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„Zastanówmy się, dlaczego szukając 
Chrystusa odpędzamy od siebie drugie-
go człowieka? Dlatego, że uważamy, iż 
Chrystus nas szanuje i mamy go do swo-
jej dyspozycji, podczas gdy nasz bliźni 
ma usta, uszy, poglądy, opinie, potrzeby, 
namiętności, słabości, wymagania, jed-
nym słowem wszystko, co może pozbawić 
nasze „ja” zwierzchności. Boimy się tego. 
Zamykamy drzwi naszego „ja”, męczymy 
się, przeżywamy, martwimy się i łączymy 
istnienie naszego „ja” z pewnym osobistym, 
negatywnym stosunkiem do otaczające-
go nas świata. Rezultat-natychmiastowa 
utrata związku z Chrystusem.  Kiedy od-
nosimy się do bliźniego jak do człowieka, 
którego kochamy, żyjemy dla niego, ofia-
rujemy się, staramy się go zrozumieć, 
patrzymy czego potrzebuje, po jednym 
spojrzeniu poznajemy jego potrzeby 
i pragnienia oraz spieszymy się, aby je 
spełnić, wtedy stopniowo zaczynamy 
odczuwać obecność Chrystusa, obecność 
Boga.” 

o. Emilianos z Simonopetry
tłum. Piotr Sterlingow



3

Ogólne uwarunkowania spowiedzi*Ogólne uwarunkowania spowiedzi*

fo
t. 

M
. Ł

uk
sz

a

Misterium spowiedzi już wcześniej określono mianem 
„sztuki ze sztuk i nauki z nauk”. Kieruje się ono swoją meto-
dologią, zasadami, ale również ma określone cechy charak-
terystyczne co do uwarunkowań jego przebiegu. Na równi 
z tym wszystkim jednak, z uwagi na zawsze indywidualny 
wymiar spowiedzi, kapłan może spotkać się z jej nieprzewi-
dywalnym przebiegiem. Musi on, zatem, uważnie obserwo-
wać pewne symptomy tego sakramentu, aby zamiast korzyści 
nie spowodować duchowej szkody zarówno penitentowi, jak 
i samemu sobie.

Należy zatem zacząć od kwestii „czasu i miejsca” spo-
wiedzi. Powszechnie przyjmuje się, że wieczór wydawałby 
się najbardziej właściwą porą na wyznanie grzechów. Po-
twierdza to większościowa praktyka organizowania i przyj-
mowania penitentów do spowiedzi właśnie najczęściej wie-
czorem. Została ona raczej zapożyczona z życia monasterów, 
gdzie mnisi udawali się do swego ojca duchowego na pod-
sumowanie minionego dnia. Tutaj jednak bardziej chodziło 
o wyznawanie myśli, z czym często wiązała się także spo-
wiedź, aczkolwiek nie zawsze i nie wszędzie, ponieważ wy-
znaczano także odrębne dni przeznaczone tylko na spowiedź 
jako wyznanie grzechów i otrzymanie rozgrzeszenia.

W świadomości Kościoła prawosławnego każde miejsce 
i każda pora może być właściwa na spowiedź, szczególnie 
kiedy staje się czyjąś niezwłoczną potrzebą wewnętrzną. Tym 
niemniej, uznaje się, że okresy postów stanowią najdogod-
niejszy, od strony duchowej, czas na gruntowną spowiedź. 
To okres wytężonej modlitwy, pokajania, postu, wstrzemięź-
liwości, a towarzysząca im hymnografia i klimat nabożeństw 
sprzyjają otwartości duszy i głębszej refleksji nad własnym 
życiem. O. Gabriel z monasteru Dionisiou zauważa, że cztery 
zasadnicze posty odpowiadają, nawet chronologicznie, czte-
rem porom roku. Uważa także, że jest to ostateczne minimum 
częstotliwości przystępowania do Eucharystii1. Ale zaraz po 
tych słowach atoski starzec koryguje swój wniosek i zachęca 
do znacznie częstszej frekwencji eucharystycznej, uwarun-
kowanej jednak autentycznie chrześcijańskim życiem i per-
manentnym pokajaniem. Rekomenduje także kierowanie się 
apostolską namową: „Niech więc sprawdza człowiek siebie 
samego i tak niech je z chleba i pije z kielicha! Kto bowiem je 
i pije, sąd sobie je i pije, gdy nie zważa na ciało [Pana]. Dlate-
go też wielu wśród was słabych i chorych, i niemało zasnęło” 
(1 Kor 11,28-30). Należy przy tym zważać na dokładną se-
mantykę zwrotu „niemało zasnęło” wskazującą na duchową 
śmierć, a nie tylko sen tych, którzy niegodnie przyjmowali 
ciało i krew Chrystusa. 

W odróżnieniu od przyjętej obecnie praktyki przyjmo-
wania spowiedzi najchętniej wieczorem, okazuje się, że 
najbardziej sprzyjającą porą dnia na wyznawanie grzechów 

* Fragment pochodzący z książki autorstwa abp. Jerzego (Pańkowskiego) pt.: Misterium metanoi i spowiedzi
1  Należy uwzględnić, że o. Gabriel reprezentuje określoną mentalność eucharystyczną lat 60., która często wiązała i uzależniała spowiedź od Eucharystii. 
Zob. ᾽ΑΡΧΙΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ, Ὁδηγός πνευματικοῦ καί ἐξομολογουμένου, s. 30. 

2 Zob. ΕΜΜ. Ι. ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ, Ἐξομολογητική, Τόμος Α᾽, s. 392-394.

jest wczesny poranek, natomiast najwłaściwszym miejscem 
pozostaje zawsze świątynia2. Posługując się metaforą do 
przestępców dopuszczających się nieprawości w Jeruzalem, 
prorok Dawid wskazuje wczesny poranek jako najdogod-
niejszą porę do walki z przestępcami duszy. W Psalmie 100. 
czytamy: „Każdego dnia będę tępił wszystkich grzeszników 
ziemi, aby wygubić w mieście Pańskim wszystkich złoczyń-
ców” (Ps 100,8). Równie dobrym miejscem na spowiedź jest 
każde inne, jeśli tylko tworzy jej odpowiedni klimat, pozwala 
penitentowi na spokojne wyznanie swoich grzechów, a ka-
płanowi na ich rozważne wysłuchanie i spokojną modlitwę. 

W wielu świątyniach stworzono specjalne miejsca do 
spowiedzi, aczkolwiek tradycja wschodnia nigdy nie sto-
sowała ani pojęcia, ani też formy konfesjonału. Jeśli jed-
nak spojrzeć na pozycję kapłana, to najczęściej mowa jest 
o kapłanie siedzącym podczas spowiedzi. Słowiańskie 
kraje przyzwyczaiły wiernych do widoku kapłana stoją-
cego i pochylonego nad penitentem w czasie spowiedzi. 
Dla obu stron nie zawsze jest to wygodne ustawienie. Po 
pierwsze, podświadomie i fizycznie ogranicza to czas spo-
wiedzi, po drugie natomiast, może skutkować niezręczny-
mi sytuacjami zarówno ze strony kapłana, jak i penitenta. 
Otóż, z punktu widzenia duchowego, niezwykle bliska od-
ległość między spowiednikiem a spowiadającym się nie 
jest korzystna dla komfortowego przebiegu samej spowie-
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dzi. Oto kilka odnotowanych sytuacji: nieprzyjemny za-
pach z ust jednej ze stron, dokuczliwy zapach tytoniowy 
u osób palących, pobudzający zapach kosmetyków, nieza-
mierzony dotyk szczególnie w przypadku spowiedzi młodych 
kobiet i tym podobne. W przypadku długich spowiedzi i to 
różnych osób może to skutkować nadmiernym zmęczeniem 
i rozdrażnieniem kapłana. Pozycja siedząca zaś pozwala ka-
płanowi na swobodniejszy kontakt z penitentem, nie narzuca 
tempa spowiedzi, ale także nadaje jej odpowiedni charakter 
i powagę. Kapłan siedzi wtedy obok niezbyt wysokiego sto-
lika (lub analogionu) z Ewangelią, krzyżem i ikoną Chrystu-
sa, przed którymi kajający się grzesznik będzie wyznawał 
swoje grzechy. 

Siedząc właśnie „obok”, a nawet stojąc obok, jak ma to 
miejsce w tradycji słowiańskiej, kapłan staje się nawet wi-
zualnie świadkiem i pośrednikiem wyznawanych grzechów. 
Nawet jeśli spowiednik z penitentem pozostają w bliskiej 
relacji na co dzień, nie może on wtedy w spowiedzi posłu-
giwać się tym samym językiem, co w zwykłych relacjach. 
Starzec Gabriel przestrzega, aby nie zwracał się do niego 
z poufałością, nie zadawał grzecznościowych pytań o samo-
poczucie i nie wymieniał z nim uprzejmych koleżeńskich 
zwrotów3. W spowiedzi bowiem wygasają wszelkie więzy 
rodzinne, przyjacielskie i międzyludzkie. To czas skruchy 
za grzechy, gdzie kapłan jest właśnie tylko i aż świadkiem, 
chociaż posiada także oczywiste prerogatywy pośrednika, 
nauczyciela i „sędziego”. Analiza wielu źródeł dotyczących 
spowiedzi nie wskazała nigdzie definitywnego zakazu spo-
wiadania osób bliskich. Unikanie jednak takich sytuacji ma 

oczywistą etiologię. Na przykład wyznawane przez małżon-
kę grzechy mogą dotyczyć jej męża – kapłana. Nie musi to 
oznaczać, że chodzi o ciężkie grzechy przeciwko ich mał-
żeństwu. Mogą to być grzechy spowodowane ich zwykłą 
codzienną relacją. To samo może dotyczyć dzieci kapłana, 
rodzeństwa, rodziców i innych spowinowaconych osób. Jeśli 
sytuacja jest graniczna i nie ma innej możliwości, wówczas 
kapłan może przyjąć spowiedź nawet od własnej żony czy 
też najbliższej rodziny. Powstrzymywanie się, wszakże, od 
tego rodzaju spowiedzi jest wskazane i korzystne przede 
wszystkim dla samego kapłana. Może się zdarzyć sytuacja, 
kiedy kapłan – mąż bezpodstawnie podejrzewa swoją żonę 
o zdradę lub chęć odejścia z małżeństwa. Wówczas jego 
spowiedź nie będzie nosiła znamion spowiedzi obiektywnej. 
Może on ulec pokusie zadawania dodatkowych pytań, któ-
re będą miały zaprzeczyć lub też potwierdzić jego obawy 
względem własnej żony. Zasięg tego rodzaju nadużyć w tzw. 
spokrewnionych lub spowinowaconych spowiedziach jest 
znacznie większy, dlatego właśnie przyjęło się umownie, że 
najbliższe osoby z rodzinnego kręgu kapłana spowiada ktoś 
inny, a najlepiej nieszczególnie zaprzyjaźniony z zaintere-
sowanym kapłanem. Stosuje się tutaj zasadę zapobiegania 
ewentualnej pokusie niewłaściwego wykorzystania prero-
gatyw spowiedniczych. Te same normy obowiązują zresztą 
w świecie prawniczym, gdzie sędzia będący stroną w ja-
kiejkolwiek sprawie nie powinien w niej orzekać. Po takie 
środki zapobiegawcze sięga się także w działaniach opera-
cyjnych policji, a także w świecie medycyny.

abp Jerzy (Pańkowski) 

3  ̓ΑΡΧΙΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ, Ὁδηγός πνευματικοῦ καί ἐξομολογουμένου, s. 32.

Pielgrzymki do świętych miejsc nie zostały wymyślo-
ne przez chrześcijan. Najprawdopodobniej odziedziczyli-
śmy tę praktykę po tradycyjnej kulturze grecko-rzymskiej, 
w której święte podróże do wyroczni i specjalnych miejsc 
nie były czymś dziwnym ani nieznanym. Równocześnie de-
bata o konieczności i pożytku z takich pielgrzymek - poj-
mowanych wcześniej głównie w kontekście odwiedzania 
miejsc związanych z ziemskim życiem Zbawiciela - toczy-
ła się w Kościele już od pierwszych wieków. W pismach 
szanowanych Ojców Kościoła możemy znaleźć cytaty opo-
wiadające się za takimi ziemskimi podróżami duchowymi; 
z drugiej strony byli Ojcowie Święci, którzy krytycznie 
odnosili się do podróży do miejsc „objawionej chwały” 
i niemal potępiali je jako coś nieistotnego i niekonieczne-
go. Jednak z perspektywy historycznej można powiedzieć, 
że nastawienie większości chrześcijan wobec pielgrzymek 
było pozytywne. Szereg klasycznych pism chrześcijańskich 
późnej starożytności, traktujących o pobożności, ascezie 
i hagiografii, bardzo ściśle łączy je z „podróżami wiary” 
i w takiej czy innej formie wiąże je z „pamięcią oczu”. 

W późniejszym okresie średniowiecza pielgrzymki stały się 
ważnym i szlachetnym postępowaniem zarówno na Wscho-
dzie, jak i na Zachodzie; praktyka ta skupiała całe spektrum 
społeczeństwa, gdyż w pielgrzymkach uczestniczyli wszy-
scy – od prostych chłopów po monarchów. 

Także we współczesnym świecie trwa debata na temat 
pielgrzymek. Jak zwykle możemy znaleźć gorliwych zwo-
lenników i nieugiętych przeciwników takich przedsięwzięć. 
W tym artykule chciałbym zastanowić się nad stanowiskiem 
naszego środowiska religijnego wobec tego zagadnienia 
i wobec kilku innych tematów, które moim zdaniem mogą 
być ściśle związane ze współczesnymi pielgrzymkami 
i w danych okolicznościach mogą uczynić je jeszcze bardziej 
potrzebnymi i pożytecznymi.

W nowej rzeczywistości postchrześcijańskiego świata 
(w którym chrześcijanie coraz bardziej stanowią mniejszość, 
a udział wiernych w życiu liturgicznym wszystkich tradycyj-
nych Kościołów dramatycznie spada) ludzie, którym zależy 
na dobrobycie i istnieniu Kościoła zmuszeni są do podjęcia 
działań w celu zmiany sytuacji.



5

fo
t. 

M
. Ł

uk
sz

a

Dla coraz większej liczby naszych parafian udział w ży-
ciu Kościoła nie staje się „obowiązkiem”, lecz ofiarą. Jest 
oczywiste, że za kilka krótkich lat w zdecydowanej większo-
ści parafii prawosławnych w Ameryce Północnej parafianami 
będą konwertyci z różnych innych wyznań. Wśród nich bę-
dzie coraz mniej osób, które zostały wychowane w Kościele 
i dla których uczęszczanie do cerkwi nie jest jedynie kwestią 
przyzwyczajenia lub częścią tradycyjnego stylu życia.

W takich okolicznościach, gdy chodzenie do cerkwi jest 
do pewnego stopnia nowością, oczywistym jest, że potrzeba 
większej edukacji w sprawach życia cerkiewnego, a także 
kultywowania tradycyjnego poczucia pobożności wśród wier-
nych. Chociaż mają dostęp do wszelkiego rodzaju literatury 
teologicznej i słynnych prawosławnych i tradycyjnych wy-
kładowców chrześcijańskich (za pośrednictwem książek i In-
ternetu), większość naszych parafian, zwłaszcza tych, którzy 
przystępują do Kościoła z różnych wyznań protestanckich, 
wciąż nie ma kontaktu z tradycyjnym podejściem, ukształto-
wanym przez formy tradycyjnego wschodniego chrześcijań-
stwa. Chcąc zdefiniować wyjątkowość północnoamerykań-
skiego prawosławia zauważamy, że wielu naszych nowych 
wiernych ma bardzo mgliste pojęcie o tym, czym są trady-
cyjne formy chrześcijaństwa i jaki rodzaj sztuki, architektu-
ry, muzyki i form liturgicznych ono wytworzyło. Brak tego 
wszystkiego w otaczającym środowisku prowadzi do (moim 
zdaniem) urojeniowego przekonania, że tradycję i formę moż-
na ustanowić w całkowitym oderwaniu od form już istnieją-
cych i na podstawie bardzo płytkiego ich zrozumienia.

Widzimy na przykład odrodzenie ikonografii, ale prawie 
nie widzimy adekwatnych dzieł sztuki religijnej. Widzimy bu-
dowane nowe cerkwie, ale niektórym z nich brakuje nawet bar-
dzo podstawowego zrozumienia przestrzeni świętej i bardziej 
przypominają budynki handlowe lub fast foody niż cerkiew 
prawosławną. Przyjmując założenie, że jesteśmy bardzo różni, 
nie zachęcamy do pielgrzymek zamorskich i nie rozumiemy 
ich - a jednak staramy się ustanowić nową tradycję zgroma-
dzeń religijnych w postaci spotkań grup, rekolekcji itp. Widzi-
my stopniowe zastępowanie tradycyjnych form historycznych 
ortodoksyjnego chrześcijaństwa - form, które sprawdziły się 
w duchowej praktyce zarówno Wschodu, jak i Zachodu - 
czymś nowym, co czasami jest określane jako „amerykańskie 

prawosławie”, ale wydaje się, że jest to raczej protestantyzm, 
a nawet rozwodnione, zsekularyzowane prawosławie.

W takich okolicznościach pielgrzymki i różne podróże 
religijne mogą być użyteczne na wiele praktycznych sposo-
bów. Pielgrzymki religijno-historyczne są okazją do podró-
żowania do miejsc o dużym znaczeniu historycznym oraz do 
modlitwy i udziału w kulcie religijnym w antycznych, prawo-
sławnych, świętych sanktuariach. Jest oczywiste, że pomimo 
ogólnych trudności ekonomicznych, wielu naszych współo-
bywateli (a wśród nich wielu prawosławnych) intensywnie 
podróżuje. Chociaż niektórzy wolą wakacje nad morzami 
południowymi, wielu z nich podróżuje jednak też do Euro-
py. Agencje turystyczne mogą świadczyć usługi na najwyż-
szym poziomie, ale brakuje im tego, co choćby w niewielkim 
stopniu inspirowałoby lub promowało religijny lub duchowy 
aspekt życia. Większość przewodników wycieczek, nawet 
w krajach, które są bogate w chrześcijańskie artefakty i święte 
miejsca, to całkowici ignoranci lub osoby nie będące w stanie 
dostarczyć odpowiednich informacji pytającemu. Pielgrzym-
ki religijne i historyczne, które są prowadzone przez dobrze 
przygotowanego przewodnika i uwzględniają ewentualną 
obecność duchowieństwa prawosławnego, mogą zapewnić 
ludziom nie tylko możliwość interakcji z miejscowymi wier-
nymi, ale także modlitwę, spowiedź i kult w odwiedzanym 
miejscu, w ich własnym języku. 

Wychowawczy aspekt pielgrzymki może być jeszcze 
szerszy. Takie pielgrzymki mogą mieć różną tematykę – 
określony jest cel podróży, a liczba miejsc do odwiedzenia 
jest ograniczona. W takim przypadku nacisk kładziony byłby 
na konkretną uroczystość i określone działanie edukacyjne. 
Współczesna pielgrzymka może być okazją do prawdziwego 
zaangażowania i świadectwa ekumenicznego. Jak powszech-
nie wiadomo, istnieją pewne grupy, które interesują się tra-
dycjami i duchowością wczesnego Kościoła i wschodniego 
chrześcijaństwa. Są ludzie różnych wyznań chrześcijańskich, 
którzy szukają lepszego zrozumienia bogactwa prawosław-
nego dziedzictwa, zwłaszcza w świetle ich osobistych prób 
odnalezienia siebie i ponownego zdefiniowania swojego 
miejsca w życiu Kościoła.

Tradycyjny element historyczny w życiu Kościoła doty-
czy nie tylko szeroko dyskutowanego tematu ciągłości. Jest 
też czymś, co służy jako cicha misja zewnętrzna (to znaczy 
- dla świata) i wewnętrzna (czyli dla nas, obecnych człon-
ków Kościoła). Głosimy Ewangelię, a jednak w jakiś sposób 
w codziennej rzeczywistości szukamy inspiracji i odnowienia 
w naszym własnym dziedzictwie, nie w formach lub rytuałach, 
które w dużej mierze nie mają znaczenia, ale w samej tradycji 
i formie ukształtowanej i wytworzonej przez doświadczenie 
i pracę pokoleń naszych poprzedników w wierze. W pew-
nym momencie oni uczyli się czegoś, aby coś pozostawić po 
sobie. W ten sam sposób my też zostawimy jakąś spuściznę 
i będzie o wiele wspanialej, jeśli sami staniemy się praw-
dziwymi inspiracjami i „wspomnieniami oczu” dla naszych 
współczesnych i dla tych, którzy przyjdą po nas.

o. Ilia Gotliński 
Tłum. z języka angielskiego Gabriel Szymczak
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Dzień 18-go sierpnia w monasterze św. Marty i Marii na 
św. Górze Grabarce upamiętnia milenijne wydarzenie przy-
bycia kopii Iwerskiej Ikony Matki Bożej ze św. Góry Athos. 
Boskiej Liturgii na św. Górze przewodniczył Prawosławny 
Ordynariusz Wojskowy – arcybiskup Jerzy w asyście kape-
lanów Wojska Polskiego oraz Służb Mundurowych. W tym 
dniu do monasteru przybywają rzesze pątników, by pokłonić 
się cudotwórczej ikonie.  

W słowie do zebranych wojskowy ordynariusz zazna-
czył, że prosimy Boga poprzez modlitwy Jego Najświętszej 
Matki, abyśmy umieli być cierpliwi w doświadczeniach, cho-
robach i trudach. Zwracamy się także do Bogurodzicy, aby 
wybawiła nas od trosk dnia codziennego. Czym jest ta troska? 
Są z nami dzisiaj generałowie, oficerowie Wojska Polskiego, 
Policji, Służb Mundurowych. Oni wszyscy troszczą się o na-
sze bezpieczeństwo, lecz to nie jest ta troska  – kontynuował 
arcypasterz. Chodzi o to, by ta troska nie stała się treścią 
naszego życia, abyśmy się nie stali bogiem dla samego siebie, 
żebyśmy my, nie kreślili losów tego świata. Dlatego kierujemy 
do Matki Bożej nasze modlitwy, abyśmy to nie my byli reżyse-
rami naszego życia, a oddawali je w ręce Boga. 

Po raz pierwszy w historii wojskowych pielgrzymek 
swoją obecnością zaszczycił pątników Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. Jarosław Mika.  Obecni rów-
nież byli: gen. broni pil. Jan Śliwka –  I Zastępca Dowódcy 
Generalnego RSZ, nadinsp. Robert Szewc – Komendant Wo-
jewódzki Policji w Białymstoku, płk Hubert Iwoła – Komen-
dant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, płk 
Tomasz Różniakowski – reprezentujący Szefa Inspektoratu 
Wsparcia SZ, płk Dmytro Bratishko – dowódca litewsko-
-polsko-ukraińskiej Wielonarodowej Brygady LITPOLUKR-
BRIG wraz ze swoim zastępcą, szefem sztabu i żołnierzami 
brygady, płk Paweł Mieleszko – reprezentujący dowódcę 
WOT, płk Paweł Adam Lachowski – Dowódca 18. Białostoc-
kiego Pułku Rozpoznawczego, mł. bryg. Sebastian Zdano-
wicz – Podlaski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Magdalena Pawlak – prezes Zarządu Fundacji 
Dorastaj z Nami. Tradycyjnie w pielgrzymce udział wzięli 
żołnierze i pracownicy cywilni Resortu Obrony Narodowej, 
funkcjonariusze i przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, 
Służby Więziennej, Państwowej oraz Ochotniczej Straży Po-
żarnej, Izby Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Ko-
lei, Lasów Państwowych i Służby Medycznej, wraz ze swymi 
rodzinami i kapelanami. 

Tuż po Boskiej Liturgii żołnierze różnych Rodzajów 
Sił Zbrojnych oraz funkcjonariusze różnych formacji służb 
mundurowych procesyjnie przenieśli 4-metrowy, drewniany 
krzyż wotywny wokół świątyni Przemienienia Pańskiego. 

Z powodu trwającej w kraju epidemii, Jubileuszowa XXV Pielgrzymka Wojska i Służb Mundurowych 
na św. Górę Grabarkę odbyła się w nieco innej formie, bowiem rozpoczęła się Boską Liturgią już na świętej 
Górze, w przededniu święta Przemienienia Pańskiego. 

XXV Pielgrzymka Wojska i Służb Mundurowych XXV Pielgrzymka Wojska i Służb Mundurowych 
na św. Górę Grabarkęna św. Górę Grabarkę

Krzyż został postawiony pośród tysięcy innych pątniczych 
krzyży,  otaczających główną świątynię.

Następnie odbyła się krótka modlitwa w intencji Ojczy-
zny, żołnierzy i pracowników Wojska Polskiego, funkcjo-
nariuszy i przedstawicieli Służb Mundurowych oraz ich ro-
dzin. Bezpośrednio po uroczystości postawienia i oświęcenia 
krzyża głos zabrał ordynariusz wojskowy, który podkreślił, 
że to kolejna wojskowa pielgrzymka na św. Górę ale zupełnie 
inna, bowiem ograniczona okolicznościami pandemii. Prosił, 
aby pielgrzymi dziękowali za przejaw Łaski Bożej, za to, że 
mogą być w tym świętym miejscu. 

Arcybiskup Jerzy, w pierwszej kolejności dziękując 
Bogu, skierował słowa wdzięczności do metropolity Sawy 
i Ministra Obrony Narodowej. Kolejne słowa podziękowania 
skierował pod adresem dostojnych gości: Dowódcy General-
nego Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. Jarosława Miki oraz jego 
I Zastępcy – gen. broni pil. Jana Śliwki. To dla nas zaszczyt, 
ale też dowartościowanie i uznanie tych starań, które już na 
przestrzeni ćwierćwiecza Prawosławny Ordynariat WP, ramię 
w ramię z Wojskiem, przynosi naszej Ojczyźnie, Kościołowi, 
a przede wszystkim żołnierzom – podkreślił arcybiskup.

Szczególne słowa wdzięczności padły pod adresem Ko-
mendanta 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego – ppłk. 
Krzysztofa Lenkiewicza, który wraz ze sztabem podwład-
nych rokrocznie realizuje zadania logistyczne wojskowej 
pielgrzymki. 

Na zakończenie, arcybiskup Jerzy podziękował za przy-
bycie, udział i zaangażowanie oficerom, podoficerom, żoł-
nierzom i pracownikom Wojska polskiego oraz funkcjonariu-
szom wszystkich formacji Służb Mundurowych. 

Generał Jarosław Mika, zwracając się do arcybiskupa 
Jerzego, kapelanów POWP, obecnych generałów, żołnierzy 
i wszystkich uczestników jakże zacnej i dostojnej uroczysto-
ści zaznaczył, że św. Górę Athos oraz św. Górę Grabarkę łą-
czy jedno, a mianowicie Iwerska cudotwórcza ikona Matki 
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Bożej oraz wiara ludzi, którzy rokrocznie uczestniczą w uro-
czystościach na św. Górze Grabarce. 

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych podzięko-
wał Prawosławnemu Ordynariuszowi Wojskowemu za przy-
wództwo i przykład. Na ręce arcybiskupa Jerzego, gen. Jaro-
sław Mika w imieniu swoim i wszystkich żołnierzy wyznania 
prawosławnego złożył serdeczne podziękowania wszystkim 
duszpasterzom prawosławnym. Serdecznie podziękował 
za troskę i opiekę, a przede wszystkim za osobisty przykład 
arcybiskupa Jerzego w realizacji i dążeniu do celów oraz 
jego niestrudzoność.

Dowódca podkreślił, że tradycja pielgrzymowania zobo-
wiązuje i nie może zostać obojętna, bowiem wdzięczni Bogu 
i Matce Bożej jesteśmy zawsze. Generał życzył wszystkim 
obecnym niesłabnącej energii oraz wyraził nadzieję na spo-
tkanie na św. Górze za rok. To, że jesteśmy razem, niezależ-
nie od koloru munduru czy podporządkowania, ale również 
niezależnie od rodzaju sił zbrojnych, świadczy o jednym, że 
dbałość o ojczyznę i o pokój w Europie jest naszą wspólną 
odpowiedzialnością – powiedział generał Mika, kończąc 
swoje słowo podczas XXV Pielgrzymki Wojska i Służb Mun-
durowych na św. Górę Grabarkę. 

Na koniec uczestnicy pielgrzymki oddawali pokłon wo-
tywnemu krzyżowi, a zdecydowana większość z nich pozo-
stała na św. Górze na liturgicznych uroczystościach z okazji 
święta Przemienienia Pańskiego. 

Marta Łuksza 

10 czerwca na zaproszenie Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdyni, kontradmirała Tomasza Szubrychta, abp Jerzy, Prawosławny Ordynariusz 
Wojskowy, przebywał z wizytą w tejże uczelni. 

Wizyta abp. Jerzego Wizyta abp. Jerzego 
w Akademii Marynarki Wojennejw Akademii Marynarki Wojennej

W trakcie wizyty abp Jerzy miał możliwość zaznajomie-
nia się z systemem funkcjonowania uczelni, jej strukturami 
i historią. Prawosławny Ordynariusz Wojskowy mógł zoba-
czyć między innymi najnowszy kompleks basenowy Aka-
demii, oddany do użytku przed kilkoma miesiącami, a także 
nowe akademiki  oraz nowy budynek biblioteki.

W trakcie trwania wizyty obecny był również kanclerz 
Akademii - kmdr rez. Marek Drygas, wojskowemu ordy-
nariuszowi towarzyszył Prawosławny Dziekan Marynarki 
Wojennej ks. kmdr Daniel Popowicz.

Wizyta przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze 
i z pewnością stanowiła zaczątek szerszej współpracy między 
Prawosławnym Ordynariatem WP, a Akademią Marynarki 
Wojennej. 

Podczas pobytu na Pomorzu arcybiskup Jerzy złożył 
wizytę arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi, 
metropolicie gdańskiemu, biskupowi polowemu Wojska 
Polskiego w latach 1991–2004. 

 ks. kmdr Daniel Popowicz fo
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13 czerwca br. w Wojskowej Parafii Prawosławnej w Ciechocinku wznoszona była szczególna modlitwa. 
Biorący udział w I Rajdzie Motocyklowym Weteranów żołnierze Żandarmerii Wojskowej wznosili swoje 
modlitwy za kolegów, którzy polegli na misjach wojskowych poza granicami kraju. 

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych  powstało 1 stycznia 2014 roku na podstawie podpi-
sanej przez  Prezydenta RP ustawy z 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony 
Narodowej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej święto Dowództwa Generalnego zostało ustanowione 
na dzień 21 czerwca. 

Święto Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychŚwięto Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Tegoroczne obchody święta odbyły się 19 czerwca. 
W uroczystej zbiórce na placu apelowym w Dowództwie Ge-
neralnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie udział wzię-
li zaproszeni goście oraz kierownicza kadra DGRSZ. 

Dowódca Generalny RSZ generał Jarosław Mika powi-
tał min.: Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, 
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Raj-
munda T. Andrzejczaka, Ordynariuszy Wojskowych: rzym-
skokatolickiego biskupa Józefa Guzdka, prawosławnego 
arcybiskupa Jerzego (Pańkowskiego), ewangelickiego bi-
skupa Mirosława Wolę, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych gen. broni Tomasza Piotrowskiego, Dowódcę 
Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukułę, 
Dowódcę Garnizonu Warszawa gen. dyw. Roberta Głąba, 
Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw. Dariu-
sza Ryczkowskiego oraz Dyrektor Centrum Operacyjnego 
MON Agnieszkę Glapiak. 

W swoim wystąpieniu generał Jarosław Mika zaznaczył, 
iż przez sześć lat funkcjonowania Dowództwa odnotowano 
różne wyzwania i sukcesy. Podkreślił, że codzienny trud, mo-
tywacja, zaangażowanie, determinacja w dążeniu do celu to 
cechy żołnierza, pracownika resortu obrony narodowej Do-
wództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Podziękował 
za nieustający wysiłek, utrzymanie sprawności i zdolności Sił 
Zbrojnych, za poligony, place ćwiczeń, ale również za repre-
zentowanie Polski poza granicami kraju. W tym szczególnym 
dniu Dowódca złożył wszystkim żołnierzom i pracownikom 
resortu obrony narodowej serdeczne podziękowania. Słowa 
podziękowania przekazał też rodzinom, bez wsparcia których 
nie byłoby możliwe osiąganie kolejnych sukcesów. 

Życzenia żołnierzom i pracownikom DGRSZ złożył tak-
że Minister Obrony Narodowej  Mariusz Błaszczak. Minister 

mówił także o wyzwaniach, jakie stoją przed siłami zbroj-
nymi. Wśród najważniejszych wymienił walkę z pandemią. 
Jak zaznaczył, w czasie epidemii codziennie średnio 9 tys. 
żołnierzy jest zaangażowanych w walkę z koronawirusem. 

Podczas święta szef MON-u oraz Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych wręczyli szczególnie zasłużonym 
żołnierzom medale i wyróżnienia. 

Na zakończenie uroczystości Szef MON, Szef Sztabu 
Generalnego oraz Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbroj-
nych zapalili znicz pod tablicą upamiętniającą gen. Andrzeja 
Błasika i załogę samolotu TU-154M.

Żołnierze DGRSZ noszą na ramionach oznakę przed-
stawiającą kontur Polski, wypełniony pasami w czterech ko-
lorach. Jasno niebieski symbolizuje siły powietrzne, czarny 
odnosi się do wojsk specjalnych, zielony oznacza wojska lą-
dowe, a granat – marynarkę wojenną. 

ks. płk Aleksy Andrejuk 

Uczestnicy I Rajdu Motocyklowego Weteranów Uczestnicy I Rajdu Motocyklowego Weteranów 
w cerkwi garnizonowej w Ciechocinku w cerkwi garnizonowej w Ciechocinku 

W tej wyjątkowej pielgrzymce po kwaterach wieczne-
go spoczynku brali udział żołnierze z trzech oddziałów ŻW: 
Warszawy, Mińska Mazowieckiego i Bydgoszczy. Odwiedzi-
li cmentarze w Olsztynie, Brodnicy i Łodzi. Przy grobach od-
dali cześć pamięci tym, którzy swoje życie złożyli w służbie 
Ojczyźnie. 

13 czerwca to także dzień Święta Żandarmerii Wojsko-
wej. Z tego powodu w świątyni wznoszona była modlitwa 
dziękczynna za opiekę Bożą i obfite łaski, zsyłane przez 
Stwórcę na żołnierzy i ich rodziny. W nawiązaniu do frag-
mentu Ewangelii czytanej podczas nabożeństwa oraz pamię-
ci poległych żołnierzy, proboszcz ciechocińskiej parafii mó-
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wił o szczególnym znaczeniu w życiu żołnierza miłości do 
bliźniego, ofiarności i dziękczynienia. Cnót, na fundamen-
cie których powinien budować swoje życie każdy człowiek. 
Z okazji święta życzył też obecnym na nabożeństwie żołnie-
rzom, ich rodzinom i wszystkim, którzy swoje życie zawo-
dowe związali ze służbą w Żandarmerii Wojskowej, wszel-
kiej pomyślności i pokrzepiającej łaski Bożej na kolejne 
lata służby Ojczyźnie. Po zakończonej modlitwie przed 
świątynią wykonano pamiątkowe zdjęcia. 

ks. mjr Mirosław Kuczyński 

„Wykazawszy zalety właściwe powołaniu oficera oraz zdolności do spełniania obowiązków nadanego 
stopnia oficerskiego i gotowość poświęcenia wszystkiego KU DOBRU I CHWALE OJCZYZNY uzyskali 
stopień…”

10 lipca br. została dostarczona pomoc osobom zamieszkującym miejscowość Bircza w Bieszczadach. 
Mieszkańcy owej miejscowości mocno ucierpieli wskutek ulewnych deszczy oraz powodzi, tracąc cały 
dorobek życia. 

Uroczystość wręczenia patentów oficerskich w POWPUroczystość wręczenia patentów oficerskich w POWP

Nieść pomocNieść pomoc

23 czerwca w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu 
Wojska Polskiego odbyła się uroczystość wręczenia paten-
tów oficerskich, czego dokonał w imieniu Prezydenta RP 
abp. Jerzy. Uroczystość rozpoczęła modlitwa dziękczynna, 
której przewodniczył zastępca ordynariusza - ks. płk Aleksy 
Andrejuk w asyście nowo mianowanych na stopnie oficerskie 
kapelanów ks. Sławomira Kochana, ks. Tomasza Łotysza, ks. 
Marcina Chyla oraz ks. Karola Wilkiela.

Dalsza część uroczystości przebiegała w sali konferen-
cyjnej, gdzie po krótkiej modlitwie odczytane zostało posta-
nowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu 
pierwszego stopnia oficerskiego. Ceremonia ta stanowi waż-
ny element w żołnierskim życiu, szczególnie iż odbyła się po 
raz pierwszy w siedzibie prawosławnego ordynariatu.

Wszystkim nowo mianowanym oficerom życzymy nie-
ustającej pomocy niebiańskich orędowników w ich kapelań-
skiej posłudze.

ks. Tomasz Rubczewski 

To kolejna pomoc, która dotarła do potrzebujących, or-
ganizowana przez rzeszowską parafię prawosławną pw. Prze-
niesienia Relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari. 
Warto zaznaczyć, że nieocenioną współpracę zaoferowali 
również funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Stra-
ży Granicznej wraz z prawosławnym kapelanem BiOSG - 
ks. por. SG Dariuszem Bojczykiem. 

Zbiórka darów w parafii odbyła się z błogosławieństwa 
abpa Paisjusza, ordynariusza Diecezji Przemysko-Gorlickiej. 
Zebrane zostały najniezbędniejsze rzeczy dla powodzian, 
m.in.: ubrania, koce, kołdry, środki czystości, żywność o dłu-
gim terminie przydatności, farby, artykuły budowlane oraz 
woda.

ks. por SG Dariusz Bojczyk  
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12 lipca br. był dla Prawosławnej Parafii Wojskowej w Białymstoku dniem szczególnym. Tegorocznym 
obchodom liturgicznym ku czci św. apostołów Piotra i Pawła przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jerzy, 
Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. W przededniu święta społecz-
ność parafialna zebrała się na nabożeństwie całonocnego czuwania, by w pełni przygotować się do czynnego 
uczestnictwa w Boskiej Liturgii. 

Święto Prawosławnej Parafii Wojskowej Święto Prawosławnej Parafii Wojskowej 
w Białymstokuw Białymstoku

W wygłoszonej homilii arcybiskup Jerzy zwrócił szcze-
gólną uwagę na realne istnienie świata duchowego w życiu 
każdego człowieka …także i złe duchy wierzą i drżą (por. Jk 
2, 19).  Prawdziwa wiara powinna być poparta właściwymi 
uczynkami, czego przykład znajdujemy w sylwetkach świę-
tych dzisiejszego dnia. Apostołowie, których dziś czcimy, są 
realnym przykładem tego, że odpowiednie ukierunkowanie 
swojej woli daje nam możliwość nawrócenia na drogę chrze-
ścijańskiej miłości – podkreślił Władyka.

Podczas nabożeństw ordynariuszowi asystowali kapelani 
Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Liturgiczne 
uroczystości zakończyły się podziękowaniami i uroczystym 
śpiewem z życzeniami „Wielu Lat” – „Mnogaja Leta”.

Wyjątkowym wydarzeniem, towarzyszącym świątecz-
nym obchodom, było poświęcenie ikonostasu w nowo po-
wstającej świątyni wojskowej przy ulicy Warszawskiej 16 
w Białymstoku. Aktu poświęcenia dokonał Prawosławny 
Ordynariusz Wojskowy. Podczas uroczystości obecny był 
wiceprezes spółki wykonującej prace budowlane AMW SI-

NEVIA – Pan Marek Jassak. Arcypasterz wyraził swoje za-
dowolenie z postępujących prac budowlanych i nadzieję na 
jak najszybsze ich ukończenie. Zgromadzenie zakończyło się 
wykonaniem wspólnej fotografii pamiątkowej na tle oświę-
conego ikonostasu. 

ks. por. Rafał Pagór 

18 lipca br. na poligonie „Karlikach” w Żaganiu 
złożyli przysięgę wojskową żołnierze 16 Dolnoślą-
skiej BWOT. 

Przysięga w 16 DBWOTPrzysięga w 16 DBWOT

Uroczystościom  przewodził  dowódca Brygady - płk. 
Artur Barański, na którego zaproszenie odpowiedzieli swoją 
obecnością: Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Na-
rodowej  Senator Jarosław Rusiecki, Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski, gen. bryg. 
Jan Wojno oraz liczna grupa komendantów i dowódców 
pobliskich jednostek i struktur wojskowych. 

Po wygłoszeniu roty przysięgi, żołnierzom udzielone 
zostało błogosławieństwo wygłoszone przez reprezentan-
ta  Prawosławnego Ordynariatu WP - ks. Grzegorza Cebul-
skiego z parafii cywilno-wojskowej we Wrocławiu, a także 
ks. mjr. Wojciecha Szerszenia, kapelana parafii wojskowej 
w Żaganiu. 

Nowo powołani żołnierze rozpoczęli terytorialną służbę 
wojskową w 161, wrocławskim batalionie lekkiej piechoty, 
zasilając szeregi Brygady i Batalionu, które  będą liczyły 
ok. 1000 żołnierzy, w tym około 800 terytorialsów. 

ks. Grzegrz Cebulski
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Z okazji Święta Policji miało miejsce szereg uroczystości. Między innymi w parafii wojskowej Prawo-
sławnego Ordynariatu Wojska Polskiego odprawione zostało nabożeństwo dziękczynne w intencji Policji, 
na terenie Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie z laureatami konkursu, a w siedzibie Centralnego 
Biura Śledczego Policji wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. 

Święto PolicjiŚwięto Policji

24 lipca br. o godz. 10.00, przed budynkiem Komendy 
Głównej Policji, zainaugurowane zostały uroczystości poli-
cyjne. Następnie w budynku KGP odbyło się oficjalne spotka-
nie z laureatami trzynastej edycji konkursu: ,,Policjant który 
mi pomógł”. W tegorocznej edycji wyłoniono 5 laureatów.

W godzinach popołudniowych, w dniu święta kapelani Po-
licji sprawowali nabożeństwo, pod przewodnictwem zastępcy 
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego - ks. płk. Aleksego 
Andrejuka, w prawosławnej parafii wojskowej w Warszawie. 
Zanosili modlitwy do Boga w intencji obecnych funkcjonariu-
szy, pracowników, emerytów i rencistów policyjnych oraz ich 
rodzin, jak również ich poprzedników, zwłaszcza tych, którzy 
zostali zamordowani podczas II wojny światowej i pochowani 
bez sakramentów oraz należytego pogrzebu. W tym szczegól-
nym dniu jedną z intencji była także modlitwa o ustanie pan-
demii koronawirusa, która bardzo aktywnie angażuje służby 
Policji, pomagające obywatelom naszego kraju. Modlitewną 
oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnili członkowie chóru 
prawosławnej parafii wojskowej, pod dyrekcją ks. mjr. Łuka-
sza Goduna, proboszcza parafii.

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele forma-
cji,w tym dyrektorzy biur KGP oraz komendanci woje-
wódzcy. Obecny był pierwszy zastępca KGP nadinsp. Da-
riusz Augustyniak, komendant wojewódzki Policji w Opolu 
nadinsp. Jarosław Kaleta oraz przewodniczący Rady Funda-
cji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach 
nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło. Gościem uroczy-
stości był dziekan Rodzajów Sił Zbrojnych – Sił Powietrz-

nych ks. ppłk. Wiesław Żydel, reprezentujący Ewangelickie 
Duszpasterstwo Wojskowe.

25 lipca, na terenie Centralnego Biura Śledczego Policji 
w Warszawie miały miejsce centralne uroczystości Świę-
ta Policji, podczas których dokonano aktów mianowania 
na stopnie generalskie. Swoją obecnością obchody święta 
uświetnili: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ma-
riusz Kamiński, kierownictwo KGP na czele z generalnym 
inspektorem Jarosławem Szymczakiem, Komendantem 
Głównym Policji oraz zaproszeni goście. Arcybiskupa Je-
rzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, delegata 
świętego Soboru Biskupów PAKP ds. duszpasterstwa poli-
cyjnego, podczas wszystkich uroczystości reprezentował Na-
czelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot. 

ks. Andrzej Bołbot 

Wrocławskie obchody święta Policji rozpoczęły się w dniach 15-16 lipca br., natomiast 22 lipca, w prawo-
sławnej cywilno-wojskowej parafii św. św. Cyryla i Metodego, miało miejsce nabożeństwo wotywno-dzięk-
czynne w intencji tej formacji. 

Prawosławne obchody święta Policji we WrocławiuPrawosławne obchody święta Policji we Wrocławiu

Na uroczystość przybył komendant wojewódzki inspek-
tor Dariusz Wesołowski wraz z zastępcami. Komendanto-
wi towarzyszyło kilkunastu komendantów miejskich, także 
z województwa dolnośląskiego. Swoją obecnością po raz ko-
lejny zaszczycili Państwo Hanna i Antoni Gucwińscy, auto-
rzy i prowadzący przez 37 lat program TV „Z kamerą wśród 
zwierząt” – będący jednocześnie członkami Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”.

Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ks. płk 
rez. Eugeniusz Bójko, ks. Piotr Sokołowski i ks. Grzegorz 
Cebulski, kapelan KWP. Jako słowa homilii, zgromadzeni 
wysłuchali słów św. Mikołaja Velmirovica, nawiązujących 

do wszechobecnego zła, jako probierza dla wzmacniania 
wewnętrznej duchowej prawości każdego człowieka, w na-
wiązaniu do ewangelicznej postawy stróżów prawa i władzy, 
o której naucza apostoł Paweł w swoich listach.

Wizyta w prawosławnej świątyni miała miejsce bez-
pośrednio po wręczeniu awansów i nominacji przybyłych 
oficerów. Uczestnictwo w nabożeństwie, wysłuchanie słów 
świętego hierarchy, dało możliwość zapoznania się z ducho-
wością prawosławną, wysoko cenioną i według słów przyby-
łych funkcjonariuszy – pożyteczną i oczekiwaną w dalszych 
wzajemnych kontaktach.  

ks. Grzegorz Cebulski 
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30 lipca 2020 roku w Sokołowsku odbyło się otwarcie Alei Lipowej, wiodącej z Domu św. męcz. Elżbiety 
ks. Fiodorownej do cerkwi Św. Michała Archanioła.

Aleja im. płk. Szymona Fedorońko w SokołowskuAleja im. płk. Szymona Fedorońko w Sokołowsku

Przyjaciel Domu św. Elżbiety Pan Kazimierz Czechow-
ski, mistrz pszczelarski, prezes Sudeckiego Klubu Pszcze-
larza-Polanka, podarował kilkadziesiąt sadzonek miodo-
dajnych drzew lipy. Zrodziło to ideę zainicjowaną przez 
proboszcza parafii ks. Eugeniusza Cebulskiego, o stworzeniu 
Alei Lipowej w 80. rocznicę mordu katyńskiego, z uhonoro-
waniem ks. protoprezbitera płk. Szymona Fedorońko i jego 
synów.

Na uroczystość przybyli: Wicewojewoda Dolnośląski Ja-
rosław Kresa, Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski, 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego Stani-
sław Skrzyniarz, Szef Wojskowego Sztabu Wojewódzkiego 
płk Piotr Rupa, Dowódca 16 DBWOT płk Artur Barański, 
Burmistrz Miasta i Gminy Mieroszów Andrzej Lipiński wraz 
z Radnymi Sołectwa Sokołowsko, zastępca Komendanta 
KWP we Wrocławiu mł. insp. Robert Frąckowiak, komen-
dant Miejski Policji w Wałbrzychu kom. Krzysztof Lewan-
dowski,  proboszcz cywilno-wojskowej parafii we Wrocła-
wiu ks. płk rez. Eugeniusz Bójko, Prezes Zarządu Sanatoria 
Dolnośląskie Tomasz Maciejowski, przedstawiciele oddzia-
łu Edukacyjnego IPN dr Tomasz Gałwiaczek i dr Stanisław 
Bogaczewicz, oficerowie Wydziału Prezydialnego KWP we 
Wrocławiu podkom. Maciej Muzyka i Arkadiusz Majche-
rek, w-ce prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 
inż. Piotr Kacprzyński, członkowie ZWiRWP i Związku Sy-
biraków w Wałbrzychu i Świdnicy, prezes Stowarzyszenia 
„Porozumienie Wschód - Zachód” Błażej Zając. Gościem 
Honorowym uroczystości był 100-letni kombatant, mjr w 
st. spoczynku Pan Alfons Daszkiewicz. Poczet Sztandarowy 

wystawił Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Pol-
skiego Oddziału Dolnośląskiego ze Świdnicy.

Zabierając głos, Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław 
Kresa podkreślił nadrzędną rolę rodziny jako pierwszego 
miejsca, gdzie kształtują się postawy wiary, prawości i etosu, 
i które zrodziło autentycznych bohaterów, takich jak prawo-
sławna rodzina Fedorońków.

Po wysłuchaniu przemówienia i laudacji, odbyło się 
odsłonięcie pamiątkowej tablicy, którego dokonali trzej naj-
wyżsi rangą oficerowie WP. Modlitwę żałobną wspominającą 
pomordowanych i poległych za Ojczyznę wygłosił ks. Eu-
geniusz Cebulski. Następnie złożono kwiaty. Zgromadzeni 
odwiedzili cerkiew św. Archanioła Michała, po czym zostali 
ugoszczeni obiadem przez Państwa Andreja i Ludmiłę Wow-
ków, prowadzących Dom św. męcz. Elżbiety Fiodorownej.

ks. Grzegorz Cebulski 

13 sierpnia br. arcybiskup Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, z okazji Święta Wojska Polskie-
go wręczył odznaczenia Resortu Obrony Narodowej oraz odznaki pamiątkowe Prawosławnego Ordynariatu 
Wojska Polskiego. 

Odznaczenia z okazji Święta Wojska Polskiego Odznaczenia z okazji Święta Wojska Polskiego 

Wręczenie medali odbyło się w siedzibie Prawosławne-
go Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie. Po krótkiej 
modlitwie zostały odczytane rozkazy Ministra Obrony Naro-
dowej o nadaniu medali, po czym zostały wręczone odzna-
czenia resortowe oraz odznaki pamiątkowe POWP.  

Decyzją Ministra Obrony Narodowej o nadaniu meda-
lu Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, za długoletnią, wzorową 
służbę lub pracę w Wojsku Polskim oraz medalu Za zasługi 
dla obronności kraju, w uznaniu zasług położonych w dzie-
dzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej Pol-
skiej, odznaczenia otrzymali: 
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Złoty medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny: 
ks. płk Aleksy Andrejuk 

Brązowy medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny: 
ks. mjr Mirosław Kuczyński 
ks. mjr Łukasz Godun 
ks. kpt. Tomasz Paszko 

Złoty medal za zasługi dla obronności kraju: 
ks. Jerzy Szczur 
ks. Grzegorz Cebulski 

Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju:
ks. płk Jerzy Mokrauz
ks. ppłk Jan Kot 

Odznakę pamiątkową POWP otrzymali: 
ks. archimandryta Sergiusz
ks. por. SG Dariusz Bojczyk
ks. ppor. SG Paweł Siebiesiewicz 
ks. Andrzej Bołbot

W imieniu odznaczonych słowa wdzięczności wyraził 
ks. płk. Aleksy Andrejuk. Zastępca Prawosławnego Ordyna-
riusza Wojskowego zaznaczył, że te odznaczenia są przede 

wszystkim impulsem do dalszej pracy duszpasterskiej na 
chwałę Bożą i dla dobra Ojczyzny. 

Arcybiskup Jerzy w pierwszej kolejności podziękował 
Bogu oraz wyraził zadowolenie z faktu, że odznaczenia zo-
stały wręczone w siedzibie ordynariatu, gdzie sprawowana 
jest Boska Liturgia, która stanowi zasadniczą część posługi 
duszpasterskiej w Wojsku Polskim i we wszystkich forma-
cjach Służb Mundurowych. Ordynariusz wojskowy pogratu-
lował wszystkim odznaczonym oraz podziękował za ofiarną 
pracę i służbę na rzecz ordynariatu WP i Ojczyzny.

Marta Łuksza

14 sierpnia br., w garnizonie Toruń, centralnym wydarzeniem z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej było odsłonięcie i poświęcenie pomnika Poległych Żołnierzy Wojsk 
Balonowych. 

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Odsłonięcie i poświęcenie pomnika 
Poległych Żołnierzy Wojsk BalonowychPoległych Żołnierzy Wojsk Balonowych

Wojska te w okresie międzywojennym stacjonowały 
w Toruniu. Skądinąd wiadomo, że wśród żołnierzy byli rów-
nież wyznawcy prawosławia. 

Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji historii pomni-
ka, której dokonał prof. Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z ramienia prawosławnego 
ordynariatu pomnik poświęcił ks. płk. rez. Mikołaj Hajdu-
czenia. 

W 2017 r., z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Toru-
nia, powołano Komitet Organizacyjny Odbudowy Pomnika 
Żołnierzy Wojsk Balonowych. Dzięki staraniom oraz zaanga-
żowaniu wielu osób, instytucji państwowych i samorządów, 
rekonstrukcja monumentu stała się faktem. Wykonana z brą-
zu rzeźba orła, wieńcząca pomnik, została ufundowana przez 
Instytut Pamięci Narodowej. 

Pomnik ten ma nie tylko upamiętniać poległych żołnierzy, 
ale także uzmysławiać ścisłe związki Torunia z przedwojenną 
aeronautyką i wojskami balonowymi. To wotum wdzięczno-

ści mieszkańców miasta w 100. rocznicę odzyskania niepod-
ległości i przyłączenia Torunia do Rzeczypospolitej.

ks. płk. rez. Mikołaj Hajduczenia.
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16 sierpnia br. Klasztor Męski Zwiastowania 
NMP w Supraślu odwiedzili żołnierze Skróconej 
Służby Przygotowawczej i Legii Akademickiej, któ-
rzy przechodzą szkolenie w 18. Białostockim Pułku 
Rozpoznawczym. 

Wizyta żołnierzy SSP i LA w SupraśluWizyta żołnierzy SSP i LA w Supraślu

Żołnierze zapoznali się z historią monasteru w Supraślu, 
odwiedzili cerkiew pw. św. Jana Teologa oraz kryptę cerkwi 
Zwiastowania NMP, gdzie spoczywa ciało śp. abp. gen. dyw. 
Mirona (Chodakowskiego), Prawosławnego Ordynariusza 
Wojskowego w latach 1998 – 2010. Pod przewodnictwem 
o. archimandryty Sergiusza (Matwiejczuka) zebrani wznieśli 
modlitwy za spokój duszy abp. Mirona. 

o. archim. Sergiusz (Matwiejczuk) fo
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Podczas 25. Pielgrzymki Wojska Polskiego i Służb Mundurowych na św. Górę Grabarkę została 
zaprezentowana wystawa Fundacji Dorastaj z Nami „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla 
mnie tata”.

„Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”„Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”

W otwarciu wystawy udział wzięli między innymi: mł. 
bryg. Sebastian Zdanowicz - Podlaski Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Pożarnej, Magdalena Pawlak - 
prezes fundacji, księża kapelani: o. archim. Sergiusz - Pra-
wosławny Kapelan Krajowy Strażaków i ks. Piotr Borowik 
- Kapelan Wojewódzki Strażaków Województwa Podlaskie-
go, Magdalena Iwaniuk wraz z córką Zofią – podopieczną 
fundacji, druhny MDP z Milejczyc i druhowie z OSP. 

Prawosławny Kapelan Krajowy Strażaków o. archiman-
dryta Sergiusz (Matwiejczuk) jednocześnie reprezentował 
na pielgrzymce Komendanta Głównego PSP nadbryg. An-
drzeja Bartkowiaka. W uroczystości wzięła również udział 
Magdalena Pawlak, prezes Fundacji „Dorastaj z Nami” oraz 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Milejczyc wraz ze swoją 
opiekunką druhną Martą Aleksiejczuk, które pomogły kape-
lanom pożarnictwa w przygotowaniu wystawy.

Wystawa składa się z kilkunastu czarno-białych zdjęć 
bohaterów, którzy zostali ranni lub ponieśli śmierć wypeł-
niając obowiązki służbowe. Jest ona wydarzeniem, które 
buduje społeczną świadomość i etos służby publicznej. Do-
tychczas odwiedziła ona ponad 30 miast w Polsce, gosz-
cząc w różnych miejscach, w tym w Belwederze, Sejmie 
RP, na Balu Królewsko-Marszałkowskim w Wieliczce, 
w głównej siedzibie PZU, w klubach jednostek wojskowych 
oraz wielu innych placówkach kulturalnych i oświatowych. 
W najbliższym czasie wystawa będzie prezentowana 
w Parafii Prawosławnej pw. Podniesienia Krzyża Pańskiego 
w Fastach (woj. podlaskie) oraz w Szkole Podstawowej nr 37 
im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku.

o. archim Sergiusz (Matwiejczuk)
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28 sierpnia br. zakończył się Kurs Przeszkolenia Kadr Rezerw – korpusu osobowego duszpasterstwa 
w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 

Zakończenie Kursu Oficerskiego w AWLZakończenie Kursu Oficerskiego w AWL

23 duchownych z trzech ordynariatów: prawosławnego, 
rzymskokatolickiego oraz ewangelicko-augsburskiego, przez 
dwa miesiące odbywało szkolenie z zakresu takich obszarów 
działalności wojskowej jak: przywództwo w dowodzeniu, 
działania pokojowe i stabilizacyjne, międzynarodowe prawo 
humanitarne konfliktów zbrojnych czy dowodzenie i praca 
sztabu. W trakcie kursu, przyszli kapelani odbyli szereg zajęć 
związanych z psychologią żołnierza, sposobami i metodami 
jej wsparcia oraz zapoznali się ze specyfiką posługi dusz-
pasterskiej wśród żołnierzy.  W oparciu o Górski Ośrodek 
Szkoleniowy AWL „Wysoki Kamień” księża podchorążowie 
odbyli szkolenie z topografii terenu oraz marszu na azymut 
w warunkach górskich.

Księża szkolili się w 34 Kompanii Szkolonej 3 Batalio-
nu Szkolnego Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Na 
zakończenie kursu, w dowód wdzięczności i uznania kadrze 
dowódczej złożyli szczere podziękowania na ręce dowódcy 
batalionu płk. Marcina Golisza. Swoim bezpośrednim prze-
łożonym por. Krzysztofowi Stefaniakowi, ppor. Dariuszowi 
Adamcowi oraz st. chor. sztab. Zbigniewowi Tomaszew-
skiemu wręczyli w imieniu Jego Ekscelencji abp. Jerzego, 
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego list gratulacyjny 
oraz pamiątkowy ryngraf Prawosławnego Ordynariatu Woj-
ska Polskiego. W imieniu Jego Ekscelencji Józefa Guzd-

ka biskupa Polowego Wojska Polskiego wręczyli medal 
„W służbie Bogu i Ojczyźnie”.

Na zakończenie szkolenia księża odebrali z rąk Zastęp-
cy Dyrektora Instytutu Dowodzenia płk. Czesława Dąbrow-
skiego świadectwa ukończenia kursu oraz gratulacje i życze-
nia dalszych sukcesów w posłudze duszpasterskiej. Wśród 
żołnierzy – kapelanów było czterech duchownych PAKP: 
ks. Jarosław Jaszczuk, ks. Igor Habura, ks. Tomasz Rubczew-
ski oraz ks. Paweł Filinowicz. 

ks. Igor Habura 

„(…) obiecujemy strzec i bronić sztandaru w imię najwyższych wartości dla żołnierzy, wartości jakimi 
są: BÓG, HONOR, OJCZYZNA”. 

Sztandar 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony TerytorialnejSztandar 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

29 sierpnia br., na terenie kompleksu wojskowego zaj-
mowanego przez 8. Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony 
Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo” 
w Bydgoszczy, odbywały się uroczystości wojskowe. Jed-
nostka obchodziła swoje święto, które, jak można było za-
uważyć po frekwencji zaproszonych gości, na trwałe wpisało 
się do wojskowego kalendarza. 

Na święto przybyło wielu dostojnych gości, m.in.: mini-
ster Iwona Michałek, przewodnicząca Parlamentarnego Ze-
społu ds. WOT i parlamentarzyści ziemi kujawsko-pomorskiej. 
Reprezentowane były urzędy wojewódzki i marszałkowski. 
Przybyli dowódcy i komendanci jednostek wojskowych oraz 
innych służb mundurowych. Na uroczystościach obecni byli 
kapelani trzech wyznań. Meldunek o gotowości do rozpoczę-
cia uroczystości przyjmował przybyły z Warszawy Dowódca 
Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła. 

Najważniejszym momentem uroczystości był akt nada-
nia jednostce Sztandaru Wojskowego. Honoru przyjęcia 
sztandaru z rąk gen. dyw. Wiesława Kukuły dostąpił dowódca 

8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT płk Krzysztof Stań-
czyk. Słowa dowódcy wymownie podkreśliły wagę dokonu-
jącego się aktu: „ (…) z dumą przyjmujemy dziś zaszczyt 
posiadania własnego sztandaru, symbolu jedności, wier-
ności i honoru żołnierzy powołanych do realizacji zadań 
w 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej 
(…). Jest to dla nas najwyższy akt zaufania społeczeństwa 
(...)”. Sztandar, nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudę na wniosek Ministra Obrony Naro-
dowej Mariusza Błaszczaka, ufundowała społeczność woj. 
kujawsko-pomorskiego. Poświęcenia dokonali: ks. płk Ma-
riusz Śliwiński - rzymskokatolicki dziekan IWSZ, ks. mjr 
Mirosław Kuczyński - proboszcz Wojskowej Parafii Pra-
wosławnej w Ciechocinku oraz ks. kom. por. Marcin Pilch 
- ewangelicki dziekan MW. 

Wyjątkowości i niepowtarzalności sobotnich uroczy-
stości dopełniła, składana po raz pierwszy na swój sztandar, 
przysięga wojskowa żołnierzy 8 KPBOT. 

ks. mjr Mirosław Kuczyński 
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4 września br., przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce (woj. podlaskie), miały miej-
sce uroczystości poświęcenia i oficjalnego przekazania nowego samochodu pożarniczego jednostce OSP 
w Siemianówce oraz przekazania samochodu pożarniczego OSP w Olchówce. 

Poświęcenie i przekazanie samochodów pożarniczych Poświęcenie i przekazanie samochodów pożarniczych 
w Siemianówcew Siemianówce
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Przysięga żołnierzy Legii Akademickiej w ChełmiePrzysięga żołnierzy Legii Akademickiej w Chełmie
29 sierpnia br. na placu apelowym 19. Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego przysięgę wojskową 

złożyło blisko dwustu żołnierzy Legii Akademickiej. 

W uroczystościach udział wzięli m.in. Wiceprezydent 
Miasta Chełm Dorota Cieślik, Poseł Anna Dąbrowska-
-Banaszek, a także przedstawiciele służb mundurowych, 
duchowieństwa oraz żołnierze i ich rodziny.

Tekst roty odczytał dowódca 19. Chełmskiego Bata-
lionu Zmechanizowanego ppłk Hubert Trusiuk. Dowódca, 
w słowie skierowanym do zaprzysiężonych żołnierzy, zwró-
cił uwagę na potrzebę nieustannego pielęgnowania ofiarności 
i patriotycznej postawy licującej z treścią złożonej przysięgi. 

Następnie błogosławieństwa żołnierzom udzielili: 
ks. Jarosław Szczur z ramienia Prawosławnego Ordynariatu 
Wojska Polskiego oraz ks. ppłk Mariusz Antczak, proboszcz 
parafii wojskowo-cywilnej w Chełmie. 

W czasie uroczystości odczytany został okolicznościo-
wy list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. 
Całość uroczystości zwieńczyła wojskowa defilada.

ks.  Jarosław Szczur 

Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez 
dowódcę uroczystości. Chwilę później Wójt Gminy Narewka 
przywitał zebranych gości oraz przybliżył poczynania, dzię-
ki którym możliwe stało się otrzymanie dofinansowania na 
zakup najnowocześniejszego i wielozadaniowego pojazdu 
na terenie całego powiatu hajnowskiego.

Zanim nastąpiła ceremonia przekazania samochodów 
pożarniczych, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Pa-
weł, Prawosławny Biskup Hajnowski oraz dziekan hajnow-
ski ks. Zbigniew Niemyjski wraz z obecnymi księżmi obu 
wyznań dokonali wyświęcenia nowego wozu – w trosce 
o to, aby nigdy nie zawodził i bezpiecznie służył jednost-
ce w przyszłych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zaraz 
potem nastąpiło wręczenie honorowych aktów przekazania 
oraz kluczy z dowodami rejestracyjnymi do pojazdów Pre-
zesom oraz kierowcom OSP Siemianówka i OSP Olchówka. 
Symbolicznym potwierdzeniem dokonanych czynności stało 
się również włączenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych, 
które poniosły się szerokim echem nad wodami pobliskiego 
Zalewu Siemianówka.

Następnie głos zabierali poszczególni goście. Biskup 
Paweł życzył Bożej pomocy we wszelkich działaniach oraz 

podziękował obecnym druhom za ofiarną pomoc, jaką na co 
dzień niosą innym ludziom –  bliźnim. 

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie gościom pa-
miątkowych statuetek, w podzięce za dobrą współpra-
cę, przychylność oraz dotychczasowe wspieranie działań 
lokalnego samorządu. Miłym akcentem było również po-
dziękowanie ze strony strażaków-ochotników dla gospoda-
rza gminy – Jarosława Gołubowskiego – za uwzględnienie 
ich potrzeb wyposażenia oraz docenianie roli, jaką pełnią 
w gminie, czego przejawem jest m.in. zakup wspomnianego 
ciężkiego samochodu pożarniczego. 
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Droga pielgrzymaDroga pielgrzyma

W wydarzeniu, oprócz wcześniej wymienionych, wzięli 
także udział: Posłowie na Sejm RP  Jarosław Zieliński i Mie-
czysław Baszko, zastępca Wojewody Podlaskiego Marcin 
Sekściński, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Sta-
nisław Derehajło, zastępca Prezesa WFOŚiGW w Białym-
stoku Magdalena Tymińska, ks. Piotr Borowik - Wojewódzki 
Kapelan Strażaków, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb 

Właśnie wróciłem z pielgrzymki na Górę Athos i choć 
bardzo chciałbym się podzielić tym, co czuje się podczas ta-
kiej duchowej podróży, trudno to wyrazić słowami. Wszyst-
ko jest tak imponujące i tak boskie, że nie możesz wybrać, 
co powiedzieć. Można opowiadać historie o budynkach, wi-
dokach, starych ikonach, relikwiach, muzyce, ale ostatecznie 
jedyną rzeczą, która odważnie wychodzi na jaw i sprawia, że 
wszystko jest możliwe, jest zaangażowanie mnicha w życie 
w Chrystusie, jego pragnienie wyjścia poza obraz Chrystusa 
i osiągnięcia również Jego podobieństwa.

Mieszkanie przez tydzień w republice klasztornej, w miej-
scu, w którym każdy, kogo spotkasz, próbuje zostać świętym, 
jest niezwykłym przeżyciem, ponieważ ujawnia twoje nie-
dociągnięcia. Zaczynasz kwestionować głębię własnej wiary 
i prawdziwy stan swojego własnego zaangażowania.

Życie, którego jedynym celem jest osiągnięcie zjedno-
czenia z Bogiem, nie wydaje się na Górze Athos czymś wy-
jątkowym, ponieważ wszyscy próbują tego samego. Jest ono 
czymś tak powszechnym jak oddychanie, jest naturalne, a ten 
ruch przyciąga pielgrzyma, czy on sobie z tego zdaje sprawę, 
czy nie. Dostosowując się do życia monastycznego zaczyna 
też dążyć do tego samego celu, jakim jest oświecenie, a ła-
ska Boża dokonuje w nim zmian. Nie jest już niecierpliwy, 
a  nabożeństwa nocne trwające 5-6 godzin wydają się krótkie, 
mimo że tydzień wcześniej zaledwie godzinna służba mogła 
wydawać się niekończącą się. Pielgrzym przyzwyczaja się 
bardziej do ciszy niż hałasu, bardziej myśli o duchowym 
jedzeniu niż o cudach gastronomicznych miasta. Nie zdając 
sobie z tego sprawy, staje się on częścią tego przyciągają-
cego łaskę środowiska. Wszystko zaczyna mu się wydawać 
naturalne, mimo że zniknęło jego zwykłe siedlisko, hałaśliwe 
i świeckie miasto. Ten nowy rytm życia pasuje do niego jak 
ulał, bo tego naprawdę chce, za tym miał cały czas podążać, 
ale nawet nie wiedział, że to istnieje.

Nadchodzi jednak moment opuszczenia góry. Począt-
kowo jest się szczęśliwym, że można wrócić do domu, do 
rodziny i podzielić się doświadczeniami, pięknymi miejsca-
mi, śpiewami, relikwiami, rozmowami. Ale gdy łódź zabiera 
pielgrzyma z dala od góry, a sama góra znika we mgle hory-
zontu, pojawia się niewytłumaczalna tęsknota, która zaczyna 
osadzać się w jego duszy. Gdy zbliża się do świata, jest coś, 
co woła go z powrotem i to wezwanie, choć jeszcze nie zdaje 
sobie z tego sprawy, będzie z nim na zawsze. To jest dar góry.

Największy szok następuje jednak, gdy wraca do świata 
i spotyka pierwszego „człowieka z miasta” (Łk 8, 27), jak 
Jezus spotkał opętanego w Gadarze. Kolory miasta ranią te-
raz oczy pielgrzyma, głośna i rytmiczna muzyka zadaje ból 
w jego uszach, wszystko zakłóca wewnętrzny spokój, któ-
rego mógł przez chwilę doświadczyć na górze. To moment, 
w którym w tym pełnym kontrastów spotkaniu zdaje sobie 
sprawę, że coś jest nie tak ze światem, w którym żył. Te-
raz wyraźnie widzi, że świat jest zepsuty i nie podąża już 
za Bogiem, że świat jest rzeczywiście opętany przez legion 
demonów (Łk 8, 30), które wypędzają wszystkich ludzi na 
duchową pustynię, z dala od bogactwa i obfitości ducha, do 
jałowego miejsca, w którym zapomina się o istnieniu Boga.

Ale nie zdawał sobie z tego sprawy, dopóki nie otworzył 
oczu. Dlatego desperacko próbuje podzielić się tym z kimś 
ze świata, stara się im powiedzieć, że to, co robią, jest złe, że 
Bóg nie chce, abyśmy byli samolubni i chciwi, i dążyli tylko 
do realizacji potrzeb ciała, że musimy bardziej troszczyć się 
o duszę. 

W zamian spotyka się jednak tylko ze śmiechem, ironią 
i obojętnością. To samo działo się z Gadareńczykami - wi-
dzieli cud Chrystusa, widzieli opętanych wracających do 
normalności i zamiast prosić Chrystusa, aby został z nimi 
i ich także wyleczył, odesłali Go jako kogoś dziwnego i nie-
znanego, kto mógłby zmienić ich samowystarczalne życie 
(Łk 8, 37).

W tym momencie pielgrzym uświadamia sobie, że jest 
wyleczonym opętanym z Gadary i uwolniony od swoich de-
monów, został wysłany do świata, aby być świadkiem uzdra-
wiającej mocy Jezusa Chrystusa. Wracaj do domu i opowia-
daj wszystko, co Bóg uczynił z tobą. (Łk 8. 39).

Nie jest jednak sam, ponieważ Bóg rozprzestrzenił swo-
ich ludzi na całym świecie; są oni solą ziemi. Nie są dosko-
nali, tak jak i mnisi nie są doskonali, ale łączy ich głębsze 
zrozumienie celu życia, ich oczy zostały otwarte na raj i ta 
wizja pozostanie z nimi, i będzie ich motywować pomimo 
otaczającego świata.

Tak więc pielgrzym idzie dalej w świat, a gdy znika na 
horyzoncie, pochłonięty przez tłum, wyraźnie słychać, jak 
mówi głośno i wyraźnie: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, 
zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Amen.

o. Vasile Tudora
Tłum. z języka angielskiego Gabriel Szymczak

mundurowych, przedstawiciele firm wspierających jednostki 
OSP z terenu gminy Narewka, tj.: przedsiębiorstwa BAŁ-
TYK Gaz, IRT Sp. z o.o. i Tartaku Siemianówka, Pan Walde-
mar Polewaczka, druhny i druhowie z jednostek OSP z tere-
nu Gminy Narewka, radni gminni, mieszkańcy Siemianówki 
i okolic oraz liczni goście. 

ks. Piotr Borowik
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Na zdjęciach:
1-2. Święto Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (19.06.2020 r.) 

3. Uroczystość wręczenia patentów oficerskich w POWP (23. 06. 2020 r.) 
4. Poświęcenie ikonostasu w nowo powstającej świątyni wojskowej w Białymstoku (12.07. 2020 r.) 
5 Prawosławne obchody święta Policji we Wrocławiu (22.07. 2020 r.) 
6. Święto Policji w wojskowej Katedrze w Warszawie ( 24.07. 2020 r.)
7. Sztandar 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej (29.08. 2020 r.)
8. Poświęcenie i przekazanie samochodów pożarniczych w Siemianówce (04. 09. 2020 r.)


