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Sens Postu
Post razem z modlitwą przygotowuje wiernego do 

Krzyża i do Zmartwychwstania. Post ożywia duszę. Uczy 
pożytecznej wstrzemięźliwości, odrzucania niepotrzeb-
nego, drogiego, bogatego, licznego i wyszukanego. 

Jest czymś, być może jedynym, co człowiek może 
ofiarować Bogu. Bóg nie czuje potrzeby naszego postu. 
To my zyskujemy korzyść, poszcząc. Jesteśmy bardziej 
przebudzeni, czuwający, modlimy się lepiej, z większym 
skupieniem, z większą uwagą. Poprzez post pokazujemy 
Bogu, że pragniemy Jego w naszym życiu. 

Post idzie w parze z pokajaniem. Jest to możliwość, 
którą daje nam Bóg po to, abyśmy nakłonili się ku Jego 
ojcowskiej miłości. Post powinien być przestrzegany 
z dobrą chęcią i przyjemnością, nie powinniśmy robić 
tego rutynowo, z oschłym sercem, tak jakbyśmy wykony-
wali jakieś zwykłe, powierzone nam zadanie. 

Przynośmy post Bogu jako dar od serca. Nasi praro-
dzice utracili Raj poprzez łakomstwo. Niech post z powro-
tem zaprowadzi nas do Raju. Niech post nie ogranicza się 
tylko do wstrzemięźliwości od pewnych potraw, ale niech 
będzie również powstrzymaniem się od naszych słabości 
i namiętności. Niech będzie punktem zwrotnym, prowa-
dzącym do zjednoczenia się z prawdziwym Bogiem. 

Post przynosi nam czystość, nienawiść do grzechu 
i pokajanie. Post nie jest sam w sobie celem, ale środ-
kiem do celu, którym jest spotkanie z Bogiem. 

Prawdziwym postem, według świętego Bazylego 
Wielkiego, jest oddalenie się od zła, poskramianie na-
szego języka, ucieczka od gniewu i od naszych złych 
zachcianek (…). 

W naszych trudnych czasach post niech idzie razem 
z modlitwą, wstrzemięźliwością i miłością. Wtedy będzie 
miał sens i wartość.

Mnich Mojżesz Hagioryta 
Tłum. Piotr Sterlingow

3 sierpnia 1945 ks. Józef, wskutek opu-
stoszenia parafii, przenosi się na stałe 
do Chełma i składa prośbę o przyjęcie 
go w skład kleru chełmskiej cerkwi, co 
też uczyniono, nadając mu status du-
chownego nadetatowego. 

Z dniem 1 sierpnia 1947 r., decyzją 
metropolity Dionizego, mianowany zo-
staje na stanowisko proboszcza parafii 
św. Jana Teologa w Chełmie, które to 
stanowisko piastuje do roku 1954, do 
momentu przejścia w stan spoczynku. 

Ksiądz Józef Dyńko-Nikolski 
zmarł 12 listopada 1969 roku  w wie-
ku 91 lat. Jego ciało spoczęło w grobie 
obok żony (matuszki) i córki na prawo-
sławnym cmentarzu przy ulicy Lwow-
skiej w Chełmie. 

ks. Wiesław Skiepko 

w miejscowości Krupe, w powiecie 
krasnostawskim. 

Po objęciu parafii w Krupem, mimo 
przejścia na emeryturę, ks. Dyńko-Ni-
kolski nie rozstaje się z mundurem ofi-
cera Wojska Polskiego, który stanowi  
jego codzienny, oficjalny ubiór, podkre-
ślający tym samym lojalność i oddanie 
Państwu Polskiemu; posługuje się rów-
nież pieczęcią Emerytowany Dziekan 
Wojskowy Wyznania Prawosławnego. 
W szkołach naucza młodzież religii 
w języku polskim, w tymże języku gło-
si kazania i komunikuje się z powierzo-
ną mu społecznością parafialną. 

We wszystkich formularzach służ-
bowych, czy też obszernie prowadzonej 
korespondencji zawsze podkreślał, że 
jest osobą prawosławną narodowości 
polskiej i obywatelstwa polskiego. 

Codzienne duszpasterskie obo-
wiązki łączy z obowiązkami nauczy-
ciela religii prawosławnej dla uczniów 
szkół niższych i średnich, dojeżdżając 
do Lublina. Posługę tę niesie do końca 
sierpnia 1939 roku. 

W tym samym czasie spod jego 
ręki wychodzą – Prawosławny Modli-
tewnik w języku polskim i w języku 
ukraińskim – „Służba Boża dla mirian 
i Katichizis”. Pisze również szereg 
artykułów zamieszczanych w  prawo-
sławnej i nie tylko prasie religijnej. 

W okresie okupacji hitlerowskiej 
za swoje poglądy polonofilskie niejed-
nokrotnie przecierpiał, jak wspomina 
w swoim liście, szykany, oszczerstwa, 
grzywny, prześladowania, niemal do 
wyroku śmierci. 

W roku 1944, decyzją Arcybiskupa 
Chełmskiego i Podlaskiego Hilariona 
(Ohijenko), w uznaniu zasług nagrodzo-
ny zostaje nagrodą cerkiewną – mitrą. 

Wskutek przymusowych przesie-
dleń ludności ukraińskiej wyznania 
prawosławnego do ZSRR w 1945 roku, 
które dotknęły również powiatu kra-
snostawskiego – niemal cała ludność 
parafii w Krupem została wysiedlona 
– pozostały jedynie te osoby, które od 
dawna deklarowały swą polską narodo-
wość. 

Cerkiew w Krupem, o identycznej 
architekturze jak i świątynia w Sława-
tyczach, w 1946 roku przekazana zo-
stała Kościołowi rzymskokatolickiemu. 

ks. Dyńko-Nikolski u schyłku życia

Cerkiew w Krupem, obecnie kościół rzymskokatolicki MB Częstochowskiej
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Drodzy Ojcowie, Bracia i Siostry!

mógł narzekać na nawał pracy, na czas 
spędzony w podróży, czy też na brak 
okazji do modlitwy, w głównej mierze 
tej domowej. 

Minął rok. Pandemia nadal trwa. 
Nie znamy jej jeszcze do końca, ale 
przyzwyczailiśmy się do tego, że jest 
i ogranicza nasze życie. Jak tylko lu-
zowano obostrzenia, ludzie gremialnie 
wychodzili na zewnątrz. Chcieli odre-
agować. To jednak często wymykało 
się spod kontroli. I znowu wracaliśmy 
do punktu wyjścia. Kiedy ponownie 
zamykano poszczególne obszary życia 
społecznego, wielu apelowało o soli-

W ubiegłym roku, dokładnie w śro-
dę Pierwszego Tygodnia Wielkiego Po-
stu, stwierdzono i ogłoszono w naszym 
kraju pierwszy przypadek zakażenia 
koronawirusem. Każdego następnego 
dnia pojawiały się kolejne przypadki, 
które zaczęły się najpierw dziesiątko-
wać, a później zamieniać w setki, ty-
siące i dziesiątki tysięcy. Pożegnaliśmy 
wielu naszych braci i sióstr. Za ten rok 
umarło też niemało kapłanów. Wszyscy 
oni przegrali walkę z podstępnym wi-
rusem. Nasze świątynie odczuły pustkę 
obecności wiernych, a Wielki Tydzień 
i Paschę świętowaliśmy w obawie 
o naruszenie niezwykle dotkliwych 
obostrzeń sanitarnych, przy udziale 
zaledwie kilku osób. Sytuacja to bez 
precedensu i oby nigdy więcej się nie 
powtórzyła.  

Z powodu epidemii, a później już 
światowej pandemii, odwołano prawie 
wszystkie zaplanowane uroczystości 
państwowe i lokalne. Nasze spotkania 
i plany obróciły się wniwecz. Wcze-
śniej, nie jeden raz, jako społeczeń-
stwo, bezrefleksyjnie wołaliśmy o pra-
wo do wolności, a w jednym mgnieniu 
oka niewidzialny Covid-19 ograniczył 
je tylko do możliwości wizyty w apte-
ce i sklepie spożywczym. Pascha przy-
niosła nam jednak niezwykłą radość, 
ponieważ już w Światły Paschalny 
Poniedziałek poluzowano obostrzenia, 
a liczba wiernych w naszych cerkwiach 
uległa zwiększeniu. I chyba nie było ta-
kich wśród nas, którzy by z tego powo-
du nie dziękowali Bogu – Chrystusowi 
Zmartwychwstałemu. Wszakże czas 
izolacji i lockdown-u był przekornie 
czasem wyjątkowego postu. Nikt nie 

darne zamknięcie także świątyń, traktu-
jąc je jedynie po ziemsku. „Skoro za-
myka się galerie handlowe, to z jakiej 
racji nie robi się tego samego z kościo-
łami, cerkwiami” – wołano z różnych 
stron. W tym wszystkim nie chodzi 
o brak sprawiedliwości, tylko o spro-
wadzanie Domu Bożego do rangi 
obiektów tylko bytu ziemskiego. 

Bracia i Siostry! 
Gdzie jest nasza wiara? Gdzie jest 

nasze pragnienie życia wiecznego? 
Gdzie jest w końcu nasze chrześci-
jaństwo, które tak lekko deklarujemy 
wszem i wobec? Gdzie nasze oparcie 
w sile sakramentów, a przede wszyst-
kim w misterium liturgii?  Musimy 
wiedzieć, że przystępujemy do św. Eu-
charystii przede wszystkim po to, aby 
żyć wiecznie. Ile razy bezrefleksyjnie 
mówiliśmy: „Chciałbym umrzeć na 
Paschę! Chciałbym umrzeć zaraz po 
tym, jak się wyspowiadam i przyjmę 
Ciało i Krew Chrystusa!”. A tutaj, na-
gle zaczęliśmy się obawiać, czy aby 
Ciało i Krew Chrystusa nie wyrządzą 
nam krzywdy, zakażając nas koronawi-
rusem. Uciekaliśmy się także do prze-
sądów i zabobonów, które miały nas 
uchronić przed wirusem. W zamian za 
ślepe wypełnianie pseudochrześcijań-
skich zaleceń, mieliśmy otrzymać bu-
for przed zakażeniem. Nie była nam do 
tego potrzebna ani modlitwa, ani post, 
ani opamiętanie. 

Można byłoby się bez końca bi-
czować za podobne sytuacje. Jedno jest 
jednak pewne. Pandemia nie spadła na 
nas bez powodu. Jaki jest to powód nie 
wiemy, ale na pewno powinniśmy wie-
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dzieć, że coraz bardziej przekraczamy 
dozwolone granice. I to we wszystkim! 
Nawet jeśli nie Bóg, to otaczająca nas 
przyroda ma prawo powiedzieć nam 
„Dość!”. Nie szanujemy Boga, w czło-
wieku nie widzimy bliźniego, nie sza-
nujemy przyrody, potrafimy okrutnie 
krzywdzić niewinne zwierzęta. Wszyst-
ko wokół woła do nas o opamiętanie, 
tylko nie my sami. My chcemy za to 
decydować o wszystkim, mieć rację 
we wszystkim i żądać jej uznania od 
wszystkich, także i od Boga.

Dzięki Bogu są wśród nas prawdzi-
wi bohaterowie. To nasi lekarze, pielę-
gniarki, salowe, mundurowi, żołnierze, 
wolontariusze i ludzie dobrej woli. Oni 
często mają prawdziwy powód, aby 
zamienić post na ich tytaniczną pracę. 
To także kapłani, którzy nas wspierają 
w tym trudnym okresie. 

Ojcowie, Bracia i Siostry!
Nadchodzi znów czas wyjątkowy. 

Okres Wielkiego Postu jest bowiem 
porą duchowej wiosny i nadziei. Św. 
Grzegorz Palamas zwraca naszą uwagę 
(Homilia IV), że dzięki czterdziesto-
dniowemu postowi prorok Mojżesz sta-
nął z Bogiem „twarzą w Twarz”, a nie 
tylko enigmatycznie. Rozmawiał z Nim, 
tak jak człowiek rozmawia z przyjacie-
lem. Dowiedział się od Boga tego, cze-
go miał nauczyć innych. Wszystko to 
poprzedził jednak skrajny i bezwzględ-
ny post. To samo widać na przykładzie 
proroka Eliasza, który po czterdziestu 
dniach postu ujrzał Boga na górze, prze-
nikając przez izraelską wizję ognia, bo 
ujrzał Go jako Aurę. Wszyscy pozostali 
prorocy i święci stali się takimi, jakich 
ich znamy, właśnie dzięki zmaganiom, 
wysiłkowi i postowi. 

Cerkiew prawosławna jest tak bar-
dzo bogata w mądrość, która oferuje 
człowiekowi post jako drogę do oczysz-
czenia i spotkania z Bogiem. Spójrzmy 
na wielkopostne nabożeństwa, na ich 
bogactwo, na przenikliwość, na nie-
powtarzalną trafność oceny człowieka 
i jego problemów, na duchowe środki 
terapeutyczne, które daje naszym du-
szom. Wsłuchajmy się w nasz przepięk-
ny wielkopostny śpiew, poczujmy kli-
mat modlitwy i pokłonów. Jeśli chcemy 
dodatkowo poprawić swoje duchowe 
samopoczucie, zwiększmy nasz domo-

wy wysiłek modlitewny. Niech każdy 
spróbuje wczytać się w psalmy, w ka-
nony wielkopostne. Żyjemy w czasach, 
kiedy nawet na nasz telefon komórkowy 
możemy pobrać wszystkie księgi litur-
giczne, w tym Postny Triodion. Nie ma 
dla nas usprawiedliwienia, że nie mo-
gliśmy kupić, zdobyć czy wypożyczyć 
świętych ksiąg do modlitwy. Wszystko 
to jest w naszym zasięgu i na wycią-
gnięcie ręki. Oto bowiem czas na praw-
dę – na prawdę o nas samych! 

Wybaczywszy sobie nawzajem 
wszelkie winy, przystąpmy odważnie 
do tego świętego okresu. Pokochajmy 
post, bo to nasz prawdziwy przyjaciel 
i zwiastun nieziemskiej radości wy-
nikającej ze spotkania z Bogiem. Kto 
bowiem nie przeżył postu, nie będzie 
umiał cieszyć się Paschą. On ją może 
spotka i „odświętuje”, ale nie poczu-
je tego, co daje Wielki Post, a przede 
wszystkim Wielki Tydzień. 

Szatan jednak niezwykle boi się po-
stu, bo to przecież bicz, który go przepę-
dza. Będzie zatem czynił wszystko, aby 
nas zniechęcić do postu. Będzie nam 
podsuwał myśli, że post jest pozbawiony 
sensu i treści. Że jest za długi, za suro-
wy, za bardzo męczący i nudny. Że jest 
reliktem przeszłości, a nawet że szkodzi 
naszemu zdrowiu. Kiedy to wszystko 
okaże się nieskuteczne, zacznie nam 
podsuwać myśli, że nasz post jest wy-
jątkowy, że powinniśmy go pokazywać 
i o nim mówić. Szatan ma bowiem tyl-
ko jeden cel – zaszkodzić naszej duszy. 
Dlatego, będzie próbował albo nas znie-
chęcić do postu, albo wzbudzić w nas 
mniemanie o sobie, jako osobach po-
szczących. Ukrywajmy nasz post przed 
innymi, ale najbardziej ukrywajmy 
go przed samym sobą. Post jest cnotą, 
a prawdziwa cnota nigdy się opłaca 
w tym świecie. Dlatego właśnie, żeby 
była ona wartościowa, to należy ją skru-
pulatnie ukrywać. 

Ojcowie, Bracia i Siostry,
Pozdrawiam Was w sposób szcze-

gólny z okazji Wielkiego Postu. Mam 
nadzieję, że każdy z nas wykorzysta 
ten czas maksymalnie. Nie popadajmy 
w lenistwo i zwątpienie. Bóg jest Wielki 
i chce spotkania z każdym z nas. Cer-
kiew nigdy nie nawołuje do zmiany 
ogółu, wspólnoty, społeczeństwa. Ona 

zawsze apeluje indywidualnie do każde-
go człowiek z osobna. Jeśli zmienia się 
nawet jeden z nas, to zmienia się i spo-
łeczeństwo, a w konsekwencji umacnia 
się nasza wspólnota. A jeśli więcej niż 
jeden, to wtedy modlitwa staje się jesz-
cze bardziej silniejsza. Wtedy Bóg lituje 
się też nad wszystkimi, mając upodoba-
nie w wołaniu tych nielicznych, którzy 
doznali już przemiany.  

Życzę Wam z serca Bożego błogo-
sławieństwa i wielu sił na nadchodzą-
cy post. Nawet jeśli cały świat będzie 
mówił, że post jest reliktem, jedynie 
symbolem i przeżytkiem, to my głębo-
ko wierzmy, że jest on sensem, treścią 
i nadzieją naszego życia. 

Zgodnie z naszą cerkiewną tra-
dycją, ale i w poczuciu duchowej po-
trzeby, proszę Was o szczere wyba-
czenie wszystkich moich grzechów 
i przewinień, które popełniłem wobec 
Was świadomie bądź nieświadomie. 
Wszystkich wiernych diecezji proszę 
o wybaczenie dla mnie i dla całego du-
chowieństwa. Wam również niech Bóg 
wybaczy i obdarzy Swą łaską. 

Niech wybrzmi zatem nasze sło-
wiańskie: „Prostitie mi i nam hresz-
nym. I Wam da prostit Gospod!”

Niech Bóg pozwoli nam dopłynąć 
wielkopostną łodzią do paschalnej, 
radosnej Przystani, gdzie powita nas 
Powstały ze zmarłych Zbawiciel Jezus 
Chrystus, Któremu chwała i cześć na 
wieki wieków. Amen 

Oddany Wam w Bogu
+Jerzy

Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy
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Wielka podróżWielka podróż
Gdy ostrze zimy przecina luty i początek marca, ich dłu-

gie ciemności i zimne noce, prawosławni wiedzą, że ta pora 
roku jest zwiastunem Wielkiego Postu, tej uroczystej, pięknej 
40-dniowej podróży ku śmierci i zmartwychwstaniu nasze-
go Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Z niecierpliwością 
oczekujemy tej wielkopostnej podróży i tego, co nas czeka 
na końcu naszej duchowej wyprawy – „Święta świąt”, tego 
wielkiego dnia Paschy, w którym głosimy: Chrystus powstał 
z martwych, śmiercią podeptał śmierć. Świętujemy to, że 
Chrystus zmienił śmierć ze straszliwej ostateczności w cu-
downe przejście do życia wiecznego. Wielki Post jest wiel-
kim darem, który Kościół dał nam, aby pomóc nam przygo-
tować się na radość, która ma nadejść.

Wielki Post to czas przygotowań. Jak więc Kościół po-
maga nam w przygotowaniach? Daje nam czas na przygoto-
wanie się do przygotowania! Seria niedziel poprzedzających 
Wielki Post poucza nas, co powinniśmy zabrać ze sobą w na-
szą wielkopostną podróż. Nauki Ewangelii na cztery niedzie-
le poprzedzające Wielki Post mówią nam, co musimy nieść 
w naszym „duchowym bagażu”, jeśli mamy nadzieję do-
świadczyć wszystkiego, co może nam pokazać i czego może 
nas nauczyć podróż wielkopostna.

Nasze przygotowania rozpoczynają się w niedzielę o cel-
niku i faryzeuszu. Czytanie Ewangelii (Łk 18, 10-14) mówi 
o dwóch ludziach, którzy przyszli się modlić. Jeden, faryze-
usz, jest bardzo dumny ze swojej religijności, czyni wielki 
pokaz swej pobożności. Drugi człowiek, poborca podat-
ków, nawet nie podnosi głowy, kiedy się modli, ale bije się 
w piersi, prosząc Boga o przebaczenie, jemu – grzesznikowi. 
Chrystus zapewnia nas, że to celnik, a nie człowiek religijny, 
wraca do domu bardziej usprawiedliwiony. Co takiego posia-
da celnik, czego nie posiada faryzeusz? Czego nas uczono, 
co jest potrzebne na naszej wielkopostnej drodze? Odpowie-
dzią jest pokora. Nasz post, jałmużna i chodzenie do cerkwi 
nic nie znaczą, jeśli będziemy się nimi zajmować w poczuciu 
dumy. Jeśli ukorzymy się przed Bogiem, zostaniemy wywyż-
szeni podczas Wielkiego Postu; jeśli wywyższymy się przed 
ludźmi, na końcu naszej wielkopostnej podróży wrócimy do 
domu gorsi, niż gdy zaczęliśmy.

W drugą niedzielę przygotowań do Wielkiego Postu 
słyszymy historię o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32). 
Piękna historia o niewdzięcznym synu, który odbiera to, 
co uważa za swoje, porzuca miłość i bezpieczeństwo domu 
ojca, a wreszcie marnuje wszystko, co ma, poprzez rozrzut-
ne życie. Przez cały czas jego kochający ojciec czeka i wy-
patruje powrotu syna. Żyjąc jak zwierzę, syn opamiętuje się 
i wraca do domu ojca. Jego ojciec przyjmuje go, wybacza 
i przywraca mu jego status – to doskonały przykład bez-
warunkowej miłości. Opamiętując się, syn żałuje za swój 
grzech i wraca do ojca.

I tak Kościół uczy nas drugiej części „bagażu duchowe-
go”, niezbędnej do pokuty na drodze wielkopostnej. Każdego 
roku Wielki Post jest dla nas czasem pokuty i powrotu do 
domu naszego Ojca. Podobnie jak syn z opowieści, w naszej 

arogancji staramy się prowadzić nasze życie poza domem na-
szego niebiańskiego Ojca, co ostatecznie prowadzi do znisz-
czenia. Serce zatwardziałe, serce pozbawione chęci powrotu 
do domu ojca, nie może otrzymać błogosławieństw wielko-
postnej drogi.

W trzecią niedzielę przygotowań dochodzimy do niedzie-
li Sądu Ostatecznego. W Ewangelii (Mt 25, 31-46) słyszymy 
o tym wielkim i strasznym dniu, kiedy Chrystus powróci 
w Swojej chwale, a sprawiedliwi i nieprawi zostaną oddziele-
ni i otrzymają sprawiedliwą nagrodę za swoje lepsze lub gor-
sze czyny. Co oddziela przeznaczonych do wiecznej chwały 
od skazanych na wieczną karę? Chrystus mówi nam: Byłem 
głodny i daliście Mi jeść, byłem spragniony i napoiliście 
Mnie, nagi i odzialiście Mnie, zachorowałem i odwiedziliście 
Mnie, w więzieniu byłem i przyszliście do Mnie.

Sądzeni pytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię i uczynili-
śmy tak? Chrystus odpowiada: Cokolwiek uczyniliście jed-
nemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście. 
W sercu chrześcijańskiego przesłania jest miłość – miłość 
wcielona. Miłość Chrystusa do nas jest wcielona. W Swojej 
miłości do nas przyjął ciało i umiłował nas, czyniąc to, co 
jest konieczne dla naszego zbawienia. Tak więc nasza miłość 
także musi być wcielona. Nie możemy kochać naszych braci 
po prostu słowami, ale musimy ich kochać naszymi czynami 
wobec nich. Miłość wcielona – to właśnie niesiemy ze sobą 
przez całą drogę wielkopostną.

Wreszcie, w dniu poprzedzającym Wielki Post, przy-
chodzimy na Niedzielę Przebaczenia. W czytaniu Ewangelii 
(Mt 6, 14-21) Chrystus ostrzega nas, że jeśli odmówimy in-
nym przebaczenia, my sami go nie otrzymamy. To ostatni akt 
naszego przygotowania do Wielkiego Postu. Albowiem jeśli 
nie przebaczymy, nasza podróż zabierze nas donikąd.

Pokora, pokuta, miłość wcielona i przebaczenie – oto, co 
musimy nieść w sobie na naszej wielkopostnej drodze, jeśli 
chcemy otrzymać całą radość i błogosławieństwo naszego 
paschalnego przeznaczenia.

o. Stephen Rogers, tłum. Gabriel Szymczak 
za: Antiochian Orthodox Christian Archdiocese

of North America
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Mice oraz gen. broni pil. Janowi Śliwce. Jest to symboliczny 
dowód uznania za wsparcie i wyraz wdzięczności – zazna-
czył prawosławny ordynariusz. 

Zwracając się do zebranych, a nade wszystko do ks. płka 
Aleksego i Jego Rodziny, gen. Jarosław Mika podkreślił, że 
trudno znaleźć słowa wdzięczności i uznania za tę sumienną 
i ofiarną służbę wojskową. Życząc niesłabnącej energii zwró-
cił uwagę, że żołnierzem i kapłanem jest się do końca życia. 

Już tydzień wcześniej, 4 lutego, w siedzibie Dowództwa 
Generalnego RSZ zasłużonemu duszpasterzowi za wytrwałą 
i sumienną służbę osobiście podziękował generał Jarosław 
Mika, życząc zdrowia oraz pomyślności w dalszej posłudze 
kapłańskiej. Księdza pułkownika pożegnał również „Marsz 
Pierwszej Brygady”, odegrany w wyjątkowej akordeonowej 
aranżacji, a uroczystość zakończyła się wpisem do Księgi Pa-
miątkowej Dowództwa Generalnego RSZ.

Przez prawie 27 lat swojej służby wojskowej, ks. Aleksy  
dał się poznać jako znakomity i pełen optymizmu kapelan, 
a także jako empatyczny człowiek. W codziennej służbie 
był bardzo zaangażowany w sprawy dowództwa i ordynaria-
tu. Pełniąc funkcję Zastępcy Prawosławnego Ordynariusza 
Wojskowego, zawsze znajdywał czas na rozmowę ze swoimi 
podwładnymi, jak również chętnie służył dobrą radą oraz po-
mocą.

W imieniu całej kadry POWP jeszcze raz dziękujemy 
ks. płk. Aleksemu Andrejukowi za wszystkie lata służby, ży-
cząc Mu wielu chwil wypełnionych spokojem, optymizmem 
oraz radością, a także realizacji zamierzonych planów. Niech 
Wszechmocny Bóg zachowa Księdza w dobrym zdrowiu na 
długie i dobre lata. 

Marta Łuksza 
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Pożegnanie z mundurem ks. płk. Aleksego AndrejukaPożegnanie z mundurem ks. płk. Aleksego Andrejuka
Księże, Twoja cicha, ale zawsze aktywna i pokorna praca, często znosząca wiele trudności, zawsze przynosiła 

plony – zaznaczył abp Jerzy, zwracając się do dotychczasowego swego zastępcy – ks. płk. mitrata Aleksego 
Andrejuka podczas uroczystości Jego „pożegnania z mundurem”.  
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12 lutego br., w wojskowej świątyni katedralnej 
pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie, zostało odprawio-
ne dziękczynne nabożeństwo w intencji ks. płk. Aleksego 
Andrejuka oraz Jego Rodziny. 

Zaraz po gromkim śpiewie polichronionu, ze słowem 
zwrócił się Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Arcybi-
skup Jerzy wyraził swoją ogromną wdzięczność ks. płk. Alek-
semu za kilkudziesięcioletnią pracę na rzecz prawosławnego 
ordynariatu i Kościoła prawosławnego. Podkreślił Jego nie-
oceniony wkład i zaangażowanie oraz wręczył Mu pamiątko-
wy ryngraf z wizerunkiem św. Jerzego. Zaznaczył również, 
iż ks. Aleksy nadal pozostanie pracownikiem POWP.  

Po 26 latach i 10 miesiącach służby jako kapelan wojsko-
wy nadszedł dziś czas, by powiedzieć: dziękuję za całą służbę 
żołnierską – mówił ks. płk Aleksy Andrejuk, Prawosławny 
Dziekan Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 
Zastępca Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, roz-
stając się z zawodową służbą wojskową w Siłach Zbrojnych 
Rzeczypospolitej. 

Ksiądz płk Aleksy, w pierwszej kolejności, podziękował 
Wszechmogącemu Bogu za prawie 27-letnią służbę jako ka-
pelana wojskowego w mundurze polskiego oficera. Następ-
nie popłynęły słowa podziękowania w kierunku obecnego 
ordynariusza – abp Jerzego, jak również byłych przełożo-
nych. Odchodzący z zawodowej służby wojskowej duchow-
ny wyraził swoją wdzięczność i uznanie wszystkim tym, 
z którymi miał możliwość jakiejkolwiek współpracy oraz 
tym, których spotkał na swojej dotychczasowej drodze. 
Podziękował wszystkim za lata dobrej współpracy, przy-
chylność, a także pomoc w realizacji różnych służbowych 
przedsięwzięć. Ogromne słowa wdzięczności skierował do 
najbliższych: żony (matuszki) Ludmiły, syna Dymitra oraz 
córki Kseni, wręczając im symboliczne bukiety kwiatów. 

Uroczystość zgromadziła wielu dostojnych gości, m.in.: 
Dowódcę Generalnego RSZ generała Jarosława Mikę wraz 
z pierwszym zastępcą gen. broni pil. Janem Śliwką, Inspek-
tora Wojsk Lądowych gen. dyw. Macieja Jabłońskiego, In-
spektora Rodzajów Wojsk gen. dyw. Sławomira Owczarka, 
Inspektora Szkolenia gen. dyw. Marka Sokołowskiego, Rek-
tora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. 
pil. dr. inż. Krzysztofa Cura, Dowódcę 3. Brygady Rakieto-
wej Obrony Powietrznej gen. bryg. Kazimierza Dyńskiego, 
płk. Mirosława Kalinowskiego, który  reprezentował Szefa 
Sztabu Generalnego. W tak ważnym dniu nie zabrakło ka-
dry prawosławnego ordynariatu oraz przedstawicieli bratnich 
duszpasterstw wojskowych, najbliższej rodziny i przyjaciół 
ks. Aleksego. 

To była także dobra okazja do wręczenia odznaki pamiąt-
kowej Prawosławnego Ordynariatu WP gen. Jarosławowi 



7

Szkolenie (on-line) z zakresu etyki funkcjonariusza SG Szkolenie (on-line) z zakresu etyki funkcjonariusza SG 
z inspiracjami biblijnymi Ewangelii z inspiracjami biblijnymi Ewangelii 

wg. św. ap. i ew. Mateuszawg. św. ap. i ew. Mateusza
„Kto, jak nie św. ap. Mateusz, au-

tor pierwszej księgi zbioru Pism Nowe-
go Testamentu, może dać nam większą 
inspirację w codziennych naszych służ-
bowych zmaganiach jako funkcjona-
riuszy państwowych? Kto, jak nie on, 
rozpoznał w Jezusie Chrystusie Boga 
i Zbawiciela, poprzez swoje powołanie, 
które niósł względem państwa – jako 
„funkcjonariusz publiczny”. Widzimy, 
że Bóg napełnia Wszystko i Wszyst-
kich, działa tam, gdzie chce. Wszędzie 
i we Wszystkim, dla nikogo nie zamy-
ka drogi zbawienia. Powiedzmy więcej, 
nawet na początku poprzez dopuszcze-
nie zła chce, aby zadziało się dobro. 
Tylko od naszej wolnej woli zależy, 
czy zechcemy w odpowiednim czasie, 
miejscu czy sytuacji życiowej pójść za 
Nim, tak jak to uczynił ap. Mateusz. 

W tym trudnym dla każdego z nas 
czasie, w okresie pandemii, która nie-
których paraliżuje, innych zmienia, po-
zwólcie, że w oparciu o Pismo Święte, 
które jest drogowskazem dla każdego 
chrześcijanina, podzielę się krótką re-
fleksją życiową, a może jak kto chce 
– moralno-etyczną” – mówił ks. Adam.

„Jednym z pierwszych kierunków, 
jaki wyznacza nam Ewangelia, jest 
to wołanie, by czuwać i strzec naszej 
duszy, aby szatan nam jej nie ukradł. 
Mamy obserwować świat, aby widzieć, 
co nadchodzi.  Takie czuwanie to bar-
dzo ważne polecenie. Apostoł Paweł 
wiedział, co czeka chrześcijan jego 
czasów, więc nakazał czuwać i trwać 
w wierze. 

Moglibyśmy zapytać: to co, mamy 
czekać na męczeństwo, aby to wie-
dzieć? Nie, potrzebujemy odwagi, aby 
żyć jako chrześcijanie, potrzebujemy 
odwagi, aby dawać świadectwo naszej 
wiary nie naruszając jej prawd, żyć 
tak, aby inni mogli zobaczyć prawdzi-
wą wiarę. To się wydarzy wtedy, gdy 
świat będzie stawał się bardziej świec-
kim, wtedy będziemy mogli stanąć sam 
na sam z naszą odwagą, zmierzyć się 
z nią, zamanifestować ją w stosunku do 

samego siebie oraz zobaczyć, jaka na-
prawdę ona jest. Zobaczyć całą prawdę 
o sobie w zwierciadle swojej duszy. 

Brak siły duchowej osłabia naszą 
odwagę. Witalne siły dla wzmocnie-
nia naszego życia duchowego możemy 
czerpać tylko z lektury Pisma Święte-
go. „Źródła wody żywej”, jakim jest 
Chrystus. Kto napije się wody, którą Ja 
mu dam, nie będzie pragnął na wieki 
(J 4,14). 

Wreszcie  miłość, która jest począt-
kiem i końcem. Miłość to – Bóg, Który 
schodzi na ziemię, aby wypełnić Swe 
służebne posłannictwo w skali zbawie-
nia całego świata, aby wypełnić Swą 
służebną rolę w stosunku do człowieka. 
W słowach Ewangelii daje nam  przy-
kład naszego służebnego posłannictwa 
względem drugiego człowieka. Nasze-
go posłannictwa w budowaniu zbawie-
nia ludzkości całego świata, a tym sa-
mym i każdego z nas z osobna. 

Niniejszym chciałbym podzięko-
wać wszystkim uczestnikom naszego 
szkolenia  z etyki funkcjonariusza SG, 
wspólnego przedsięwzięcia trzech de-
kanatów SG, którego końcowym ele-
mentem był konkurs ze znajomości 
Ewangelii wg. św. Mateusza. Chciał-
bym podziękować też tym wszystkim, 

którzy zadeklarowali swój udział, jed-
nak z różnych życiowych powodów nie 
mogli w nim uczestniczyć” – podsumo-
wał ks. ppłk SG Adam Weremijewicz.

Do szkolenia zgłosiło się 148 osób, 
a w jego finalnym elemencie, konkur-
sie biblijnym, który odbył się 1 grud-
nia 2020 r. uczestniczyło 115 osób. 
Pytania opracowane zostały przez trzy 
dekanaty Straży granicznej (45 py-
tań). Prawidłową odpowiedź należało 
wybrać spośród trzech wariantów  su-
gerowanych odpowiedzi. O wysokim 
poziomie przygotowania uczestników 
szkolenia świadczy zdobyta punktacja. 
Mianowicie 4 uczestników osiągnęło 
maksymalną ilość punktów 45 (2 osoby 
z NbOSG, 1 osoba z KaOSG  i 1 osoba 
z MOSG). 43 punkty uzyskało 4 uczest-
ników konkursu (2 osoby z COSSG 
w Koszalinie, 1 osoba z CSSG w Kę-
trzynie i 1 osoba z KaOSG). Konkurs 
w systemie on-line mógł się odbyć dzię-
ki specjalnemu programowi, opracowa-
nemu przez informatyków SG, których 
pracę koordynował mjr SG Wojciech 
Szyszka. Pozwoliło to na szybką we-
ryfikację odpowiedzi konkursowiczów 
i wyłonienie zwycięzców.

 
Uczestnicy o szkoleniu i konkursie:

Szanowni Państwo, 
dziękuję za możliwość udziału 

w szkoleniu z zakresu etyki oraz w kon-
kursie biblijnym, podsumowującym 
ww. szkolenie. Po otrzymaniu infor-
macji e-mail dotyczącej ww. szkolenia, 
zgłosiłam się jako osoba zaintereso-
wana, by uczestniczyć w tym szkoleniu 
oraz w konkursie biblijnym kończącym 
szkolenie. W mojej ocenie szkolenie 
miało bardzo pozytywny wydźwięk. 
Poza działalnością służbową warto 
przeczytać coś pozytywnego, jakieś 
dobre słowo, które przynosi pokój, 
zadowolenie i zachęca do pozytywne-
go patrzenia na życie. Tym bardziej 
w czasach pandemii. Szkolenie było dla 
mnie motywacją do wyciszenia siebie, 
a także zachętą, by poza obowiązkami 
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31 grudnia 2020 r., w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, dwudzie-
stu nowo wcielonych do służby funkcjonariuszy Straży Granicznej wypowiedziało słowa roty, składając 
uroczyste ślubowanie. 

Ślubowanie Funkcjonariuszy POSGŚlubowanie Funkcjonariuszy POSG

służbowymi w pracy poświęcić czas 
w domu na zgłębienie ewangelii Mate-
usza. Był to dla mnie czas, w którym na 
nowo odkrywa się to, co jest ważne, co 
ma prawdziwą wartość w życiu. 

Danusia

Życie nieustannie potrafi zaskaki-
wać... 

O Biblii – teraz już wiem – miałam 
niewielkie pojęcie... Naturalnie, wie-
działam, że Biblię tworzy Stary Testa-
ment i Nowy Testament, że Stary Testa-
ment opisuje dzieje narodu Izraela..., 
Nowy Testament, pomijając Dzieje 
Apostolskie, Listy Apostołów oraz Apo-
kalipsę, jest przede wszystkim „Dobrą 
Nowiną” głoszoną przez Jezusa Chry-
stusa, syna Dawida, syna Abrahama..., 
którego życie i działalność opisują 

cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, 
Łukasza i Jana, a ta pierwsza to wła-
śnie Ewangelia wg św. Mateusza. Nigdy 
wcześniej, nie przeczytałam całej, cho-
ciażby jednej Ewangelii, od początku 
do końca... Teraz mogę powiedzieć, że 
przeczytałam Ewangelię wg św. Mate-
usza. Co więcej, nie tylko przeczytałam 
Ewangelię, ale nawet wysłuchałam, ro-
biłam notatki i „wycieczki” do Starego 
Testamentu. Sięgałam do komentarzy, 
konferencji poświęconych analizie tre-
ści Ewangelii ( w tym dosłownego tłu-
maczenia słów z greki), a wydarzenia 
i miejsca, o których czytałam, próbowa-
łam „zlokalizować” na mapie geogra-
ficznej.

Ku mojemu zdziwieniu, zaczęło 
mnie to naprawdę pasjonować.... 

Bez wątpienia, motywacją było 

uczestnictwo w szkoleniu z zakresu ety-
ki funkcjonariusza SG z inspiracjami 
biblijnymi Ewangelii wg św. Mateusza. 
Pomyślałam, że to właśnie jest ten czas, 
aby bardziej pochylić się, zdyscyplino-
wać, dokształcić, a może zatrzymać, na-
brać dystansu...., przypomnieć rotę zło-
żonego ślubowania..., odkurzyć to, co 
zakurzone i znaleźć to, co zagubione...

kpt. SG M.O.

P.S. Szkolenie zakończyło się. Jed-
nakże dla mnie ten konkurs biblijny 
trwa i będzie trwał nadal. Mam na-
dzieję, iż w przyszłym roku odbędzie się 
kolejna edycja szkolenia z zakresu etyki 
funkcjonariusza Straży Granicznej.

ks. ppłk SG Adam Weremijewicz
Prawosławny Dziekan SG

Nowo przyjęci funkcjonariusze 
w asyście pocztu sztandarowego złożyli 
ślubowanie przed Zastępcą Komendanta 
Podlaskiego Oddziału Straży Granicz-
nej płk. SG Andrzejem Stasiulewiczem.

Komendant pogratulował nowo 
przyjętym funkcjonariuszom podjętej 
decyzji o wstąpieniu w szeregi Straży 
Granicznej. Zaznaczył, że dzisiejszy 
dzień jest ważny zarówno dla nich oso-
biście,  jak i ich rodzin.

Podczas ceremonii nowo przyję-
ci funkcjonariusze zostali zapoznani 
z zasadami etyki zawodowej. Błogosła-
wieństwa udzielił im prawosławny ka-
pelan Podlaskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej ks. por. SG Piotr Nestoruk oraz 
proboszcz rzymskokatolickiej parafii 
wojskowej w Białymstoku ks. kmdr 
ppor. Bolesław Stanisław Leszczyński

Funkcjonariusze po odbytym szko-
leniu zostaną skierowani do pełnienia 
służby w placówkach Podlaskiego Od-
działu Straży Granicznej na zewnętrz-
nej granicy UE.

 mjr SG Katarzyna Zdanowicz 
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Obchody święta 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyły się w sobotę, 30 stycznia br., 
na terenie koszar w Skwierzynie, gdzie na co dzień stacjonuje 151 batalion lekkiej piechoty, wchodzący 
w skład wielkopolskiej brygady.

Spotkanie Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego Spotkanie Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego 
z Sekretarzem Stanu w MONz Sekretarzem Stanu w MON
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Święto 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony TerytorialnejŚwięto 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Podczas spotkania poruszono wiele tematów, ale 
przede wszystkim omówiono kluczowe kwestie dotyczące 
duszpasterstwa wojskowego. Arcybiskup Jerzy zapoznał 
również ministra ze specyfiką życia wyznawców prawosła-
wia diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Minister otrzymał 
w prezencie album Kolory Prawosławia – Polska i płytę CD 
z muzyką cerkiewną oraz patriotyczno-wojskową w wyko-
naniu Chóru Prawosławnego Ordynariatu WP – Garnizonu 
Wrocław Oktoich.

Marta Łuksza

29 stycznia br. arcybiskup Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, złożył roboczo-kurtuazyjną 
wizytę Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcinowi Michałowi Ociepie. 

Święto 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorial-
nej zostało ustanowione na pamiątkę przysięgi Wojsk Wiel-
kopolskich, która odbyła się na Placu Wolności w Poznaniu 
w dniu 26 stycznia 1919 roku. Także i tego roku święto jed-
nostki połączone było z przysięgą wojskową.

W tym roku wielkopolska brygada obchodziła swoje 
święto już po raz trzeci. Tym razem miało ono szczególny, 
dużo skromniejszy charakter, gdyż odbyło się w czasach pan-
demii COVID.

Całość została zorganizowana z zachowaniem obostrzeń 
i ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią. Świę-
to miało charakter zamknięty. Ze względów bezpieczeństwa, 
w uroczystości bezpośrednio nie uczestniczyły nawet rodzi-
ny i najbliżsi żołnierzy składających przysięgę wojskową 
oraz żołnierzy mianowanych na pierwszy stopień podoficer-
ski. Transmisję przysięgi można było obejrzeć, zostając bez-
piecznie w swoich domach, w Intrenecie na kanale YouTube 
Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Uroczystość rozpoczęła się od przyjęcia meldunku przez 
dowódcę 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
płk. Rafała Miernika. Meldunek o gotowości do uroczystej 
zbiórki z okazji święta brygady oraz przysięgi żołnierzy 
obrony terytorialnej złożył dowódca uroczystości ppłk To-
masz Woźniak.

Dowódca brygady dokonał przeglądu pododdziałów 
w asyście dowódcy 124 batalionu lekkiej piechoty. Następnie 
odbyło się podniesienie flagi państwowej i odegrany został 
hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Poczet flagowy wystawiła 
12 WBOT. 

Później zebrani wysłuchali wystąpienia dowódcy bryga-
dy, który przywitał zgromadzonych gości. Płk Rafał Mier-
nik w przemowie odwołał się do historycznego wydarzenia 
sprzed ponad 100 lat – przysięgi wojsk wielkopolskich na 
Placu Wolności w Poznaniu. Wielkopolska brygada jest spad-
kobiercą chlubnych tradycji związanych z historycznymi wy-
darzeniami na tych ziemiach. Przy okazji obchodów święta 
brygady, dowódca wyraził poczucie dumy i skierował słowa 
podziękowania wszystkim żołnierzom brygady za szczegól-
ne zaangażowanie w zwalczanie koronawirusa, który dotykał 
wszystkich w ciągu minionego roku. 

W uroczystości udział wzięli: wicewojewoda lubuski 
Wojciech Pyrczak, wicewojewoda wielkopolski Maciej Bie-
niek, burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia, gospodarz 
skwierzyńskiej jednostki – dowódca 35 Dywizjonu Rakieto-
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wego Obrony Powietrznej ppłk Janusz Romanik oraz kapela-
ni z Ordynariatu Polowego WP i Prawosławnego Ordynariatu 
WP. 

Poczet sztandarowy wystawiła 12 WBOT. Żołnierze zło-
żyli przysięgę na sztandar wielkopolskiej brygady OT. 

Następnie przed front szyku wywołani zostali absolwen-
ci kursu podoficerskiego SONDA, mianowani na pierwszy 
stopień podoficerski. Odbył się akt ślubowania nowo miano-
wanych podoficerów. 

W dalszej części wszyscy wysłuchali listu Ministra Obro-
ny Narodowej Mariusza Błaszczaka, który został odczytany 
przez przedstawiciela Dowództwa Wojsk Obrony Terytorial-
nej ppłk. Pawła Zagórskiego. W liście minister Błaszczak 
przypominał, przed jakimi zadaniami staną przyszli żołnierze 
WOT oraz podkreślał rolę, jaką pełnią Wojska Obrony Tery-
torialnej w zwalczaniu pandemii, wspieraniu służby zdrowia 
i niesieniu pomocy potrzebującym. Minister życzył wszyst-

kim przysięgającym powodzenia w realizacji zadań oraz speł-
nienia wojskowych ambicji i satysfakcji ze służby ojczyźnie.

Z okazji święta brygady, żołnierzom i osobom szczegól-
nie zasłużonym dla brygady wręczono różne wyróżnienia. 
Następnie głos zabrali obecni przedstawiciele władzy rządo-
wej i samorządowej.

Ostatnim punktem uroczystości było odegranie Pieśni 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, po czym nastąpiło od-
prowadzenie sztandaru przez poczet sztandarowy i odmasze-
rowanie żołnierzy brygady do nakazanych czynności. 

Podczas obchodów święta brygady Prawosławny Ordy-
nariat Wojska Polskiego reprezentował Prawosławny Dzie-
kan Wojsk Obrony Terytorialnej ks. kpt. Tomasz Paszko. Ka-
pelan udzielił Bożego błogosławieństwa w służbie Ojczyźnie 
nowym żołnierzom oraz mianowanym na pierwszy stopień 
podoficerski.

ks. kpt. Tomasz Paszko

Niedziela PrzebaczeniaNiedziela Przebaczenia
Oto w skrócie: jeśli wahasz się, czy przyjść na Wieczernię 

Przebaczenia, ponieważ może tam być ktoś, na kogo jesteś 
zły; ktoś, z kim się nie pogodziłeś; ktoś, kogo nie przeprosi-
łeś; ktoś, komu nie wybaczyłeś – to jeśli umrzesz (potrącony 
przez samochód lub postrzelony w drodze do domu – to na-
sza amerykańska specyfika) będąc w takiej sytuacji, prawdo-
podobnie pójdziesz do piekła. Jeśli jest ktoś, komu nie wyba-
czyłeś, twoje zbawienie jest zagrożone.

Ten dzień jest popularnie nazywany Niedzielą Prze-
baczenia ze względu na Ewangelię wtedy właśnie czytaną 
(Mt 6,14-21). Prawosławni w tradycji słowiańskiej zwykle 
służą wieczernię1 z rytem przebaczenia win, podobnie jak co-
raz większa liczba parafii greckich i antiocheńskich. To pięk-
ny sposób na wejście w Wielki Post. Pod koniec wieczerni 
wszyscy podchodzą do siebie i jeden po drugim proszą się 
nawzajem o przebaczenie: „Przebacz mi, grzesznikowi”.

„Przebacz mi, grzesznikowi” – tak wymieniamy znak 
pokoju w prawosławny sposób. Zachodnia Środa Popielco-
wa jest indywidualistyczna i nieco odstraszająca. Jeden po 
drugim ludzie mają posypywane głowy popiołem i słyszą: 
Pamiętaj, człowieku, że jesteś prochem i w proch się obró-
cisz. I to jest prawda. Gdy zaczynamy Wielki Post, dobrze 
jest pamiętać o naszej śmiertelności. Prawosławne wejście 
w Wielki Post jest jednak wspólnotowe i słodkie, przepeł-
nione miłością i przebaczeniem. Myślę, że to zdecydowanie 
lepszy sposób na rozpoczęcie Wielkiego Postu.

Przebaczenie: Jeśli bowiem odpuszczacie ludziom prze-
winienia ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebiański. Jeśli zaś 

nie odpuszczacie ludziom ich przewinień, to i Ojciec wasz nie 
odpuści przewinień waszych. Czy to wystarczająco jasne? 
Nie powinno być tajemnicze, ponieważ każdego dnia odma-
wiamy tę przerażającą modlitwę: Odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom… 

Panie, jeśli odmówię komuś przebaczenia, proszę, nie 
wybacz mi. 

Panie, jeśli mam do kogoś urazę, proszę, miej do mnie 
urazę. 

Słyszymy to wielokrotnie w Nowym Testamencie. Weź-
my przypowieść o niegodziwym słudze, któremu jego pan 
darował ogromny dług, ale który odmówił darowania swemu 
współsłudze niewielkiego długu. Pan był zły i kazał go zabić! 
I, jak mówi Jezus: tak i Ojciec Mój niebiański uczyni wam, 
jeśli każdy z was nie odpuści z serca swemu bratu jego prze-
winień (Mt 18, 35). Czy to wystarczająco jasne? 
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1  Wieczernia – pierwsze nabożeństwo dobowego cyklu w Kościele prawosławnym (gr. Ἑσπερινός, cs. wieczernia), która zgodnie ze swoją nazwą ma miejsce 
wieczorem. Celem nabożeństwa jest dziękczynienie za miniony dzień. [przyp. red.] 
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I jest to prawda. Bóg wbudował w naturę rzeczy to, że 
zatwardziałe serce może zabić naszą nieśmiertelną duszę, 
a kiedy umieramy w środku, piekło może się rozpocząć na-
wet po tej stronie śmierci.

Tak więc w tę niedzielę, przed rozpoczęciem Wielkiego 
Postu, jeśli jeszcze jest ktoś, kogo nie przeprosiłeś, przeproś 
go. Powiedz „Przepraszam”. Bądź dla siebie surowy: po-
wiedz to, napisz, e-mailem lub, jeśli dana osoba odeszła, po-
proś aniołów o przekazanie wiadomości. Nawet jeśli myślisz, 
że nie zrobiłeś nic złego, jeśli jesteś z kimś w sporze i nie 
próbowałeś się pogodzić, powiedz: „Jeśli zrobiłem coś, co cię 
uraziło, przepraszam”. 

Prawda jest taka, że jeśli jest ktoś, z kim się nie dogadu-
jesz, prawdopodobnie byłeś częścią problemu – nawet jeśli 
nie było to twoją intencją, nawet jeśli nie wiesz, o co chodziło, 
nawet jeśli jesteś zbyt dumny, by rozważyć taką możliwość. 

Z mojego doświad-
czenia, po 53 latach pra-
cy duchownego wynika, 
że większość zranień jest 
niezamierzona. Po prostu 
ludzie są zajęci własnymi 
problemami, które cza-
sem ich przerastają, a my 
po prostu wchodzimy im 
w drogę w niewłaściwym 
czasie. Albo ludzie źle 
mówią czy źle działają, 
lecz sami nigdy tego nie 
zauważają. 

Udzielałem wielu 
porad, słyszałem wiele 
wyznań, sam sporo przeżyłem i zrobiłem wiele niezamierzo-
nych błędów – w mowie i działaniu. I jestem przekonany, że 
w większości przypadków ludzie, którzy skrzywdzili się na-
wzajem, wcale tego nie chcieli. W rezultacie obie strony uwa-
żają, że to ta druga jest w błędzie.

A faktem jest, że jeśli nie próbujesz zadośćuczynić, po-
pełniasz błąd, ponieważ nie dajesz jasno do zrozumienia, że 
wybaczasz. Jestem też przekonany, że kiedy ludzie nas nie 
przepraszają, często jest to spowodowane tym, że boją się, że 
gdy to powiedzą – zostaną odrzuceni. Dlatego ułatwiaj innym 
przepraszanie. Bądź jak ojciec syna marnotrawnego, który – 
zanim syn zdążył powiedzieć słowo przeprosin – rzucił się, 
by go powitać, aby syn wiedział, że zostanie mu wybaczone. 
Bądźcie jak Bóg, który rzucił się, aby powitać nas w naszym 
Panu Jezusie Chrystusie, abyśmy – zanim wyrazilibyśmy 
skruchę choćby jednym słowem – już wiedzieli, że otrzyma-
my przebaczenie.

A jeśli osoba, która cię skrzywdziła, nigdy nie powie, że 
jest jej przykro? Wtedy, jeśli pokaże w jakikolwiek sposób, 
że chce się pogodzić, jeśli ujrzysz jakikolwiek znak żalu, 
przyjmij to jako przeprosiny. Taki był mój ojciec; po prostu 
nie mógł zmusić się do powiedzenia słowa „przepraszam”. 

Ale pokazywał to na wiele sposobów. To wystarczyło. Żałuję, 
że mój tata nie mógł tego powiedzieć, ale było oczywiste, 
że jest mu przykro, i żałuję, że nie przyjmowałem tego jako 
przeprosin szybciej, skoro wiedziałem, że mnie kocha. A jeśli 
jesteś przyjazny wobec innych, to wynagrodzi to te tysiące 
sytuacji, kiedy to Bóg był przyjazny wobec ciebie, gdy ty nie 
powiedziałeś Mu, że jest ci przykro. Mimo to On wylewał 
na ciebie Swoje błogosławieństwa. Bądź taki jak On. Bądź-
cie miłosierni, jak i Ojciec wasz miłosierny jest (Łk 6, 36). 
Nie bądź jak królowa Elżbieta I. Kiedyś była na kogoś zła 
i powiedziano jej: Ale Wasza Wysokość, Bóg mu przebaczył. 
Zgodnie z historią odpowiedziała: Bóg może mu wybaczyć, 
ale ja nigdy tego nie zrobię!. Mam nadzieję, że jednak to zro-
biła. Myślimy, że kim jesteśmy? świętszymi niż Bóg? Bóg 
wybacza, ale my nie? Wybaczaj łatwo i szybko.

Ale co, jeśli druga 
osoba nawet nie okazuje 
żalu? A co, jeśli wyrządziła 
ci krzywdę i dałeś jej każ-
dą szansę, a jej to w ogó-
le nie obchodziło? Mimo 
wszystko – wybacz jej. 

Nie mam na myśli, 
że powinieneś pretensjo-
nalnie, pobożnie mówić 
głośno „Przebaczam ci”. 
Jeśli osoba nie jest zain-
teresowana pogodzeniem 
się, to nie ma sensu. Ale 
jeśli nie możesz otwarcie 

przebaczyć, przynajmniej wybacz w swoim sercu – nie ze 
względu na tę osobę, ale ze względu na siebie, ze względu na 
twoją nieśmiertelną duszę. Albowiem wielkie niebezpieczeń-
stwo niewybaczenia ludziom, wielkie niebezpieczeństwo 
spędzenia życia w złości na ludzi i trzymaniu urazy jest tym, 
co krzywdzi ciebie. To na zawsze daje tym zatwardzialcom 
władzę nad tobą. Pozwoli im zniszczyć twojego wewnętrzne-
go ducha. To sprawi, że będziesz nieszczęśliwy. Powstrzyma 
cię od prawdziwej modlitwy. Będziesz się modlić, ale nie bę-
dziesz myśleć o Bogu i Jego miłości, a o tym zepsutym łajdaku 
i o tym, jak okropny był dla ciebie. Odwróci cię to od ko-
chania. Zepsuje i skoroduje twojego ducha, a na końcu, jeśli 
z tego nie zrezygnujesz, zniszczy twoją duszę. Twarde serce, 
żywiące urazę, jest przedsmakiem nieszczęścia piekła. Jeśli 
nie wybaczysz i nie pozwolisz temu odejść, w końcu stanie 
się to prawdą. Nie pozwól nikomu tego zrobić.

Wydaje mi się, że napisałem to tak, że brzmi zbyt łatwo. 
Przebaczenie może być niezwykle trudne. A co, jeśli osoba, 
której powinieneś wybaczyć, właśnie wtargnęła do szkoły 
i zabiła twojego syna lub córkę? Albo twojego wnuka lub 
wnuczkę? A jeśli osoba, której masz wybaczyć, to mężczy-
zna, który nękał cię i znęcał się nad tobą lub twoim dziec-
kiem? Jak wybaczyć? 
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Biskup Mateusz (Siemaszko) 1895 – 1985Biskup Mateusz (Siemaszko) 1895 – 1985

Próba zrozumienia może niektórym pomóc. Dzieciak, 
który kiedyś strzelał w szkole na Florydzie – jego ojciec po-
rzucił go, adoptowany ojciec zmarł, matka również zmarła. 
Był zły i zraniony, miał broń i nieograniczony dostęp do amu-
nicji. Czy to nam pomaga zrozumieć? Choć trochę? Dużo 
trudniejsza jest – przynajmniej dla mnie – próba zrozumienia 
i wybaczenia naszym politykom, którzy nawet nie próbowali 
znaleźć rozwiązania naszego problemu przemocy z użyciem 
broni w Ameryce.

Co to właściwie znaczy przebaczać? To nie oznacza za-
pomnienia. To niemożliwe. Gdy tylko przypomnimy sobie, 
żeby o tym zapomnieć, znowu sobie o tym przypomnieliśmy! 

Kiedy ludzie grzeszą przeciwko nam, jest to fizyczny 
ból. Jeśli będziemy się w nim dalej zagłębiać, to rana nigdy 
się nie zagoi. Rozwiązaniem jest podjęcie leczenia przepisa-
nego przez lekarza, aż ból po prostu ustąpi i już go nie za-
uważysz. Podobnie, gdy ktoś grzeszy przeciwko nam, jest 
to jak rana dla duszy, więc musimy postępować zgodnie 
z zaleceniami Niebiańskiego Lekarza: za każdym razem, gdy 
wspomnienie o tym pojawi się w twoim sercu lub umyśle, na-
tychmiast przebacz, aby je stłumić, i powtarzaj to, aż w końcu 
ból ustąpi. Przebaczenie to proces. Kiedy ludzie przychodzą 
do spowiedzi, prawie zawsze pytam: Czy jest ktoś, komu 
nie wybaczyłeś lub nie jesteś przygotowany, aby to uczynić? 
Czasami mówią: Próbowałem wybaczyć, ale myślę, że nie 
udało mi się to, ponieważ wspomnienie ciągle powraca. To 
nadal boli. Wtedy prawie zawsze cytuję C.S. Lewisa, który 
napisał (parafrazując), że kiedy Chrystus powiedział Piotro-
wi, aby wybaczył 7 razy. 7 razy oznaczało to przebaczenie 
każdego grzechu. Przebaczaj ten grzech raz po raz, i znowu, 

i znowu, i znowu, i znowu, i znowu, a potem przebaczaj da-
lej, aż ból minie, a nawet nie zauważysz, kiedy minął.

Pozwólcie, że opowiem wam dwie moje ulubione histo-
rie o przebaczeniu:

1. Pewnej niedzieli święty Jan Miłosierny, patriarcha 
Aleksandrii, w samym środku Boskiej Liturgii przypomniał 
sobie, że w mieście był kapłan, który był na niego zły, z któ-
rym się nie pogodził. A potem przypomniał sobie słowa na-
szego Pana: Jeśli więc przyniesiesz dar swój na ołtarz i tam 
przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zo-
staw tam dar swój przed ołtarzem i idź, pogódź się najpierw 
z bratem twoim, i wtedy, wróciwszy, złóż swój dar (Mt 5,23-
24). Tak więc przed Wielkim Wejściem, zanim złożył Święte 
Dary na ołtarzu, patriarcha Jan opuścił procesję – zastana-
wiam się, jak długo biedny chór musiał śpiewać!  Posłał po 
swojego brata kapłana, zawarł z nim pokój i dopiero wtedy 
wrócił, aby złożyć Święte Dary na ołtarzu.

2. Był mnich, który prowadził mniej niż wzorowe życie, 
niemniej jednak leżąc na łożu śmierci był szczęśliwy jakby 
był w siódmym niebie, wcale się nie martwił. Jego bracia 
mnisi powiedzieli: Dlaczego nie boisz się śmierci, biorąc pod 
uwagę rodzaj życia, który prowadziłeś? Nie boisz się sądu 
Bożego?. Mężczyzna odpowiedział: Ponieważ przebaczy-
łem każdemu, kto kiedykolwiek mnie skrzywdził, więc wiem, 
że Bóg będzie musiał mi przebaczyć. Umarł jako szczęśliwy 
człowiek. 

Weźmy to do siebie: wybacz. Wybacz. WYBACZ!

o. Bill Olnhausen, tłum. Gabriel Szymczak 
za: Father’s Bill blog 

Postać biskupa Mateusza (Sie-
maszko) jest dość dobrze znana wśród 
społeczności prawosławnej w Polsce 
i zagranicą. Życie hierarchy obfitowało 
w różne wydarzenia, do tego stopnia, 
że z pewnością mogłoby stanowić sce-
nariusz ciekawej i barwnej opowieści. 
Niemniej jednak do tej pory postać wła-
dyki nie była przedmiotem wnikliwych 
badań. Niniejszy artykuł jest próbą czę-
ściowego wypełnienia tej luki.

Przyszły hierarcha, Konstanty 
Siemaszko, przyszedł na świat 22 paź-
dziernika 1894 roku w miejscowości 
Babice (powiat biłgorajski) w rodzinie 
duchownego prawosławnego Józefa 
i jego żony Natalii (z domu Górska). 
Po złożeniu egzaminu maturalnego 

w gimnazjum w Chełmie (1912 r.) mło-
dy Konstanty podjął naukę w Semina-
rium Duchownym w Chełmie, które 
ukończył 8 czerwca 1914 roku. Zaraz 
potem rozpoczął studia na Wydziale 
Historyczno-Filozoficznym Uniwersy-
tetu Warszawskiego. W czasie działań 
wojennych został ewakuowany do Nie-
żyna (w guberni czernihowskiej), gdzie 
od 1 maja 1915 r. kontynuował naukę 
w Instytucie Historyczno-Filologicz-
nym księcia Bezborodki.

Na dalszy los Konstantego Sie-
maszki miała wpływ wojna. Wiemy, że  
okresie od 1 lutego 1916 do 1 września 
1917 roku służył on w armii rosyjskiej. 
Przebieg służby wyglądał następują-
co. Od 1 lutego do 1 września 1916 r. 
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znajdował się na kursie w szkole ar-
tylerii, następnie został wcielony do 
126 Brygady Artylerii. W tej jednostce 
w stopniu chorążego dowodził pluto-
nem. 1 lutego 1917 roku awansował do 
stopnia podporucznika, zaś 1 czerwca 
1917 r. - porucznika. Z wojska został 
zdemobilizowany 1 września 1917 roku, 
po czym powrócił na uczelnię w Nieży-
nie, którą prawdopodobnie ukończył 
w 1918 lub 1919 roku. W dniu 
19 czerwca 1919 roku uzyskał upraw-
nienia do podjęcia zawodu nauczyciela 
w szkołach średnich. 1 sierpnia 1919 
roku został mianowany nauczycielem 
historii i geografii w gimnazjum pań-
stwowym w Nieżynie. Wydarzenia 
wojenne w kraju pokrzyżowały jednak 
plany młodego nauczyciela. Wówczas 
w Rosji trwała wojna domowa. Kon-
stanty Siemaszko zaciągnął się do Sił 
Zbrojnych Południa Rosji (dowódca 
gen. Anton Denikin). Służył w zgru-
powaniu dowodzonym przez gen. Mi-
kołaja Bredowa. Siemaszko służył naj-
pierw w artylerii, a od 1 lutego 1920 r. 
w 1. Zbiorowym Pułku Gwardii (swod-
nyj połk gwardejskoj strelkowoj diwi-
zii) jako dowódca plutonu. W wyniku 
internowania wojsk gen. Bredowa (na 
początku 1920 r.) znalazł się na tere-
nie Polski. W okresie od 1 lutego do 
1 czerwca 1920 r. znajdował się w Szpi-
talu Epidemicznym we Lwowie. Po 
krótkim  pobycie w obozie dla inter-
nowanych, 1 czerwca 1920 r. wstąpił 
do Wojska Polskiego. Od 1 czerwca do 
31 grudnia 1920 r. był oficerem kance-
laryjnym w PKU Zamość, w stopniu 
porucznika. Od 1 stycznia do 1 maja 
1921 r. został przydzielony do szpitala 
wojskowego w Lublinie.

Po zakończeniu działań wojennych 
młody oficer musiał szukać zawodu 
poza wojskiem. Jako osobie posiada-
jącej wykształcenie duchowne nieobce 
mu były sprawy Kościoła prawosławne-
go. Od 1 czerwca 1921 do 25 czerwca 
1922 roku zajmował stanowisko refe-
renta w Prawosławnym Konsystorzu 
Duchownym w Warszawie. Przyjazd 
Siemaszki do Polski zbiegł się w czasie 
z okresem odrodzenia życia cerkiew-
nego, które zostało zastopowane na 
skutek wojny i okupacji. Istniało zapo-
trzebowanie na nowych duchownych. 

W dniu 2 czerwca 1922 r. w Warszawie 
Konstanty Siemaszko został wyświęco-
ny na księdza przez metropolitę Jerzego 
(Jaroszewskiego). Jednocześnie powie-
rzono mu stanowisko wikariusza w pa-
rafii w Tarnogrodzie. Oprócz pełnienia 
obowiązków duszpasterskich, ks. Sie-
maszko pracował również jako kateche-
ta w miejscowej szkole powszechnej. 
1 czerwca 1923 r. młody duchowny zo-
stał proboszczem parafii w Tarnogro-
dzie. Wkrótce spotkała go tragedia ro-
dzinna, ponieważ w tymże roku zmarła 
jego żona Anna (z domu Karpik). Odtąd 
duchowny bez reszty oddał się pracy 
duszpasterskiej. 1 grudnia 1924 r. ks. 
Siemaszko został mianowany na dzieka-
na okręgu biłgorajskiego. W tym samym 
czasie duchowny rozpoczął zakończone 
sukcesem starania o stanowisko kapela-
na wojskowego. W grudniu 1924 roku 
ks. Siemaszko został zaliczony do rezer-
wy Wojska Polskiego, w stopniu kape-
lana (kapitana). W kolejnych latach nie 
przestały na niego spływać zaszczyty 
i awanse. W dniu 1 marca 1925 roku zo-
stał powołany do służby czynnej, nato-
miast po upływie miesiąca przydzielono 
go do Okręgu Korpusu (OK) V z siedzi-
bą w Krakowie. 1 grudnia 1925 roku ks. 
Siemaszko został mianowany kapela-
nem zawodowym, zaś 31 października 
1927 roku zapadła decyzja o mianowa-
niu go dziekanem OK V.

Kapelan nie mógł narzekać na 
brak zajęć na terenie OK V.W okresie 
od kwietnia do listopada 1925 r. ks. 

K. Siemaszko odprawiał nabożeństwa 
dla żołnierzy garnizonu krakowskiego 
w co drugą niedzielę i święta. Niemal co 
tydzień duchowny odwiedzał miejsco-
wy szpital wojskowy. Dwa razy na mie-
siąc wyjeżdżał do innych garnizonów. 
W okresie od czerwca do listopada 
1925 r. liczba nabożeństw odprawio-
nych wynosiła: w Nowym Sączu – 2, 
Katowicach – 4, Hucie Królewskiej 
– 2, Tarnowie – 2, Cieszynie – 2, 
Bielsku-Białej – 2, Oświęcimiu – 1, 
Nowym Targu – 1, Zakopanem – 1, 
Rybniku – 1 i Będzinie – 1. Wobec bra-
ku środków na podróże służbowe, od 
listopada zaprzestano tych wyjazdów 
i nabożeństwa były odprawiane co 
niedzielę w Krakowie. W połowie lat 
dwudziestych nastąpił znaczny wzrost 
liczby żołnierzy wyznania prawosław-
nego w oddziałach OK V. W 1926 r. 
ich liczba przekroczyła 5500 ludzi. 
Byli oni ulokowani w 22 większych 
i mniejszych garnizonach. Najwię-
cej prawosławnych skupiał garnizon 
w Krakowie, gdzie ich liczba wahała 
się od 1600 do 2100 osób. W zaist-
niałych okolicznościach zapewnienie 
należytej opieki religijnej stawało się 
coraz bardziej uciążliwe. W 1926 r. ks. 
kapelan K. Siemaszko zwracał uwa-
gę swoich przełożonych na koniecz-
ność zatrudnienia drugiego kapelana 
w Krakowie. Uzasadniał to zarówno 
dużą liczbą żołnierzy prawosławnych 
w Krakowie, jak i potrzebą częstych 
wyjazdów do innych garnizonów, 
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podczas których wojskowi garnizonu 
krakowskiego pozostawali bez żadnej 
opieki religijnej.

Społeczność prawosławna Kra-
kowa zawdzięczała ks. Siemaszce 
pojawienie się stałej świątyni w tym 
mieście. Początkowo nabożeństwa dla 
żołnierzy wyznania prawosławnego 
garnizonu krakowskiego odprawia-
no w sali znajdującej się w budynku 
Domu Żołnierza Polskiego. Kapelan, 
jak również dowództwo garnizonu, 
zdawali sobie sprawę, że pomieszcze-
nie to jest nieodpowiednie dla celebro-
wania nabożeństw. Starania kapelana 
o urządzenie świątyni zaowocowały 
tym, że 6 marca 1927 roku odbyło się 
poświęcenie prawosławnej kaplicy gar-
nizonowej w Krakowie. Aktu poświę-
cenia dokonał ks. protoprezbiter WP 
Bazyli Martysz. Erygowanie świątyni 
krakowskiej zyskało rozgłos w prasie 
lokalnej. W „Ilustrowanym Kurierze 
Codziennym” pisano m.in.: Garnizo-
nowa kaplica prawosławna w Krako-
wie, której uroczyste otwarcie odbyło 
się wczoraj o godzinie 10-j, mieści się 
w jednej ze sal koszar Dąbrowskiego. 
Wnętrze kaplicy jest w czystym stylu 
bizantyjskim, a szczegóły urządzenia 
pochodzą z b. cerkwi prawosławnej 
w Miechowie. Począwszy od dnia wczo-
rajszego odbywać się będą w tej kaplicy 
w każda sobotę i niedzielę nabożeństwa 
dla żołnierzy garnizonu krakowskiego 
wyznania prawosławnego. W porozu-
mieniu ze zwierzchnikiem Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawo-
sławnego i władzami wojskowymi, ks. 
Siemaszko pełnił funkcję proboszcza 
cywilnego, ponieważ w Krakowie nie 
było parafii cywilnej. Mimo że rozkaz 
w tej sprawie dowództwo OK V wydało 
dopiero w 1928 r., kapelan opiekował 
się ludnością cywilną już wcześniej. 
Ze sprawozdania kapelana za rok 1927 
wynika, że wówczas udzielił 6 ślubów, 
5 chrztów i odprawił 4 pogrzeby. Zwią-
zana z tym dokumentacja przesyłana 
była do parafii cywilnej w Piotrkowie. 
Kaplica garnizonowa w Krakowie, jako 
że była jedyną świątynią prawosławną 
w mieście, służyła też cywilom. Nic za-
tem dziwnego, iż – oprócz żołnierzy – 
w nabożeństwach celebrowanych przez 
ks. K. Siemaszkę regularnie uczest-

niczyli cywile. W jednym z raportów 
ks. dziekan Siemaszko zaznaczał, że 
szczególną pobożnością wyróżnia się 
licząca ok. 30 osób grupa nauczycieli 
z Kresów Wschodnich, którzy regu-
larnie brali udział w nabożeństwach w 
kaplicy garnizonowej. Niektórzy z nich 
zaangażowali się w działalność chóru. 
Na prośbę zarządu kursu nauczyciel-
skiego duchowny odprawiał nabożeń-
stwa z okazji rozpoczęcia i zakończenia 
tego kursu.

Na początku lat trzydziestych służ-
ba ks. Siemaszki w Krakowie dobiegła 
końca. 1 września 1932 roku duchowny 
został przeniesiony na stanowisko dzie-
kana OK VI (Lwów). Kapelan pełnił 
również posługę kapłańską na obszarze 
OK X, w Przemyślu. Ze względu na 
potrzebę częstych wyjazdów zabiegał 
o przyznanie dodatkowych środków, 
by móc odwiedzać pozostałe garnizony 
rozsiane po obszarze OK VI i OK X. 
W czasie służby duszpasterskiej w woj-

sku kapelan wywiązywał się wzorowo 
z obowiązków służbowych, co zostało 
w pełni docenione przez dowództwo 
wojskowe. Świadczy o tym m.in. fakt, 
że 1 marca 1937 roku został on awan-
sowany do stopnia starszego kapelana 
(majora). Stosunki kapelana z przełożo-
nymi, jak również z innymi oficerami, 
były poprawne. Ksiądz K. Siemaszko 
był bardzo zadowolony ze współpracy 
z dowódcami jednostek, na terenie któ-
rych pełnił obowiązki duszpasterskie. 
Niejednokrotnie dawał temu wyraz 
w raportach składanych na ręce naczel-
nego kapelana prawosławnego WP. 
W jednym z nich czytamy m.in.: 
W służbie swojej sprawozdawca na te-
renie tutejszego OK do razu spotkał 
pomoc i współudział wszystkich odno-
śnych czynników, tj. w całym Okręgu 
zawsze były wyznaczane odpowiednie 
ubikacje dla nabożeństwa i szeregowi 
prawosławni wysyłani byli w dostatecz-
nych ilościach. Zasługuje na wspomnie-
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nie dowódca 73 PP w Katowicach, który 
mając w pułku około 400 żołnierzy wy-
znania prawosławnego tak był troskliwy 
w kierunku zadośćuczynienia potrzebom 
religijnym tychże, że sam przypominał 
o odprawieniu nabożeństwa dla nich. 
W ogóle troska niektórych dowódców 
o opiece duchownej swoich podwład-
nych zasługuje na wyodrębnienie. 
Kapelan wykazywał się inicjatywą 
w prowadzeniu pracy wychowaw-
czej wśród żołnierzy. Du-
chowny wziął również 
udział w wydaniu mo-
dlitewnika dla żołnierzy 
prawosławnych. Wszedł 
w skład komisji, która 
opracowała modlitewnik 
pod tytułem „Druh żowni-
ra. Zbirnyk mołytw, nauk 
i piseń pobożnych dla pra-
wosławnoho żownira Armii 
Polskoj w mowi ukraińskij 
ułożenyj”. Oprócz modli-
tewnika, ks. K. Siemaszko 
widział potrzebę wydawa-
nia przez wojskowe duszpa-
sterstwo prawosławne WP 
ulotek okolicznościowych 
dla żołnierzy z okazji świąt 
państwowych i uroczysto-
ści wojskowych (3 maja, 
15 sierpnia, 11 listopada). 
W opinii kapelana wydaw-
nictwo tego typu miało 
uzupełniać pogadanki pro-
wadzone przez kapelanów 
i oficerów.

Na dalszą karierę du-
chownego wpłynęła zmiana 
polityki władz państwo-
wych wobec prawosławia, 
w której zaczęły się nasilać 
tendencje polonizacyjne. 
Tłumaczyć to należy tym, że wówczas 
proces asymilacji państwowej zaczęto 
zastępować strategią asymilacji narodo-
wej. Ta ostatnia wkrótce stała się wręcz 
programem. Wówczas w akcję poloni-
zacyjną prawosławia w sposób czynny 
włączyło się wojsko. W szczególności 
akcją polonizacji postanowiono objąć 
ziemie północno-wschodnie, ponieważ 
znaczny odsetek ludności białoruskiej 
nie posiadał wykrystalizowanego po-
czucia świadomości narodowej i z tego 

względu mógł być podatny na asymila-
cję. Zaczęto forsować wprowadzenie ję-
zyka polskiego do kazań i nabożeństw, 
inicjowano ruch Polaków prawosław-
nych. Wśród rządzących kiełkował rów-
nież pomysł wyświęcenia biskupów na-
rodowości polskiej, by móc skuteczniej 
oddziaływać na kierownictwo Kościo-
ła prawosławnego w duchu zgodnym 
z oczekiwaniami władz. Kwestię wy-
święcenia biskupów narodowości pol-

skiej władze traktowały priorytetowo, 
ponieważ krok ten umożliwiał utwo-
rzenie polskiej diecezji prawosławnej. 
W związku z tym szukano wśród du-
chownych prawosławnych odpowied-
nich kandydatów, zdolnych do pełnej 
akceptacji polityki państwa względem 
prawosławia. Biorąc pod uwagę wcze-
śniejszą karierę ks. kapelana K. Sie-
maszki, można wysnuć wniosek, że 
w ocenie władz on idealnie nadawał 
się do tej roli. Jego postawa i lojalność 

nie budziły żadnych zastrzeżeń i wąt-
pliwości. Tytułem przykładu można 
przytoczyć następujący fragment arty-
kułu, który ukazał się na łamach „Pol-
ski Zbrojnej”, w którym czytamy m.in.: 
Znany publicysta o ideologii polskiej, 
ks. Siemaszko bierze czynny udział 
w życiu polskiego kościoła prawosław-
nego. Niezłomny w swojej pracy, walczy 
ze wszystkimi trudnościami, jakie na-
potyka na swojej drodze. Te trudy oraz 

pełne samozaparcia się po-
święcenie ks. Siemaszki dla 
sprawy polskiego Kościoła 
prawosławnego zostały na-
leżycie ocenione, czego do-
wodem jest zaszczytna no-
minacja.

Biorąc pod uwagę po-
wyższą okoliczność nie 
powinno dziwić, że wła-
dze dążyły do wyświęcenia 
ks. Siemaszki na biskupa. 
W dniu 12 listopada 1938 
roku duchowny złożył ślu-
by zakonne przyjmując imię 
Mateusz, a następnego dnia 
został podniesiony do god-
ności archimandryty. 28 li-
stopada 1938 roku w klasz-
torze w Poczajowie odbyła 
się chirotonia. 29 listopada 
1938 roku, decyzją Syno-
du Biskupów PAKP, został 
mianowany biskupem bra-
sławskim, sufraganem die-
cezji wileńskiej. W związku 
z przyjęciem sakry bisku-
piej został on przeniesiony 
w stan spoczynku w WP 
(z dniem 1 stycznia 1939 
r.). 9 grudnia 1938 roku 
władyka przybył do Wil-
na i objął swój urząd. 

Biskup Mateusz opowiadał się za 
wprowadzeniem języka polskiego do 
życia kościelnego. W powszechnej 
opinii uchodził nawet za przywód-
cę ruchu Polaków prawosławnych, 
w którego promowanie bardzo mocno 
się zaangażował. W styczniu 1939 roku 
bp Mateusz zainicjował wydanie w Wil-
nie „Dwutygodnika Prawosławnego”, 
który miał krzewić wśród miejscowej 
społeczności prawosławnej kulturę 
i tożsamość polską. Nie przysporzy-
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ło mu to popularności wśród ducho-
wieństwa i wiernych. Zaprowadzane 
odgórnie działania asymilacyjne bu-
dziły zrozumiały sprzeciw i oburzenie 
większości wiernych. Władyka cieszył 
się natomiast pełnym poparciem władz 
państwowych, które sprzyjały mu 
w tak dużym stopniu, że to on, a nie bi-
skup wileński Teodozjusz (Fiedosijew),  
był rzeczywistym zarządcą diecezji 
wileńskiej. Gwoli sprawiedliwości na-
leży jednak zaznaczyć, że współpraca 
z władzami nie wypełniała całej pracy 
bp Mateusza jako wikariusza diecezji 
wileńskiej. Władyka dokładał wiele 
starań, by Kościół prawosławny na Wi-
leńszczyźnie pomyślnie się rozwijał. 
Dbał również o rozwój szkolnictwa pra-
wosławnego w podległej mu diecezji. 
W marcu 1939 r. bp Mateusz wystoso-
wał memoriał do MWRiOP, w którym 
twierdził, że w Wilnie dotkliwie odczu-
wa się brak kandydatów do stanu du-
chownego, posiadających odpowiednie 
wykształcenie teologiczne. W zamyśle 
władyki należało otworzyć liceum, któ-
re miało zapewnić młodzieży normalne 
warunki pracy umysłowej i wychowa-

nia fizycznego. Hierarcha zamierzał 
utworzyć liceum na bazie Państwowego 
Seminarium Duchownego drogą dosto-
sowania go do wymogów licealnych. 
Biskup Mateusz poparł również pomysł 
przeprowadzenia kursów metodycz-
nych dla nauczycieli religii prawo-
sławnej w szkołach powszechnych na 
terenie diecezji wileńskiej. Celem kursu 
było przeszkolenie katechetów w zakre-
sie dydaktyki, pedagogiki i metodyki 
nauczania religii.

Pracę duszpasterską i organizacyj-
ną hierarchy przerwał wybuch wojny. 
W pierwszych tygodniach wojny bp 
Mateusz pozostawał w swojej siedzibie 
w Wilnie. Dopiero po wkroczeniu do 
Polski Armii Czerwonej władyka musiał 
opuścić kraj. 19 września 1939 r. ewa-
kuował się na Litwę. Następnie przez 
Łotwę, Estonię i Szwecję, 8 listopada 
1939 r. przybył do Francji. Przypomnij-
my, że Francja była wówczas siedzibą 
władz RP na uchodźstwie. Na terenie 
tego kraju utworzono Wojsko Polskie w 
sile 84 tys. ludzi. Władyka nie został na 
uboczu tych wydarzeń. 1 grudnia 1939 
r. został przydzielony do MWRiOP jako 

kapelan rezerwy. Wkrótce jednak Fran-
cja została okupowana przez III Rzeszę. 
Władyka nie zdążył w czerwcu 1940 
roku ewakuować się (wraz z władzami 
polskimi na uchodźstwie) do Wielkiej 
Brytanii. Niestety niewiele wiemy na 
temat życia i działalności bp Mateusza 
pod okupacją niemiecką. Wiadomo, że 
wówczas hierarcha mieszkał w Paryżu. 
Należał do egzarchatu zachodnioeuro-
pejskiego parafii rosyjskich metropolity 
Eulogiusza (Giorgijewskiego), w jurys-
dykcji egzarchy patriarchy konstanty-
nopolitańskiego. W latach 1941–1942 
był proboszczem parafii p.w. Naro-
dzenia Chrystusa w Montrouge, zaś 
w 1942–1945 proboszczem parafii św. 
Mikołaja w Billancourt. Według jego 
własnych relacji, uczestniczył w rato-
waniu Żydów przed wywózkami do 
obozów koncentracyjnych.

Po wyzwoleniu Paryża przez woj-
ska alianckie latem 1944 roku bp Ma-
teusz nawiązał kontakt z władzami RP 
na uchodźstwie, które znajdowały się 
w Londynie. 1 stycznia 1945 roku wła-
dyka przybył do Anglii. Rozkazem mi-
nistra obrony narodowej z 15 stycznia 
1945 r. został mianowany protoprezbi-
terem (ze starszeństwem z 1 stycznia 
1945 r.) oraz p.o. zastępcy wojskowego 
biskupa prawosławnego. Jego bezpo-
średnim zwierzchnikiem został bp Sawa 
(Sowietow). 1 września 1945 r. bp Ma-
teusz został przeniesiony do dyspozycji 
Dowództwa Wojsk w Wielkiej Bryta-
nii, w Edynburgu. 1 listopada 1945 r. 
w stopniu pułkownika objął stanowisko 
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szefa duszpasterstwa prawosławnego 
1 Korpusu. Biskup Mateusz towarzy-
szył wojskowemu biskupowi prawo-
sławnemu podczas licznych rekolekcji 
w okresie Wielkiego Postu w 1945 r. 
Obaj hierarchowie odwiedzili wówczas 
kilkanaście miejscowości na terenie An-
glii i Szkocji, w których stacjonowali 
żołnierze polscy. Ponadto uczestniczył 
w wyjazdach zagranicznych, podczas 
których odwiedzał oddziały polskie 
walczące na froncie zachodnim. W lu-
tym 1945 r. bp Mateusz odbył wizytację 
1. Dywizji Pancernej na terenie Nie-
miec. Pokłosiem tej wizyty było m.in. 
sporządzenie listy imiennej pancernia-
ków wyznania prawosławnego, którzy 
polegli podczas działań wojennych. 
W czerwcu 1945 r. odbyła się wizyta 
bp Mateusza we Włoszech, gdzie sta-
cjonował 2 Korpus Polski (dowódca 
gen. Władysław Anders). Wiadomo, iż 
władyka odwiedził szereg jednostek, 
w których służyli prawosławni oraz 
spotkał się z dowództwem. 16 czerwca 
(w Predapio) hierarcha udzielił święceń 
diakońskich, a 17 czerwca (w Castro 
Caro) kapłańskich Janowi Sotnikowo-
wi, który wkrótce został mianowany 
kapelanem Bazy 2 Korpusu. Jesienią 
1945 r. towarzyszył bp Sawie w czasie 
podróży do zachodnich stref okupacji 
Niemiec. Celem tej podróży było utwo-
rzenie polskiego duszpasterstwa prawo-
sławnego wśród uchodźców polskich 
w tym kraju.

Biskup Mateusz był nie tylko kape-
lanem wojskowym oddziałów polskich 
na Zachodzie, występował również jako 
hierarcha PAKP na emigracji. W związ-
ku z tym reagował na wydarzenia, które 
odbywały się w kraju. 19 lutego 1945 
r. ogłoszono przez Polską Agencję Te-
legraficzną wspólne oświadczenie bp 
Sawy i bp Mateusza w związku z usta-
leniami konferencji jałtańskiej. Hierar-
chowie protestowali przeciwko „pią-
temu rozbiorowi” Polski. Przebywając 
w Wielkiej Brytanii władyka utrzymy-
wał kontakt z hierarchią i klerem Ko-
ścioła anglikańskiego. 15 stycznia 1945 
r. bp Mateusz przygotował i przekazał 
stronie anglikańskiej referat, w którym 
obszernie zaprezentował historię Ko-
ścioła prawosławnego w Polsce w okre-
sie międzywojennym. Po rozwiązaniu 

oddziałów polskich na Zachodzie bp 
Mateusz, podobnie jak wielu innych żoł-
nierzy i kapelanów, wstąpił do Polskiego 
Korpusu Przysposobienia i Rozmiesz-
czenia (PKPR). Nastąpiło to 24 wrze-
śnia 1946 roku. Nowa formacja została 
powołana do życia przez króla Jerzego 
VI i miała za zadanie przygotować żoł-
nierzy do życia w cywilu.

Władyka nie mógł wrócić do kra-
ju, ponieważ zdecydowanie odrzucał 
władzę komunistyczną, która po wojnie 
zapanowała w Polsce. W związku z tym 
czynnie zaangażował się w organizację 
polskiego duszpasterstwa prawosławne-
go na emigracji. Biskup Mateusz wszedł 
w skład utworzonej w sierpniu 1947 r. 
w Londynie Rady Biskupiej. Hierarcha 
objął stanowisko wiceprzewodniczą-
cego. Po śmierci abpa Sawy (w maju 
1951 roku) bp Mateusz stanął na cze-
le Polskiego Kościoła Prawosławnego 
w Wielkiej Brytanii (Polish Orthodox 
Church In Great Britain), w jurysdykcji 
patriarchatu konstantynopolitańskiego. 
Kościół ten nie uznawał zmian admi-
nistracyjnych i personalnych, które się 
dokonały w Kościele prawosławnym 
w Polsce po II wojnie światowej. 31 maja 
1951 r. nastąpiło oficjalne uznanie przez 
rząd RP na uchodźstwie bp Mateusza za 
ordynariusza polskiego uchodźstwa wy-
znania prawosławnego. Biskup Mateusz 
miał siedzibę w Londynie (7 Panywern 
Road). W jego jurysdykcji znajdowały 
się parafie w Wielkiej Brytanii (m.in. 
w Londynie, Bristolu, Edynburgu, Brad-
ford). Trzon parafian stanowili Biało-
rusini, przedwojenni obywatele polscy. 
Wśród starszych członków niektórych 
z tych parafii do dziś przetrwała pamięć 
o bp Mateuszu. Jurysdykcji bp Mateusza 
podlegały nie tylko polskie wspólno-
ty prawosławne, lecz również białoru-
skie, estońskie, łotewskie i rosyjskie. 
Tak na przykład w latach 1961–1978 
bp Mateusz był biskupem wikariuszem 
Estońskiego Kościoła Prawosławnego, 
w jurysdykcji patriarchatu ekumenicz-
nego. Władyka utrzymywał kontakty 
z emigrantami mieszkającymi nie tyl-
ko w Wielkiej Brytanii, lecz również 
w Stanach Zjednoczonych i Australii. 
W latach sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych emigranci białoruscy w USA 
brali pod uwagę jego kandydaturę na 

stanowisko biskupa białoruskiej diecezji 
prawosławnej zagranicą, w jurysdykcji 
patriarchatu konstantynopolitańskiego. 
W kwietniu 1978 r. egzarcha patriar-
szy nadał bp Mateuszowi tytuł biskupa 
Aspendos, wikariusza (sufragana) arcy-
biskupstwa Thyateiry i Wielkiej Brytanii.

Władyka brał również czynny 
udział w życiu kulturalnym i społecz-
no-politycznym Polonii brytyjskiej. Od 
1951 r. hierarcha był członkiem Rady 
Narodowej (parlamentu emigracyjne-
go). Uczestniczył w polskich mani-
festacjach patriotycznych, zwłaszcza 
w obchodach katyńskich. Podpisał akt 
erekcyjny budowy Polskiego Ośrod-
ka Społeczno-Kulturalnego (POSK) 
w Londynie, największego miejsca 
spotkań Polonii brytyjskiej. W 1953 r., 
w imieniu duchowieństwa i wiernych 
prawosławnych, wystąpił przeciwko 
prześladowaniom Kościoła katolickiego 
w PRL. Z jego inicjatywy 18 październi-
ka 1953 r. polski prawosławny komitet 
parafialny w Londynie przyjął uchwa-
łę, w której potępiano represje komu-
nistyczne wobec biskupów katolickich 
w kraju. Wziął udział w uroczystości 
odsłonięcia Pomnika Katyńskiego na 
cmentarzu Gunnersbury, która odbyła 
się 18 września 1976 r.

Władyka opiekował się swoją emi-
gracyjną owczarnią aż do śmierci. Hie-
rarcha zmarł 13 marca 1985 r. w Lon-
dynie. Został pochowany na cmentarzu 
Brompton, jednej z największych nekro-
polii polskich na Wyspach Brytyjskich. 
Za ostatni epizod w tej historii można 
uznać sprowadzenie do Polski prochów 
bp Mateusza (wraz z prochami abp. 
Sawy), które odbyło się 30-31 grudnia 
2012 roku. Prochy władyków zostały 
pochowane z honorami na cmentarzu 
prawosławnym na Woli w Warszawie. 
W ten sposób biskupi spoczęli w kraju, 
służbie któremu poświęcili swoje życie. 
W swoim życiu bp Mateusz był zarówno 
duchownym, jak i żołnierzem. Świadczą 
o tym liczne nagrody, którymi został 
uhonorowany: Krzyż Komandorski Or-
deru Polonia Restituta 3 klasy, Srebrny 
Krzyż Zasługi, Medal za Wojnę polsko-
-rosyjską, Medal 10-lecia Odzyskania 
Niepodległości Polski, Medal 20-lecia 
Odzyskania Niepodległości Polski.

dr hab. Jerzy Grzybowski
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Ks. ppłk Józef  Dyńko-Nikolski – prawosławnyKs. ppłk Józef  Dyńko-Nikolski – prawosławny
dziekan DOG II Lublindziekan DOG II Lublin

Przyszły kapłan urodził się 21grud-
nia 1878 roku w Chełmie, w rodzinie 
Franciszka Dyńko-Nikolskiego i Kata-
rzyny z domu Antoniuk. W rodzinnym 
mieście kończy szkołę powszechną, na-
stępnie 14 czerwca 1899 r. Chełmskie 
Prawosławne Seminarium Duchowne. 
26 czerwca 1899 z rąk Arcybiskupa  
Chełmskiego i Warszawskiego Hiero-
nima (Egzemplarskiego) otrzymuje no-
minację na stanowisko tutora (korepe-
tytora) duchownej szkoły w Warszawie. 

21 maja 1901 roku wstępuje 
w związek małżeński z Antoniną Cie-
szyńską, 24 czerwca z rąk arcybiskupa 
Hieronima otrzymuje święcenia dia-
końskie. Następnie 28 czerwca święce-
nia kapłańskie i skierowany zostaje na 
stanowisko wikariusza parafii w Kod-
niu na Południowym Podlasiu. 

Dekretem JE Biskupa Eulogiusza 
(Gieorgijewskiego) z dnia 1 marca 1904 
roku mianowany zostaje na stanowisko 
proboszcza parafii w Łomazach, na-
stępnie z dniem 15 września 1907 roku 
przeniesiony zostaje na równorzędne 
stanowisko do parafii w Zabłociu. 

Latem 1915 r. ks. Józef wraz 
z parafianami udaje się w bieżenstwo 
(masowe uchodźstwo, ewakuację) 
w głąb Rosji przed nacierającymi, 
wskutek działań frontowych, wojskami 
niemieckimi i dociera do Jarosławia nad 
Wołgą, gdzie m.in. z rąk - jak to okre-
śla w swoim życiorysie - ks. protopre-
zbitera wojskowego duchowieństwa, 
17 października otrzymuje nomina-
cję na urząd kapelana pułku 254, a już 
2 lutego 1916 roku na Dziekana 
12 Brygady rezerwy. 

W 1918 roku, jako pierwszy 
z duchownych prawosławnych, powra-
ca wraz z parafianami na Południowe 
Podlasie i z błogosławieństwa Patriar-
chy Tichona, z dniem 1 maja tegoż 
roku, ponownie obejmuje, już w no-
wych realiach,  parafię w Zabłociu, kla-
syfikowaną przez władze polskie jako 
tymczasowa. 

Wraz z powierzoną mu parafią, 
opowiada się za Rządem Polskim. 
Z polecenia Komisarza Rządowego po-

wiatu bialskiego, ks. Dyńko-Nikolski 
czynnie bierze udział w organizacji po-
wstającego Urzędu Gminy w Zabłociu, 
gdzie nieodpłatnie pełni funkcję pisarza 
gminnego. 

Ksiądz Józef wybrany zostaje na 
członka Sejmiku Powiatowego. W mię-
dzyczasie organizuje komitet pomocy 
rolnej – tzw. Stowarzyszenie Spół-
dzielcze, zaopatrujące powracającą 
z uchodźstwa miejscową ludność nie 
tylko w niezbędne artykuły pierwszej 
potrzeby, ale w zboże oraz ziemniaki, 
potrzebne do wiosennych zasiewów. 

Podczas wyborów do Sejmu Usta-
wodawczego zostaje mianowany preze-
sem Komisji Wyborczej gminy Zabło-
cie. Przez Prezesa Sądu Okręgowego 
w Białej Podlaskiej – księcia Massal-
skiego – powołany zostaje na preze-
sa oddziału Polsko-Amerykańskiego 
Komitetu Pomocy Dzieciom, dzięki 
czemu możliwym było zorganizowa-
nie na terenie gminy Zabłocia dziesię-
ciu punktów żywieniowych, zwanych 
potocznie „amerykańskimi kuchenka-
mi”. Dzięki temu, prawie przez rok, 
codziennie bezpłatnie otrzymywało go-
rący posiłek ponad tysiąc dzieci. 

W celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa miejscowej ludności ks. Józef 
nawiązuje ścisłą współpracę z Legiona-

mi Polskimi, o czym może świadczyć 
fakt, że  z wdzięczności, za uznanie 
i ofiarną działalność na rzecz odradza-
jącej się Ojczyzny, Komendant Ob-
wodu Zabłockiego wraz z zastępem 
uczestniczył w tradycyjnym obrzędzie 
poświęcenia wody na rzece w dniu 
święta Chrztu Pańskiego. 

Już po przejściu  na kolejną pla-
cówkę duszpasterską, w uznaniu za-
sług na rzecz nie tylko prawosławnej 
miejscowej ludności gminy Zabłocie, 
wdzięczni mieszkańcy wystosowali po-
danie do Starosty Bialskiego z prośbą 
o poparcie w przyznaniu byłemu pro-
boszczowi orderu „Polonia Restituta”. 

Z dniem 30 lipca 1920 roku, decy-
zją Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, powołany 
zostaje na stanowisko p.o. probosz-
cza parafii prawosławnej i dziekana 
wojskowego przy DOG II w Lublinie. 
Mianowany oficerem zawodowym 
w randze podpułkownika, pełni ofiarnie 
swą służbę do końca maja 1929 roku, 
za co też zostaje nagrodzony m.in. Zło-
tym Krzyżem Zasługi. 

W tymże roku, decyzją MWRiOP, 
przeniesiony zostaje w stan spoczynku 
i w porozumieniu z metropolitą Dio-
nizym, z dniem 1 czerwca 1929 roku, 
zostaje delegowany do cywilnej parafii 

ks. Dyńko-Nikolski
okres międzywojenny

ks. Dyńko-Nikolski 1949 rok
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Sens Postu
Post razem z modlitwą przygotowuje wiernego do 

Krzyża i do Zmartwychwstania. Post ożywia duszę. Uczy 
pożytecznej wstrzemięźliwości, odrzucania niepotrzeb-
nego, drogiego, bogatego, licznego i wyszukanego. 

Jest czymś, być może jedynym, co człowiek może 
ofiarować Bogu. Bóg nie czuje potrzeby naszego postu. 
To my zyskujemy korzyść, poszcząc. Jesteśmy bardziej 
przebudzeni, czuwający, modlimy się lepiej, z większym 
skupieniem, z większą uwagą. Poprzez post pokazujemy 
Bogu, że pragniemy Jego w naszym życiu. 

Post idzie w parze z pokajaniem. Jest to możliwość, 
którą daje nam Bóg po to, abyśmy nakłonili się ku Jego 
ojcowskiej miłości. Post powinien być przestrzegany 
z dobrą chęcią i przyjemnością, nie powinniśmy robić 
tego rutynowo, z oschłym sercem, tak jakbyśmy wykony-
wali jakieś zwykłe, powierzone nam zadanie. 

Przynośmy post Bogu jako dar od serca. Nasi praro-
dzice utracili Raj poprzez łakomstwo. Niech post z powro-
tem zaprowadzi nas do Raju. Niech post nie ogranicza się 
tylko do wstrzemięźliwości od pewnych potraw, ale niech 
będzie również powstrzymaniem się od naszych słabości 
i namiętności. Niech będzie punktem zwrotnym, prowa-
dzącym do zjednoczenia się z prawdziwym Bogiem. 

Post przynosi nam czystość, nienawiść do grzechu 
i pokajanie. Post nie jest sam w sobie celem, ale środ-
kiem do celu, którym jest spotkanie z Bogiem. 

Prawdziwym postem, według świętego Bazylego 
Wielkiego, jest oddalenie się od zła, poskramianie na-
szego języka, ucieczka od gniewu i od naszych złych 
zachcianek (…). 

W naszych trudnych czasach post niech idzie razem 
z modlitwą, wstrzemięźliwością i miłością. Wtedy będzie 
miał sens i wartość.

Mnich Mojżesz Hagioryta 
Tłum. Piotr Sterlingow

3 sierpnia 1945 ks. Józef, wskutek opu-
stoszenia parafii, przenosi się na stałe 
do Chełma i składa prośbę o przyjęcie 
go w skład kleru chełmskiej cerkwi, co 
też uczyniono, nadając mu status du-
chownego nadetatowego. 

Z dniem 1 sierpnia 1947 r., decyzją 
metropolity Dionizego, mianowany zo-
staje na stanowisko proboszcza parafii 
św. Jana Teologa w Chełmie, które to 
stanowisko piastuje do roku 1954, do 
momentu przejścia w stan spoczynku. 

Ksiądz Józef Dyńko-Nikolski 
zmarł 12 listopada 1969 roku  w wie-
ku 91 lat. Jego ciało spoczęło w grobie 
obok żony (matuszki) i córki na prawo-
sławnym cmentarzu przy ulicy Lwow-
skiej w Chełmie. 

ks. Wiesław Skiepko 

w miejscowości Krupe, w powiecie 
krasnostawskim. 

Po objęciu parafii w Krupem, mimo 
przejścia na emeryturę, ks. Dyńko-Ni-
kolski nie rozstaje się z mundurem ofi-
cera Wojska Polskiego, który stanowi  
jego codzienny, oficjalny ubiór, podkre-
ślający tym samym lojalność i oddanie 
Państwu Polskiemu; posługuje się rów-
nież pieczęcią Emerytowany Dziekan 
Wojskowy Wyznania Prawosławnego. 
W szkołach naucza młodzież religii 
w języku polskim, w tymże języku gło-
si kazania i komunikuje się z powierzo-
ną mu społecznością parafialną. 

We wszystkich formularzach służ-
bowych, czy też obszernie prowadzonej 
korespondencji zawsze podkreślał, że 
jest osobą prawosławną narodowości 
polskiej i obywatelstwa polskiego. 

Codzienne duszpasterskie obo-
wiązki łączy z obowiązkami nauczy-
ciela religii prawosławnej dla uczniów 
szkół niższych i średnich, dojeżdżając 
do Lublina. Posługę tę niesie do końca 
sierpnia 1939 roku. 

W tym samym czasie spod jego 
ręki wychodzą – Prawosławny Modli-
tewnik w języku polskim i w języku 
ukraińskim – „Służba Boża dla mirian 
i Katichizis”. Pisze również szereg 
artykułów zamieszczanych w  prawo-
sławnej i nie tylko prasie religijnej. 

W okresie okupacji hitlerowskiej 
za swoje poglądy polonofilskie niejed-
nokrotnie przecierpiał, jak wspomina 
w swoim liście, szykany, oszczerstwa, 
grzywny, prześladowania, niemal do 
wyroku śmierci. 

W roku 1944, decyzją Arcybiskupa 
Chełmskiego i Podlaskiego Hilariona 
(Ohijenko), w uznaniu zasług nagrodzo-
ny zostaje nagrodą cerkiewną – mitrą. 

Wskutek przymusowych przesie-
dleń ludności ukraińskiej wyznania 
prawosławnego do ZSRR w 1945 roku, 
które dotknęły również powiatu kra-
snostawskiego – niemal cała ludność 
parafii w Krupem została wysiedlona 
– pozostały jedynie te osoby, które od 
dawna deklarowały swą polską narodo-
wość. 

Cerkiew w Krupem, o identycznej 
architekturze jak i świątynia w Sława-
tyczach, w 1946 roku przekazana zo-
stała Kościołowi rzymskokatolickiemu. 

ks. Dyńko-Nikolski u schyłku życia

Cerkiew w Krupem, obecnie kościół rzymskokatolicki MB Częstochowskiej
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