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Od redaktora,Od redaktora,

Drodzy Czytelnicy,
w drugim, tegorocznym numerze Kwartalnika 
Polski Żołnierz Prawosławny zapraszamy Państwa 
do przeczytania kazania arcybiskupa Jerzego 
(Pańkowskiego), które zostało wygłoszone 
w Światły Poniedziałek w parafii prawosławnej 
Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy. 

Tradycyjnie, prezentujemy w nim relacje z róż-
nych ważnych uroczystości, w których udział wzięli 
kapelani ordynariatu. W maju, parafie wojskowe 
w Warszawie i Białej Podlaskiej obchodziły swoje 
patronalne święto. Zapraszamy zatem do zapozna-
nia się z artykułami na ten temat.  

„Służba strażaka pięknie wpisuje się w ewan-
gelię miłości. Człowiek, który dzwoni do straży 
pożarnej i prosi o pomoc puka do naszych drzwi. 
Jak można ich nie otworzyć? Musimy wyjść mu 
z pomocą. Strażak to ten, który biegnie tam, skąd 
inni uciekają” – mówi w wywiadzie prawosław-
ny krajowy kapelan strażaków ojciec Sergiusz 
(Matwiejczuk), do lektury którego serdecznie 
Państwa również zachęcamy.

Z cyklu tłumaczeń współczesnych teologów, 
kontynuujemy artykuł na temat: „Przeszkody na 
drodze do wiary we współczesnym świecie” oraz 
„Zanurzając się w życie”.

Zapraszamy do lektury!

Marta  Łuksza



Wróćmy jeszcze do najbliższych 
dni związanych z Paschą Chrystuso-
wą. Światły Tydzień, który obecnie 
rozpoczynamy, w życiu liturgicznym, 
jest w istocie jednym dniem. To świę-
ty czas, który powinniśmy wykorzy-
stać paschalnie. W przystępowaniu do 
św. Kielicha nie ogranicza nas w tym 
tygodniu nic: ani post, ani smutek, ani 
żadna inna troska. A bywa i tak, że po 
bardzo szczerym przeżyciu Wielkie-
go Postu i Wielkiego Tygodnia uderza 
w nas szatan, aby zachwiać paschalną 
radość. Często przy paschalnym stole 
powiemy o jedno słowo za dużo, przyj-
miemy niepotrzebną myśl, osądzimy 
i pogardzimy tymi, którzy na pozór po-
ścili gorzej od nas, a może i w ogóle 
nie pościli. Jeśli tak jest, to śpiewajmy 
częściej słowa stichery Paschy: „Zmar-
twychwstania dzień i oświećmy się uro-
czystością, i jeden drugiego obejmijmy. 
Wołajmy więc Bracia: i tym, którzy nas 
nienawidzą, wybaczmy wszystko za 
sprawą Zmartwychwstania.” Temu nie-
bezpieczeństwu świętowania Paschy 
bez rozwagi i umiaru, poświęcił swoją 
odrębną homilię w IV wieku nawet św. 
Jan Chryzostom.

Bracia i Siostry!
Zaraz po Swoim Zmartwychwsta-

niu, Jezus Chrystus objawił się jedena-
ście razy. Objawił się tylko Niewiastom 
Niosącym Mirrę oraz Apostołom. Nie-
raz zadajemy sobie pytanie: A dlacze-
go nie objawił się wszystkim ludziom, 
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Jakież to wielkie szczęście i radość 
móc świętować Paschę Chrystusową 
– Zmartwychwstanie Pana naszego 
Jezusa Chrystusa! To największa ra-
dość nie tylko na ziemi, ale i na niebio-
sach! Do radości paschalnej zaproszeni 
są wszyscy – bogaci i biedni, święci 
i grzeszni, ci, co pościli i ci, co nie 
pościli, żywi, ale i umarli – jednym 
słowem ci wszyscy, którzy uwierzyli 
w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystu-
sa. To największe wydarzenie w historii 
– wydarzenie, które diametralnie od-
różnia chrześcijaństwo od innych religii 
i czyni je nie jedną z nich, ale jedyną 
i wyjątkową religią – religią paschalną. 

Zmartwychwstanie Chrystusa świę-
towane jest przez naszą św. Cerkiew 
już od momentu zstąpienia Jezusa do 
otchłani, do piekła. Dlatego to właśnie 
ten moment stał się liturgiczną i ka-
noniczną ikoną Paschy Chrystusowej. 
Nawet jeśli spotykamy gdzieniegdzie 
w naszych cerkwiach ikony Chrystusa 
Zmartwychwstałego, to musimy pamię-
tać, że właściwą ikoną tego największe-
go święta jest właśnie „Zstąpienie do 
piekła”. Dlaczego tak jest i dlaczego to 
akurat zstąpienie do otchłani jest ikoną 
paschalną – ikona, która może nam się 
wydawać nawet lekko wielkopostną?  
Są tego przynajmniej trzy powody. 

Po pierwsze, nikt nie widział Chry-
stusa w momencie Jego Zmartwych-
wstania. Ci, którzy Go widzieli po 
Zmartwychwstaniu, ujrzeli Go jako już 
Zmartwychwstałego, a nie Zmartwych-
wstającego? Nikt nie widział, kiedy 
wychodził On z „zapieczętowanego 
Grobu”, a ci, którzy przybyli wczesnym 
porankiem na grób, ujrzeli, że jest on 
pusty. Po drugie, kiedy Boskość Jezusa 
Chrystusa, która przebywała nieroz-
łącznie z Jego duszą, zstąpiła do piekła, 
to tam zwyciężyła nad panowaniem 
śmierci i królestwem szatana. A po 
trzecie, dzięki temu, że Chrystus zstąpił 
do piekieł, złamał jego bramy i okowy, 
uwolnił z niego Adama i Ewę, a wraz 
z nimi, uwolnił każdego, kto i tam – 

W imię Ojca i Syna iW imię Ojca i Syna i Święt Świętego Ducha!ego Ducha!
Umiłowani w Chrystusie OjcowieUmiłowani w Chrystusie Ojcowie, Bracia i Siostry. , Bracia i Siostry. 

Chrystus ZmartwycChrystus Zmartwychwstał!hwstał!

w otchłani – uwierzył, że Jezus Chry-
stus naprawdę Zmartwychwstał. 
Piekło, jako Hades, było miejscem 
totalnej ciemności, którą rozświecił 
swoim blaskiem Zmartwychwstały 
Chrystus. 

Bracia i Siostry! 
Jak bardzo jesteśmy szczęśliwi, 

często o tym nawet nie wiedząc, że 
mamy za życia możliwość usłyszenia, 
uwierzenia, a niektórzy z nas nawet 
i ujrzenia Zmartwychwstałego Chry-
stusa! Wiara w Jego Zmartwychwsta-
nie nie jest rzeczą prostą. To wielka 
rzecz uwierzyć w Zmartwychwstałego. 
Często stajemy się podobni do Toma-
sza, który stawiał taki warunek: jeśli 
nie ujrzę jego ran od gwoździ, na no-
gach i rękach, nie uwierzę. Wiara jed-
nak musi być bezwarunkowa! A tym 
bardziej wiara w Zmartwychwstałego 
Chrystusa. Kiedy Tomasz uwierzył 
w Zmartwychwstanie, po tym jak 
spotkał Chrystusa, wyznał że to jest 
Jego Pan i Bóg, ale Chrystus prze-
kazał za jego pośrednictwem coś 
więcej, przekazał to nam, chrześci-
janom i XXI wieku, mówiąc: „Bło-
gosławieni ci, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli”. Te słowa Chrystus mówi 
do każdego z nas, bo Zmartwychwsta-
nie wymaga nie analizy, a właśnie 
szczerej, dziecięcej i bezinteresownej 
wiary.

Pamiętajmy, że wiara w Paschę 
Chrystusową jest fundamentem, treścią 
i celem naszej Cerkwi. Bez Paschy nie 
ma ani chrześcijaństwa, ani Cerkwi, ani 
sensu życia. Historia chrześcijaństwa 
poznała wiele brutalnych i strasznych 
prześladowań. One zaś, zamiast Ją osła-
bić, tylko Ją wzmocniły. Żadne prześla-
dowanie nie jest tak groźne, jeśli ludzie 
wierzący żyją paschalnie. Jeśliby ktoś 
chciał zniszczyć dzisiaj chrześcijań-
stwo i Cerkiew prawosławną, chociaż 
nie jest to możliwe – bo tak zapewnia 
nas ewangelia, nauczając o Cerkwi – to 
musiałby odebrać nam wiarę w Zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa. 

fo
t. 

M
. Ł

uk
sz

a



4

a zwłaszcza tym, którzy Go ukrzyżo-
wali? Dlaczego nie objawił się Swoim 
oprawcom, żeby ich zawstydzić i poka-
zać, że świadomie dopuścili się zbrodni 
na niewinnym człowieku, a co dopiero 
mówić na Synu Bożym? Tak nakazy-
wałaby postąpić ludzka logika. Jednak 
my, prawosławni chrześcijanie, po-
winniśmy wiedzieć, że objawienia się 
Boga nigdy nie dokonują się dla celów 
wizerunkowych, dla odbudowania wła-
snego imienia i poprawy wizerunku, 
tym bardziej bez przyzwolenia samego 
człowieka, czym jest jego godziwe ży-
cie według ewangelii. Każde z tych je-
denastu objawień miało swój konkretny 
powód i cel. Z tych jedenastu objawień, 
dziesięć dokonało się pomiędzy Zmar-
twychwstaniem a Wniebowstąpieniem i 
tylko jedno po Pięćdziesiątnicy. Każde 
z tych objawień jest pełne i głębokie w 
swojej treści, lecz z pewnością nikt tak 
mocno nie doświadczył tego objawie-
nia jak ap. Paweł. Kiedy w drodze do 
Damaszku spotkał Zmartwychwstałego 
Chrystusa, Którego zwalczał prześladu-
jąc chrześcijan, doznał on wtedy całko-
witej przemiany. Przez trzy dni nic nie 
widział, nic nie jadł i nic nie pił. Tym 
właśnie Bracia i Siostry jest doświad-
czenie spotkania Zmartwychwstałego 
Chrystusa – jest jakby „paraliżem” 
naszych dotychczasowych przekonań, 

naszych ocen względem świata i ludzi, 
naszego spojrzenia na świat i samego 
siebie. Człowiek paschalny zmienia się 
podświadomie w człowieka ewangelii. 
To człowiek, który nie tylko stara się 
nie grzeszyć, ale który z całego serca 
pragnie tego, aby nie grzeszyć; to czło-
wiek, który nie tylko się nie gniewa, ale 
który gniewać się nie potrafi; i w końcu 
to człowiek, który nie tylko kocha z ja-
kiegokolwiek powodu, ale który potrafi 
kochać bez powodu – tak jak Chrystus 
ukochał każdego z nas.

Poza tymi jedenastoma objawie-
niami, Chrystus ukazał się jako pierw-
szej – Swojej Przeczystej Matce. Uka-
zał się Jej tak, jak mówią nam o tym 
hymny naszej św. Cerkwi: „Anioł za-
wołał do Przepełnionej Łaską, Nieska-
zitelna Dziewico bądź Pozdrowiona 
i znów bądź Pozdrowiona, bo Twój 
Syn powstał po trzech dniach z gro-
bu”. To jakby drugie zwiastowanie. 
Pierwsze zwiastowało poczęcie i na-
rodziny Zbawiciela, a drugie – Jego 
światłe Zmartwychwstanie. I chociaż 
Ewangelia podkreśla, że Zmartwych-
wstały Pan najpierw objawił się Marii 
Magdalenie, to jednak wszyscy Ojco-
wie naszej Cerkwi i jej nabożeństwa 
jednogłośnie obwieszczają, że była 
ona faktycznie pierwszą, ale dopiero 
po Matce Bożej. 

Wszystko jednoczy Pascha 
i wszystko jednoczy się w Pasce. Na-
wet świat aniołów, który do Zmar-
twychwstania nie mógł zgrzeszyć, bo 
znajdował się w tak zwanym „bezru-
chu”, teraz nadal przebywa w stanie 
bezgrzeszności, ale już dzięki łasce Bo-
żej, a nie nakazowi Boga. Tak oto mówi 
o tym św. Grzegorz Teolog w swojej 
homilii na Paschę: „Dzisiaj nastało 
zbawienie dla świata, tego widzialnego 
i tego niewidzialnego”.

Moi Kochani w Chrystusie Zmar-
twychwstałym!

Niech nikt dzisiaj nie opłakuje 
swoich grzechów, dlatego że „przeba-
czenie” nadeszło z grobu. Niech nikt 
się nie smuci ani nie płacze. Kiedy 
św. Jan Chryzostom mówi „nikt”, to 
czyni to bezwzględnie w odniesieniu 
do każdego człowieka, do każdego 
bez najmniejszego wyjątku. Im bar-
dziej będziemy relatywizować pojęcie 
„nikt” i szukać dla niego wyjątków, 
tym bardziej będziemy doświadczać 
zarówno smutku, jak i płaczu. „Nikt” 
znaczy „nikt”, dlatego wszyscy razem 
radujmy się radością paschalną i ciesz-
my się tym wielkim darem Chrystusa, 
Który powstał ze zmarłych i zwyciężył 
śmierć. Amen.

Chrystus Zmartwychwstał! 
Abp Jerzy (Pańkowski)

2 marca br., na Polskim Cmentarzu Wojennym w Lommel (Królestwo Belgii), miała miejsce ceremonia 
przywrócenia imienia i nazwiska na grobie por. pil. Mikołaja Kirkilewicza.

Przywrócenie pamięci o poległym lotnikuPrzywrócenie pamięci o poległym lotniku

W uroczystości wzięła udział delegacja z Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, która złożyła wieniec 
w imieniu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszcza-
ka. Delegacji przewodniczył  gen. dyw. pil. Jan Śliwka, któ-
ry podczas swojego wystąpienia podziękował Burmistrzo-
wi Miasta Lommel Bobowi Nijs oraz Ambasadorowi RP 
w Belgii Arturowi Orzechowskiemu za opiekę nad 
cmentarzem i podtrzymywanie pamięci o bohaterskich 
czynach polskich żołnierzy walczących na Zachodzie.

74. lata temu, 2 marca 1945 roku, bombowiec Lancaster  
I BH-I (PB854) należący do 300. Dywizjonu Bombowego 
„Ziemi Mazowieckiej” został zestrzelony przez artylerię 
przeciwnika. W wyniku tych działań śp. por. Mikołaj Kirki-
lewicz poległ wraz z całą załogą podczas wykonywania za-
dania bojowego, bombardowania Kolonii w III Rzeczy. fo
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3 marca br., na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się promocja oficerska żoł-
nierzy rezerwy. Promocji ponad 200 żołnierzy na pierwszy stopień oficerski dokonali gen. broni Jarosław 
Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych; gen. dyw. Krzysztof Król, Zastępca Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego oraz gen. bryg. Robert Głąb, Dowódca Garnizonu Warszawa. 

Modlitwa jest matką i zwieńczeniem wszystkich cnót, ale fundamentem cnót jest post. Nigdy mo-
dlitwa nie przyniesie owoców, będzie bezsilna, jeśli nie będzie opierała się na poście. Natomiast post 
będzie bezowocny, jeśli nie będzie mu towarzyszyła modlitwa – zaznaczył arcybiskup Jarzy podczas 
kazania we czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. 

Promocja oficerska żołnierzy rezerwyPromocja oficerska żołnierzy rezerwy

Pierwszy tydzień duchowej wiosny Pierwszy tydzień duchowej wiosny 

Na największym cmentarzu wojennym w Belgii, gdzie 
spoczywa 257 polskich żołnierzy, w tym 24 lotników, odby-
ła się ceremonia odsłonięcia tabliczki nagrobnej z imieniem 
i nazwiskiem zidentyfikowanego w badaniach genetycznych 
bohaterskiego pilota. Uroczystość zorganizowała Ambasa-
da RP w Brukseli oraz władze miasta Lommel, przy udziale 
licznej Polonii. Oprawę liturgiczną zapewnił Prawosławny 
Ordynariat Wojska Polskiego, a całość uzupełniła wojsko-
wa asysta honorowa wystawiona przez żołnierzy z 41. Bazy 
Lotnictwa Szkolnego z Dęblina.

Modlitwie za duszę poległego pilota, który był wyzna-
nia prawosławnego oraz ceremonii poświęceniu nagrobnego 

krzyża przewodniczył Zastępca Prawosławnego Ordynariu-
sza Wojskowego ks. płk Aleksy Andrejuk wraz z asystują-
cymi kapelanami. Modlitwę ekumeniczną sprawowali rów-
nież kapelani z ordynariatu rzymsko-katolickiego. Duchowni 
wspólnie dokonali poświęcenia żołnierskich grobów na 
cmentarzu w Lommel.

Udział w sobotnich obchodach był również wspaniałą 
okazją do spotkań z polską młodzieżą uczącą się za granicą. 
Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie ze szkoły  im. gen. 
Stanisława Maczka z Antwerpii, którzy przygotowali występ 
artystyczny o śp. por. Mikołaju Kirkilewiczu. 

ks. mjr Łukasz Godun 
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Ministra Obrony Narodowej reprezentował Marek 
Łapiński - Sekretarz Stanu w MON, który odczytał list 
Szefa Resortu Obrony Narodowej skierowany do promowa-
nych żołnierzy. 

Gen. bryg. Robert Głąb witając uczestników uroczysto-
ści, podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla promowanych 
żołnierzy, ale również dla ich bliskich. 

Przygotowanie do samej uroczystości odbyło się 
w Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki 
w Zegrzu, gdzie promowani w przededniu promocji 
otrzymali Patent Oficerski.

Nowopromowanym oficerom błogosławieństwa udzielili 
kapelani trzech wyznań. Prawosławny ordynariat reprezento-
wał ks. płk Aleksy Andrejuk – zastępca ordynariusza.

Wśród promowanych byli lektorzy: Arkadiusz Roma-
niuk i Rafał Pagór.

Uroczystość zakończyła się ceremonią złożenia kwiatów 
na płycie Grobu Nieznanego. Następnie przez Plac Piłsud-
skiego przemaszerowała defilada pododdziałów biorących 
udział w promocji. 

ks. płk Aleksy Andrejuk

Czterdziestodniowy okres duchowej wiosny, okres Wiel-
kiego Postu, który w tym roku rozpoczął się w niedzielę 
10 marca wieczorem Wielkim Prokimenonem: nie odwracaj 
oblicza Twego (…), jest wyjątkowym czasem dla wszystkich 
wiernych. Ten czas jest wielkim darem Boga dla człowieka, 
ponieważ post przywraca człowiekowi wewnętrzną równowa-
gę. To czas wyjątkowego skupienia, kiedy w prawosławnych 
świątyniach przygasły światła, umilkły dzwony i radosne śpie-

wy, a kapłani oraz wnętrze cerkwi zmieniły szaty na ciemne. 
W tych dniach Cerkiew wzywa wiernych m.in.: do postu, 
pokuty, metanoi czyli zmiany życia, opłakiwania swoich 
grzechów, wyrzeczeń i żarliwej modlitwy. Wielkiemu Po-
stowi towarzyszą „ziemne” pokłony, które czynią wierni, 
aby swoje ciało wprowadzić w postawę pokory i uniżenia 
przed Bogiem. Przez cały Wielki Post wierni nie tylko nie 
spożywają mięsa, ale też wszystkiego, co od zwierząt po-
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chodzi, czyli również nabiału, a często nawet ryb czy oleju.
Nieoderwalnym aspektem każdego dnia Wielkiego Postu są 
słowa kondakionu: Duszo moja, duszo moja, powstań, czemu 
śpisz? Oto koniec się zbliża i strach cię ogarnie. Przebudź się 
więc, by oszczędził cię Chrystus - Bóg, Który jest wszędzie 
i wszystko wypełnia.

Tradycyjnie, wieczorami w poniedziałek, wtorek, środę 
i czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu sprawowa-
ne jest nabożeństwo (Wielkie Powieczerze), podczas które-
go czytany jest Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety. 
Natomiast rano we środę i piątek sprawowana jest Liturgia 
Uprzednio Poświęconych Darów. I tydzień Wielkiego Postu 
kończy się sobotą, kiedy Kościół prawosławny wspomina 
pamięć św. Wielkiego męczennika Teodora Tyrona, który 
w 306 roku w czasach srogiego prześladowania chrześcijan 
za panowania cesarza Maksymiliana, razem z innymi chrze-
ścijanami oddał życie za Chrystusa. Święty Teodor był żoł-
nierzem w szeregach armii rzymskiej. Nie chciał pokłonić 
się pogańskim bożkom, za co został skazany na wielkie męki 
a następnie na śmierć. Ze świętym tym związana jest 
również potrawa z pszenicy zwana koliwem. Otóż 50 
lat po Jego męczeńskiej śmierci wydarzył się cud. Im-
perator Julian Apostata (361-363), który wyparł się 
chrześcijaństwa i prześladował wyznawców Chrystu-
sa. Chcąc z nich zadrwić, nakazał naczelnikowi miasta 
Konstantynopola w pierwszym tygodniu Wielkiego Po-
stu skropić krwią ofiar złożonych na pogańskim ołtarzu 
wszystkie zapasy żywności chrześcijan. Wówczas św. 
Teodor objawił się we śnie arcybiskupowi Eudoksjuszowi 
i kazał ogłosić wszystkim wiernym, by nie kupowali niczego 
na bazarach, a jedli gotowaną pszenicę z miodem – koliwo. 
Na pamiątkę tego wydarzenia Kościół prawosławny co roku 
wspomina pamięć wielkiego męczennika Teodora Tyrona 
w sobotę pierwszego tygodnia Wielkiego Postu.

W cerkwi prawosławnego ordynariatu pw. św. Jerzego 
Zwycięzcy w Warszawie w tych dniach były sprawowane na-
bożeństwa przez kapelanów ordynariatu, a we czwartek Wiel-
ki Kanon Pokutny czytał Prawosławny Ordynariusz Woj-
skowy – arcybiskup Jerzy. W piątek po Liturgii odczytano 
kanon ku czci św. Teodora Tyrona, podczas którego poświę-
cone zostało koliwo i rozdane wiernym. 

Marta Łuksza

fo
t. 

M
. Ł

uk
sz

a 
(2

)
W dniach 21-22 marca w katedralnej świątyni p.w. św. Jerzego Zwycięzcy przy siedzibie Prawosław-

nego Ordynariatu Wojska Polskiego odbyły się rekolekcje duchowieństwa i pracowników Prawosławnego 
Ordynariatu Wojska Polskiego. 

Rekolekcje duchowieństwa i pracownikówRekolekcje duchowieństwa i pracowników
Prawosławnego Ordynariatu Wojska PolskiegoPrawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego

Wielkopostne rekolekcje rozpoczęły się w czwartek wie-
czorem nabożeństwem jutrzni, podczas której zgromadzeni 
w cerkwi przystąpili do sakramentu spowiedzi i pokajania. 
Spowiedź przyjmował ks. płk rez. Mikołaj Hajduczenia 
oraz ks. ppłk Jerzy Mokrauz. W słowie wprowadzającym 
do sakramentu ks. Mikołaj przypomniał, że żadna modlitwa 
nie jest skuteczna, jeśli wobec drugiego człowieka nosimy 
w swoim sercu żal i pamięć o wyrządzonych krzywdach. 
Przestrzegał przed pokusami wynikającymi z zaszczytów 
i godności duszpasterstwa wojskowego oraz z relacji między 
współbraćmi w kapłaństwie. Przypomniał, że istotą w powo-

łaniu duchowieństwa ordynariatu jest sama posługa duszpa-
sterska i otwartość na drugiego człowieka.

Na zakończenie wieczornych nabożeństw połączonych 
z sakramentem pokuty władyka Jerzy przywitał uczestni-
ków rekolekcji. Zaznaczył, że: wypadają one w szczególnym 
okresie, okresie Wielkiego Postu, kiedy wszystko sprzyja, 
abyśmy dogłębnie przyjrzeli się własnemu życiu, własnej 
duszy, własnym myślom, własnym słowom, czy w końcu wła-
snym uczynkom. Czas Wielkiego Postu ma dać nam siłę, aby 
zrzucić z siebie ciężar naszych grzechów, naszych własnych 
myśli, w których wiele się dokonuje i także po to, aby móc 



zmierzać w stronę Zmartwychwstania Pańskiego - konty-
nuował ordynariusz. Przypomniał, że: sakrament spowie-
dzi jest naszą rozmową z Bogiem, gdzie powinniśmy Bogu 
powiedzieć o tym, co nas boli; gdzie powinniśmy Bogu po-
wiedzieć wszystko, poza wszelką dyplomacją, protokołem 
i formalizmem. Wszystko tak, jak ma to miejsce w naszym 
życiu. Trzeba nazwać rzeczy swoimi imionami. Dlatego jest 
to najbardziej intymny sakrament, szczególnie dla kapłanów, 
którzy sami spowiadają i znają różnorodność postaw czło-
wieka i różnorodność wyznawania grzechów, które spotyka-
ją u osób spowiadających się. Doświadczenie to powoduje, 
że kapłan otwiera się na różne formy spowiedzi i staje się, 
a przynajmniej powinien stać się, nauczycielem sam dla sie-

bie. On w tym sakramencie, wiedząc jak różne są przypadki, 
musi doszukiwać się w samym sobie przede wszystkim tego, 
co może prowadzić do grzechu; doszukiwać się w swoim ser-
cu, swoich myślach, swoich zamiarach prawdziwych intencji, 
bo tylko to nas zbliża do Boga i otwiera na Jego działanie.

Następnego dnia rano sprawowane było nabożeństwo 
dziewiątej godziny kanonicznej, po której rozpoczęła się 
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. Nabożeństwom 
przewodniczył arcybiskup Jerzy, Prawosławny Ordynariusz 
Wojskowy w asyście duchowieństwa ordynariatu. 

W słowie skierowanym do wiernych władyka wyraził 
swoją radość i serdecznie pozdrowił zebranych z przyję-
ciem Eucharystii. Podkreślił, że: liturgia ta, a więc Liturgia 
Uprzednio Poświęconych Darów, przypomina wczesnochrze-

ścijańskie liturgie, gdyż wszyscy tu obecni zebrali sie dla jed-
nego celu. Nie tylko po to, aby być obecnym podczas nabo-
żeństwa, lecz aby uczestniczyć w nim w pełnym tego słowa 
znaczeniu, czyli przyjąć Ciało i Krew Chrystusa. Takie uczest-
nictwo jest pełne, ono odzwierciedlało postawę chrześcijan 
pierwszych wieków. Ta Wielka Tajemnica, ukryta i objawiona 
w liturgii, daje każdemu wierzącemu ogromną wewnętrz-
ną siłę. Im częściej przystępujemy do Eucharystii, dbając 
o jakość przygotowania do niej, tym większa z tego korzyść 
i większa w nas siła. I to nie tylko siła duchowa i intelektualna, 
ale też lepsza kondycja duchowa nawet naszego ciała. Dlate-
go w naszych modlitwach przygotowujących do Eucharystii 
i dziękczynnych, zawsze zwracamy uwagę na ten psychoso-
matyczny wymiar - uwydatnił arcybiskup. Ci, którzy często 
przystępują w swoim życiu do św. Eucharystii „uruchamia-
ją” pewien mechanizm czuwania nad sobą, kontrolują siebie 
i ciągle powracają do chęci bycia lepszym, zauważają to, że 
w momencie, kiedy rozpoczynają bardziej intensywne życie 
liturgiczne, wiele ich problemów znajduje swoje rozwiąza-
nie w sposób dla nich samych niezrozumiały. W przeciągu 
Wielkiego Postu, kiedy mamy tak wiele możliwości przystę-
powania do św. Eucharystii np. podczas Liturgii Uprzednio 
Poświęconych Darów, która ma swój niepowtarzalny klimat, 
wykorzystajmy ten czas jak najlepiej. To zbawienne podej-
ście sprzyja temu, aby nabrać więcej sił i przygotować się 
do Paschy. Władyka podkreslił, że wszyscy uczestniczymy 
w liturgii, którą sprawuje Sam Chrystus i to uczestnictwo 
zależy od naszego przygotowania, stanu duchowego i poka-
jania. Przytoczył słowa św. Ignacego Branczaninowa, któ-
ry powiedział, że nawet jeżeli człowiek żyje cnotliwie i nie 
popełnia grzechów, zdobywa cnoty w swoim życiu, ale nie 
staje na modlitwę jako grzesznik, to jego modlitwa nie jest 
przyjęta przez Boga. To poczucie grzeszności - kontynuował 
kaznodzieja - musi nam towarzyszyć przede wszystkim wte-
dy, gdy oczywistych grzechów nie popełniamy. I to poczucie 
własnej grzeszności i niegodności, jej świadomość, powinna 
towarzyszyć każdemu chrześcijaninowi, a przede wszystkim 
posłudze kapłańskiej. Ta świadomość własnej grzeszności 
i niegodności czyni ludzi uczestniczących w Liturgii świętymi.

Rekolekcje zakończyły się wspólną agapą i krótką 
odprawą służbową.

ks. Tomasz Rubczewski 
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Tym, którzy spieszą bliźnim z pomocą oraz tym, którzy Tym, którzy spieszą bliźnim z pomocą oraz tym, którzy 
ratując pozostają po drugiej stronie ogniaratując pozostają po drugiej stronie ognia

Sutanna i mundur bojowySutanna i mundur bojowy
Służba strażaka pięknie wpisuje się w ewangelię miłości. Człowiek, który dzwoni do straży pożarnej 

i prosi o pomoc puka do naszych drzwi. Jak można ich nie otworzyć? Musimy wyjść mu z pomocą. 
Strażak to ten, który biegnie tam, skąd inni uciekają – mówi prawosławny krajowy kapelan strażaków ojciec 
Sergiusz (Matwiejczuk).

również aktywnie uczestniczą w akcjach ratowniczo – ga-
śniczych. Prawosławny wojewódzki kapelan małopolski jest 
czynnym strażakiem ochotnikiem i działa w OSP Gładyszów, 
niedaleko Gorlic.
Jak zaczął ojciec swoją strażacką przygodę?

Nieoczekiwana śmierć ks. Igora Siegienia prawosławne-
go wojewódzkiego kapelana żołnierzy i strażaków na Pod-
lasiu spowodowała, że przejąłem obowiązki duszpasterskie 
w strukturach straży pożarnej.

Pamiętam księdza Igora. Zmarł w styczniu 2013 roku, 
krótko przedtem w listopadzie przeprowadziłam rozmowy 
do grudniowego numeru „Strażaka” z trzema kapelanami 
strażaków: katolickim st. brygadierem ks. Janem Krynickim, 
ewangelickim st. kpt. Adamem Glajcarem i prawosławnym 
płk. ks. Igorem Siegieniem. Ta rozmowa okazała się ostatnią 
o kapelańskiej posłudze księdza Igora. 

Wówczas hierarchia cerkiewna zaproponowała mi służ-
bę na stanowisku kapelana wojewódzkiego straży pożarnej. 
W 2011 roku odbyłem szkolenie wojskowe. Jestem oficerem 
Wojska Polskiego w stopniu porucznika, w ramach korpusu 
kapelanów. Obecnie w rezerwie. 
Jednak jest Ojciec także kapelanem krajowym?

W 2015 roku na prośbę druha prezesa Waldemara Paw-
laka ówczesny biskup, a obecnie arcybiskup Jerzy, prawo-
sławny ordynariusz wojskowy powołał mnie na kapelana 
krajowego. Niezaprzeczalną zasługą mojego poprzednika 
ks. Igora Siegienia był udział w tworzeniu rozdziału Regula-
minu PSP dotyczącego sprawowania nabożeństw w Koście-
le Prawosławnym. Wraz z początkiem objęcia przeze mnie 
służby w szeregach straży pożarnej nastąpiła reorganizacja 
prawosławnej struktury kapelańskiej. Z błogosławieństwa 
prawosławnego ordynariusza wojskowego arcybiskupa Je-
rzego został powołany kapelan krajowy. Ponadto, do służby 
duszpasterskiej zostali powołani kapelani wojewódzcy, po-
wiatowi i gminni, przede wszystkim w miejscowościach za-
mieszkałych przez wiernych wyznania prawosławnego.  
Ojcu nie wystarcza posługa kapelańska w chwilach wspól-
nej modlitwy, celebry, uroczystości. Potrzebuje Ojciec być 
ze strażakami również w naturalnym dla nich działaniu. 
Dlaczego to dla Ojca ważne?

Uważam, że posługa duszpasterska wiąże się z aktywną 
obecnością w środowisku strażaków OSP i PSP, uczestnic-
twem w życiu zawodowym i prywatnym. Udział w akcjach 
ratunkowych zbliża ludzi, integruje, buduje relacje interper-

Jak łączy Ojciec posługę duchownego ze służbą strażaka?
Dwa lata temu chodząc po kolędzie w Supraślu, usłysza-

łem alert straży pożarnej. To był sygnał, że ktoś potrzebuje 
pomocy. Bez chwili wahania pojechałem do remizy. W dro-
dze na miejsce akcji, zmieniałem sutannę na bojowe ubranie 
strażackie. Okazało się, że było to zdarzenie masowe. Dzie-
więciu funkcjonariuszy straży granicznej miało wypadek na 
trasie między Supraślem a Krynkami. Samochód Straży Gra-
nicznej dachował w pobliżu Sokołdy. Dziewięć osób doznało 
obrażeń, w tym pięć było w stanie ciężkim. To była bardzo 
trudna akcja. Podszedłem do młodego człowieka, który po-
wiedział, że nie czuje nóg. Doznał poważnego urazu kręgo-
słupa.
Zdarzyło się, że podczas działań ratowniczych ktoś zmarł 
przy Ojcu?

Podczas akcji nie miałem takiej sytuacji. W hospicjum 
onkologicznym dla dorosłych wielokrotnie. Posługa duszpa-
sterska stanowi pomost pomiędzy życiem ziemskim i wiecz-
nym. Wyciągnięcie ręki i przeprowadzenie na tę drugą stronę 
jest istotą służby duchownego. Najważniejsza jest jednak 
modlitewna pamięć o tych, którzy odeszli. Pamiętam imiona 
wszystkich pacjentów, których odwiedzałem i których odpro-
wadzałem do życia wiecznego. Zawsze ich wspominam, gdy 
odprawiam nabożeństwa.
Strażacy przyzwyczaili się do tego, że służą z zakonni-
kiem, a mieszkańcy?

W naszej gminie palił się dom jednorodzinny, było około 
godziny 21:00. Nomex i cały sprzęt ochrony osobistej mam 
zawsze gotowy do wyjazdu. Gdy usłyszałem sygnał, w cią-
gu kilku minut byłem przy rondzie opodal klasztoru. Miałem 
nadzieję, że zabierze mnie samochód ratowniczo-gaśniczy 
OSP. Nieoczekiwanie zatrzymał się samochód osobowy. 
Kierowca wysiadł i pyta: „A ksiądz kapelan na akcję jedzie? 
– Na akcję” – odpowiadam. I mimo, że jechał w przeciw-
nym kierunku, najpierw zawiózł mnie do pożaru. Wróciłem 
o 06:00 nad ranem.
Czyli ten człowiek znał Ojca?

Żyję i służę w tym środowisku 23 lata. W straży pożarnej 
jestem od 6 lat. Wygląda na to, że jestem rozpoznawalny. 
Jest Ojciec jedynym prawosławnym zakonnikiem straża-
kiem?

Rzeczywiście tak jest. W chwili obecnej, jestem jedynym 
zakonnikiem strażakiem. Wśród prawosławnych kapelanów 
straży pożarnej są duchowni, księża proboszczowie, którzy 



sonalne, pomaga w tworzeniu więzi duchowej. Służba straża-
ka jest szczególna, pięknie wpisuje się w ewangelię miłości. 
Człowiek, który dzwoni do straży pożarnej i prosi o pomoc, 
puka do naszych drzwi. Jak można ich nie otworzyć? Musi-
my wyjść mu z pomocą. Strażak to ten, który biegnie tam, 
skąd inni uciekają.
To w którym momencie Ojciec uznał, że musi razem ze 
strażakami wychodzić z pomocą tym, którzy jej potrze-
bują i biec tam, skąd inni uciekają?

W momencie powołania na kapelana. Najpierw zostałem 
przyjęty do OSP w Ogrodniczkach a następnie w Supraślu. 
W tym samym czasie rozpocząłem kursy. 
Jak często rocznie jeździ Ojciec do zdarzeń?

Rocznie, około 11 razy. Ze względu na pełnioną posługę 
nie mogę uczestniczyć we wszystkich zdarzeniach. Pomoc 
drugiemu człowiekowi opiera się nie tylko na czynnym udzia-
le w akcji. Podstawą wszelkich naszych działań jest modlitwa.
Św. Liturgii syrena nie przerywa?

Nie. Natomiast, jeśli nie sprawuję nabożeństwa, zdarza 
się, że wychodzę ze służby słysząc syrenę alarmową. Na po-
czątku bieżącego roku odnotowaliśmy w gminie przypadki 
pożarów sadzy w kominach. Każda para rąk w czasie akcji 
jest potrzebna. Gdy okoliczności nie pozwalają mi na czynny 
udział w akcji, wznoszę modlitwę w duchu prosząc o pokrze-
pienie poszkodowanych i darowanie siły ratującym.
Czy strażacy zwracają się do Ojca o pomoc duchową po 
traumatycznych akcjach, po których nie każda psychika 
albo wręcz mało która potrafi sobie poradzić?

Tak, przychodzą, rozmawiamy. Najbardziej traumatycz-
na akcja, w której uczestniczyłem, miała miejsce w 2017 
roku, w Białymstoku. Podczas pożaru zginęło dwóch stra-
żaków Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Wra-
całem z posługi duszpasterskiej w terenie, gdy otrzymałem 
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wiadomość z prośbą o włączenie się do akcji. Skontaktowa-
łem się z dwoma kapelanami miejskimi – katolickim i pra-
wosławnym. Zajęli się powiadomieniem rodzin. Niezbędna 
okazała się pomoc kolegom strażaków, którzy tragicznie zgi-
nęli. Wyłączono ich z działań ratowniczych. To był moment, 
w którym potrzebowali, aby ktoś ich wysłuchał. Na miejscu 
był psycholog z KW PSP. Rozmawialiśmy a potem wspólnie 
wznieśliśmy modlitwę za tych kolegów, którzy pozostali po 
drugiej stronie ognia. Nierzadko z prośbą o pomoc zwraca-
ją się strażacy ochotnicy. W moim przypadku jest to o tyle 
prostsze, że większość z nich to wierni przyklasztornej para-
fii w Supraślu, którzy czynnie uczestniczą w życiu cerkiew-
nym. Raz do roku, w okresie postnym, odbywamy strażacką 
pielgrzymkę do niewielkiej wspólnoty prawosławnych sióstr 
zakonnych w Wojnowie, położonej w okolicach Rucianego 
Nidy. Pielgrzymka odbywa się zgodnie ze starożytną zasadą 
ora et labora – modlitwa i praca. 
Na zdjęciach widzę, że sporo jest wspólnych działań i uro-
czystości ze strażakami.

To tylko niektóre. Tu widzimy strażaków, którzy uczest-
niczą procesyjnie w święcie parafialnym w parafii prawo-
sławnej w Boćkach. Każdego roku bierzemy udział w piel-
grzymce służb mundurowych na św. Górę Grabarkę. Widać 
bardzo aktywną Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z Milej-
czyc. Są też zawody sportowo – pożarnicze i zajęcia z udzie-
lania pierwszej pomocy w szkołach. Między innymi szkolenia 
tego rodzaju odbywają się w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach. 
Na zdjęciach uwieczniona jest prezentacja wydanego przez 
Związek OSP RP albumu strażackiego „W jedności siła”, 
która odbyła się podczas ubiegłorocznej Gali wręczenia 
FLORIANÓW2018. W albumie zamieszczony został artykuł 
o kapelańskiej posłudze duszpasterskiej wśród strażaków. 
Jak zareagowali strażacy ochotnicy, gdy powiedział 
Ojciec, że chce jeździć z nimi do akcji ratowniczych?

Bardzo pozytywnie. Nazywają mnie ojczulkiem. 
W szeregach OSP Supraśl i Ogrodniczki są strażacy wyzna-
nia prawosławnego i rzymskokatolickiego. Tu nie ma miejsca 
na podziały, razem uczestniczymy w akcjach i działaniach ra-
towniczo – gaśniczych. I OSP i zakon to życie wspólnotowe. 
Przed nami święta Wielkiej Nocy. Najpierw obchodzą ją ka-
tolicy potem prawosławni. Czego Ojciec życzy strażakom 
i ich rodzinom?

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi istotę na-
szej wiary oraz wektor naszego życia. Apostołowie zwia-
stowali o Zmartwychwstaniu Chrystusa aż po krańce ziemi. 
Pascha to światło wiary, które napełnia nasze serca dobrymi 
uczuciami, obdarza wiarą, nadzieją i miłością. Starajmy się 
i my w swoim życiu zachować nieocenione wartości chrze-
ścijańskie. Niech święto Zmartwychwstania Jezusa Chrystu-
sa napełni każdy dom strażaka radością i pokojem. Chrystus 
Zmartwychwstał!  Zaiste Zmartwychwstał!
Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadziła Dorota Pardecka
redaktor naczelna miesięcznika „Strażak” – Pisma 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
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Wielkopostna pielgrzymka strażacka Wielkopostna pielgrzymka strażacka 
PSP i OSP do WojnowaPSP i OSP do Wojnowa

Wczesnym rankiem w sobotę, 30 marca br., do naszego monasteru przybyła grupa  pielgrzymów ze 
straży pożarnej wraz ze swoimi kapelanami - tradycyjnie z o. ihumenem Sergiuszem (Matwiejczukiem) 
i ks. Piotrem Borowikiem. 

Po krótkim nabożeństwie dziękczynnym (cs. molebniu) 
w intencji przybyłych pielgrzymów, powitał ich kapelan 
klasztoru o. ihumen German. W swoim słowie o. ihumen 
German zwrócił uwagę na wagę podejmowania trudu pąt-
niczego i jego wpływ na życie chrześcijanina oraz mówił 
o celowości godnego przygotowania się w okresie Wielkie-
go Postu do święta Zmartwychwstania Pańskiego. Podkreślił 
także, że jednym z najważniejszych elementów postu jest 
zwrócenie uwagi na drugiego człowieka, że polega on też na 
pojednaniu, wybaczaniu, a przede wszystkim na spieszeniu 
z pomocą bliźnim. O. German kończąc swoje słowa, powie-
dział: nie od dziś wiadomo, że strażacy nie tylko zajmują się 
gaszeniem pożarów... Strażak to ten, który służy Bogu i czło-
wiekowi, ratuje życie i mienie, stojąc ponad coraz trudniej-
szymi zadaniami towarzyszącymi rozwojowi techniki i cywi-
lizacji, pośpiechowi codziennego życia... biegnie tam, skąd 
inni uciekają... „Bogu na chwałę - ludziom na pożytek” - to 
hasło, które wyznacza Waszą społeczną rolę. Przez pokolenia 
strażacy są mu wierni.

Po skromnym poczęstunku w monasterskim refektarzu, 
pątnicy przystąpili do pracy, w myśl hasła ora et labora. 
W tym roku pomagali oni przy wiosennych porządkach na 
monasterskiej posesji. Podcinano drzewa, a później należało 
uprzątnąć spiłowane gałęzie. Niektórzy pomagali przy dom-

ku pszczelarza, a o. Piotr Borowik wspierał siostry w przy-
gotowaniu głównej monasterskiej świątyni do sprawowania 
nabożeństw po zimie. Pracy, wbrew pozorom, było niemało, 
a czasu niewiele. Dzięki ofiarnej pracy tych wyjątkowych 
pielgrzymów, otrzymałyśmy ogromną pomoc. Jesteśmy za 
to niezmiernie wdzięczne, zarówno pracownikom straży, jak 
i kapelanom, którzy już nie po raz pierwszy zorganizowali do 
nas tą wyjątkową pielgrzymkę. Serdeczne im Bóg zapłać za 
ich dobre serce i trud!

Przełożona Ihumenia Agnia

21 marca br., w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego, po raz pierwszy po restutucji prawo-
sławnego ordynariatu, gościł Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Sekretarz Stanu Paweł Krzysztof 
Soloch. 

Szef BBN w prawosławnym ordynariacieSzef BBN w prawosławnym ordynariacie

Wizyta rozpoczęła się krótkim nabożeństwem żałob-
nym w intencji śp. ks. płk. Szymona Fedorońko, naczelnego 
prawosławnego kapelana Wojska Polskiego w latach 1937 – 
1940, ofiary zbrodni katyńskiej.

Arcybiskup Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, 
zwracając się do Ministra oraz zebranych gości podkreślił, iż 
jest to historyczna chwila w ponad 25-letniej nowej, odrodzo-
nej rzeczywistości prawosławnego ordynariatu. Zaś Szef BBN 
zaznaczył, że była to dla niego bardzo ważna uroczystość 
W swoich słowach wspomniał ks. płk. S. Fiedorońko oraz 
jego synów, którzy zginęli podczas służby wojskowej. Mini-
ster Soloch nadmienił, iż historia bycia wspólnoty prawosław-
nej w dziejach całego narodu zaczyna się nie w 1940 roku, 
a znacznie wcześniej, natomiast duchowieństwo prawosław-
nego ordynariatu było i jest integralną częścią naszego Kraju. 
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Wdzięczność - to uczucie religijne. Wszystko to, co otrzymujemy - otrzymujemy od Boga i ludzi, 
przez których to Bóg wszystko nam daje.

5 kwietnia br. odbyły się centralne uroczystości z okazji święta Wojskowej Służby Zdrowia. Rozpo-
częły się one od nabożeństwa w Katedrze Polowej WP, któremu przewodniczył biskup polowy gen. bryg. 
Józef Guzdek. 

Pogrzeb pułkownika Antoniego KrymeraPogrzeb pułkownika Antoniego Krymera

Święto Wojskowej Służby ZdrowiaŚwięto Wojskowej Służby Zdrowia

Arcybiskup Jerzy wręczył ministrowi Solochowi odznakę 
pamiątkową POWP, album oraz  Częstochowską Ikonę Matki 
Bożej, natomiast katedralna cerkiew pw. św. Jerzego Zwy-
cięzcy otrzymała od Ministra pamiątkowy krzyż ołtarzowy. 

Podczas wizyty obecni byli również m.in. gen. bryg. 
Jarosław Wacław Kraszewski oraz dyrektor Gabinetu Szefa 
Biura Mirosław Wiklik.

Tego dnia odbyło się jeszcze jedno ważne wydarzenie, 
a mianowicie: wnuczka ks. protoprezbitera Firdorońko 
Aleksandra Adamczewska przekazała Prawosławnemu 

Ordynariatowi WP Order Orła Białego, który został pośmiert-
nie nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ks. płk. 
Szymonowi Fedorońce 11 listopada 2018 roku.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie 
państwowe Rzeczypospolitej Polskiej nadawane za wyjątko-
we zasługi cywilne i wojskowe dla naszej ojczyzny. Order 
zostanie wyeksponowany w Sali Tradycji Prawosławnego 
Ordynariatu Wojska Polskiego. 

Marta Łuksza

Taką wdzięczność, w imieniu Prawosławnego Ordyna-
riatu Wojska Polskiego, pośmiertnie wyraził śp. płk. Antonie-
mu Krymerowi ks. płk rez. Mikołaj Hajduczenia. Pułkownik 
Kremer zmarł 28 marca 2019 roku. Ceremonia pogrzebowa 
odbyła się 1 kwietnia w kaplicy ewangelicko-augsburskiej 
w Bydgoszczy, której przewodniczył ks. kmdr Marek Loskot

Módlmy się za ofiarodawców, dobroczyńców, fundatorów 
tej świątyni - taka modlitwa wznoszona jest w świątyni pra-
wosławnej podczas każdego nabożeństwa. 

Tymi też słowami ks. Mikołaj Hajduczenia pożegnał 
zmarłego przypominając, że w latach 1994-1996 był On 
Szefem Zarządu XVII Infrastruktury w Sztabie General-
nym Wojska Polskiego na stanowisku generała dywizji.  
W dużej części to właśnie Jemu zawdzięczamy przekazanie 
Prawosławnemu Ordynariatowi Wojska Polskiego cerkwi 
pw. św. Michała w Ciechocinku, następnie jej remont i re-
nowację. Jego podpis znalazł się pod każdym dokumentem 

w kwestii tej ważnej dla Wojska Polskiego cerkwi. Nasze 
modlitwy zawsze były i zawsze będą otaczać śp. płk. Anto-
niego Krymera. Na prośbę ówczesnego proboszcza parafii 
w Ciechocinku, Jego Ekscelencja arcybiskup Sawa, ówcze-
sny ordynariusz prawosławnego ordynariatu, w dniu 6 paź-
dziernika1996 roku (otwarcie cerkwi w Ciechocinku) odzna-
czył go Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia.

Nawiązując do Ewangelii dnia, mówiącej o „mądrych 
pannach” i niesionym przez nich oleju, ks. Mikołaj powie-
dział między innymi, że śp. płk Antoni Krymer był tak jak 
naczynie, które wydaje się na zewnątrz „nieco chropowate”, 
lecz wewnątrz ma w sobie dobroć (oliwę), z którą stanął On 
przed obliczem Boga. Głęboko wierzymy, że Bóg zachowa 
Go w wiecznej pamięci.

Prochy śp. płk. Antoniego Krymera spoczęły na cmenta-
rzu ewangelicko-augsburskim w Bydgoszczy. 

ks. płk rez. Mikołaj Hajduczenia

W imieniu Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego 
żołnierzom i pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia ży-
czenia złożył ks. płk Aleksy Andrejuk, Zastępca Prawosław-
nego Ordynariusza. Życzenia przekazał również ks. ppłk 
Wiesław Żydel z Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojsko-
wego. Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia 
Aurelia Ostrowska zaś wyraziła duchownym wdzięczność za 
modlitwę.

W południe, w Pałacu Prezydenckim, Prezydent RP An-
drzej Duda uhonorował żołnierzy i pracowników odznacze-
niami wojskowymi i państwowymi.

Państwa trud to nie tylko trud służby dla polskiego żoł-
nierza, to także trud służby dla Rzeczypospolitej – mówił 
Prezydent Andrzej Duda, dziękując za codzienną pomoc 

pracowników Wojskowej Służby Medycznej okazywaną dla 
wojska, ale także zwykłych obywateli.

Służba Zdrowia jest jedną z najstarszych służb w Wojsku 
Polskim, tradycja opieki medycznej w polskiej armii sięga bo-
wiem jeszcze średniowiecza. Do najważniejszych zadań Woj-
skowej Służby Zdrowia należy: utrzymanie i wzmacnianie 
stanu zdrowotnego żołnierzy, stała kontrola ich stanu zdrowia, 
nadzór nad wychowaniem fizycznym i szkoleniem, zabezpie-
czenie sanitarno-higieniczne i przeciwepidemiczne wojsk.

Ten szczególny dzień był okazją do refleksji na temat 
dotychczasowych osiągnięć Wojskowej Służby Zdrowia, 
kierunków jej rozwoju oraz zmian, jakie stawia przed nią 
przyszłość.

ks. płk Aleksy Andrejuk
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Zanurzając się w życieZanurzając się w życie
Nauka pływania

Nauczyłem się pływać w młodym wieku. Pamiętam, że zanim zacząłem brać udział w szkoleniu pływackim, mój ojciec nauczył 
mnie podstaw pływania. Trzymał mnie na plecach i uczył utrzymywać się na wodzie. Z czasem nauczyłem się unosić na brzuchu 
i pływać „pieskiem”.

W pewnym momencie, prawdopodobnie kiedy rozpocząłem naukę w szkole podstawowej, moi rodzice zapisali mnie na zajęcia na 
pływalni w mieście. Wydawało mi się to wspaniałe. Nasi instruktorzy byli ratownikami i uczniami szkoły średniej. Dla mnie byli najfajniejszy-
mi ludźmi, jakich kiedykolwiek spotkałem. Nauczyli nas, jak pracować nogami, jak wykonywać właściwe ruchy ramionami i jak oddychać. 
Wszystko szło dobrze... dopóki nie zechcieli, żebyśmy zanurkowali.

Na początku nie było tak źle. Staliśmy na brzegu basenu i uczyliśmy się trzymać dłonie nad głowami, nachylać się do nurkowania, 
a następnie - jak wskoczyć do wody. Ale bardzo szybko zmieniło się to w coś okropnego. Chcieli, żebyśmy skoczyli z trampoliny!

Skok na głęboką wodę
Czy to były żarty? Chcieli, żebym wspiął się po stromej drabinie, wszedł na chwiejną i wąską deskę i wskoczył do wody, któ-

ra jest głębsza, niż mogłem sobie wyobrazić! I chcieli, abym im ufał, że mnie złapią, jeśli coś pójdzie nie tak! Jak mogłem to zrobić? 
W końcu byli to tylko licealiści...

Zdecydowanie brakowało mi zaufania. Nie ufałem temu, czego mnie nauczono, chociaż w tym momencie wiedziałem już, jak pływać. 
Nie ufałem także ratownikom. Miałem wszystko, czego potrzebowałem, za wyjątkiem zaufania.

Kazanie na równinie (Łk 6, 17-49)
Pod wieloma względami Chrystusowa wizja chrześcijańskiej drogi przypomina skok na głęboką wodę. Gdy w Cerkwi Prawosławnej 

czytana jest Ewangelia według św. Łukasza, słyszymy Kazanie Jezusa na równinie (podobne do Kazania na Górze wg św. Mateusza, ale 
jest to wersja św. Łukasza), w którym Jezus prosi nas o wielki skok.

Jezus mówi nam, że bycie chrześcijaninem może oznaczać stanie się biednym. Może oznaczać głód. Możemy płakać. 
I, na domiar złego, ludzie nas znienawidzą, wykluczą i oszukają (Łk 6, 20-23).

Jednak pomimo tego, jak jesteśmy traktowani, powinniśmy kochać naszych wrogów - nawet czynić dla nich dobro! Mamy pozwolić 
ludziom uderzać nas, nadstawiając drugi policzek. Mamy oddać nasze ubrania tym, którzy błagają o naszą koszulę. A kiedy ludzie nas 
denerwują, mamy im wybaczać – ciągle i nieustannie (Łk 6, 27-31; 37-38).

Czy Jezus naprawdę prosi nas, abyśmy żyli w ten sposób? Wygląda na to, że prosi, abyśmy wskoczyli na głęboką wodę bez asekuracji.

Jezus jest naszym ratownikiem
Mimo tego, jak strasznie brzmi opis chrześcijańskiej drogi, jest to jedyny prawdziwy sposób na życie (wyobraź sobie, co by było, gdyby 

wszyscy żyli w ten sposób!). Dobra wiadomość jest taka, że Jezus jest z nami. On jest naszym ratownikiem. Takie jest znaczenie Ewangelii 
o wskrzeszeniu syna wdowy z Nain (Łk 7, 11-17).

Po Kazaniu na Równinie, w którym Jezus prosi nas, byśmy wskoczyli w głębię chrześcijańskiego życia, mówi nam też, że życie w ten 
sposób jest jak budowanie domu na solidnych fundamentach. Następnie pokazuje nam moc tego sposobu życia.

Po pierwsze, Jezus uzdrawia sługę setnika i czyni to będąc daleko od niego. Wystarczyło jedynie zaufanie setnika. Następnie Jezus 
wskrzesza syna wdowy. Wchodząc do Nain, widzi kondukt pogrzebowy i mówi wdowie: „Nie płacz”.

Pamiętajcie, że nasza chrześcijańska droga może powodować płacz. Ale Jezus obiecuje, że będziemy się śmiać. Możemy 
być biedni lub głodni, ale Jezus da nam królestwo i napełni nas. Miłość do naszych wrogów i przebaczenie innym może doprowadzić 
nas do śmierci, ale nasz Pan, Jezus Chrystus, ma moc aby wzbudzić nas z martwych. Pokazuje nam to, wskrzeszając syna wdowy. 
To jest moc Boga - Boga, który przyszedł do swego ludu.

Krzyż i zmartwychwstanie
Chrześcijańska droga jest trudna. Wymaga od nas dużej cierpliwości i ogromnego współczucia dla innych. Wymaga od nas zaufania 

i skoku w głębię. Być może utoniemy. Męczennicy z okresu ponad 2000 lat pokazali, że naśladowanie Chrystusa nie zawsze ma szczęśliwe 
zakończenie. . . przynajmniej nie w tym życiu. Ale to jest droga krzyża. Jezus, który zanurkował w najgłębszą wodę, jaką kiedykolwiek znała 
ludzkość, został ukrzyżowany.

Dobrą nowiną jest jednak to, że Jezus zmartwychwstał! Zmartwychwstanie Chrystusa jest potwierdzeniem, że chrześcijańska droga 
jest drogą prawdy. Jest to potwierdzenie, że miłość do naszych bliźnich, nawet jeśli nas nienawidzą, jest właściwą drogą do naśladowania. 
Pokazuje nam, że powinniśmy podnieść nasz krzyż i zeskoczyć z trampoliny.

Weź głęboki oddech, zaufaj Bogu i skacz. Jezus czeka, by cię złapać.
Ojciec Dustin Lyon, tłum. Gabriel Szymczak
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W centralnych uroczystościach, które tego dnia odby-
wały się w Warszawie na Placu Zamkowym, uczestniczył 
Prezydent Andrzej Duda, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, 
a towarzyszyli mu przedstawiciele najwyższych władz pań-
stwowych, wojska i duchowieństwa, a także kombatanci 
i młodzież. Kościół Prawosławny reprezentował Jego Eks-
celencja, biskup hajnowski Paweł (Tokajuk). W imieniu Pra-
wosławnego Ordynariusza Wojskowego, we wszystkich uro-
czystościach udział wziął ks. płk Aleksy Andrejuk, zastępca 
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego. Abp Jerzy prze-
bywał w tym dniu na spotkaniu z Patriarchą Ekumenicznym 
Bartłomiejem, który przybył do Polski, aby przemaszerować 
szlakiem „Marszu Żywych”. 3 maja patriarcha Bartłomiej 
spotkał się także ze Zwierzchnikiem PAKP metropolitą Sawą.

Podczas podnoszenia flagi państwowej na maszt, zgro-
madzeni wraz z chórem Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego odśpiewali hymn narodowy. 
Następnie odczytana została preambuła do Konstytucji 
3 Maja, po czym żołnierze Pułku Reprezentacyjnego WP 
oddali Salut Narodowy - 21 strzałów armatnich. W wygło-
szonym przemówieniu prezydent Andrzej Duda odniósł się 
m.in. do okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która 
była momentem przełomowym w historii Polski. 

Uroczystość zakończyła defilada wojskowa. 
Po uroczystości na Placu Zamkowym odbyła się Wiel-

ka Defilada „Silni w Sojuszach”. Warszawską Wisłostradą 
maszerowało 2000 osób: żołnierze Wojska Polskiego oraz 
funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Pożar-
nej, Służby Ochrony Państwa, Straży Ochrony Kolei, Lasów 
Państwowych, Krajowej Administracji Skarbowej, Służ-
by Więziennej. pododdziały formacji proobronnych, klasy 
mundurowe oraz poczty sztandarowe krajowe i zagraniczne, 
m.in. z Belgii, Czarnogóry, Chorwacji, Czech, Litwy, Ło-
twy, Portugalii, Słowacji, Włoch, Wielkiej Brytanii i USA. 

Tegoroczne uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja były też okazją do uczczenia 20-lecia obec-
ności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i 15-lecia obecności w Unii Europejskiej. 228 lat temu Sejm 
Czteroletni uchwalił Konstytucję regulującą ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a jej głównym za-
łożeniem było wprowadzenie trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Przyjmuje 
się, że była to pierwsza w Europie i druga na świecie spisana konstytucja. 

Święto Narodowe 3 MajaŚwięto Narodowe 3 Maja

Obecni byli także studenci uczelni wojskowych: Wojskowej 
Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Aka-
demii Wojsk Lądowych i Lotniczej Akademii Wojskowej.

Nie zabrakło żołnierzy wojsk sojuszniczych: m.in. ame-
rykańskich, chorwackich, brytyjskich i włoskich. W sumie 
w defiladzie uczestniczyło 30 pododdziałów reprezenta-
cyjnych zaprzyjaźnionych armii. W wydarzeniu wzięli też 
udział przedstawiciele organizacji proobronnych, uczniowie 
klas mundurowych i poczty sztandarowe.

Oprócz pododdziałów pieszych, w części lądowej zapre-
zentowało się ponad 200 pojazdów, a nad głowami mieszkań-
ców stolicy przeleciało 80 statków powietrznych.

Podczas defilady prezydent Andrzej Duda powiedział: 
Chcemy, żeby Polska była państwem stabilnym, chcemy, 
żeby Polska była państwem dobrze rozwiniętym, ale przede 
wszystkim chcemy, żeby Polska była państwem, w którym jest 
bezpiecznie, i w którym obywatel czuje się bezpiecznie. (…) 
Mamy wspaniałych żołnierzy, mamy świetnych funkcjonariu-
szy. Zawsze ich mieliśmy, to nasza tradycja.

ks. płk Aleksy Andrejuk 
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Główna część obchodów uroczystości przebiegała na 
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wzię-
li w niej udział: Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Sekre-

4 maja br., odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka pod honorowym patronatem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Centralne Obchody Dnia Strażaka 2019 Centralne Obchody Dnia Strażaka 2019 

tarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz Prezes Zarzą-
du Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Waldemar Pawlak.

Z okazji święta strażaków Prezydent RP Andrzej Duda, 
w asyście szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego wręczył 
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strażakom odznaczenia państwowe. W dalszej części uro-
czystości odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski 
funkcjonariuszy PSP.

Następnie zostały wygłoszone przemówienia okolicz-
nościowe przez: Prezydenta Andrzeja Dudę, Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, Sekre-
tarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz Prezesa 
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Waldemara Pawlaka.

Podczas uroczystości Prezydent RP oraz Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji wręczyli dziesięciorgu dzie-
ciom medal „Młody Bohater”. Medal MSWiA „Młody Bo-
hater” nagradza dzieci i młodych ludzi, którzy wykazali się 
opanowaniem oraz bohaterstwem w sytuacji zagrożenia i po-
mogli uratować życie innych. 

Uroczystość zakończyło składanie wieńców przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza oraz defilada pododdziałów i po-
jazdów pożarniczych. Wzięły w niej udział m.in. kompanie 
reprezentacyjne, strażacy w historycznym umundurowaniu, 
przedstawiciele specjalistycznych grup ratowniczych, po-

jazdy historyczne i współczesne. Uroczystości uświetniła 
Orkiestra z OSP Nadarzyn.

W uroczystościach udział wziął prawosławny kape-
lan krajowy strażaków o. archimandryta por. rez. Sergiusz 
(Matwiejczuk) reprezentujący jednocześnie Prawosławnego 
Ordynariusza Wojskowego, arcybiskupa Jerzego.

o. archim. Sergiusz (Matwiejczuk)

Święto katedralnej parafii wojskowej w WarszawieŚwięto katedralnej parafii wojskowej w Warszawie
Każdy dzień, który pozwala nam uczestniczyć w na-

bożeństwie cerkiewnym jest dniem wyjątkowym, wzbo-
gacającym nas i uduchowiającym nasze życie, dającym 
mu kolejny bodziec do walki z trudnościami, jakie na co 
dzień przeżywamy. 

Szczególnie wyjątkowe są dni, w których dane nam 
jest uczestniczyć w nabożeństwach poświęconych wyjątko-
wym świętym, a za takiego niewątpliwie uważany jest św. 
męczennik Jerzy Zwycięzca ( III w.), patron wielu krajów, 
miast oraz wielu grup społecznych czy też zawodów. Świę-
ty wielki męczennik Jerzy jest m.in. patronem żołnierzy, 
a w przypadku Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskie-
go, jest patronem katedralnej cerkwi pod jego wezwaniem. 
Dla wszystkich duchownych, parafian, przyjaciół ordynariatu 
i żołnierzy skupionych wokół katedry św. Jerzego ten dzień 
był przedłużeniem Święta Paschy Chrystusowej i tę wyjątko-
wość podkreśliła uroczysta oprawa święta.

Nabożeństwom w dniach 5-6 maja przewodniczył arcy-
biskup Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Przed 
wejściem do świątyni arcypasterza witały wierszem dzieci, 
wyrażając swą szczerą radość z tych podniosłych chwil, sta-
rosta cerkiewny oraz proboszcz parafii.

W słowie skierowanym do zebranych władyka Jerzy 
powiedział między innymi, że św. Jerzy, jako jedyny spo-
śród całego panteonu wszystkich świętych, otrzymał prawo 
nazywania Go Zwycięzcą. Jego charakterystykę określa 
w czterech obszarach „troparion” święta, poświęcony temu 
Wielkiemu męczennikowi. Jest On bowiem Oswobodzicie-
lem tych, którzy znajdują się w niewoli; Obrońcą tych, któ-

rzy są ubodzy; Lekarzem tych, którzy są w niemocy cielesnej 
i Zwycięzcą nad królami. Nad jakimi królami i po co miał 
zwyciężać On królów? Kto był tym najbardziej zwyciężo-
nym królem? - kontynuował arcybiskup. Święty Jerzy, jako 
człowiek mający przed sobą wielką karierę i perspektywę 
wojskową, był jednym z najbardziej utalentowanych żoł-
nierzy w Imperium i Armii Rzymskiej. Swoją gorliwością 
zwrócił na siebie uwagę wielkiego cesarza Dioklecjana, 
„wielkiego” tutaj na ziemi, ale „maluczkiego”, jeżeli cho-
dzi o jego ambicje, nawet te ludzkie i doczesne. Dioklecjan 
był poganinem, który upatrywał boga w siłach przyrody 
i widział, że te wszystkie siły przyrody nie przynosiły ukoje-
nia i odpowiedzi na jego życiowe pytania. Uważał, że wy-
magają one dodatkowego „ubóstwienia” poprzez tworze-
nie posągów, poprzez tworzenie ludzkich obrazów, którym 
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oddawał pokłon, jako bogom. Dioklecjan, który szczycił się 
swoją wielką władzą cesarską, żądał od wszystkich swoich 
poddanych tego, aby wyznawali tę samą wiarę, a więc wiarę 
w bogów pogańskich. Ale najbardziej obawiał się tego, widząc 
jak bardzo rozpowszechnia się chrześcijaństwo, aby to chrze-
ścijaństwo, które pozostawało w diametralnej niezgodzie 
z jego światopoglądem religijnym, nie stanęło na przeszko-
dzie jego władzy i nie stało się nagle powodem zdjęcia Dio-
klecjana z tronu. Na czele jego obaw stanął św. Jerzy, który 
z jednej strony był nienagannym i utalentowanym oficerem, 
strategiem; młodym, co do wieku, ale bardzo doświadczo-
nym poprzez charyzmę, którą został obdarzony przez Boga. 
Był pożądany zawodowo przez cesarza, który widząc talenty 
młodego żołnierza, chciał go pozyskać do swych imperator-
skich celów. Zaproponował on św. Jerzemu złożenie dobro-
wolnej ofiary wybranemu bogu, którego jednak miał wska-
zać cesarz. W zamian za to miał uczynić świętego nawet 
swoim pierwszym zastępcą. Nie tylko dowódcą nad armią, 
ale właśnie swoim zastępcą w cesarstwie. Żywot św. Jerze-
go świadczy, że odrzucił on z ironią propozycję imperatora. 
Dlatego właśnie był tym zwycięzcą nad królami. Żadne pie-
niądze, kariera, czy inne honory, które były mu obiecane, 
w zamian za wyrzeczenie się tego, co stanowiło treść jego 
życia, nie zdołały odwlec go od wiary w prawdziwego Boga. 
Co więcej? Im bardziej Dioklecjan próbował przeciągnąć 
na swoją stronę Jerzego, tym bardziej ten manifestował 
swoją wiarę, tym bardziej rósł w siłę i czuł potrzebę manife-
stowania swojej wiary. To, co najbardziej upokorzyło Dio-
klecjana to męstwo, z jakim znosił św. Jerzy nie tylko upoko-
rzenia słowne, nie tylko degradację zawodową, ale przede 
wszystkim to, z jakim męstwem znosił prześladowania i tor-
tury fizyczne. Był poddawany coraz to większym próbom, 
które po ludzku były nie do zniesienia. Dla Dioklecjana to 
był to wyraźny znak, że św. Jerzy jest niezłomny. I to nie tyl-
ko jako żołnierz tego wojska tutaj na ziemi, ale również jako 
żołnierz wojska Chrystusowego. Cesarz widział także, że ta 
niezłomność musi się opierać na pewnej, wręcz ponadludz-
kiej, niewyobrażalnej, duchowej i wewnętrznej sile, która 
właśnie dawała taką moc św. Jerzemu. Nawet wówczas, kie-
dy chrześcijanie podzielili się mentalnościowo na Wschód 
i Zachód, ten święty był i pozostaje nadal świętym wspól-
nym, bo jego wielki wysiłek i jego wielkie zwycięstwo nad 
Dioklecjanem, a przede wszystkim nad pogaństwem, okaza-
ło się być czymś ponad wszelkim podziałem. Dzisiaj święty 
Jerzy jednoczy nie tylko wszystkich chrześcijan, ale nawet 
i muzułmanie odnoszą się z ogromnym szacunkiem do jego 
świętości. Pomimo tego, iż minęło już ponad siedemnaście 
stuleci, święty ten nie traci swej światłości. Jemu także 
zostało poświęconych wiele świątyń chrześcijańskich, co 
świadczy że jest on żywym orędownikiem za nas wszystkich.

Bracia i Siostry - kontynuował arcybiskup - W każdym 
męczeństwie spotykają się dwie bardzo istotne wartości, 
których język polski nie jest w stanie oddać za pomocą jed-
nego słowa „męczennik”. W języku greckim słowo „mar-
tis”, a więc „męczennik” to ten, który był zamęczony i ten, 
który jednocześnie dał świadectwo. Słowo - „martyrologia” 

- daje nie tylko świadectwo o prześladowaniu, ale jednocze-
śnie mówi nam, że to prześladowanie nie było bezcelowe, 
bez treści, że ono nie było pozbawione sensu. Takim właśnie 
było męczeństwo świętego Jerzego, ale i wszystkich innych 
świętych męczenników. Spójrzmy na fenomen męczeństwa 
od strony apologetycznej (obrońców chrześcijaństwa). 
Gdyby rzeczywiście nie było warto świadczyć o Chrystu-
sie, oddając swoje życie, to co było tą siłą, która nie tylko 
pozwalała wierzącym oddawać swoje życie, ale także prze-
konywała wielu tych, którzy te prześladowania czynili, aby 
i oni stawali się chrześcijanami. Mamy ogromną rzeszę 
świętych męczenników, którzy, najpierw zadając ból inny-
mi jako kaci, szczególnie w pierwszych wiekach chrześci-
jaństwa, widząc niezłomność chrześcijan, sami wyznawali 
publicznie swoją wiarę w Chrystusa. I choć nie dokonał 
się nad nimi chrzest wodą, przechodzili oni chrzest ognia 
i krwi, bo często byli spalani, albo poddawani takim mę-
kom, że przelewali w nich krew. Takich przykładów było 
bardzo dużo. Im więcej było męczenników, tym więcej było 
naśladowców tego świadectwa męczeństwa. Zwiększająca 
się ilość męczenników, zwiększała liczbę chrześcijan. Całe 
chrześcijaństwo stoi i jest ugruntowane na krwi męczenni-
ków. To ona nam daje ogromną siłę.

Bracia i siostry! Święty Jerzy Zwycięzca był żołnie-
rzem, był oficerem, a więc jest to dowód na to, że żadna, 
absolutnie żadna funkcja, którą pełnimy w naszym życiu 
nie przeszkadza nam być Człowiekiem z wielkiej litery, bo 
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takim był święty Jerzy. Dioklecjan przegrał swoją batalię. 
Chociaż wygrywał poszczególne bitwy, to przegrał jednak 
wojnę ze świętym Jerzym. Święty okazał się być nie tylko 
Zwycięzcą za swego życia, ale okazał się być Zwycięzcą po 
swojej śmierci. 

Dobrze jest, kiedy o człowieku mówimy dobrze za jego 
życia. Przywykliśmy także mówić, że o zmarłych ludziach, 
albo nie mówi się nic, albo mówi się tylko dobrze. Istnie-
ją jednak tacy ludzie, o których historia sama musi mówić 
źle. Do takich ludzi należy Dioklecjan i wielu innych prze-
śladowców. Nawet gdybyśmy chcieli w jakiś sposób przed-
stawić te sylwetki dobrze, to historia ich ostatnich czynów 
życia, nie pozwoli nam na tą ingerencję. Ta historia staje 
się silniejsza niż nasza chęć powiedzenia dobrego słowa 
o prześladowcach innych ludzi. Dlatego pozostaje nam wte-
dy modlitwa. Modlimy się nawet i za wrogów, starając się 
zawsze w swojej modlitwie prosić Boga o wybaczenie dla 
każdego, nawet i dla tych oprawców, którzy byli przyczyną 
męczeństwa męczenników. Modlimy się za tych, którym je-
steśmy paradoksalnie wdzięczni za to, że przez ich prześla-
dowania wyrosły takie piękne kwiaty męczeństwa jak święty 
Jerzy Zwycięzca, który po dzień dzisiejszy daje nam we-
wnętrzną siłę i moc oraz sens naszych działań. Postarajmy 
się odczytać z postaci świętego Jerzego treść Jego męczeń-
stwa i przesłanie Jego życia. Dziś na szczęście nie trzeba 
oddawać krwi, by stać na straży prawego sumienia, a tego 
właśnie uczy święty Jerzy. On razem z Jezusem Chrystusem 
tryumfuje, bo pokonał śmierć poprzez to, że Jego męczeń-
stwo było dla Niego darem życia wiecznego. Niech zatem 
za wstawiennictwem Tego Wielkiego Świętego Bóg da nam 
moc i siłę, abyśmy mogli świadczyć o Zmartwychwstałym 
naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Amen.

Podczas „Małego Wejścia” abp Jerzy nagrodził soboro-
wym prawem noszenia palicy (miecza duchowego) dwóch 
duchownych ordynariatu, proboszcza katedralnej cerkwi - 
ks. mjr. Łukasza Goduna i proboszcza parafii św. Archanioła 

Michała w Ciechocinku - ks. mjr. Mirosława Kuczyńskiego. 
Decyzją arcybiskupa Jerzego, prawem noszenia kamiławki 
(kapłańskim nakryciem głowy) nagrodzony został także - 
ks. kpt. Tomasz Paszko. 

Podczas uroczystości obecni byli dowódcy jednostek 
wojskowych z terenu Garnizonu Warszawskiego, sąsiadują-
cych z Prawosławnym Ordynariatem WP.

Na zakończenie, arcybiskup Jerzy pozdrowił wszyst-
kich zebranych w imieniu Jego Eminencji metropolity 
Sawy, pierwszego ordynariusza wojskowego po restytucji 
ordynariatu, który nie mógł przewodniczyć uroczystościom. 
W szczególnie ciepłych słowach władyka Jerzy zwrócił się 
do zacnego grona generałów, którzy przed ćwierćwieczem 
współpracowali z ówczesnym ordynariuszem wojskowym, 
wspierając jego wysiłki dla budowania nowych struktur 
POWP. Okolicznościowy list poselski Posła na Sejm RP Zbi-
gniewa Sosnowskiego odczytał Szef Biura Poselskiego Ja-
nusz Prędki. 

Święto zakończyło się wspólną agapą.
ks. Tomasz Rubczewski 

8 maja, jak co roku, odbyły się liturgiczne uroczystości w parafii wojskowo-cywilnej w Białej Podlaskiej.  
Tego dnia przypada święto patrona cerkwi - św. Apostoła i Ewangelisty Marka.  Boskiej Liturgii przewod-
niczył Jego Ekscelencja Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.  

Święto w parafii wojskowo-cywilnej w Białej PodlaskiejŚwięto w parafii wojskowo-cywilnej w Białej Podlaskiej

W wigilię święta, 7 maja, sprawowane było nabożeństwo 
całonocnego czuwania, które rozpoczęło liturgiczne uroczy-
stości. W środowy poranek przybył arcybiskup Jerzy.  Przy 
wejściu do cerkwi, władykę powitały dzieci, następnie staro-
sta cerkiewny, a także proboszcz parafii ks. mitrat płk Aleksy 
Andrejuk. 

Po odczytanym fragmencie Ewangelii, homilię wygło-
sił proboszcz prawosławnej parafii w Kętrzynie - ks. ppor. 
SG Paweł Siebiesiewicz. Podczas świątecznych nabożeństw 

śpiewał chór parafialny pod kierunkiem lektora ppor. rez. 
Arkadiusza Romaniuka. 

Przy pięknej, słonecznej pogodzie odbyła się procesja 
wokół cerkwi, przepełniona radosnymi paschalnymi pieśnia-
mi i hymnami. 

Na zakończenie, w podsumowujących obchody sło-
wach, do zebranych zwrócił się abp Jerzy, podkreślając fakt, 
że święto Apostoła i Ewangelisty Marka zawsze przypada 
w okresie paschalnym, a z tego wynika, że przeżywamy 
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je zawsze napełnieni optymizmem i radością. Uczestnicy 
święta usłyszeli o mało znanych faktach związanych z po-
wstaniem i specyfiką Ewangelii wg autorstwa św. Marka, 
ucznia apostoła Piotra. Arcypasterz podziękował ks. mitra-
towi płk. Aleksemu Andrejukowi za przygotowanie święta, 
a wszystkim zgromadzonym za obecność i wspólną modli-
twę. 

W tegorocznym święcie parafialnym udział wzięli 
m.in.: Zastępca Prezydenta Miasta Biała Podlaska Maciej 
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Nabożeństwo w intencji ukraińskich żołnierzy Nabożeństwo w intencji ukraińskich żołnierzy 
poległych podczas II wojny światowejpoległych podczas II wojny światowej

8 maja br., z inicjatywy Biura Attache Wojskowego 
przy Ambasadzie Ukrainy w RP, w siedzibie Prawosławne-
go Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie odbyły się 
uroczystości upamiętniające żołnierzy poległych podczas 
II wojny światowej. 

Nabożeństwo w intencji ukraińskich żołnierzy, którzy 
walczyli przeciwko nazizmowi i oddali swoje życie za oj-
czyznę, odbyło się w katedralnej cerkwi pw. św. Jerzego 
Zwycięzcy. Modlitwie za zmarłych przewodniczył ks. ppor. 
SG Piotr Nestoruk, który w imieniu Prawosławnego Ordy-
nariusza Wojskowego, arcybiskupa Jerzego podziękował 
organizatorom oraz wszystkim zebranym za wspólną mo-
dlitwę.
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Buczyński, Dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego 
w Dęblinie płk pil. Wojciech Pikuła, Komendant Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień ppłk Artur Łojek i Prezes Bialsko 
– Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnic-
twa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej - płk dypl. pil. 
Wiesław Sokołowski. 

lektor ppor. rez. Arkadiusz Romaniuk 

W uroczystościach uczestniczył Ambasador Ukrainy 
w RP Jego Ekscelencja Andrij Deszczycia, były Minister 
Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz, a także Attache 
wojskowi oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego 
różnych państw.

Po nabożeństwie, w Sali Konferencyjnej Prawosławne-
go Ordynariatu Wojska Polskiego odbyła się wystawa po-
święcona „Dniu Pamięci i Pojednania”oraz z okazji ustano-
wionego przez Parlament Ukrainy święta, podczas którego 
oddawany jest hołd żołnierzom i wszystkim poległym za 
wiarę i ojczyznę podczas II wojny światowej.

redakcja POWP
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Jednak obecność „wyższej istoty” w dwukondygnacyj-
nym wszechświecie nie ma żadnego znaczenia. Taki Bóg, 
niezależnie od przypisywanych Mu cech, nie jest Bogiem 
i Ojcem naszego Pana, Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa: 
jest to lekko schrystianizowana wersja starożytnych bogów 
nieba. W kulturowej percepcji współczesnej, zsekularyzowa-
nej natury, jest to nawet ‘gatunek zagrożony’. Niewiele ata-
ków na wiarę chrześcijańską brzmi równie głupio, jak te wy-
rażone przez Richarda Dawkinsa i Christophera Hitchensa. 
Z ich nieścisłościami i karykaturalnymi poglądami rywalizu-
je tylko tłum wyznawców, których bogiem oni gardzą.

Chrześcijanie dobrze by jednak zrobili słuchając ich kry-
tyki - ponieważ bóg, w którego nie wierzą, został im przed-
stawiony przez kogoś lub całą kulturę. Powiedzieć: „Wierzę 
w boga opisanego przez Dawkinsa, tylko moje rozumienie 
jest bardzo dobre” jest właściwie niewystarczające. To, co 
ujawniają Dawkins, Hitchens i inni, jest przeszkodą dla wiary. 
Jeśli wszechświat sam w sobie jest taki, jakim go postrzegają 
- jeśli jest naprawdę bezwładny, samoistny, będący jedynym 
punktem odniesienia dla samego siebie i neutralny duchowo, 
wtedy rzeczywiście argumenty przeciwko Bogu nauczanemu 
i objawionemu w Jezusie Chrystusie są silne. Umieszczenie 
niebiańskiego boga powyżej i na zewnątrz takiego świata 
jest być może interesujące, ale nie jest przekonujące i, co 
ważniejsze, niechrześcijańskie. David Bentley Hart mówi 
o chrześcijańskim Bogu: Prawidłowe mówienie o „Bogu” 
– to znaczy w sposób zgodny z naukami ortodoksyjnego ju-
daizmu, chrześcijaństwa, islamu, sikhizmu, hinduizmu wedyj-
skiego i bhaktycznego, bahaitów, wielu starożytnych kultów 

pogańskich i tak dalej – to mówienie o nieskończonej pod-
stawie wszystkiego, co istnieje: wiecznej, wszechwiedzącej, 
wszechmocnej, wszechobecnej, niestworzonej, nie mającej 
przyczyny, doskonale transcendentnej i przez to absolutnie 
immanentnej dla wszystkich rzeczy. Tak rozumiany Bóg nie 
jest czymś będącym w opozycji do stworzonego wszechświa-
ta, ani też nie jest samym wszechświatem. Nie jest istotą, 
przynajmniej nie w taki sposób, w jaki jest nią drzewo, zegar 
czy bóg; nie jest jeszcze jednym obiektem w zbiorze rzeczy, 
które są. On jest nieskończonym źródłem wszystkiego, co 
jest, w którym wszystko żyje, porusza się i istnieje. Można 
powiedzieć, że jest „poza istnieniem”, jeśli przez „istnie-
nie” rozumie się całość skończonych rzeczy, ale można go 
również nazwać „byciem sobą”, ponieważ jest niewyczerpa-
nym źródłem wszelkiej rzeczywistości, absolutem, od którego  
wszystko  jest zawsze całkowicie zależne, jednością leżąca 
u podstaw wszystkich rzeczy. Mówiąc o „bogach”, prze-
ciwnie, mówi się tylko o wyższym, mocniejszym lub wspa-
nialszym wymiarze immanentnej rzeczywistości. Wszyscy 
bogowie, którzy gdzieś tam są, nie przekraczają natury, ale 
należą do niej. Ich teogonię można opowiedzieć - jak powstali 
z pierwotnej nocy, albo narodzili się z innych, bardziej tyta-
nicznych przodków, i tak dalej - i w wielu wypadkach moż-
na też przewidzieć ich ostateczne upadki. Każdy z nich jest 
raczej odrębną istotą, a nie „byciem samym sobą”, i to oni 
w swoim istnieniu są bardziej zależni od wszechświata, niż  
wszechświat od nich. Może istnieć nieskończona różnorod-
ność takich bogów, podczas gdy Bóg jest tylko jeden. Albo, 
lepiej, Bóg nie jest tylko jednym - pojedynczym lub unikal-

Przeszkody na drodze do wiary we współczesnym świecie cd.Przeszkody na drodze do wiary we współczesnym świecie cd.
dokończenie artykułu z numeru 1/2019 ze str. 23 

W poniedziałek 13 maja br., w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, 
113 nowych samochodów osobowych zostało uroczyście przekazanych funkcjonariuszom reprezentującym 
wszystkie oddziały Straży Granicznej i dwa ośrodki szkolenia Straży Granicznej.

Białystok: poświęcenie i przekazanie samochodów Białystok: poświęcenie i przekazanie samochodów 
służbowych Straży Granicznejsłużbowych Straży Granicznej

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Jarosław Zieliński, w obecności Zastępcy 
Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wiolety 
Gorzkowskiej, Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży 
Granicznej płk. SG Grzegorza Biziuka, kadry kierowniczej 
oddziału uroczyście przekazał 113 samochodów osobowych 
funkcjonariuszom Straży Granicznej. 

Mam ten zaszczyt i przywilej przekazania funkcjonariu-
szom kluczyków do nowych samochodów – powiedział pod-
czas spotkania ze strażnikami granicznymi Sekretarz Stanu 
w MSWiA. Te pojazdy pozwolą jeszcze skuteczniej reali-
zować zadania w ochronie granicy państwowej – dodał 
Jarosław Zieliński.

Nowa flota Straży Granicznej to 35 samochodów mar-
ki Skoda Octavia RS, 35 Toyota Auris i 43 Fordy Custom. 
Pojazdy będą wykorzystywane między innymi przez funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej do zadań wymagających szybkiej 
i skutecznej reakcji w celu przeciwdziałania próbom naru-
szenia porządku publicznego oraz do doraźnego wsparcia 
granicznych jednostek organizacyjnych.

Poświęcenia pojazdów dokonali kapelani Podlaskie-
go Oddziału Straży Granicznej: prawosławny - ks. ppor. 
SG Piotr Nestoruk oraz rzymsko-katolicki - ks. kpt. SG 
Marcin Czuchraniuk.

mjr SG Katarzyna Zdanowicz
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nym - ale jest jednostką jako taką, jedynym aktem istnienia, 
dzięki któremu istnieje jakakolwiek skończona rzecz i dzięki 
której wszystko istnieje razem. (z: „Bóg, bogowie i duchy”, 
pierwsze rzeczy, czerwiec / lipiec 2013)

Bóg opisany przez Ojców jest „Ponad wszystkim”. Jest 
„niewysłowiony, niepojęty, niewidzialny, niezrozumiały, za-
wsze istniejący i wiecznie ten sam”. Jak postrzegamy takiego 
Boga?

Pierwszą i najważniejszą odpowiedzią dla chrześci-
jan jest to, że Jezus Chrystus jest nikim innym jak Słowem 
Ojca, Logosem Podstawy Istnienia i że stał się człowiekiem. 
Według słów Ewangelii św. Jana: „Boga nikt nigdy nie wi-
dział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ 
pouczył” (J 1, 18).

Jak mówił przy wielu okazjach o. Thomas Hopko: „Nie 
możesz poznać Boga ... ale musisz Go poznać, aby się tego 
dowiedzieć.”

Ten całkowicie transcendentny, a jednak prawdziwie 
wcielony Bóg, ujawnia się także w sakramentach i w życiu 
„wspólnoty zjednoczenia” (aby użyć zwrotu św. Ireneusza). 
Bóg-Który-Nie-Może-Być-Poznany może być poznany tylko 
dlatego, że Sam się objawia - On Sam daje się poznać. Nie 
jest obiektem wśród obiektów, ani nie jest ideą wśród idei.

Życie sakramentalne nie powinno być postrzegane jako 
dyskretne chwile łaski dawanej przez Kościół, ale raczej jako 
objawienie Boskiej Rzeczywistości, dary samego Życia Bo-
żego, dane nam w sposób, który On wyznaczył. A sposób nie 
jest arbitralny – w nim objawia się związek między Bogiem-
-Który-Nie-Może-Być-Poznany a Jego stworzeniem. To, co 
widzimy przez wiarę w Eucharystii jest również objawieniem 
o chlebie - każdym chlebie. Wcielony Chrystus jest bowiem 
Panem stworzenia, który gromadzi wszystko w Sobie.

Mocno psychologiczne pojęcie „relacja”, nagłaśniane we 
współczesnym chrześcijaństwie, jest odstępstwem od tego, 
co zostało ustanowione w Piśmie Świętym i historycznym 
życiu wspólnoty wiary. To nowość - wszystko zbyt dobrze 
dostosowane do zbyt psychologicznej kultury. W świecie 
napędzanym przez walczące tożsamości 6 miliardów fałszy-
wych jaźni, jeszcze jedna relacja po prostu nie jest zbawcza. 
Fałszywe ja nie wchodzi w autentyczne związki.

Powinno być oczywiste, że nie możemy postrzegać 
prawdziwego Boga w taki sposób, który dominuje w naszym 
życiu kulturowym. Wiara jest środkiem percepcji, który wy-
maga zmiany w czynniku percepcji. „Błogosławieni czystego 
serca, albowiem oni ujrzą Boga.” Początek wiary jest ruchem 
(który zawsze jest z natury zmianą) zarówno od naszego 
obecnego postrzegania, jak i do Boga-Którego-Nie-Można-
-Poznać. To zawsze ruch w kierunku autentycznej istoty.

Ten ruch ku Bogu jest inicjowany w nas przez łaskę, 
przez moc Boga, który nas przyciąga, który zachęca nas, któ-
ry wspiera naszą tęsknotę za prawdziwym istnieniem. Dimi-
tru Staniloae opisuje naszą odpowiedź:

Na początku jest to tylko prosta wola, aby uwierzyć, 
a nie coś zrobić. Tak więc nieuchronnie pierwszy wysiłek na-
szej woli wobec dobra może mieć tylko jeden cel: uwierzyć. 
Jeśli chodzi o nas, nie możemy zacząć nigdzie indziej, przez 

jakąś zmianę dla dobra w naszym życiu. A ten, który chce 
wierzyć, przybywa do punktu, w którym może wierzyć ...

Tak więc zanim rozpoczniemy proces oczyszczania, ko-
nieczne jest, aby człowiek wzmocnił swoją wiarę otrzyma-
ną na chrzcie, z woli, ale ponieważ wiara jest związkiem 
umysłu z Bogiem, nie można jej wzmocnić, chyba że zacznę 
myśleć coraz częściej o Nim, nie w sposób teoretyczny, jak 
o filozoficznym przedmiocie do studiowania, ale o Nim, od 
którego zależy wszystko i Który może mi pomóc w moich 
niedostatkach. Ale myśl o Bogu jest urzeczywistniona, albo 
utrzymywana przez krótką i częstą pamięć o Nim, dokonaną 
z pobożnością, z uczuciem, że zależymy od Niego. Taka myśl 
koncentruje nasze myśli na Bogu lub na Jezusie Chrystusie, 
na tym, co On dla nas uczynił, jako na podstawie zaufania, 
które On nam teraz pomoże także poznać (w Duchowości 
Prawosławnej).

To prowadzi nas z powrotem do krawędzi - gdzie ten 
artykuł się zaczął. Chociaż Bóg jest naprawdę Podstawą 
Istnienia, jedynym fundamentem egzystencji, nasze zwycza-
jowe postrzeganie działa jako przeszkoda dla prawdziwego 
postrzegania. Nasz wzrok musi być przyciągnięty do krawę-
dzi (nawet tych bezpośrednio przed nami), gdzie widzimy 
wskazówki, nawet podpowiedzi, że istnieje Rzeczywistość, 
która leży na zewnątrz, wewnątrz i poniżej wszystkiego, co 
widzimy. Ta najmniejsza percepcja przychodzi czasem z to-
warzyszącą jej radością, ponieważ jest to sama Radość i Cud. 
To jest komunia i związek. To czystość serca i miłości.

Ostatnio uderzyło mnie to stwierdzenie serbskiego Star-
ca Tadeja (Tadeusza z Vitovnicy):

Niektórzy twierdzą, że są ateistami, ale nie ma czegoś 
takiego jak ateista ... Nie ma czegoś takiego. Nawet diabeł 
wierzy i drży (por. Jk 2:19), ale odmawia czynienia dobra. 
Nie ma czegoś takiego jak osoba, która nie wierzy w Boga, 
i nie ma żadnej racjonalnej istoty na ziemi, która nie tęskni 
za życiem z całego serca. Oddamy wszystko, aby żyć wiecz-
nie, wszyscy tęsknimy za doskonałą miłością, miłością, która 
nigdy się nie zmienia i trwa wiecznie. Bóg jest życiem, jest 
miłością, pokojem i radością. Są tacy, którzy sprzeciwiają się 
Mu, ale nie mogą zrobić nic, aby Go zranić. To my kompli-
kujemy nasze własne życie naszymi negatywnymi myślami. 

O. Stephen Freeman
tłum. z jęz. ang. Gabriel Szymczuk
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1 - 2 Szef BBN w prawosławnym ordynariacie (21. 03. 2019 r.)
3 - 4 Rekolekcje duchowieństwa i pracowników Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego (22.03.2019 r.) 
5 - 7 Święto katedralnej parafii wojskowej w Warszawie (6.05.2019 r.) 

8 Nabożeństwo w intencji ukraińskich żołnierzy poległych podczas II wojny światowej (8.05. 2019 r.)  
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