód itd. Z tych wszystkich ofiar tylko chleb, 
wino, kadzidło, oliwę z oliwek i wosk zanoszono na ołtarz, 
a resztę przeznaczano na potrzeby duchownych i ubogich, któ-
rymi opiekował się Kościół. Ofiary te miały wyrażać wdzięcz-
ność Bogu za wszelkie dobra, ale jednocześnie pomagać słu-
gom Bożym i potrzebującym. Do dziś konsekracja chleba 
i wina, jajek i mleka oraz innego pożywienia jest podtrzy-
mywana poprzez konsekrację artosu (chleba) w cerkwi oraz 
posiłków w domu na Paschę. Poświęcenie kwiatów i gałęzi 
drzew odbywa się obecnie w Niedzielę Palmową, dni Trójcy 
Świętej i Podwyższenia Krzyża Świętego oraz w niedzielę ad-
oracji Krzyża. Ryż z rodzynkami i miodem (kutia) jest używa-
ny jako ofiara podczas nabożeństwa za zmarłych. Prosfora jest 
natomiast przynoszona do cerkwi na proskomidię.

Poznawajmy i doceniajmy tradycję prawosławnych 
chrześcijan, i praktykujmy ją.

o. George D. Konstantopoulos, tłum. Gabriel Szymczak

Poligon zorganizowany został przez Międzynarodową 
Brygadę Litewsko-Polską-Ukraińską w Lublinie. Ćwiczenia 
miały za zadanie ocenić jednostki, które współpracują z mię-
dzynarodową brygadą. „Wielonarodowe ćwiczenia pod do-
wództwem litewsko-polskim na naszym terytorium podkreśla-
ją gotowość naszych partnerów do udzielania pomocy w walce 
z agresorem” – powiedział podczas briefingu dowódca ukra-
ińskich wojsk desantowo-szturmowych gen. Jewhen Mojsiuk. 

„Podczas ćwiczeń zostały stworzone dla żołnierzy bry-
gady wielonarodowej warunki, aby współpracować, uczyć 
się, dzielić się doświadczeniami, a podczas planowania prak-
tycznych etapów działać zgodnie ze standardami NATO. 
Rezultaty ćwiczenia potwierdziły wysoki poziom przygoto-
wania afiliowanych do działań w ramach LITPOLUKRBRIG 
jednostek i sztabu” – zaznaczył na zakończenie gen. Oleksij 
Szandar.



W aktywnej fazie manewrów wojskowych wzięło udział 
ponad 1200 żołnierzy z Polski, Ukrainy i Litwy oraz obser-
watorzy z USA. W dniach 26 – 27 lipca odbył się distingu-
ished visitors day („dzień wybitnych gości”), w którym brali 
udział przedstawiciele wojska oraz władz samorządowych ze 
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102. rocznica powstania Policji102. rocznica powstania Policji
W 102. rocznicę powstania Policji Państwowej Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej 

Bołbot reprezentował arcybiskupa  Jerzego (Pańkowskiego), Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, 
delegata Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ds. duszpasterstwa służb mundurowych, 
na centralnych uroczystościach policyjnych w Warszawie.

Uroczystości rozpoczęły się 20 lipca odsłonięciem 
w Komendzie Głównej Policji tabliczek epitafijnych pole-
głych na służbie policjantów. W czwartkowe popołudnie, 
tj. 22 lipca br., w Cerkwi Katedralnej pw. św. Jerzego 
Zwycięzcy w Warszawie odbyło się nabożeństwo dziękczyn-
ne z okazji Święta Policji.

Uroczystość zorganizowano na terenie Prawosławnego 
Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie zebrali 
się duchowni i przedstawiciele Policji. Do stolicy przyje-
chali prawosławni kapelani wojewódzcy i powiatowi z całej 
Polski. Nabożeństwu przewodniczył kanclerz ordynariatu 
ks. płk rez. Aleksy Andrejuk. Wznoszono modlitwy w in-
tencji Policji, jej funkcjonariuszy, pracowników oraz ich 
rodzin. Wspominano także zmarłego niedawno naczelnego 
kapelana Policji wyznania rzymskokatolickiego ks. Jana 
Kota SAC oraz policjantów ostatnio wpisanych do Księgi 
Pamięci, a także wszystkich, którzy oddali swoje życie na 
służbie. 

Komendanta Głównego Policji reprezentowali jego za-
stępcy: nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Paweł Do-
brodziej oraz nadinsp. Roman Kuster. Obecni byli dyrektorzy 
biur Komendy Głównej Policji, natomiast z Cieszyna przy-
jechał ks. Marek Twardzik, kapelan Policji Duszpasterstwa 
Ewangelickiego.

Po uroczystości wszyscy mogli zwiedzić Salę Trady-
cji Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, gdzie 

przedstawiciele kierownictwa Policji wpisali się do Księgi 
Pamiątkowej.

W środę, 21 lipca na dziedzińcu Belwederu odbyły się 
centralne obchody Święta Policji. W uroczystości udział 
wziął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, 
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, a także kie-
rownictwo polskiej Policji z Komendantem Głównym Po-
licji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem na czele. Podczas 
uroczystości Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje 
generalskie siedmiu policjantom. Po wręczeniu nominacji 
generalskich, prezydent wręczył medale państwowe i re-
sortowe. 

wszystkich trzech państw. Na czele polskiej delegacji stanął 
generał broni Jan Śliwka. W uroczystościach wziął udział 
również Prawosławny Kapelan Brygady – ks. ppłk Jan Kot, 
reprezentujący Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego.

 ks. ppłk Jan Kot
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Kolejnym punktem było wręczenie laureatom konkursu 
„Policjant, który mi pomógł” statuetek oraz listów gratulacyj-
nych, które przekazał Komendant Główny Policji gen. insp. 
Jarosław Szymczyk.

Następnym punktem uroczystości było ślubowanie poli-
cjantów Komendy Stołecznej Policji, które przyjął ich przeło-
żony Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak. 

Uroczystości na dziedzińcu Belwederu zakończyło ode-
granie przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji Marszu „Pol-
ska Policja” oraz defilada Kompanii Reprezentacyjnej Policji.

Główne uroczystości policyjne przed gmachem Komen-
dy Głównej Policji zakończyły się 24 lipca wręczeniem od-
znaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne.

ks. Andrzej Bołbot fo
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Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej w ordynariacieDyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej w ordynariacie
5 sierpnia br. dr Jan Tarczyński, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie, złożył wizytę 

w prawosławnym ordynariacie. 
Arcybiskup Jerzy zaprosił gościa do „świątyni historii 

ordynariatu”, do Sali Tradycji, gdzie odbyła się niezwykle 
podniosła uroczystość. Na wniosek Kapituły POWP, za dzia-
łalność społeczną na rzecz propagowania wartości chrześci-
jańskich, tolerancji międzyludzkiej oraz za zasługi na rzecz 
wdrażania szeroko pojętego ekumenizmu w Wojsku Polskim, 
JE abp Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, uhono-
rował dr. Jana Tarczyńskiego Odznaką Pamiątkową Prawo-
sławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. W czasie wizyty 
abp Jerzy przybliżył Dyrektorowi Centralnej Biblioteki Woj-
skowej historię działalności prawosławnego duszpasterstwa 
w Wojsku Polskim. Następnie dyrektor przekazał na ręce or-
dynariusza oraz ks. płk. rez. Aleksego Andrejuka najnowsze 
wydawnictwa CBW oraz złożył pamiątkowy wpis do kroniki. 

Wizyta zakończyła się w katedralnej świątyni prawo-
sławnego ordynariatu, gdzie arcybiskup Jerzy opowiedział 
o prawosławiu i sprawach bieżących dotyczących życia kate-
dralnej parafii wojskowej w Warszawie. 

diak. ppor. Tomasz Pieczarka 

Nabożeństwu z okazji przypadającej w tym roku 102. 
rocznicy powołania Policji Państwowej przewodniczył ar-
cybiskup lubelski i chełmski Abel w asyście ks. Andrze-
ja Bołbota, naczelnego prawosławnego kapelana Policji, 
ks. Marcina Gościka, kapelana Policji Prawosławnej Diecezji 
Lubelsko-Chełmskiej oraz protodiakona Marka Waszczuka. 

Wojewódzkie obchody Święta Policji w 102. rocznicę powstania Policji Państwowej odbyły się w Lubli-
nie. W poniedziałek, 26 lipca br., Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki, 
a także kadra kierownicza lubelskiego garnizonu wzięli udział w nabożeństwie prawosławnym w intencji 
funkcjonariuszy, pracowników Policji oraz ich rodzin, sprawowanym w Katedrze Przemienienia Pańskiego 
w Lublinie.

Wojewódzkie obchody Święta Policji w LublinieWojewódzkie obchody Święta Policji w Lublinie

W nabożeństwie uczestniczyli m.in.: Komendant Woje-
wódzki Policji w Lublinie, nadinspektor Artur Bielecki, zastępcy 
Komendanta Wojewódzkiego, komendanci miejscy i powiato-
wi, kadra kierownicza KWP, przedstawiciele związków zawo-
dowych, pracownicy cywilni i policyjni emeryci, a także rzym-
skokatolicki kapelan lubelskiej Policji, ks. Bogdan Zagórski.



powołanie, ale także szlachetna misja, wymagająca poświę-
cenia i oddania drugiemu człowiekowi. To właśnie dzięki 
wrażliwości na krzywdę ludzką budowane jest zaufanie oby-
wateli do Policji”.

Słowa podziękowania za współpracę, zrozumienie po-
trzeb i wspieranie działań komendant skierował również 
w stronę obecnych na uroczystości przedstawicieli władz rzą-
dowych i samorządowych. Podkreślił, że efekty tej współpra-
cy widzimy m.in. w postaci tworzenia nowych posterunków 
i komisariatów Policji.

Wyrazem uznania dla poświęcenia i ofiarności funkcjo-
nariuszy jest przyznanie medali, odznaczeń oraz awansów na 
wyższe stopnie. W garnizonie lubelskim nominacje na wyż-
sze stopnie otrzymało łącznie 1268 funkcjonariuszy. 

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obo-
wiązków wynikających z pracy zawodowej, Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył 45 funkcjonariuszy 
i pracowników medalami „Za długoletnią służbę”. W uzna-
niu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeń-
stwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister 
Spraw Wewnętrznych wyróżnił odznaką „Zasłużony Poli-
cjant” 62 funkcjonariuszy. Odznaczeniem uhonorowany 
został także nadinspektor Artur Bielecki – szef lubelskiego 
garnizonu Policji. Minister Sprawiedliwości odznaczył ko-
mendanta Srebrną Odznaką „Za zasługi w pracy peniten-
cjarnej”.

ks. Marcin Gościk 
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„Wznieśliśmy dziękczynną modlitwę, która potrzebna 
jest każdemu z nas, aby wypełnić jak najlepiej swoje po-
słuszeństwo i obowiązki, nie tylko wobec Rzeczypospoli-
tej, ale także wobec własnego sumienia…” – powiedział 
arcybiskup Abel na koniec nabożeństwa. Następnie dodał, 
że „Policja to jest misja człowieka, a policjant jest misjo-
narzem, który służy sprawiedliwości i prawu. Cierpliwość, 
dawanie poczucia bezpieczeństwa drugiemu człowiekowi, 
nadzieja i powołanie to takie cechy funkcjonariusza, któ-
rych posiadanie realizuje policyjny etos”.  Nadinspektor 
Artur Bielecki podziękował hierarsze za otrzymaną z okazji 
święta Policji Częstochowską Ikonę Matki Bożej, a także za 
udzielenie funkcjonariuszom duchowego wsparcia w reali-
zacji policyjnej służby. Nabożeństwo prawosławne w świą-
tyni katedralnej w Lublinie sprawowane było z inicjatywy 
ks. Marcina Gościka. 

Kolejnego dnia, 27 lipca br., wojewódzkie obchody świę-
ta Policji, związane z obchodami 102. rocznicy powstania 
Policji Państwowej, rozpoczęły się w lubelskim garnizonie 
od złożenia wiązanki pod tablicą upamiętniającą poległych 
i pomordowanych policjantów II Rzeczypospolitej oraz ta-
blicą upamiętniającą patrona lubelskiego garnizonu Policji – 
inspektora Tadeusza Tomanowskiego. Hołd oddał Komen-
dant Wojewódzki Policji w Lublinie, nadinspektor Artur 
Bielecki, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Lublinie, inspektor Jerzy Czebreszuk oraz Przewodniczący 
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, aspirant sztabo-
wy Artur Garbacz. 

Następnie o godz. 10.00 w Archikatedrze Lubelskiej 
została odprawiona msza święta w intencji funkcjonariuszy. 
Kolejnym punktem obchodów były uroczystości na placu 
przed siedzibą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 
Zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi 
Wojewódzkiemu Policji w Lublinie, nadinspektorowi Arturo-
wi Bieleckiemu, przez dowódcę uroczystości. Patronat hono-
rowy nad świętem objął Komendant Główny Policji – gene-
ralny inspektor Jarosław Szymczyk.

Wojewódzkie obchody Święta Policji zaszczycili swo-
ją obecnością m.in.: Wicewojewoda Lubelski, Robert Gmi-
truczuk, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Se-
bastian Trojak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublina, Artur 
Szymczyk, a także przedstawiciele organów i instytucji 
współpracujących z Policją, w tym szefowie i dowódcy służb 
mundurowych województwa lubelskiego, kadra kierownicza 
lubelskiego garnizonu Policji, reprezentanci związków zawo-
dowych, kapelani lubelskiej Policji oraz rodziny policjantów 
poległych na służbie.

Przybyli funkcjonariusze oraz zaproszeni goście uczcili 
minutą ciszy pamięć wszystkich policjantów poległych na 
służbie oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji zmarłych 
w wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Nawiązując do obchodów 102. rocznicy powołania Poli-
cji Państwowej, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie 
podziękował funkcjonariuszom za odpowiedzialną i profe-
sjonalną służbę oraz w imieniu kadry kierowniczej złożył 
im życzenia. Jak powiedział: „służba w Policji to nie tylko 
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W niedzielę 18 lipca br., w Głogowie, odbyła się  przysięga żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej. 

Przysięga żołnierzy 16 Dolnośląskiej BrygadyPrzysięga żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady
Obrony TerytorialnejObrony Terytorialnej

Złożyło ją 92 mężczyzn i kobiet. Służbę będą pełnić 
w ramach miejscowego batalionu lekkiej piechoty. Uroczy-
stością przewodził dowódca 16 Brygady płk Artur Barański. 

Głogów od setek lat był miastem garnizonowym, ale 
przysięga Wojsk Obrony Terytorialnej odbyła się tutaj po 
raz pierwszy. Nowo wcieleni żołnierze pochodzą z różnych 
miejsc Dolnego Śląska. O lokalizacji nowego batalionu za-
decydowało dogodne położenie miasta, jak i jego wojsko-
wa przeszłość. Łącznie formacja 16 DBOT ma liczyć na 
Dolnym Śląsku 2 tys. żołnierzy. W imieniu Prawosławnego 
Ordynariatu WP błogosławieństwa nowym żołnierzom 
udzielił (już po raz ósmy) ks. Grzegorz Cebulski z wojsko-
wej Parafii śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu. Obec-
ni na uroczystości włodarze okolicznych gmin i powiatów 
z życzliwością zauważyli, iż teren działania głogowskie-
go batalionu jest zbieżny z lokalizacją licznych parafii 
Prawosławnego Dekanatu Lubinskiego.

ks. Grzegorz Cebulski 

W nabożeństwie uczestniczył Komendant Wojewódzki 
Policji nadinsp. Dariusz Wesołowski, któremu towarzyszyło 
kilkunastu naczelników wydziałów KWP we Wrocławiu oraz 
komendanci komisariatów miasta. Obecny był także Szef 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk. Piotr Rupa.

Od trzech lat w nabożeństwie uczestniczą również 
przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina 
Policyjna 1939” w osobie jej przewodniczącej – Alicji Kluz 
oraz koordynatora inż. Piotra Kacprzyńskiego.  Uroczystość 
zaszczycili swoim przybyciem Państwo Hanna i Antoni Gu-
cwińscy – znani w całej Polsce autorzy emitowanego przez 
38 lat programu „Z kamerą wśród zwierząt”.

Nabożeństwu przewodniczył Naczelny Prawosław-
ny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot, któremu asystował 
ks. Grzegorz Cebulski, kapelan KWP we Wrocławiu. Śpie-
wem posłużył kwartet chóru Ordynariatu WP – „Oktoich”. 

Słowa perykopy ewangelicznej o uzdrowieniu dziesię-
ciu trędowatych i wdzięczności tylko jednego uzdrowionego 
Samarytanina, wraz z moralnymi zaleceniami z listów ap. 
Pawła były kanwą przesłania do zgromadzonych w dniu ich 
święta. Dołączone zostały modlitewne prośby o spokój dusz 
policjantów zmarłych i poległych w bieżącym roku. 

Do życzeń Bożego błogosławieństwa na „długie lata” 
oraz pozdrowień arcybiskupa Jerzego, które przekazał 

ks. Andrzej Bołbot, dołączył podarunek ikony św. Archanioła 
Michała. Został on wręczony nadinsp. Dariuszowi Wesołow-
skiemu. Komendant natomiast w wzniosłych i ciepłych sło-
wach podziękował za duszpasterską obecność w przestrzeni 
służby policyjnej.  

Z okazji policyjnej generalskiej nominacji Komendanta, 
przedstawiciele „RP 1939” wręczyli nominowanemu pamiąt-
kowy ryngraf, natomiast Państwo Gucwińscy obdarowali 
monografią książkową o swojej historii i ich pracy. Dzień 
wcześniej, tj. 26 lipca, komendant otrzymał w podarunku  
zdobioną srebrem ikonę św. wmęcz. Jerzego Zwycięzcy. 
Świąteczne spotkanie zakończyła wspólna agapa. 

ks. Grzegorz Cebulski 
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27 lipca br., w cywilno-wojskowej parafii pw. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu, miało miejsce 
nabożeństwo dziękczynno-wotywne (molebien) w intencji dolnośląskiej Policji. 

Nabożeństwo dziękczynne w intencji dolnośląskiej PolicjiNabożeństwo dziękczynne w intencji dolnośląskiej Policji
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2 sierpnia w parafii prawosławnej w Jacznie na Podlasiu to dzień, kiedy wierni modlitewnie świę-
tują pamięć patrona swojej cerkwi, św Proroka Eliasza. Tego dnia co roku w świątyni gromadzą 
się na wspólnej modlitwie parafianie i pielgrzymi z okolicznych miejscowości.  

75-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacznie75-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacznie

W tym roku to sierpniowe święto 
zbiegło się z rocznicą 75-lecia istnienia 
miejscowej Ochotniczej Straży Pożar-
nej, toteż wśród zgromadzonych liczne 
grono stanowili druhny i druhowie - 
w tym także poczty sztandarowe z Dą-
browy Białostockiej, Nowego Dworu 
i Sidry, a przed cerkwią wyeksponowa-
ne zostały wozy strażackie.

Liturgicznym uroczystościom 
przewodniczył o. archimandryta Ser-
giusz z monasteru w Supraślu – prawo-
sławny kapelan krajowy Państwowej 
Straży Pożarnej, w asyście licznie przy-
byłego duchowieństwa. Podczas Świę-
tej Liturgii z duchowym pouczeniem 
zwrócił się ks. prot. Adrian Charyto-
niuk z Samogródu, który przedstawił 
przykład proroka Eliasza jako godnego 
naśladowania w teraźniejszym trudnym 
czasie, kiedy to susza duchowa zaczyna 
ogarniać otaczający świat. Zachęcał do 
modlitwy, aby wyprosić u Boga krople 
deszczu, rosę Łaski Jego, która napełni 
nasze dusze miłością i pozwoli być lep-
szym człowiekiem.

Po uroczystej procesji, wszyscy 
udali się na nieodległy plac przy remi-
zie OSP, gdzie w ramach uroczystości 
rocznicowych kontynuowano modli-
twę w intencji strażaków i ich rodzin, 
za ich trudną, odpowiedzialną i ofiarną 
służbę Bogu i człowiekowi oraz po-
święcono pamiątkową tablicę. Waż-
nym wydarzeniem było także uhono-
rowanie odznaczeniami zasłużonych 
druhów i druhen. 

Po ceremonii odznaczeń głos za-
brali zaproszeni goście, kierując do 
strażaków życzenia oraz słowa po-
dziękowania i uznania za poświęcenie 
i bohaterstwo podczas akcji ratowni-
czo-gaśniczych, które druhowie stra-
żacy podejmują nie szczędząc sił i czę-
sto własnego zdrowia. Wiele pochwał 
skierowano do proboszcza parafii ks. 
Piotr Hanczaruka, który oprócz bycia 
kapelanem gminnym jest także człon-
kiem OSP w Jacznie, na wielu szko-
leniach nabył odpowiednią wiedzę i 

wykorzystuje ją jeżdżąc do wielu dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych.

Podczas uroczystości obecni byli: 
komendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Sebastian 
Zdanowicz, komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. 
Dariusz Wojtecki, ks. mł. bryg. Woj-
ciech Ejsmont - kapelan wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej, ks. prot. 
Piotr Borowik - prawosławny kapelan 
wojewódzki pożarnictwa, wicestarosta 
powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, 
burmistrz Dąbrowy Białostockiej Ar-

tur Gajlewicz, przewodniczący Rady 
Miejskiej Adam Wojteczko, wójt gmi-
ny Nowy Dwór Andrzej Humienny, 
wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego 
Zarządu OSP Kazimierz Woronowicz, 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP Franciszek Budrowski, 
prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
OSP Antoni Hrynkiewicz, komendant 
gminny OSP Stanisław Kirejczyk, pre-
zes OSP w Jacznie Andrzej Białomyzy 
oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
służb mundurowych.

ks. Piotr Borowik
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Na zdjęciach:
1-2. Otwarcie i poświęcenie Sali Tradycji Prawosławnego Ordynariatu WP (10.06. 2021 r.) 
3-4. Dziękczynienie za 30-lecie formacji Straży Granicznej (15.06. 2021 r.) 
5-6. Nabożeństwo dziękczynne w intencji Policji w POWP (22.07. 2021 r.) 
7-8. Nabożeństwo dziękczynne w intencji dolnośląskiej Policji (27.07.2021 r.) 


