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„A ty moje dziecko nie popadaj w zwąt-
pienie z powodu swego losu, zajrzyj do 
swojego serca i zobacz co jest w nim za-
siane. Nie unikaj służenia, nie bój się cier-
pienia. Nie wierz w przypadek. Częściej 
wspominaj słowa Chrystusa – wszystkie 
włosy na waszej głowie są policzone. Na-
bierz otuchy. Twój Bóg jest Bogiem wszyst-
kowiedzącym i wszechmocnym. Wierz mu, 
oczyszczaj swoje serce i miej nadzieje na 
dobro, tylko na dobro. Twój Bóg dał Sie-
bie ukrzyżować z miłości do Ciebie. Twój 
Bóg zawsze słyszy i odpowiada. Mię-
dzy niebem a ziemią istnieje niewidzialny 
telegraf. Jednostka tego telegrafu na zie-
mi to twoje serce a centrum w niebie to 
Bóg. Nie mów podczas cierpienia – Bóg 
mnie nie widzi! Czy może nie widzieć Ten, 
Który stworzył oczy? Nie mów - Bóg mnie 
nie słyszy. Czy może nie słyszeć Ten, Któ-
ry stworzył słuch? Nigdy nie mów - Bóg 
mnie nie kocha! Czy może nie kochać Ten, 
Który stworzył wszystko z miłości? Nie 
mów też - jestem zbyt grzeszny, żeby Bóg 
się o mnie troszczył! Bóg wierzy w ciebie, 
ty wierz w Niego! Chroni twoje życie i cze-
ka, ponieważ wierzy w to, że się popra-
wisz i oczyścisz od grzechów. Oddaj Bogu 
swoje serce a On odda tobie swoje.”  

św. Mikołaj Serbski 
tłum. Piotr Sterlingow Pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego - wizyta duszpasterskaPożar Biebrzańskiego Parku Narodowego - wizyta duszpasterska

Od niedzieli 19 kwietnia, trwał pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pożar szybko się rozprze-
strzenił, we wszystkich kierunkach w obszarze ok. 6000 ha, zagrażając wielu wsiom oraz cennym siedliskom 
w Parku.

Jest to wielka tragedia, jaka dotknęła największy park 
narodowy w Polsce. W akcji udział wzięli strażacy PSP, dru-
howie i druhny z jednostek OSP, żołnierze WOT, inne służby 
i okoliczni mieszkańcy. W akcji także uczestniczyło siedem 
samolotów Lasów Państwowych, dwa policyjne śmigłowce 
i jeden śmigłowiec straży granicznej, które dokonywały zrzu-
tu wody w precyzyjnie wskazane przez kamerę termowizyjną 
miejsca w Biebrzańskim Parku Narodowym.

W dniu 23 i 24 kwietnia pomagali i duchowo wspierali 
prawosławni duszpasterze strażaków - krajowy kapelan stra-
żaków, o. archimandryta Sergiusz (Matwiejczuk) oraz kape-
lan wojewódzki, ks. Piotr Borowik. Na miejscu każda para 

rąk do pracy była bardzo potrzebna, gdyż oprócz gaszenia 
potrzebne były osoby do rozładowywania produktów żyw-
nościowych i przygotowywania posiłków. Kapelani jak tylko 
mogli, starali się wesprzeć działania mające na celu szybką 
i skuteczną pomoc wszystkim bohaterom, w tej ciężkiej wal-
ce z żywiołem. Ojciec Sergiusz odwiedził również strażaków 
będących na pierwszej linii frontu walki z ogniem. Bohaterom 
działań ojciec Sergiusz udzielił błogosławieństwa, życząc 
wielu sił w ich działaniach - ratowaniu narodowego skarbu 
natury, parku Biebrzańskiego.

ks. Piotr Borowik 

Pożegnanie ze służbą Komendanta Miejskiego PSP Pożegnanie ze służbą Komendanta Miejskiego PSP 
w Białymstoku st. bryg. mgr inż. Roberta Wierzbowskiegow Białymstoku st. bryg. mgr inż. Roberta Wierzbowskiego

27 lutego br., w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Białymstoku Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku miał miejsce uroczysty apel z okazji zdania obowiązków przez 
Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku st. bryg. mgr inż. Roberta Wierzbowskiego.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku Podla-
skiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży 
Pożarnej nadbryg. Jarosławowi Wendtowi. Po odśpiewaniu 
Hymnu Państwowego Rzeczypospolitej Polskiej gości powi-
tał Komendant Miejski PSP st. bryg. Robert Wierzbowski.

Następnie po odczytaniu aktu odwołania przez Naczelni-
ka Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Białym-
stoku, Komendant Miejski pożegnał się ze sztandarem Ko-
mendy Miejskiej PSP w Białymstoku. 

W swojej pożegnalnej mowie ustępujący Komendant 
Miejski PSP st. bryg. Robert Wierzbowski przedstawił swo-
ją służbę w Straży Pożarnej począwszy od egzaminów do 
Szkoły Głównej Straży Pożarnej, później naukę, pierwsze 
zajmowane stanowiska w służbie zawodowej. Z uśmiechem 
wspominał wesołe sytuacje, ale także ze smutkiem i drżącym 
głosem opowiadał o tych trudnych i skomplikowanych wy-
darzeniach w jego służbie. Przypomniał także najsmutniejszą 
sytuację, tj. pożar magazynu przy ul. Poziomej w Białymsto-
ku w 2017 roku, w którym zginęło dwóch strażaków. Mó-
wiąc o tym przykrym wydarzeniu, Komendant złożył podzię-
kowanie o. archimandrycie Sergiuszowi (Matwiejczukowi) 
i ks. Piotrowi Borowikowi za pomoc i zaangażowanie w tych 
trudnych chwilach.  Starszy brygadier Robert Wierzbowski 
opowiedział zebranym o tym, jak z ks. Piotrem Borowikiem 
powiadamiali rodziny tragicznie zmarłych strażaków o ich 
śmierci i o tym, jak ojciec Sergiusz objął opieką duchową 
i psychologiczną strażaków, którzy byli obecni przy tych 
smutnych wydarzeniach.

Podczas uroczystości słowa podziękowania za dotych-
czasową służbę  złożyli m.in.: Podlaski Komendant Woje-
wódzki PSP, Prezydent Miasta Białegostoku, Starosta Powia-
tu Białostockiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP i inni.

Należy także zaznaczyć, że Komendant Miejski PSP 
w Białymstoku st. bryg. Robert Wierzbowski został uhonoro-
wany Srebrną Odznaką Honorową „Zasłużony dla Ratownic-
twa” wręczoną przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP dh. Jana Gradkowskiego oraz Starostę 
Powiatu Białostockiego Jana Bolesława Perkowskiego.

Pod koniec służby miłą niespodziankę sprawili strażacy 
z JRG Nr 1 żegnając swojego byłego przełożonego w iście 
strażacki sposób, w świetle błysków strażackich samocho-
dów i przy dźwiękach syren.

ks. Piotr Borowik
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cych za swe grzechy, z których nas oczyszcza. Wszystko 
w Cerkwi i naszym życiu dokonuje Święty Duch.

Śpiewając kondakion dzisiejszego święta, słyszymy 
słowa: „Kiedy zstąpiłeś zlewając języki, rozdzieliłeś języki 
z wysokości, kiedy ogniste języki rozdałeś, przywołałeś 
wszystkich do zjednoczenia, Miłujący Człowieka Chwała 
Tobie”. Dlaczego mówimy o językach, które dostrzegamy 
również na ikonie Pięćdziesiątnicy? Otóż, idąc w ślad za św. 
Grzegorzem Palamasem, należy zrozumieć, że nic jak postać 
języków nie łączy się ze słowem. Przecież nie jest możliwe, 
abyśmy wypowiedzieli jakiekolwiek słowo bez języka. Był-
by słyszalny tylko niezrozumiały dźwięk. Janowa Ewangelia 
nazywa Jezusa Chrystusa Logos – Słowo. Św. Duch, obja-
wiwszy się w postaci ognistych języków, jest wykładnią tego, 
co mówił Chrystus. Dzięki Świętemu Duchowi Apostołowie, 
dopiero po Jego Zstąpieniu, zrozumieli to, co do nich mó-
wił podczas ziemskiego życia Chrystus. Ognistość języków 
podkreśla ich podwójne działanie. Ogień, jak i nauka Boża, 
ogrzewa człowieka i oświeca jego życiową drogę. Tylko pie-
kielny ogień będzie ogniem ciemności, co stanowi zaprzecze-
nie jego właściwych cech. Będzie on spalał, ale nie będzie da-
wał światła, a ogień duchowy i ogrzewa i oświeca człowieka, 
ale nie parzy i nie spala. 

Kiedy apostołowie otrzymali dar mówienia w językach, 
których nie znali, głosili w nich naukę Bożą. Ich znajomość ję-
zyków obcych uruchomiała się w konkretnym czasie i miejscu 
i tylko w celu głoszenia tego, co Bóg zsyłał w Świętym Duchu. 
Nie mogli w tym języku złorzeczyć, bluźnić, przeklinać, bo 
wówczas nie byłby to dar Świętego Ducha, ale ducha nieczy-
stego. Mając dar mówienia, musimy pamiętać, że ludzkie słowo 
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Drodzy Bracia i Siostry! 
Przed swoim Wniebowstąpieniem Jezus Chrystus naka-

zał swoim uczniom, aby powrócili do Jerozolimy i przebywa-
li tam do tego momentu, kiedy otrzymają siłę z niebios, któ-
rą jest Święty Duch. W życiu Cerkwi prawosławnej zawsze 
po wielkich świętach czcimy lub obchodzimy pamięć tych, 
którzy służyli objawieniu prawdy. Na II dzień Bożego Na-
rodzenia czcimy Matkę Bożą, jako Bogurodzicę; Po Chrzcie 
Pańskim wspominamy pamięć św. Jana Chrzciciela, po Pięć-
dziesiątnicy zaś Świętego Ducha, dzięki Któremu dokonało 
się zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa i objawienie tajemnicy 
o Świętej Trójcy. To właśnie dlatego Pięćdziesiątnica zamyka 
cykl świąt ruchomych zależnych od św. Paschy. 

Po pierwsze, Zstąpienie Świętego Ducha dokonało się 
w niedzielę – dzień Pański, co wskazuje, podobnie jak Zmar-
twychwstanie Pańskie, na chrześcijańskie znaczenie tego 
świętego dnia. Święty Nikodem Hagioryta podkreśla, że 
w niedzielę rozpoczęło się dzieło twórcze świata, w niedzielę 
rozpoczęło się odnowienie stworzenia, w tym samym dniu 
Chrystus powstał w martwych, a i w niedzielę zakończyło się 
dzieło twórcze poprzez Zstąpienie Świętego Ducha. Święto 
Świętego Ducha jest w istocie świętem Świętej Trójcy, ponie-
waż to właśnie dzięki Świętemu Duchowi dowiadujemy się 
o tym, że Bóg jest w Św. Trójcy Jedyny. To wielka tajemnica  
i niepojęta dla ludzkiego rozumu. Kiedy mówimy o pierw-
szej, drugiej, trzeciej Osobie Trójcy świętej nie mamy na my-
śli kolejności ich siły lub wyższości, ale różnicę w sposobie 
istnienia. Jak trudne jest to dla nas do pojęcia. Naszym zada-
niem jest wiara w to, że Bóg jest w Trójcy Jedyny.

Kiedy mówimy o Świętym Duchu i próbujemy Go opi-
sać posługujemy się różnymi słowami i terminami, które 
wynikają z naszej wiary i objawienia Bożego. Nazywamy 
go „Pocieszycielem”, bowiem to On jest Duchem Prawdy, 
a więc i Źródłem pocieszenia. Bo tam gdzie Prawda tam 
i ukojenie. Duch Święty pociesza nas ludzi, bo jest Bogiem. 
Nazywamy Go również „Innym Pocieszycielem”, ponie-
waż Chrystus także pociesza ludzi, czego doświadczyli 
oni podczas Jego ziemskiego życia, a my doświadczamy to 
w życiu Cerkwi, jako Jego Ciało. Poza tym, jak zauważa św. 
Grzegorz Teolog, nazywamy Go „Innych Pocieszycielem”, 
aby wskazać, że Chrystus i Duch Święty to oddzielne osoby 
i hipostazy, a nie jedna i ta sama, co zachwiało by równość 
Świętej Trójcy. Tenże św. Grzegorz mówi, że Św. Duch 
„lekkim sposobem” objawiał się przed krzyżową śmiercią 
Chrystusa, „mocniej” po Jego Zmartwychwstaniu i „naj-
wyraźniej” po Jego wniebowstąpieniu, chociaż zmiana nie 
dotyczy Świętego Ducha, ale nas ludzi, bo Duch Święty jest 
Bogiem Niezmiennym. Dzieje Apostolskie mówią nam, że 
kiedy zstąpił Święty Duch to „ochrzcił swoim zstąpieniem 
apostołów” (1,5). Duch Święty zawsze objawia się poprzez 
„powiew wiatru”, bowiem zwycięża jak wiatr wszelką prze-
szkodę złego, niszczy miasta i mury „chytrego szatana”. 
Jako powiew wiatru unosi też dusze pokornych i żałują-
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Czy będziesz mnie pamiętać?Czy będziesz mnie pamiętać?

może pokrzepiać, ale może też skazywać; może pocieszać, ale 
może też niszczyć. Za każde słowo damy odpowiedź na Sądzie 
Ostatecznym. Nasze słowa będą nas sądzić. Czasami widząc 
błędy innych, nie znając ich całościowej treści duszy, proble-
mów, doświadczeń, sądzimy zewnętrznie, obmawiamy, osądza-
my. Naszą zmorą są plotki, które wcale nie są małym grzechem. 
Nie mając świadomości jak bardzo krzywdzą, wykorzystujemy 
dar mowy, aby skierować go przeciw innemu człowiekowi. Oj-
cowie pustyni mówią, że ten, kto obmawia innego, jest ślepcem 
względem samego siebie i w rzeczywistości jest w gorszej sytu-
acji niż ten, na temat którego rozpowiada złe rzeczy. 

Postarajmy się panować na swoim językiem, postarajmy 
się uduchowić nasze słowa. Skoro Święty Duch jest „Pocie-
szycielem”, a nie siłą wprowadzającą w zwątpienie i gorycz, 
to i my próbujmy pocieszyć człowieka nawet wtedy, kiedy 
wydaje się nam być o wiele gorszy od nas samych. Cerkiew, 
gdzie przebywa Święty Duch, jest żywym organizmem. 
Zadaniem duchownych i wiernych jest to, aby każdy kto 
wchodzi do cerkwi nie wyszedł z niej w gorszym stanie, niż 

wszedł. Szczególnie dotyczy to duchownych, którzy przyj-
mując dar kapłaństwa, mocą Świętego Ducha, powinni tak 
rozmawiać i spowiadać, aby wierny, który się do nich zwraca 
otrzymał pocieszenie. 

Każdy z nas otrzymał ten dar Świętego Ducha w sakra-
mencie bierzmowania, a niektórzy dodatkowo kapłaństwa. 
Rozwijajmy go w sobie mocą Bożą. Jak bardzo szczęśliwymi 
ludźmi jesteśmy, skoro z każdego naszego grzesznego sta-
nu, w sakramencie spowiedzi, możemy odnaleźć ukojenie 
i wewnętrzny spokój. Ale jak wielkiej pokusie się oddajemy, 
kiedy nie znając wylanych łez grzesznika w spowiedzi, nadal 
go potępiamy, nadal go poddajemy pod nasz ludzki sąd, swo-
imi słowami nadal go ranimy, chociaż Bóg już dawno mógł 
uzdrowić jego duchowe rany.

Dzisiaj jest dzień Cerkwi. Dzisiaj jest święto każdego 
z nas. Dzisiaj raduje się cała przyroda, bo Święty Duch jest 
„Pocieszycielem” i Życiodajnym Duchem, Któremu chwała 
na wieki, wieków Amen!

abp Jerzy (Pańkowski)

Ostatnio słuchałem przejmującej 
piosenki Jann Arden Will You Remem-
ber Me?(Czy będziesz mnie pamiętać?) 
i przyszło mi do głowy, że za sto lat nikt 
już nie będzie. Oczywiście nie jestem 
w tym nikim wyjątkowym - za sto lat 
ciebie też nikt nie będzie pamiętać, ani 
nikt nie będzie pamiętać kogokolwiek 
z tych, którzy obecnie czytają ten tekst. 
Pamiętać mnie będą moje dzieci, po 
nich moje wnuki (choć dla nich dziadek 
będzie żył bardziej na krawędzi ich pa-
mięci), ale po śmierci moich wnuków 
będzie tak, jakbym nigdy nie istniał. To 
nie jest przesadna skarga, ale zwykła 
obserwacja.

Są oczywiście ludzie, którzy pa-
miętani są przez pokolenia - zwykle są 
to rządzący i celebryci. To jednak nie 
zawsze jest dobre wspomnienie. Za sto 
lat ludzie nadal będą pamiętać nazwi-
ska Hitlera i Stalina, ale to raczej nie 
będzie wyrazem uznania dla nich. Będą 
też jednak tacy rządzący, którzy zosta-
ną zapamiętani z miłością. Następne 
pokolenia będą nadal pamiętać nazwi-
sko Winstona Churchilla, choć nie bę-
dzie temu już towarzyszyć taki rezo-
nans emocjonalny, jaki mieli dla niego 
londyńczycy, którzy przetrwali Blitz 
(serię nalotów niemieckich na miasto – 
przyp. tłum.). Zapamiętane zostaną też 

gwiazdy - imiona Humphreya Bogarta 
i Marilyn Monroe niewiele stracą ze 
swej mocy.

Ale ta ostatnia obserwacja na te-
mat celebrytów jedynie potwierdza 
twierdzenie, od którego zaczął się ten 
utwór, bo nikt żyjący za sto lat (tak jak 
i już niewielka grupa ludzi obecnie) 
nie będzie znał prawdziwego Humph-
reya Bogarta lub prawdziwej Marilyn 
Monroe. Pozostanie tylko ich spuścizna 
filmowa i (w przypadku Marilyn) stos 
zdjęć. Prawdziwe osoby z krwi i kości 
znikną. Nawet teraz niewiele osób wie, 
że Marilyn Monroe naprawdę nazywała 
się Norma Jeane Mortensen.

Fakt, że ludzkie istnienie jest prze-
mijalne i ulotne, nie jest niczym no-
wym. Stary hymn Boże, chlubo daw-
nych lat mówi, że „czas, jak nieustanny 
potok, znosi wszystkich swoich sy-
nów”, a poprzednie pokolenia z trudem 
mogłyby zapomnieć o swojej śmiertel-
ności, nawet gdyby chciały. W minio-
nych wiekach ludzie umierali w domu 
i byli przygotowywani do pochówku 
przez najbliższą rodzinę. Śmiertelność 
dzieci była wówczas znacznie wyższa, 
przez co każda rodzina była dokładnie 
zaznajomiona z widokiem zwłok.

Ale tak już nie jest. Teraz nasza 
kultura postanowiła zaprzeczyć śmierci 

jako faktowi związanemu z normalnym 
istnieniem. Większość ludzi nie umiera 
w domu, ale w szpitalach, po czym na-
tychmiast trafia do kostnicy, a następnie 
(coraz częściej) do krematorium. Nasze 
pogrzeby często nie gromadzą już lu-
dzi wokół ciała zmarłego i czasami nie 
są już nawet nazywane „pogrzebami”, 
ale „świętami życia”. Żałobnicy (a nikt 
podczas całej uroczystości nie nazywa 
ich „celebransami”) nie gromadzą się 
wokół trumny, ale gapią się na zdjęcie 
zmarłego. W naszej kulturze staramy 
się zaprzeczać istnieniu śmierci i szyb-
ko wracamy do oglądania meczu piłki 
nożnej lub Netflixa. Pomyśl - kiedy 
ostatni raz słyszałeś, jak ktoś opisał 
„żałobę” po pogrzebie? To tak, jakby 
wiecznie płynący strumień czasu niko-
go już nie zabierał.

Dlatego warto przypominać sobie 
o śmierci. Być może dlatego za każdym 
razem, gdy gromadzimy się na Liturgii, 
diakon każe nam modlić się za chrze-
ścijańskie zakończenie naszego życia, 
bezbolesne, bez zawstydzenia i spokoj-
ne. Musimy pamiętać, że śmierć czeka 
nas wszystkich, abyśmy mogli się na 
nią przygotować - i na sąd, który nastą-
pi po niej.

Nie należy się więc martwić, że 
za sto lat nikt nas nie będzie pamiętać. 
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Nikt, z wyjątkiem Jednego. Pamiętać 
o nas będzie Bóg. Właśnie dlatego śpie-
wamy Wiecznaja pamiat’, kiedy mo-
dlimy się za zmarłych. Bo „pamięć”, 
o której mowa w słowach modlitwy 
„I uczyń mu wieczną pamięć”, nie jest 
pamięcią naszą, ale Bożą. To On będzie 
o nas pamiętać, gdy wszyscy już zapo-
mną, że kiedykolwiek żyliśmy. Właśnie 
tutaj widzimy prawdziwy horror piekła, 
ponieważ piekło jest czeluścią, w której 
zamieszka człowiek niegodziwy, za-
pomniany nawet przez wszechwiedzą-
cego Boga. Widzimy tę straszną moż-
liwość zapowiedzianą w słowach Pana 
na Sądzie Ostatecznym, gdy Ten, który 
wie o wszystkim i o wszystkich, powie: 
„Nigdy was nie znałem” (Mt 7, 23). To 
będzie najgorszy horror, jaki jest pie-
kło. Chcemy, żeby Bóg nas pamiętał.

A Jego pamięć nie jest podobna do 
naszej; Jego pamięć jest pełna mocy. 
W myśli hebrajskiej pamiętać - to zna-
czy działać. Kiedy Bóg przypomniał 
sobie Rachelę, obdarzył ją obiecanym 
poczęciem (Rdz 30, 22). Prorockie po-
lecenie z księgi Izajasza (62, 6-7), aby 

przypominać Panu o Jerozolimie, nie 
było modlitwą o to, aby Bóg z miłością 
przypominał sobie o  mieście, ale żeby 
podjął działania w celu jego zbawienia. 
Kiedy Bóg pamięta, działa.

Ostatecznie zatem Bóg nas pa-
mięta. Nawet teraz trzyma nas w Swej 
dłoni i odbierze nasze dusze, gdy nasz 
strumień czasu przestanie płynąć. 

A w Ostatnim Dniu, kiedy ten wiek 
w końcu zniknie jak sen, a cały świat 
rozpłynie się w ogniu Boskiego sądu, 
Bóg nas zapamięta. On podejmie dzia-
łania i wzbudzi nas do nowego życia, 
a życie to - podobnie jak Jego pamięć 
- będzie wieczne.

O. Lawrence Farley
tłum. Gabriel Szymczak
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10. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem10. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Tego dnia w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem wraz 
z Prezydentem Rzeczpospolitej Lechem Kaczyńskim, jego 
małżonką Marią, ostatnim Prezydentem na uchodźctwie Ry-
szardem Kaczorowskim oraz innymi czołowymi przedstawi-
cielami polskiej polityki, generalicji, kultury, życia społecz-
nego, zginął ówczesny Prawosławny Ordynariusz Wojskowy 
arcybiskup generał dywizji Miron (Chodakowski). 

Członkowie polskiej delegacji państwowej na czele 
z Panem Prezydentem mieli wziąć udział w obchodach upa-
miętniających siedemdziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej,  
dokonanej przez NKWD na polskich oficerach. Niestety na 
skutek katastrofy rządowego samolotu TU-154 w pobliżu 
lotnika Smoleńsk-Siewiernyj wszyscy zginęli. Wiadomość ta 
zszokowała wtedy opinię publiczną nie tylko w Polsce, ale 
niemal na całym świecie. W żadnej dotąd katastrofie nie zgi-
nęło tyle osób stanowiących elitę rządzącą danego państwa.

Jakże niezbadane są drogi pielgrzymowania człowieka 
przez życie ziemskie, którymi prowadzi nas Bóg. Władyka 
Miron udał się do Katynia, żeby pomodlić się między innymi 
za duszę swojego poprzednika, naczelnego prawosławnego 

10 kwietnia br. minęło dziesięć lat od wydarzenia, które nie miało precedensu nie tylko w dziejach Polski, 
ale i świata. Na zawsze wpisało się ono w naszą historię – niestety tragicznymi zgłoskami. 

kapelana Wojska Polskiego księdza pułkownika Szymona 
Fedorońko, bestialsko zamordowanego w katyńskim lesie 
- i zginął w siedemdziesiątą rocznicę Jego śmierci.

Pomimo upływu czasu, a trzeba powiedzieć, że dziesięć 
lat to nie jest mało w życiu pojedynczego człowieka, wspo-
mnienia o władyce Mironie wracają. W moich wspomnie-
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niach osoba władyki bardzo często łączy się z obrazem Do-
brego Pasterza, którego tak wspaniale namalował nam swoim 
słowem Apostoł Paweł w Liście do Hebrajczyków, ponieważ 
każdy kapłan patrząc na Chrystusa jako na wzór, powinien 
starać się naśladować Go w swoim życiu i służbie. Sądzę, że 
władyka często czytał ten tekst i chował go w swoim sercu.

Władyka Miron zawsze starał się być dobrym, sumien-
nym kapłanem i ta jego cecha wydaje się najważniejsza. 
Jeden jest tylko Doskonały i Bezgrzeszny Pan nasz Jezus 
Chrystus. Wszyscy my, ludzie, podlegamy grzechowi, po-
kusom i namiętnościom. Nasze życie to nieustanna walka 
i odpowiedzialność za duszę swoją. W przypadku kapłana - 
swoją i powierzonych jego opiece duchowej ludzi. Natomiast 
w przypadku biskupa - swoją, ludzi i także duchowieństwa, 
nad którym sprawuje pieczę. Odnosiłem zawsze wrażenie, że 
Władyka tę walkę wygrywał. Był dobrym człowiekiem i do-
brym pasterzem. 

Nie jest łatwo być dobrym człowiekiem. Jeszcze trud-
niej być dobrym kapłanem, ponieważ kapłaństwo nie jest 
zawodem lecz powołaniem, a duchowny, który jest wierny 
Chrystusowi, nie jest urzędnikiem lecz duchowym ojcem 
i przyjacielem, mającym za zadanie wzmacniać innych ludzi 
w wierze, nadziei i miłości. Duchowny wierny powołaniu to 
ktoś, kto przekazuje prawdę i otacza miłością. Ludzie, których 
wspiera, potrzebują bowiem jego stanowczości i twardości, 
która jest symbolem miłości ojcowskiej, a jednocześnie jego 
delikatności i ofiarności. Dobry pasterz to niestrudzony gło-
siciel Słowa Bożego, świadek Chrystusa, przewodnik wspól-
noty, strażnik sakramentów i ten, który przyprowadza ludzi 

do Chrystusa, chociaż czasem trzeba iść pod prąd. Dobry pa-
sterz to ten, który prowadzi ludzi do zbawienia, chociaż jak 
mówił Grzegorz Teolog, kierowanie człowiekiem jest sztu-
ką sztuk i nauką nauk. Dobry pasterz to ktoś, kogo św. Jan 
z Kronsztadu opisuje tymi pięknymi oraz jakże trafnymi sło-
wami:  Jak ze słońcem nierozłączne są światło i ciepło, tak 
z osobą kapłana nierozłączne powinny być świętość, poucza-
nie, miłość, miłosierdzie do wszystkich, gdyż czyją godność 
on nosi? Chrystusową. Kogo tak często przyjmuje? Samego 
Chrystusa Boga, Jego ciało i krew. Dlatego kapłan powinien 
także w życiu duchownym, w kręgu swych parafian, jak słoń-
ce w przyrodzie, być światłem dla wszystkich, ożywiającym 
ciepłem i duszą wszystkich.

Takim kapłanem, takim biskupem starał się być i takim 
był nieodżałowany arcybiskup Miron. 

ks. płk Jerzy Mokrauz 
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Kilka wspomnień … 
Świętej pamięci arcybiskupa Mirona poznałem w połowie 

lat osiemdziesiątych. Pamiętam, jak przyjeżdżał do Soboru 
św. Mikołaja w Białymstoku jako przełożony Domu Zakon-
nego w Supraślu. Był wtedy 30-letnim mnichem i kapłanem. 
Po szkole podstawowej zostałem nowicjuszem w Supraślu, 
a na moim podaniu o nowicjat ówczesny arcybiskup, a obec-
nie Zwierzchnik PAKP, metropolita Sawa napisał: „Młodego 
adepta zaliczam w poczet tajnych (z uwagi na niepełnolet-
niość) nowicjuszy Domu Zakonnego w Supraślu i przekazuję 
pod opiekę ihumena Mirona. +abp Sawa, 31 maja 1989 roku”

Od tego czasu moje kontakty z późniejszym arcybisku-
pem Mironem były już znacznie bliższe. W Supraślu, jako 
nowicjusz i hierodiakon, byłem jego pomocnikiem, kierow-
cą, a później jednym z mnichów supraskiej wspólnoty. Jaki 
był nasz przełożony o. Miron (Chodakowski)? 

Był na pewno surowy, wymagający i konsekwentny. 
Z drugiej strony, doskonale odnajdywał wspólny język 
z wiernymi z przyklasztornej parafii. Przez te wszystkie lata, 

10 lat minęło – wspomnienia kapelanów POWP10 lat minęło – wspomnienia kapelanów POWP
o abp. gen. dyw.  Mironie (Chodakowskim)o abp. gen. dyw.  Mironie (Chodakowskim)

Zobaczysz, że kiedyś będziesz na moim miejscu… – z ostatniej rozmowy abp. Jerzego z abp. Mironem
od 1984 do 1998, pochłaniała go odbudowa obronnej i maje-
statycznej cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu. Prawdziwa 
ikona architektury i syntezy sztuki kościelnej. Każdego dnia 
widzieliśmy Go na rusztowaniach, później już na rosnących 
murach, a pod koniec nawet także na strzelistych wieżach od-
budowywanej cerkwi. Cieszył się każdą wmurowaną cegłą. 
Mógł bez końca rozprawiać o kolejnych sklepieniach, które 
przykrywały bryłę rosnącej świątyni. Niejednokrotnie towa-
rzyszyłem Mu podczas rozmów z inspektorami budów czy 
architektami. Pamiętam, jak kiedyś któryś z nich stwierdził: 
„Ksiądz archimandryta niedługo będzie lepiej się na tym znał 
niż my – fachowcy”. Kiedy na głównej wieży postawiono 
krzyż, pozostawił Supraśl, ponieważ wybrano Go na biskupa. 

Z czasów Supraśla pamiętam także, że był bardzo wy-
magający od samego siebie w kwestii nabożeństw. Naprawdę 
rzadko pamiętam nabożeństwa, na których by Go nie było, 
a mam na myśli takie zwykłe, codzienne, mnisze nabożeń-
stwa. Później, kiedy już sam byłem namiestnikiem Klasz-
toru św. Onufrego w Jabłecznej, nie zawsze udawało mi się 
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w nich uczestniczyć i dopiero wtedy dostrzegłem, że o. Miron 
widział w tym źródło sił swej posługi i życia. Trzeba uczci-
wie powiedzieć, że władyka Miron bardzo kochał Supraśl. 
Później, już jako biskup, zawsze wypytywał, co słychać 
w Supraślu. Jeśli pojawiały się tam jakieś problemy, głów-
nie kadrowe, bardzo to przeżywał. Nieraz ubolewał nad tym 
podczas naszych rozmów telefonicznych. Śledził narodziny 
i pogrzeby swoich byłych parafian. O tym, jak bardzo uko-
chał Supraśl, najbardziej świadczy fakt, że chciał być pocho-
wany w Supraślu, w budowanej przez siebie cerkwi. Zawsze 
o tym mówił. Tak też się stało…

Kiedy w 1998 roku został biskupem, przejął po arcy-
biskupie Sawie (wybranym na Zwierzchnika PAKP w 1998 
roku) biskupstwo w Prawosławnym Ordynariacie Wojsko-
wym. Jako generał, znalazł szybko język z generalicją, ofi-
cerami i żołnierzami. Jako biskup wojskowy, pomału stawał 
się dla nich wsparciem i pokrzepieniem w różnych zawirowa-
niach dnia codziennego. Ja wtedy zostałem oddelegowany do 
Jabłecznej – do Klasztoru św. Onufrego, gdzie spędziłem pra-
wie 8 lat jako namiestnik i proboszcz parafii przyklasztornej. 
Bywało, że bp Miron przyjeżdżał do nas latem, a poza tym 
dosyć często dzwonił. Pytał głównie o Jabłeczną, bo sam był 
tam namiestnikiem w latach 1979-1984. Cieszył się razem 
z nami z każdego nowego mnicha, a także z każdego innego 
osiągnięcia. Pamiętał z imienia i nazwiska prawie wszystkich 
parafian. Znał ich lepiej niż ja sam w tamtym czasie. Zresz-
tą zawsze miał bardzo dobrą pamięć do osób, które poznał 
i miejsc, w których bywał. Kiedy będąc jeszcze w Supraślu, 
udawaliśmy się samochodem do jakiegokolwiek miejsca, 
w którym był chociaż raz i to przed laty, odtwarzał bezbłęd-
nie mapę drogi w swojej pamięci. 

Nieraz się zastanawiałem, jak On się odnalazł w wojsku 
po tylu latach pobytu w klasztorze. To dwa różne światy, dwie 
różne rzeczywistości. Odnalazł się jednak bardzo dobrze. Bar-
dzo wzbraniał się mimo to przed zakwaterowaniem Go w służ-
bowym mieszkaniu i mówił: „Nie mogę, bo jestem mnichem”. 
Pod koniec życia zamieszkał, ale mnichem pozostał na zawsze. 

W 2007 roku zostałem wyświęcony na biskupa siemia-
tyckiego z siedzibą w Warszawie. Jako dyrektor kancelarii 
metropolity, często byłem delegowany w imieniu Zwierzch-
nika PAKP metropolity Sawy na różne uroczystości, na 
których z urzędu bywał także biskup, a później arcybiskup, 
Miron. Nasze spotkania stały się wtedy częstsze. 

Być może to szczegół, ale warty przypomnienia. Pamię-
tam, że w marcu 2010 roku abp Miron przyjechał do metro-
polity Sawy. Mnie również poproszono na górę, na kawę. 
We trzech rozmawialiśmy o różnych sprawach kościelnych, 
a także o planowanych obchodach 70 rocznicy zbrodni katyń-
skiej. Metropolita Sawa powiedział wtedy do mnie: „Ja pole-
cę z Premierem 7 kwietnia do Katynia, a jeśli będzie potrzeba, 
ty polecisz w moim imieniu 10 kwietnia z Prezydentem, bo 
władyka Miron poleci tam, ale w swoim imieniu, jako biskup 
wojskowy”. Ja nawet o tym powiedziałem swojej mamie, bo 
wtedy dosyć często wylatywałem zagranicę. Dynamika wo-
kół drugiego lotu skutkowała jednak ograniczeniem miejsc 
i praktycznie bardzo szybko okazało się, że do Katynia poleci 

tylko abp Miron. Ja zaś zapomniałem powiedzieć mamie, że 
tam nie polecę. W sobotę rano 10 kwietnia dzwoniła do mnie 
kilka razy, zanim podniosłem słuchawkę. To od niej dowie-
działem się o katastrofie i wtedy włączyłem telewizor… 

Cały dzień upłynął mi na rozmowach telefonicznych, na 
Krakowskim Przedmieściu, później wieczorem także na na-
bożeństwie w Katedrze Polowej. Abp Miron następnego dnia 
rano miał jechać do Radomia, ale zamiast tego, to już my 
modliliśmy się za Niego i pozostałe ofiary katastrofy podczas 
święta na wolskim cmentarzu w Niedzielę Przewodnią. Póź-
niej długie oczekiwanie na identyfikację i przylot ciała, na 
pogrzeb. To nie był czas na dywagowanie, kto przejmie po 
Nim obowiązki ordynariusza wojskowego. Po Jego śmierci 
ordynariatem z ramienia PAKP zarządzał metropolita Sawa 
– pierwszy ordynariusz wojskowy po restytucji ordynariatu 
(1994-1998), który jest też generałem brygady w stanie spo-
czynku. Na co dzień prace ordynariatu koordynował zastępca 
abp. Mirona, ks. płk Michał Dudicz.

Liturgia w 40. dzień po śmierci arcybiskupa sprawowana 
była gremialnie w Hajnówce – miejscu, gdzie władyka Miron 
najczęściej odprawiał nabożeństwa. Była tam wtedy jeszcze 
śp. Mama arcybiskupa – Maria, którą dobrze znałem. Włady-
ka zabierał mnie do Niej, kiedy byliśmy jeszcze w Supraślu. 
Kilka dni później niestety zmarła – wycieńczona przez ból 
i łzy po utracie ukochanego syna. Wtedy tak naprawdę za-
częły się pojawiać, co raczej naturalne, pierwsze spekulacje 
odnośnie do wyboru nowego biskupa wojskowego. I chy-
ba wtedy pojawiła się i u mnie myśl, że mogę być jednym 
z kandydatów. 9 czerwca 2010 roku, na nadzwyczajnym po-
siedzeniu św. Soboru Biskupów PAKP, w wyniku tajnego 
głosowania zostałem wybrany na wakujące stanowisko Pra-
wosławnego Ordynariusza Wojskowego. 

Może jeszcze jeden szczegół. W marcu 2010 roku mie-
liśmy zwyczajną sesję soborową. Odbywa się ona zawsze 
w okresie Wielkiego Postu przed Paschą. Władyka Miron 
mówił wtedy o konieczności wydelegowania jednego z mni-
chów na szkolenie oficerskie, bo jak zauważył: „Ja dużo latam, 
różnie może być, jeśli coś mi się stanie będzie kłopot, bo nikt 
z kapelanów (prawosławni duchowni, jako żonaci, nie mogą 
zostać biskupami) mnie nie zastąpi”. Jak to w życiu bywa, 
sobór wypadł akurat w dniu, w którym władyka Miron 
wcześniej wyznaczył rekolekcje ordynariatu w Ciechocin-
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Trudno uwierzyć, że minęło już 10 lat od tragicznego 
wydarzenia, gdy w katastrofie samolotu prezydenckiego 
w drodze na uroczystości w Katyniu zginęło 96 osób. Wśród 
ofiar był niestety również nasz arcybiskup gen. dyw. Miron - 
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Trudno było uwierzyć 
w tę tragiczną informację. Mimo, iż media cały czas mówiły 
o najgorszym scenariuszu, ciężko było przyswoić tę infor-
mację. Pamiętam, że w sobotę 10 kwietnia, po pierwszych 
medialnych doniesieniach, pojechałem do Dowództwa Sił 
Powietrznych. Szef Sekretariatu Dowódcy Sił Powietrznych 
płk Mirosław Bodnar pokazuje listę pasażerów do Smoleń-
ska i mówi: Twój Arcybiskup niestety też na niej jest. Trudno 
było uwierzyć, iż ten, z którym poprzedniego dnia rozma-
wiałem, z którym ustalaliśmy jakieś plany, następnego dnia 
już nie żyje. 

Władykę Mirona poznałem w 1980 roku jako młodego 
mnicha w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. Potem był 
moim nauczycielem, wychowawcą. Jak każdy młody czło-
wiek mający wiele życiowych pytań, często miałem wiele te-
matów do przemyślenia, przedyskutowania. Zawsze mogłem 
porozmawiać z nim i otrzymać dobre porady. 

Od 1998 roku do tragicznego dnia był moim biskupem, 
ordynariuszem wojskowym. Dał się poznać w środowisku 
wojskowym jako otwarty, mający dobry kontakt z żołnierza-
mi różnego szczebla i stopnia. W stosunku do nas, kapelanów, 
był wymagający, ale jednocześnie wyrozumiały. Lubił este-
tykę i porządek. Cieszył się nie tylko z własnych osiągnięć, 
ale również swoich kapelanów. Miał bardzo wiele ambitnych 
planów. Niestety wielu z nich nie udało Mu się zrealizować. 
Zbyt szybko odszedł. 
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ku. Postanowił, że nie będzie zmieniał daty, bo liturgia i tak 
odbywała się następnego dnia. Był lekko poddenerwowany 
i niespokojny. Agenda Soboru była długa, niektóre zagadnie-
nia niełatwe. Zwykłe uroki życia codziennego. W niektórych 
sprawach nasze opinie z władyką Mironem były chyba różne. 
Wtedy trudno mi było wyobrazić sobie mnicha na takiej szkół-
ce, w koszarach, na strzelnicy itp. Kiedy po zakończeniu Sobo-
ru odprowadzałem Go do drzwi w metropolii, spojrzał na mnie 
i powiedział: „Zobaczysz, że kiedyś będziesz na moim miej-
scu”. Więcej się nie spotkaliśmy i już nie rozmawialiśmy… 

W nocy z 8 na 9 czerwca 2010 roku, przed nadzwy-
czajnym posiedzeniem Soboru Biskupów, władyka przyśnił 
mi się, mówiąc: „z katastrofy mało co po moich rzeczach 
zostało, ale w najlepszym stanie jest skufia (nieformalne 
nakrycie głowy prawosławnego duchownego). Weź ją.” 
Po tych słowach nałożył mi ją na głowę. Rano zostałem 
Prawosławnym Ordynariuszem Wojskowym…

Wieczna pamięć Władyce Mironowi!

abp Jerzy

******

******

Zapewne jego dusza raduje się, że jego ostatnia prośba 
z 9 kwietnia 2010 roku, skierowana do Ministra Obrony Na-
rodowej o zgodę na przebudowę cerkwi w Białej Podlaskiej 
została zrealizowana. Cieszy się również, iż doczesne szcząt-
ki Jego wielkich poprzedników śp. abp. gen. Sawy (Sowieto-
wa) i bp. płk. Mateusza (Siemaszki) zostały sprowadzone do 
Polski i spoczęły na wolskim cmentarzu w Ojczyźnie.

Tak się złożyło, że towarzysząc ks. płk Michałowi Dudi-
czowi w wyjeździe do Moskwy, byłem świadkiem rozpozna-
nia ciała Władyki w Zakładzie Medycyny Sądowej w Mo-
skwie. Tak się złożyło, że widziałem ciało Władyki po jego 
ekshumacji.

Niechaj pamięć o Nim na zawsze pozostaje w naszych 
modlitwach. Christos Woskresie Władyko! 

ks. płk Aleksy Andrejuk
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Moje pierwsze spotkania z abp. Mironem pojawiły się 
wraz z nastaniem organizacji pielgrzymek parafialnych do 
odbudowującego się klasztoru Zwiastowania NMP w Supra-
ślu, którego o. arch. Miron był namiestnikiem – przeorem. 

Pamiętam  Jego wzrok, przenikający w głąb ludzkiego 
serca i duszy oraz niezapomniany głos, intonujący 13 konda-
kion akatystu Przenajświętszej Bogurodzicy „O Wsiepietaja 
Mati”, którego wersetami, już jako biskup, niejednokrotnie 
modlił się w podróży. Kolejne moje osobiste spotkanie od-
było się 25 czerwca 1995 r. w dniu święta patrona monasteru 
św. Onufrego w Jabłecznej, wtedy ojciec Miron powiedział 
do mnie: „przychodź do klasztoru w Supraślu”. Jednak wte-
dy Bóg chciał inaczej, wstąpiłem do seminarium w Warsza-
wie oraz podjąłem studia na ChAT. Za niedługi czas jednak 

podszedłem na św. Górze Grabarce do o. archim. Mirona (na 
kilkanaście dni przed jego chirotonią biskupią) i zapytałem: 
„ojcze czy weźmiecie mnie na hipodiakona”? Ojciec Miron 
odpowiedział: „przychodź, a Bóg pokaże, co dalej trzeba 
czynić”. 

I tak Bóg pokazał, iż moje życie od dnia 10 maja 1998 
roku (dzień chirotonii biskupiej władyki  Mirona) nieroze-
rwalnie zbiegło się z Jego życiem przez prawie 6 lat w służbie 
hipodiakońskiej, diakońskiej i jako adiutanta. Dzień za dniem 
mijały, rok za rokiem upływały na posłudze władyki Mirona 
w Wojsku Polskim i katedrze biskupiej w Hajnówce. Ileż to 
razem przemierzyliśmy kilometrów w drodze do Hajnówki, 
czy też odwiedzając parafie wojskowe i jednostki w całej Pol-
sce oraz poza jej granicami. 
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Czas mijał nieubłagalnie szybko, jako młody człowiek 
chciałem wynieść jak najwięcej z doświadczenia duchowe-
go władyki. Mądrość życiową, którą posiadał była bezcen-
na. Prawie nigdy nie mylił się co do człowieka, jego ży-
ciowych problemów, charakteru oraz wiary. Sam znał życie 
i tego życia starał się nauczać innych.  „Nieść pokój i ko-
chać innych” - z takim przeświadczeniem odszedł od nas 
10 kwietnia 2010 r. Jednak po dzień dzisiejszy czuję jego 
troskę i pomoc, szczególnie w ciężkich chwilach – troszczy 
się o nas, a my staramy się odwdzięczyć Mu, za spokój jego 
duszy – jako wierni żołnierze wierni żołnierze Chrystusa – 
kapelani POWP.  

ks. mjr SG Adam Weremijewicz 

Moje osobiste spotkania z arcybiskupem Mironem nie 
należały do bardzo częstych, z racji miejsca mojej służby. 
Zawsze jednak kiedy przyjeżdżałem do siedziby ordynaria-
tu w Warszawie, znajdował czas żeby ze mną porozmawiać. 
Żywo interesował się tym co mówię. Dużo pytał o nastroje 
ludzi, o to co dzieje się w parafii, jak daję sobie radę. Pytał też 
o relacje społeczne w terenie. Rozumiał problemy i udzielał 
porad – cennych porad. Niektóre z nich zrozumiałem dopiero 
po latach, wraz z życiowym i kapłańskim doświadczeniem. 
Teraz wiem, że miał rację.

Władyka Miron był też bardzo otwarty wobec ludzi. 
W jego zachowaniu widać było, że lubi ludzi. Podchodził 
do ludzi, uśmiechał się i z nimi rozmawiał. Tak od razu, bez 
żadnego dystansu. To się wszystkim podobało. Ludzie też 
go lubili. I jeszcze jedna rzecz, którą uważam za szczegól-
nie ważną, to dająca się zauważyć postawa powagi i bojaźni 
Bożej przed Ołtarzem Pańskim. Władyka pięknie służył, 
pięknie służył Święta Liturgię i do tego jeszcze wyczuwało 
się duchowość. Wierni to wyczuwali, wiedzieli, że to nie 
jest tak sobie, czy tak na niby. Wiedzieli, że to jest z całego 
serca i z głębi duszy i czuli tą duchową moc. Za to władykę 
Mirona szanowali. 

Władykę Mirona zapamiętałem najbardziej jako ducho-
wego orędownika w duszpasterskiej misji głoszenia Słowa 
Bożego. Jego otwartość na problemy ludzkich serc, wyro-
zumiałość i życzliwość napełniały optymizmem. Dla wielu 
z nas był przewodnikiem, który prowadził nas z poczuciem 
pełnej odpowiedzialności i spokoju. 

ks. płk Jerzy Mokrauz

Moja znajomość z Władyką Mironem rozpoczęła się 
już we wczesnych latach dzieciństwa, gdyż był On, moż-
na powiedzieć, przyjacielem naszej rodziny. Pamiętam jego 
wizyty w naszym domu. Wspominam Jego gościnność, gdy 
to my odwiedzaliśmy Go razem z rodzicami w Supraślu. 
Te wszystkie spotkania i długoletnia znajomość doprowa-
dziły później do tego, że w trakcie studiów mogłem być 
jego subdiakonem, spędzać z nim wiele czasu, podróżować. 
W następstwie tego, w późniejszym czasie udzielił mi świę-
ceń diakońskich i kapłańskich. Dzisiaj mogę śmiało po-
wiedzieć, że abp Miron odegrał kluczową rolę w kształto-
waniu mojego życia duszpasterskiego. Jego nauki, porady, 
niekiedy dosyć impulsywne, są dzisiaj dla mnie skarbnicą 
wiedzy, jak również wielu wspomnień. Ci, którzy Go znali, 
nie zapomną również Jego specyficznego, szczerego, „roz-
brajającego” poczucia humoru, którym często zaskakiwał, 
patrząc jednocześnie z pełną powagą spod swych okularów. 
Każdy ma w swoim życiu kogoś takiego, kto pozostawił po 
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sobie głęboki ślad; dla mnie kimś takim bez wątpienia jest 
Władyka Miron.  

ks. kmdr Daniel Popowicz
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Świętej pamięci arcybiskupa Mirona Chodakowskiego 
poznałem w 1999 r., podczas nabożeństwa w cerkwi św. Jana 
Klimaka na warszawskiej Woli. Zadał mi wówczas pytanie, 
co oznacza słowo „stodoła”. Niedługo później Władyka za-
pytał mnie, czy chciałbym pomagać podczas sprawowanych 
przez niego nabożeństw. Zostałem subdiakonem, a następnie 
diakonem i kierowcą hierarchy. Od tamtej pory spędzałem 
z Władyką bardzo dużo czasu, ze względu na rodzaj posługi. 
Podczas rozmów mogłem poradzić się Go w różnych kwe-
stiach życia duchowego i prywatnego, a rady, których udzie-
lał, były zawsze trafne. 

Arcybiskup Miron otrzymywał wiele zaproszeń na 
wszelkiego rodzaju uroczystości wojskowe, jak również 
w związku z pełnieniem posługi biskupa Hajnówki. Prze-
mierzaliśmy wówczas wiele tysięcy kilometrów. Miał foto-
graficzną niemal pamięć, obrazy raz zobaczone zapadały mu 
w pamięć, by po kilku latach bezbłędnie mógł je przywołać. 
Gdy otrzymywał zaproszenie do uczestniczenia w zagranicz-
nych delegacjach, dawało się odczuć, że nie lubi podróżować 
samolotem, o czym też często wspominał. Gdy zbliżał się 
dzień wylotu do Smoleńska, mówił: „żeby tylko mama nie 
zadzwoniła, bo będę musiał powiedzieć, że lecę, a wówczas 
będzie się denerwowała”. 

Był człowiekiem pełnym energii, z fenomenalnym zmy-
słem organizacyjnym oraz ogromnym poczuciem humoru. Po-
trafił i lubił rozmawiać z ludźmi niezależnie od pełnionej przez 
nich funkcji czy stanu społecznego, a jego rozmówcy nie czuli 
dyskomfortu podczas rozmów. Szybko przełamywał dystans 
pierwszego spotkania, docierając do serc swoich rozmówców. 
Dokładnie pamiętał przebieg odbytych rozmów, a słowa, któ-
re wypowiadał, miały ogromną wagę, bowiem nigdy ich nie 

zmieniał. Podobnie rzecz się miała z kazaniami, które wygła-
szał. Ludzie słuchali Ekscelencji z zainteresowaniem, jakby 
słowa były skierowane bezpośrednio do każdego z osobna. 

Dokładnie pamiętam ostatnie spotkanie z abp. Mironem, 
po nabożeństwie w hajnowskim Soborze. Władyka zaprosił 
mnie z moją matuszka Anitą i synem Filipem na świąteczną, 
paschalną herbatę. Filip otrzymał wówczas od Ekscelencji 
pluszowego misia, który jest jego ulubioną przytulanką do 
dnia dzisiejszego. Po ciepłej i rodzinnej rozmowie chcieliśmy 
się udać na spotkanie z naszymi rodzicami, co zostało skwito-
wane słowami Ekscelencji „że zawsze się gdzieś spieszymy”. 
Władyka Miron odprowadził nas do drzwi, zatrzymał się na 
schodach prowadzących do jego mieszkania i pozdrawiał nas 
machając ręką, a my, co chwila, zatrzymywaliśmy się i rów-
nież Go pozdrawialiśmy stwierdzając, że Władyka wciąż stoi 
na schodach i żegna się z nami… 

Wiecznaja Pamiat! 
ks. płk Andrzej Jakimiuk
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Arcybiskupa Mirona nasza rodzina znała od roku 1979 
r. W monasterze w Jabłecznej  przebywał wówczas o. archi-
mandryta Eulogiusz (Horobowiec), którego rodzona siostra 
mieszkała we Wrocławiu, zaś jej mąż był starostą wrocław-
skiej cerkwi św. św. Cyryla i Metodego. To właśnie te powią-
zania stały się okazją do wizyt w klasztorze i tym samym za-
poznania z ówczesnym namiestnikiem klasztoru o. Mironem. 
Podczas nielicznych podróży na „zachód" o. Miron zawsze 
powiadamiał rodziców, że chciałby się zobaczyć, będąc prze-
jazdem we Wrocławiu, co też i miało miejsce. Autentycznie 
i boleśnie przeżywał nieuleczalne kalectwo wodogłowia 
mojej siostry śp. Laryssy, i dlatego słowa, jak i jego pamięć 
o nas, były duchowo bardzo cenne. Jak chyba dla każdego 
młodego prawosławnego chłopaka, „zorientowanego" cer-
kiewnie, był dla mnie Władyka Miron jako mnich, namiest-
nik - odziany w mnisze atrybuty- wzorcowym przykładem.  
Jego muzykalność, estetyka, gesty, stały się wręcz upragnio-
nym kierunkiem „fascynacji" - jak pięknie być mnichem. 
Stąd dość często gościłem w monasterze, gdzie młodzieńcze 
i ulotne zamiary były trzeźwo przez o. Mirona komentowane 
i weryfikowane, choćby poprzez poręczane „posłuszanija". 

W 1999 roku, 6 grudnia, władyka Miron, udzielił mi 
święceń diakońskich. W tym czasie istniał już chór Okto-
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ich, który został powołany przez Władykę do „służby" w or-
dynariacie jako chór Prawosławnego Dekanatu przy SOW. 
Tym samym stałem się beneficjentem  ojcowskiego - ar-
cypasterskiego prowadzenia przez Władykę, któremu zba-
lansowanie towarzyszyły i nagrody, i stosowne do sytuacji 
pouczenia.

Koniec lat 90. i początek 2-tysięcznych to swoisty „kalej-
doskop" zwrotów polityki historycznej, a tym samym wpły-
wu i jej skutków  także na postrzeganie i miejsce Cerkwi 
prawosławnej w Polsce. Dane mi było obserwować i słuchać 
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podczas uroczystości i w innych okolicznościach umiejętno-
ści i zdolności  zaskarbiania przyjaźni i życzliwości ważnych 
i poważanych ludzi, tak z lewej, jak i prawej strony ośrodków 
władzy, decyzji i historii, nie tyle dla samego Władyki, ale 
zawsze poprzez Jego sposób bycia, rozmowy, oceny i reflek-
sję - dla całej Cerkwi.

Myślę, że do dziś  zapisał się  w dobrej i uczciwej pa-
mięci wielu potomków tych synów i córek Rzeczpospolitej, 

którzy oparli swoje fundamenty domu - Matki Ojczyzny - na 
zasiewie z krwi spod Monte Casino i Lenino; z Zaleszan, 
Sybiru i Katynia.... Wrodzona cecha zaznaczenia swojej 
godności bez służalczości czy pochlebstwa, widzenia swo-
ich słabości i tam, gdzie to ważne dla Prawdy -  świadczenia 
o Niej, były bardzo potrzebnym i cennym świadectwem służ-
by abp. Mirona.

ks. Grzegorz Cebulski 

Koło historii zatoczyło swój bieg … 
Od czego mam zacząć wspomnienia? Tyle historii o abp. 

Mironie przesuwa się w mej pamięci. Szkoła średnia w Su-
praślu, Seminarium Duchowne, studia, praca w Ordynariacie 
jeszcze na Al. Solidarności 52, mój ślub, posługa kapłańska, 
Szkoła Oficerska we Wrocławiu, ostatnia rozmowa w Cie-
chocinku, transmisja telewizyjna w mglisty, kwietniowy po-
ranek i znów Supraśl. 

1991 - ciepłe październikowe popołudnie, jako uczeń Li-
ceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu 
chciałem spotkać się ze swym nauczycielem religii, obecnym 
abp. Grzegorzem lub o. Gabrielem, który czasem go zastę-
pował.  Moje kroki skierowałem do drewnianego budynku 
przy ulicy 1 Maja, gdzie mieszkali wówczas mnisi. Ku memu 
zdziwieniu drzwi otworzył nieznany mi mnich, który spod 
swych okularów bacznie mi się przypatrywał. To był archi-
mandryta Miron (Chodakowski). 

Od tego dnia stał się tą osobą, która pomagała mi od-
najdywać duchową tożsamość. Mądrze podpowiadał, kto 
ma być moim duchownym mentorem, ukazywał mi piękno 
prawosławnych nabożeństw, ukierunkowywał do wybrania 
drogi kapłańskiej, jednak zawsze szanował mój wybór. Był 
wzorem, który mimo swej wysokiej funkcji w hierarchii cer-
kiewnej rozmawiał z każdym, z licealistą też, co dla mnie nie 
było wtedy taką oczywistą normalnością. 

Jesienią po zajęciach, gdy archimandryta Miron miał 
czas, zabierał mnie na grzyby. Ja i on bardzo lubiliśmy grzy-
bobranie, a może bardziej lubiliśmy kontakt z przyrodą Pusz-
czy Knyszyńskiej.

Pamiętam jego radość z mej bardzo dobrze zdanej ma-
tury. Wiedział, że się waham, czy iść na architekturę, czy do 
seminarium. Wybór zostawił mi, nie nalegał; gdy usłyszał, że 
wybrałem seminarium, bardzo się ucieszył i pobłogosławił. 

W Warszawie nasze drogi się nie rozeszły. Archimandry-
ta, gdy przyjeżdżał do Seminarium na ul. Paryskiej, zawsze 
wypytywał nauczycieli o moje postępy w nauce.

W 1998 roku archimandryta Miron został biskupem haj-
nowskim, a następnie Prawosławnym Ordynariuszem Woj-
skowym. Znów nasze drogi się zacieśniły. Rozpocząłem pra-
cę w Ordynariacie. 

Dojście do mego pokoju, w którym pracowałem, prowa-
dziło przez gabinet bp. Mirona. Niemalże codzienne się wi-
dywaliśmy. Władyka zawsze pytał, jak się mamy, sprawdzał 
jak wykonujemy swe zadania, sprawdzał pracę kapelanów 
rozrzuconych po całej Polsce. 

We wrześniu 2002 roku w mej parafialnej cerkwi w Ry-
bołach udzielił mi sakramentu małżeństwa.

W 2006 roku władyka Miron skierował mnie już jako 
kapłana do Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu.

Żywo interesował się mym życiem duszpasterskim 
w Zgorzelcu. Miał wobec mnie swoje plany. Podczas ostat-
niej odprawy pracowników Prawosławnego Ordynariatu wy-
jawił mi, że ma wobec mej osoby pewne zamiary. Spytał, 
czy godzę się na objęcie nowej funkcji? Odpowiedziałem, że 
jeśli Cerkiew oczekuje tego ode mnie, to się zgadzam. Dalsze 
uzgodnienia mieliśmy już kontynuować w po Wielkanocy, po 
powrocie władyki z Rosji.

Dnia 10 kwietnia 2010 rano z żoną i synem oglądaliśmy 
TVP, czekaliśmy na naszego arcybiskupa Mirona. Gdy poda-
no pierwszą informację, że było awaryjne lądowanie samo-
lotu prezydenckiego i jeszcze nikt nie wiedział, co się stało, 
kto przeżył, powiedziałem do żony – władyki Mirona już nie 
ma! Poszedłem do cerkwi na służbę, w głowie kołatało się 
pytanie: DLACZEGO to się musiało stać?

19 kwietnia w Supraślu, tam gdzie wszystko się zaczę-
ło, odprowadzałem trumnę z ciałem władyki do krypty pod 
główną cerkwią monasteru Zwiastowania NMP. Cerkwi, któ-
rą z wielkim pietyzmem i zaangażowaniem jako namiestnik 
klasztoru odbudowywał z ruin. 

Koło historii mej znajomości z abp. Mironem zatoczyło 
krąg. 

Dziś mimo upływu tak wielu lat, postać władyki Mirona 
jest w mej pamięci ciągle żywa.

Chrystus Zmartwychwstał, Władyko!

ks. por rez. Marek Bonifatiuk
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O człowieku takiego formatu, jakiego był arcybiskup 
Miron, można by mówić wiele. Ograniczę się do tych naj-
bardziej zapamiętanych wspomnień, będących esencją moich 
relacji z Nim.

Z czasów, kiedy jeszcze jako młody chłopiec przyjeż-
dżałem wraz z rodziną na środowe akatysty przed Supraską 
Ikoną Matki Bożej, nigdy nie zapomnę krystalicznej bar-
wy głosu ówczesnego archimandryty Mirona, który wraz 
z innymi mnichami śpiewał w trio słowa 13. kondakionu: 
„O Wsiepietaja Mati”  Dziś odtwarzając nagranie tego hym-
nu, wzruszam się i uspokajam jednocześnie, przychodzi mi 
nastrój do modlitwy.

Kolejną odsłoną moich wspomnień są pierwsze lata bi-
skupstwa Władyki Mirona. Otóż, kiedy bywałem na dużych 
świętach cerkiewnych, czy to w monasterach, czy na innych 
uroczystościach religijnych, zawsze podziwiałem majesta-
tyczną grację, która towarzyszyła temu hierarsze. Dotyczyło 
to wielu sfer, m.in. osobistej prezencji, dostojeństwa, otwar-
tości na wymianę pozdrowień i krótkich wspomnień podczas 
przywitania się oraz wielu innych z pozoru banalnych sytu-
acji, które sprawiły, że można było dostrzec w osobie arcybi-
skupa Mirona Wielkiego Człowieka.

Jako świeżo upieczony absolwent Prawosławnego Se-
minarium Duchownego, podczas obchodów święta św. Onu-
frego Wielkiego, 24 czerwca 2006 r. podszedłem wraz ze 
swoją narzeczoną (obecnie już małżonką) do spacerujące-
go monasterską alejką róż Władyki Mirona, aby poprosić 
o błogosławieństwo i pozdrowić z okazji święta. Wtedy wła-
śnie otrzymałem zaproszenie i propozycję podjęcia pracy 
w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego. Szcze-
rze mówiąc, było to dla mnie totalnym zaskoczeniem, tym 
bardziej, że miałem już inne plany. Potraktowałem tę propo-
zycję jako grzecznościowy gest i w gruncie rzeczy, na naj-
bliższe tygodnie pozostawiłem Władykę bez odpowiedzi. 
W lipcu otrzymałem telefon z ordynariatu…,  od sierpnia by-
łem już zatrudniony jako referent: opiekowałem się kaplicą św. 
Bazylego (Martysza) w siedzibie POWP przy ul. Banacha 2 
w Warszawie oraz pomagałem psalmiście podczas nabożeństw.

Lata następne były stopniowym „wzrastaniem” na ko-
lejne etapy w życiu osobistym i zawodowym. W lipcu 2009 
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Władyka Miron udzielił Magdalenie i mi sakramentu mał-
żeństwa. Już podczas kazania po ślubie wstępnie nakreślił 
swoje plany co do mojej przyszłości. Skutek był taki, że za 
miesiąc, w dzień swoich imienin, 30 sierpnia, udzielił mi 
święceń diakonatu w soborze św. Trójcy w Hajnówce. Potem 
wciągnął na listę rekrutacyjną do odbycia szkolenia ogól-
nowojskowego i oficerskiego dla przyszłych kapelanów, … 
potem zginął…

Piszę o tym nie tyle w kontekście swojej osoby, co 
w kontekście pewnej cechy arcybiskupa Mirona. Ten Wielki 
Człowiek umiał porwać za sobą ludzi. Miał w swojej osobo-
wości to „coś”, co sprawiało, przynajmniej w moim odczuciu, 
że nie potrzeba było zadawać pomocniczych pytań, nie trzeba 
było długo się zastanawiać nad podjęciem nawet tych ważnych, 
progowych decyzji w życiu. Władyka Miron miał to „coś”: był 
kompasem, który wyznaczał kierunek, siłą która wprawiała 
w ruch, sprawnym i skutecznym narzędziem w ręku Boga. 

Takim był nieodżałowany Władyka Miron jako hierarcha 
Cerkwi, jako generał i ordynariusz wojskowy, jako mądry 
i dobry, i Wielki Człowiek.

ks. mjr Łukasz Godun 

******
Jak skończysz studia, to zgłoś się do mnie – te słowa 

usłyszałem od abp. Mirona podczas jego wizyty w Kijowie 
wiosną 2008 r., gdy byłem jeszcze studentem Kijowskiej 
Akademii Duchownej. Tak też uczyniłem i już w lipcu tego 
roku rozpocząłem pracę w Prawosławnym Ordynariacie Woj-
ska Polskiego.

Władyka Miron pierwszego dnia mojej pracy w ordyna-
riacie wyznaczył obowiązki i zadania, za które miałem od-
powiadać. Praca kancelaryjna połączona była z wyjazdami, 
gdyż jednocześnie pełniłem funkcję drugiego kierowcy or-
dynariusza wojskowego. Długie rozmowy podczas podróży 
i złote myśli władyki często dawały odpowiedzi na wiele 
nurtujących pytań, a także były drogowskazem ukazującym 
właściwą drogę życiową i do dziś są aktualne.

Nasz ślub w mrągowskiej cerkwi był ostatnim sakramen-
tem małżeństwa, którego abp Miron udzielił podczas swo-
jego ziemskiego życia. Podobnie, jak święcenia diakońskie, 
które otrzymałem w styczniu 2010 r. w soborze św. Trójcy 
w Hajnówce – cerkwi znanej w tym czasie wśród munduro-
wych ze względu na sprawowane tu nabożeństwa w intencji 
Ojczyzny i Wojska Polskiego. Władyka, będąc na podlaskiej 
ziemi - swojej małej ojczyźnie, odpoczywał tam. Kochał 
przyrodę, do której odnosił się jak do daru Bożego. Spacery 
po lesie, połączone często z grzybobraniem, ze względu na 
wiedzę władyki również i w tym zakresie, niejednokrotnie 
były wspaniałą lekcją przyrody.

Informacja, która dotarła o poranku 10 kwietnia 2010 r. 
u wielu z nas spowodowała smutek i niedowierzanie. Jesz-
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cze dzień wcześniej w kaplicy na Banacha (cerkiew pw. św. 
męcz. kapłana Bazylego przy POWP), władyka rozdrobnił 
artos (chleb paschalny), aby nam go rozdać. Potem jeszcze 
długo rozmawiał – jakby nie chciał wychodzić z kaplicy, któ-
rą sam tworzył i szczególnie ją traktował.

Chociaż minęło 10 lat od śmierci władyki Mirona, dzię-
ki modlitwie On nadal żyje wśród nas. Wspominając jego 
odwagę, mądre słowa i ojcowskie pouczenia, których nie 
da się zapomnieć, władyka Miron na zawsze pozostanie 
w pamięci nas kapelanów jako duchowy generał z olbrzy-
mim autorytetem wśród żołnierzy Chrystusa.

 ks. por. SG Piotr Nestoruk

******
Pamiętam, że pierwszy raz zobaczyłem władykę Mirona, 

gdy jako mały chłopiec wraz z mamą pojechałem autokarem 
na akatyst do Supraśla. Pamiętam, jak po nabożeństwie stał 
przy rusztowaniach odbudowywanej świątyni, rozmawiał 
i opowiadał. Wtedy nie wiedziałem kim był ten pełen chary-
zmy mnich. Miał w sobie coś niezwykłego. Przyciągał ludzi. 
Czuło się, że jego dusza żyje. 

Później miałem okazję lepiej poznać Władykę, gdy zo-
stał biskupem hajnowskim z Katedrą w Soborze św. Trójcy, 
gdzie od najmłodszych lat przysługiwałem podczas nabo-
żeństw. Starałem się być zawsze, gdy sprawował je arcybi-
skup Miron. Bardzo je lubiłem. Zawsze był skoncentrowany 
i zaprowadzał szczególny modlitewny nastrój. 

W czasie moich studiów, a także po ich zakończeniu, 
Władyka uczynił mnie swoim kielejnikiem, którym byłem aż 
do ostatniego dnia jego życia. Ta funkcja w cerkiewnej li-
nii to taki odpowiednik osobistego adiutanta. Wtedy miałem 
okazję poznać Go jeszcze lepiej. Razem jadaliśmy i dużo roz-
mawialiśmy. W wielu sprawach radziłem się Władyki. On od 
razu wyczuwał, gdy ktoś miał jakiś problem. W prywatnych 
rozmowach Władyka często opowiadał historie z różnych 
okresów swojego życia. Wiele godzin spędziłem także po-
dróżując wspólnie z Władyką w różne zakątki Polski. Zawsze 
dbał, aby nikt nie wyszedł od niego głodny. 

Przychodzi mi na myśl jedna spośród wielu sytuacji. 
Może zwykła i lakoniczna, która pokazuje i dużo mówi, ja-
kim człowiekiem był władyka Miron. Pewnego razu, gdy by-
łem  u Władyki, zaproponował: „Może pójdziesz ze mną na 
uroczystość, tu na placu, tuż obok". Opowiedziałem, że nie 
jestem dzisiaj dostatecznie elegancko ubrany. Na co odparł 
od razu Władyka Miron: „Przymierz mój płaszcz, zobacz, 
może będzie dobry". I tak razem poszliśmy na capstrzyk 
z okazji Święta Niepodległości. Byłem bardzo dumny, że mo-
głem asystować naszemu arcybiskupowi. 

Wspominam władykę Mirona bardzo dobrze. Był wspa-
niałym człowiekiem - oddanym Cerkwi, wojsku i ludziom. 
Zapamiętałem go jako człowieka energicznego, wszechstron-
nego, zaradnego i pracowitego, a zarazem skromnego, bezpo-
średniego i pełnego dobroci. Na pewno był perfekcjonistą - 
ale bardzo wyrozumiałym, ponieważ od innych nie wymagał 
nigdy więcej niż od samego siebie. Dbał o porządek, szcze-
gólnie w cerkwi. Miał pogodne usposobienie i sprawiał, że 
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w jego otoczeniu panowywał pokój. Miał duże poczucie hu-
moru i dystans do swojej osoby. Lubił żartować, często także 
z samego siebie. Nigdy nie zamykał drzwi przed ludźmi przy-
chodzącymi do niego z jakimś problemem, starał się znaleźć 
czas dla każdego. Wielu z nas postrzegało go jako swojego 
duchowego ojca. 

Pokazywał mi świat wojskowy i duszpasterstwa wojsko-
wego. Swoim własnym, autentycznym przykładem i autory-
tetem przyciągał do służby kapłańskiej w Wojsku Polskim. 
Wystarczyło tylko dobrze obserwować i czerpać. Pokazywał 
to całym sobą. 

Od niego uczyłem się także tego, że nieważne co byś ro-
bił, ważne abyś to, co zostało ci powierzone, w czym ci za-
ufano, wykonywał dobrze i sumiennie, najlepiej jak potrafisz. 

Bardzo jestem wdzięczny za całokształt wpływu, jaki 
wywarł w moim życiu. Niektórzy w środowisku ordynariatu 
myśleli, a nawet i po cichu mówili, że podobnie jak władyka 
Miron także i ja zostanę mnichem. 

Chwila katastrofy była dla mnie szokiem. Na początku 
nie wiedziałem, co mam robić. Zacząłem się modlić za Wła-
dykę. Do końca miałem nadzieję, że nie zginał. 

Chwilą trudną, a zarazem szczególną, był moment, gdy 
kompletowałem ubranie i szaty liturgiczne przeznaczone do 
pochówku. Wybrałem najlepszy biały paschalny komplet, 
z myślą, że w nim zostanie wezwany na powszechne Zmar-
twychwstanie, czasowo oczekując w Supraślu, który trak-
tował jak swój duchowy dom, do którego zawsze wiedział, 
że powróci. Szkoda, że tak szybko. Szkoda, że tak niespo-
dziewanie.  

ks. kpt Tomasz Paszko
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10 lat minęło...10 lat minęło...
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29 marca br. zmarł ks. mitrat kmdr rez. dr Aleksander Szełomow,  kapelan prawosławnego ordyna-
riatu i Dziekan Marynarki Wojennej w latach 1994 – 2009 oraz wieloletni proboszcz parafii prawosławnej 
p.w. Opieki Matki Bożej w Olsztynie.

Odszedł do Pana ks. mitrat kmdr rez. dr Aleksander SzełomowOdszedł do Pana ks. mitrat kmdr rez. dr Aleksander Szełomow
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31 marca br. w olsztyńskiej cerkwi odbyły się uroczy-
stości pogrzebowe zmarłego. Nabożeństwu pogrzebowemu 
przewodniczył arcybiskup Jakub w asyście duchowieństwa 
diecezji białostocko – gdańskiej i kapelana prawosławnego 

ordynariatu. Po nabożeństwie pogrzebowym ciało zmarłego 
kapłana przewiezione zostało do cerkwi św. Jana Klimaka 
w Warszawie. Tam sprawowane było nabożeństwo żałobne 
(panichida), któremu przewodniczył Zwierzchnik PAKP me-

Święto warszawskiej wojskowej katedryŚwięto warszawskiej wojskowej katedry
„Dzisiaj pamięć świętego wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy. Temu męczennikowi Cerkiew pra-

wosławna, na przestrzeni historii, przypisała wiele przydomków. Przede wszystkim poprzez przydomek 
wielkiego męczennika wskazała na niepowtarzalność i wyjątkowość jego męczeństwa. Na hart ducha, ale 
także na okrucieństwo tych mąk, przez które przeszedł św. Jerzy. Nazywamy Go cudotwórcą, bowiem nie 
przestaje On czynić cudów także i dzisiaj. Nazywamy Go także zwycięzcą bo zwyciężył Dioklecjana, które-
go prześladowania, historia Kościoła stawia na jednym z pierwszych miejsc, jeżeli chodzi o ich okrucień-
stwo” – powiedział arcybiskup Jerzy w homilii w dniu parafialnego święta. 

6 maja, Kościół prawosławny czci pamięć św. wiel-
kiego męczennika Jerzego Zwycięzcy, który jest niebiań-
skim patronem warszawskiej wojskowej katedry. Tego dnia 
Boskiej Liturgii przewodniczył Prawosławny Ordynariusz 
Wojskowy, a asystowali mu kapelani prawosławnego or-
dynariatu. 

Podczas Liturgii arcybiskup Jerzy wręczył dwie nagrody 
cerkiewne z okazji święta Paschy: ks. kpt. Tomaszowi Paszko 
- złoty krzyż kapłański oraz diakonowi Michałowi Moczar-
skiemu - prawo noszenia podwójnego orarionu. 

Na zakończenie władyka Jerzy podziękował wszystkim 
zebranym, a przede wszystkim duchowieństwu parafii na 
czele z proboszczem – ks. mjr. Łukaszem Godunem, którzy 
oddają całe swoje siły oraz poświęcają wiele czasu, aby cer-
kiew i parafia tętniły życiem. Jako przykład i wzór do naśla-
dowania dla chrześcijan, duchownych i żołnierzy  podał św. 
męczennika Jerzego, wielkiego męża. Bardzo pięknie wpisu-
je się On także i w misję tego miejsca jako Prawosławnego 
Ordynariatu Wojska Polskiego. Chciałbym wyrazić wszystko 
w jednym słowie: dziękuję. Dziękuję za te wszystkie lata, 
które są za nami, ale też proszę Boga o te lata, które są przed 
nami. Niech wszystko wypełnia się według woli Bożej – za-
znaczył ordynariusz. 

Władyka pozdrowił wszystkich zebranych, którzy noszą 
imię św. Jerzego na czele z Szefem Sekretariatu ordynariatu 
płk. rez. Jerzym Wilukiem. Tego dnia arcybiskup Jerzy wrę-
czył również Odznakę Pamiątkową Prawosławnego Ordy-
nariatu WP panu Januszowi Włodzimierzowi Prędkiemu, za 
zasługi na rzecz katedralnej cerkwi św. Jerzego Zwycięzcy 
w Warszawie.

Marta Łuksza



funkcję proboszcza parafii Opieki Matki Bożej w Olsztynie 
i jednocześnie dziekana okręgu olsztyńskiego, pełnił je przez 
kolejne 38 lat. 

Ważnym rozdziałem w życiu ks. Aleksandra była nie-
wątpliwie posługa w Prawosławnym Ordynariacie Wojska 
Polskiego. W strukturach odradzającego się w 1994 roku 
prawosławnego duszpasterstwa wojskowego ks. Aleksan-
der objął funkcję Dziekana Marynarki Wojennej. W trakcie 
wieloletniej służby wojskowej był bardzo mocno związany 
ze środowiskiem marynarskim, które po dziś dzień wspomi-
na Go z ogromnym szacunkiem. Swą służbę duszpasterską 
w Wojsku Polskim zakończył w stopniu komandora w 2009 
roku. To nie oznaczało jednak, że ks. Aleksander rozstał się 
na dobre z wojskiem, które było mu tak bliskie. W później-
szym czasie był duszpasterzem środowisk kombatanckich, 
byłych marynarzy, żołnierzy zawodowych rezerwy, osób 
represjonowanych i więźniów politycznych.

Za pracę na rzecz i dla dobra Cerkwi nagradzany był: mi-
trą, Orderem św. Sergiusza z Radoneża, Orderem św. Marii 
Magdaleny II stopnia. W 2001 roku został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim, a w 2011 roku Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

W październiku 2017 roku, na własną prośbę, przenie-
siony został w stan spoczynku i mianowany rezydentem olsz-
tyńskiej parafii. 

Gdy wspominamy dzisiaj ks. Aleksandra Szełomo-
wa, wśród wszystkich, którzy Go znali, powtarza się opi-
nia o otwartym człowieku, przejawiającym oddanie, radość 
i ogromną pogodę ducha w obcowaniu z bliźnim. Zapamię-
tany zostanie niewątpliwie jako zacny i szanowany kapłan 
w środowisku prawosławnym, ale także poza nim, gdzie za-
wsze godnie reprezentował swoją Matkę Cerkiew. Cieszył 
się również wielkim szacunkiem i poszanowaniem wśród 
swoich współbraci – wojskowych kapelanów. 

Wieczna Pamięć, Czcigodny ks. Aleksandrze!

ks. kmdr Daniel Popowicz  

tropolita Sawa. Podczas nabożeństwa modlił się również Pra-
wosławny Ordynariusz Wojskowy, arcybiskup wrocławski 
i szczeciński Jerzy, kapelani Prawosławnego Ordynaria-
tu WP oraz duchowieństwo wolskiej parafii. Ciało śp. ks. 
Aleksandra spoczęło na wolskim cmentarzu prawosławnym 
w Warszawie.

7 maja br., w warszawskiej wolskiej parafii odprawiona 
została Boska Liturgia w 40. dniu po śmierci ks. Aleksandra, 
którą sprawowało warszawskie duchowieństwo oraz kape-
lani prawosławnego ordynariatu.  Nabożeństwu żałobnemu 
(panichidzie) nad grobem błogosławionej pamięci ks. Alek-
sandra przewodniczył metropolita Sawa. 

Ksiądz Aleksander urodził się 7 kwietnia 1949 roku 
w Szczecinie. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchow-
ne w Warszawie, a następnie Chrześcijańską Akademię Teo-
logiczną. W roku 1971, po święceniach kapłańskich, których 
udzielił mu arcybiskup białostocki i gdański Nikanor, został 
proboszczem parafii w Wojnowie. Swoją posługę niósł tam, 
jak również w Mrągowie, Orzyszu, Lidzbarku Warmiń-
skim, Górowie Iławeckim do 1982 roku. W roku 1982 objął 
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go świadka wiary prawosławnej, a przy tym oficera polskiego 
i patrioty – świętego kapłana męczennika pułkownika Bazy-
lego (Martysza). Cząsteczka jego świętych relikwii, w dniu 
jego pamięci, została wystawiona w specjalnym relikwiarzu 
na środku świątyni do oddania czci. 

ks. mjr Łukasz Godun

blicą, które zostały ustawione obok cerkwi z okazji 20-lecia 
erygowania parafii w tym miejscu.

Po zakończeniu świątecznego nabożeństwa Władyka po-
dziękował gospodarzom za przygotowanie święta, a wszyst-
kim zgromadzonym za obecność. 

Głos zabrał także proboszcz parafii. Podziękował Wła-
dyce, duchowieństwu i wiernym za uczestnictwo. Zostały 
również wyrażone słowa gratulacji z powodu wyboru w dniu 
7 maja 2020 r. Arcybiskupa Jerzego na urząd Rektora Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej, na kadencję 2020-2024. 

lektor ppor. rez. Arkadiusz Romaniuk 
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Obchody święta patrona kapelanów wojskowychObchody święta patrona kapelanów wojskowych
- św. męcz. Bazylego (Martysza) - św. męcz. Bazylego (Martysza) 

Patronalne święto w parafiiPatronalne święto w parafii
wojskowo-cywilnej w Białej Podlaskiej.wojskowo-cywilnej w Białej Podlaskiej.

4 maja br. w dniu pamięci męczeńskiej śmierci św. kapłana męczennika płk. Bazylego (Martysza), 
w cerkwi św. Jerzego Zwycięzcy mieszczącej się przy siedzibie ordynariatu arcybiskup Jerzy przewodniczył 
Boskiej Liturgii.

W dniach 7-8 maja br. w Prawosławnej Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Św. Apostoła i Ewangelisty 
Marka w Białej Podlaskiej trwały obchody święta parafialnego.

Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup 
Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojsko-
wy, w asyście Krajowego Kapelana Straży Pożarnej, Księdza 
Kanclerza POWP oraz duchowieństwa warszawskiej parafii 
wojskowej, odprawił Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma 
w dniu pamięci męczennika za wiarę, św. Bazylego (Martysza). 
Tego dnia przypadało również święto Dnia Strażaka, dlatego 
też duchowni wznosili usilną ektenię w intencji strażaków oraz 
wszystkich niosących pomoc drugiemu człowiekowi.

W nabożeństwie uczestniczyła również wnuczka świę-
tego, pani Irena Mazurek. Na koniec Liturgii, do zebranych 
zwrócił się ordynariusz wojskowy. Władyka Jerzy podzielił 
się swoją refleksją na temat roli postaci św. kapłana męczen-
nika pułkownika Bazylego (Martysza), jako niebiańskiego 
orędownika prawosławnych kapelanów w Polsce.

Liturgiczne świętowanie upłynęło w duchu radości pas-
chalnej i dziękczynieniu Zmartwychwstałemu Zbawicielowi 
za dar życia, posługi i chwalebny wieniec męczeński wielkie-

Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył Jego Eks-
celencja Jerzy,  Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawo-
sławny Ordynariusz Wojskowy. Władyce asystowali duchowni 
z parafii pw. śww. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej – 
ks. mitrat Andrzej Pugacewicz i ks. prot. Marcin Gościk, 
miejscowy kler parafii oraz protodiakon Mirosław Demczuk 
z parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. 

W wigilię święta, 7 maja, sprawowane było nabożeń-
stwo całonocnego czuwania, które rozpoczęło liturgiczne 
uroczystości.

W piątkowy poranek Jego Ekscelencję, Arcybiskupa Je-
rzego chlebem i solą przywitał starosta cerkiewny – st. chor. 
sztab. Tadeusz Bandzarewicz. Kolejne słowa powitania wy-
głosił proboszcz parafii, ks. mitrat płk Aleksy Andrejuk. 

Po odczytanej Ewangelii,  homilię wygłosił Jego Eksce-
lencja Arcybiskup Jerzy. Skupiając się na słowach Ewangelii 
przypadającej na ten dzień, mówił m.in. o znaczeniu Eucha-
rystii, którą przyjmujemy jako pokarm dający życie wieczne.   

Podczas świątecznych nabożeństw śpiewał kameralny 
chór parafialny pod kierunkiem lektora ppor. rez. Arkadiusza 
Romaniuka. 

Po zakończonej liturgii miała miejsce jeszcze jedna uro-
czystość. Został poświęcony pamiątkowy kamień wraz z ta-
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„A ty moje dziecko nie popadaj w zwąt-
pienie z powodu swego losu, zajrzyj do 
swojego serca i zobacz co jest w nim za-
siane. Nie unikaj służenia, nie bój się cier-
pienia. Nie wierz w przypadek. Częściej 
wspominaj słowa Chrystusa – wszystkie 
włosy na waszej głowie są policzone. Na-
bierz otuchy. Twój Bóg jest Bogiem wszyst-
kowiedzącym i wszechmocnym. Wierz mu, 
oczyszczaj swoje serce i miej nadzieje na 
dobro, tylko na dobro. Twój Bóg dał Sie-
bie ukrzyżować z miłości do Ciebie. Twój 
Bóg zawsze słyszy i odpowiada. Mię-
dzy niebem a ziemią istnieje niewidzialny 
telegraf. Jednostka tego telegrafu na zie-
mi to twoje serce a centrum w niebie to 
Bóg. Nie mów podczas cierpienia – Bóg 
mnie nie widzi! Czy może nie widzieć Ten, 
Który stworzył oczy? Nie mów - Bóg mnie 
nie słyszy. Czy może nie słyszeć Ten, Któ-
ry stworzył słuch? Nigdy nie mów - Bóg 
mnie nie kocha! Czy może nie kochać Ten, 
Który stworzył wszystko z miłości? Nie 
mów też - jestem zbyt grzeszny, żeby Bóg 
się o mnie troszczył! Bóg wierzy w ciebie, 
ty wierz w Niego! Chroni twoje życie i cze-
ka, ponieważ wierzy w to, że się popra-
wisz i oczyścisz od grzechów. Oddaj Bogu 
swoje serce a On odda tobie swoje.”  

św. Mikołaj Serbski 
tłum. Piotr Sterlingow Pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego - wizyta duszpasterskaPożar Biebrzańskiego Parku Narodowego - wizyta duszpasterska

Od niedzieli 19 kwietnia, trwał pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pożar szybko się rozprze-
strzenił, we wszystkich kierunkach w obszarze ok. 6000 ha, zagrażając wielu wsiom oraz cennym siedliskom 
w Parku.

Jest to wielka tragedia, jaka dotknęła największy park 
narodowy w Polsce. W akcji udział wzięli strażacy PSP, dru-
howie i druhny z jednostek OSP, żołnierze WOT, inne służby 
i okoliczni mieszkańcy. W akcji także uczestniczyło siedem 
samolotów Lasów Państwowych, dwa policyjne śmigłowce 
i jeden śmigłowiec straży granicznej, które dokonywały zrzu-
tu wody w precyzyjnie wskazane przez kamerę termowizyjną 
miejsca w Biebrzańskim Parku Narodowym.

W dniu 23 i 24 kwietnia pomagali i duchowo wspierali 
prawosławni duszpasterze strażaków - krajowy kapelan stra-
żaków, o. archimandryta Sergiusz (Matwiejczuk) oraz kape-
lan wojewódzki, ks. Piotr Borowik. Na miejscu każda para 

rąk do pracy była bardzo potrzebna, gdyż oprócz gaszenia 
potrzebne były osoby do rozładowywania produktów żyw-
nościowych i przygotowywania posiłków. Kapelani jak tylko 
mogli, starali się wesprzeć działania mające na celu szybką 
i skuteczną pomoc wszystkim bohaterom, w tej ciężkiej wal-
ce z żywiołem. Ojciec Sergiusz odwiedził również strażaków 
będących na pierwszej linii frontu walki z ogniem. Bohaterom 
działań ojciec Sergiusz udzielił błogosławieństwa, życząc 
wielu sił w ich działaniach - ratowaniu narodowego skarbu 
natury, parku Biebrzańskiego.

ks. Piotr Borowik 

Pożegnanie ze służbą Komendanta Miejskiego PSP Pożegnanie ze służbą Komendanta Miejskiego PSP 
w Białymstoku st. bryg. mgr inż. Roberta Wierzbowskiegow Białymstoku st. bryg. mgr inż. Roberta Wierzbowskiego

27 lutego br., w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Białymstoku Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku miał miejsce uroczysty apel z okazji zdania obowiązków przez 
Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku st. bryg. mgr inż. Roberta Wierzbowskiego.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku Podla-
skiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży 
Pożarnej nadbryg. Jarosławowi Wendtowi. Po odśpiewaniu 
Hymnu Państwowego Rzeczypospolitej Polskiej gości powi-
tał Komendant Miejski PSP st. bryg. Robert Wierzbowski.

Następnie po odczytaniu aktu odwołania przez Naczelni-
ka Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Białym-
stoku, Komendant Miejski pożegnał się ze sztandarem Ko-
mendy Miejskiej PSP w Białymstoku. 

W swojej pożegnalnej mowie ustępujący Komendant 
Miejski PSP st. bryg. Robert Wierzbowski przedstawił swo-
ją służbę w Straży Pożarnej począwszy od egzaminów do 
Szkoły Głównej Straży Pożarnej, później naukę, pierwsze 
zajmowane stanowiska w służbie zawodowej. Z uśmiechem 
wspominał wesołe sytuacje, ale także ze smutkiem i drżącym 
głosem opowiadał o tych trudnych i skomplikowanych wy-
darzeniach w jego służbie. Przypomniał także najsmutniejszą 
sytuację, tj. pożar magazynu przy ul. Poziomej w Białymsto-
ku w 2017 roku, w którym zginęło dwóch strażaków. Mó-
wiąc o tym przykrym wydarzeniu, Komendant złożył podzię-
kowanie o. archimandrycie Sergiuszowi (Matwiejczukowi) 
i ks. Piotrowi Borowikowi za pomoc i zaangażowanie w tych 
trudnych chwilach.  Starszy brygadier Robert Wierzbowski 
opowiedział zebranym o tym, jak z ks. Piotrem Borowikiem 
powiadamiali rodziny tragicznie zmarłych strażaków o ich 
śmierci i o tym, jak ojciec Sergiusz objął opieką duchową 
i psychologiczną strażaków, którzy byli obecni przy tych 
smutnych wydarzeniach.

Podczas uroczystości słowa podziękowania za dotych-
czasową służbę  złożyli m.in.: Podlaski Komendant Woje-
wódzki PSP, Prezydent Miasta Białegostoku, Starosta Powia-
tu Białostockiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP i inni.

Należy także zaznaczyć, że Komendant Miejski PSP 
w Białymstoku st. bryg. Robert Wierzbowski został uhonoro-
wany Srebrną Odznaką Honorową „Zasłużony dla Ratownic-
twa” wręczoną przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP dh. Jana Gradkowskiego oraz Starostę 
Powiatu Białostockiego Jana Bolesława Perkowskiego.

Pod koniec służby miłą niespodziankę sprawili strażacy 
z JRG Nr 1 żegnając swojego byłego przełożonego w iście 
strażacki sposób, w świetle błysków strażackich samocho-
dów i przy dźwiękach syren.

ks. Piotr Borowik
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