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„Ponieważ wiemy i wierzymy, że Bóg jest na-
szym Ojcem, to postrzegamy cerkiew, zwłasz-
cza podczas Liturgii, jako nasz prawdziwy dom. 
Swobodnie wchodzimy i wychodzimy, cieszymy 
się, że tu jesteśmy, robimy znak krzyża, zapala-
my świece, rozmawiamy z przyjaciółmi. Łatwo 
zauważyć, że prawosławni czują, że cerkiew 
jest ich domem. A cerkiew jest naszym domem. 
Nasza rodzina jest zgromadzeniem cerkiew-
nym. Nasza rodzina to nie tylko nasze dzieci 
i krewni, bez względu na to, ile ich mamy. To ra-
czej my wszyscy, cała ludzkość, w tym wszyscy 
ci, którzy zeszli na lewo lub na prawo, albo ci, 
którzy może jeszcze nawet nie myśleli o Bogu, 
albo odważyli się przyznać, że ich serce jest wy-
pełnione płaczem i westchnieniem, i że dzięki 
nim mają nadzieję otworzyć niebo lub że Bóg im 
odpowie, ale są niezdecydowani i wstydzą się.

Liturgia to nasza rodzina, nasze zgromadzenie, 
nasz dom. Jak przestronny dom! Razem z nami 
są ci, którzy są nieobecni, razem z grzesznika-
mi, niegodziwymi i umarłymi, nawet tymi, którzy 
są w piekle, ale mogą jeszcze pamiętać coś 
o Bogu. I kto wie, jak wielu z nich odnajdzie 
ulgę, zostanie wyprowadzonych z Hadesu, 
a nawet wyrwanych z czeluści piekielnych dzięki 
modlitwom Cerkwi, jej nabożeństwom żałobnym 
i Boskiej Liturgii.”

Archimandryta Emilianos z Simonopetry,
tłum. Piotr Sterlingow
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Ekscelencje,
Czcigodne Duchowieństwo,
Drodzy Bracia i Siostry,
mottem drugiego dnia Tygodnia Modlitw o Jedność 

Chrześcijan, opartym na ewangelicznym wersecie „gdzie jest 
nowo narodzony król Żydów” (Mt 2,2), są słowa: Pokorne 
przywództwo burzy mury i buduje z miłością. Motto to po-
wstało wskutek kompilacji wybranych na dzisiejszy dzień 
treści starotestamentowych i nowotestamentowych. 

Rozpoczynają się one od czytania z Księgi Jeremiasza 
(23, 1-6), która przestrzega nieroztropnych pasterzy prowa-
dzących swoją trzodę do zguby, poprzez jej rozproszenie. 
Grozi za to, według autora księgi, wyrocznia Pana. Pod sło-
wami i przestrogą proroka Jeremiasza kryją się przecież Kró-
lowie Izraela, którzy doprowadzili zarówno do upadku króle-
stwa, jak i utraty przez swój Naród jego ojczyzny. 

Kolejne czytanie, pochodzące z psalmu 45 (46), odno-
szące się do zawołania „Bóg jest naszą ucieczką i mocą”, 
stanowi proroctwo o wielkiej tajemnicy ostatnich czasów. 
Według św. Bazylego Wielkiego wskazuje ono na przeróż-
ne dotkliwe prześladowania Kościoła Chrystusowego, ale 
również na pochodzącą z nieba pomoc Bożą okazywaną tym, 
którzy pozostaną wierni Bogu do końca. Nie ma na ziemi 
takiego człowieka, który by tej pomocy nie wymagał. Jeśli 
nawet komuś wydaje się, że poradzi sobie bez pomocy Bo-
żej, to taki stan świadczy o ogromnej pysze, która rodzi się 
w człowieku z zuchwałej i zwykłej głupoty. Jeszcze bardziej 
jest to smutne, kiedy dotyczy ludzi jakiegokolwiek charakte-
ru władzy, którym to właśnie szczególnie jest potrzebna po-
moc Boża w jej egzekwowaniu. Gdzie jest jednak ta pomoc 
Boża, kiedy człowiek, prosząc o nią, mimo wszystko cierpi 
i napotyka poważne trudności w życiu? 

Według nauki św. Ojców, Bóg nie przeszkadza cier-
pieniom, gdy mają one nas dotknąć, ale kiedy nas już do-
tkną, wówczas okazuje nam pomoc poprzez to, że zamiast 
nas osłabić, przynoszą nam one i korzyść, ale również i do-
świadczenie. Z jednej strony musimy prosić, aby Bóg wyba-
wił nas od pokuszenia, a więc próby, lecz kiedy ona nastąpi, 
nie możemy upadać na duchu, pamiętając, że granice naszej 
wytrzymałości są zespolone z zamysłem i granicami dopustu 
Bożego w tym konkretnym przypadku. Jak ważna jest taka 
świadomość chociażby w świetle obecnie doświadczanej 
próby, związanej z pandemią koronawirusa. Prosić o pomoc 
Bożą może zatem tylko pokorny człowiek, pokorny władca, 
pokorny kapłan, a w końcu pokorny naród. 

Wybrane na dzisiaj czytania nowotestamentowe wręcz 
porażają głębią swej mądrości. Szczególnie jeśli idzie o frag-
ment lekcji apostolskiej z Listu do Filipian 2, 5-11. Fragment 
ten, co należy przyznać, jest jednym z piękniejszych i jedno-

cześnie jednym z najtrudniejszych teologicznie fragmentów 
Pawłowych. Poprzez złe zrozumienie tego tekstu, wielu zbłą-
dziło i stało się heretykami odłączonymi od Kościoła – Cia-
ła Chrystusowego. Przoduje im godny opłakiwania Ariusz, 
który uważał, że Syn Boży Jezus Chrystus nie jest prawdzi-
wym Bogiem i był czas, kiedy Go w ogóle nie było, a zatem 
jest On stworzony. Wraz z nim błądzą Saweliusz, Marcjan, 
Marcel, Fotyn, czy Sofroniusz. Szkoda czasu na analizę ich 
zgubnych wywodów, którymi chcieli oni uniżyć Jezusa Chry-
stusa i Jego Boskość, widząc w Nim nie prawdziwego Boga, 
ale jakąś „siłę”, czy też samo bezosobowe „imię”. Apostoł 
Paweł, tymczasem, napisał ten tekst z zamysłem nie teolo-
gicznej rozprawy, lecz zachęcenia Filipian do pielęgnowania 
mądrej pokory (sc. smirennomudrije), której uczył na przy-
kładzie jej najprawdziwszej głębi objawionej nam w Osobie 
Jezusa Chrystusa. Oto słowa, które do nich skierował: „Bra-
cia! Miejcie usposobienie takie, jak w Chrystusie Jezusie: 
on będąc w postaci Bożej, nie uznał za przywłaszczenie swej 
równości z Bogiem”. 
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Moi Drodzy!
Wspomniani pseudonauczyciele nie umieli zrozumieć 

tego tekstu i uporczywie twierdzili, że Jezus Chrystus ma 
swój początek dopiero od Maryi, a do tego czasu w ogóle 
nie istniał. Zgubiło ich sformułowanie „on będąc w postaci 
Bożej”, a skoro „w postaci”, to znaczy nie to samo, co Bóg. 
Tymczasem, według św. Jana Chryzostoma, „być w postaci 
Bożej” – oznacza być Bogiem z natury. Ten sam wielki Oj-
ciec przestrzega, aby nie myśleć, że Jezus Chrystus, ponie-
waż „ogołocił siebie samego, przyjął postać sługi i stał się po-
dobny do ludzi, z wyglądu będąc człowiekiem” jest Bogiem 
„mniejszym”, a Jego Ojciec – Bogiem „Większym”. Tak jest 
tylko w pogaństwie. Na czym zatem polegało uniżenie Boga, 
albo mówiąc językiem teologii, „kenoza” Boga? Właśnie 
tego chciał św. Paweł nauczyć Filipian i wytłumaczyć im, 
czym jest autentyczna pokorna mądrość. Św. Jan Chryzostom 
rozwija tę apostolską myśl i tłumaczy: „Co to jest pokorna 
mądrość? To pokornie myśleć o sobie, a pokornie myśli o so-
bie nie ten, kto został uniżony z konieczności, lecz ten, kto 
sam siebie uniża… Jeśli ktokolwiek, mając możliwość myśleć 
o sobie wysoko, myśli pokornie, to jest on pokornie mądry…. 
Pokornie myśleć może tylko posiadający władzę, bowiem je-
śli to konieczność zmusza do upokorzenia się wbrew woli, to 
jest to sprawa nie umysłu i woli, lecz tejże konieczności. Po-
korna mądrość jednak dlatego tak się i nazywa, bowiem jest 
ona upokorzeniem myśli”. Apostoł Paweł mówi o tym nieco 
wcześniej w tym samym liście, pisząc: „w pokornej mądrości 
jedni drugich [uważajcie] za wyższych od siebie” (2,3). Nie 
mniejszy większego, ale na równi „jedni drugich”, uważając 
za wyższych od siebie. 

Dopiero teraz możemy zrozumieć, w czym tkwi poraża-
jąca moc dobrowolnego uniżenia się Jezusa Chrystusa. Jeśli 
bowiem ktoś nie przywłaszczył sobie tego, co do niego i tak 
należało, to nie jest zagrożony jego utratą. Każdy, kto ma 
swoją godność, jakąkolwiek godność bądź charyzmę, nawet 
jeśli się upokorzy, to nikt mu jej ani nie odbierze, ani też on 
sam jej nie straci. Wręcz przeciwnie, każde uniżenie jeszcze 
bardziej eksponuje godność dobrowolnie poddającego się 
uniżeniu. Szczególnie widać to na przykładzie przywłaszcze-
nia sobie cudzej władzy, bądź nawet dóbr materialnych. Je-
śli przywłaszczyłeś sobie coś bezprawnie, to boisz się utraty 
tego, co do ciebie przecież nie należało. I wtedy nie możesz 
zrozumieć także i słów dzisiejszego motta: „Pokorne przy-
wództwo burzy mury i buduje z miłością”. „Godność” by-
cia równym Bogu – godność pisana jako cudzysłów – była 
u Chrystusa nie przywłaszczona, ale naturalna i dlatego mógł 
On „ogołocić siebie samego”. Jak dalej tłumaczy św. Jan 
Chryzostom: „Syn Boży nie bał się zostać poniżej swej god-
ności, nie uważał Bóstwa za przywłaszczenie i nie bał się, 
że ktokolwiek odebrał Mu Jego naturę lub dostojeństwo. To 
dlatego i odłożył je, będąc przekonanym, że znów je przyjmie; 
ukrył je, nie myśląc, że w jakikolwiek sposób zostanie z tego 
powodu umniejszony”. 

Bracia i Siostry!
Jeśliby nie był to akt dobrowolny, nie był on również 

aktem pokornego samouniżenia, a tylko taki akt ma war-

tość i przynosi korzyść. Tylko w tym kontekście możemy 
skonfrontować równość Boga Ojca i Boga Syna oraz posłu-
szeństwo Syna względem Ojca, które z zasady zachodzi po-
między większym i mniejszym, a tutaj pomiędzy Równym 
i Równym. Bo On „poniżył samego siebie, stał się posłusz-
ny aż do śmierci, do śmierci na krzyżu” (Flp 2,8). Uczynił 
tak nie dlatego, że jest „mniejszym” Bogiem, ale dlatego, że 
jest Bogiem, Którego stać na coś, czego nie musiał, lecz co 
było konieczne w imię miłości do człowieka. W rezultacie 
„Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu Imię, ponad 
wszelkie imię, aby na Imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano 
tych, co na niebiosach, na ziemi i w otchłaniach, i żeby każ-
dy język wyznawał, że Panem jest Jezus Chrystus ku chwale 
Boga. Ojca” (Flp 2, 9-11). Na ile więc On był Wielkim, na 
tyle też mógł się upokorzyć. Miarą upokorzenia nie jest bo-
wiem „małość” kogokolwiek, lecz właśnie jego „wielkość”, 
w czym przoduje niedościgniony Jezus Chrystus. Nie prze-
szkodziła Mu nawet najbardziej przeklęta (Pwt 21,23) forma 
śmierci na krzyżu, aby pokonać ją i uczynić krzyż znakiem 
życia, a nie przekleństwa.

Drodzy Zgromadzeni! 
Przejdźmy teraz do naszych czasów i naszych życiowych 

trosk. Moglibyśmy zadawać nieskończoną liczbę retorycz-
nych pytań, czy aby w czymkolwiek jesteśmy w stanie po-
stąpić tak, jak postępował Chrystus. Zawsze jednak, kiedy 
spotykamy się w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, 
na pewno zadajemy sobie pytanie, czy jedność chrześcijan 
jest dzisiaj w ogóle osiągalna tutaj na ziemi. A może pytamy 
siebie samych: „Dlaczego Jezus Chrystus „nie został” jesz-
cze wysłuchany przez Swego Ojca, Którego przecież błagał 
w Modlitwie Arcykapłańskiej „aby byli jedno, jak i my jedno 
[jesteśmy]” (J, 17)? Czy będąc równym Ojcu Bogiem, mu-
siał Go w ogóle o to prosić i błagać w okropionej krwawym 
potem modlitwie? Przecież mógł to uczynić jednym swoim 
słowem. Jednak tak jak przy Wcieleniu pokonał szatana swo-
ją „niemocą”, stając się człowiekiem (św. Grzegorz z Nyssy), 
tak i tutaj prosi w modlitwie równego Sobie w Bóstwie Ojca, 
aby przejawić znów jako samoupokorzony wielką „pokorę 
w przywództwie”. W takim razie, dlaczego Bóg Ojciec nie 
dokona za nas wielkiego dzieła pojednania chrześcijan tu-
taj na ziemi? Jedno jest pewne w tym wszystkim. Nie stanie 
się to wtedy i w ten sposób, jak chcemy tego my – ludzie 
z deficytem pokornego myślenia. 

I tutaj nadchodzi czas na krótkie odniesienie do dzisiej-
szego czytania ewangelicznego. Matka synów Zebedeusza, 
i to w ich obecności, prosiła Jezusa: „Każ, by ci dwaj moi 
synowie zasiedli jeden po Twej prawicy i jeden po lewi-
cy w Królestwie Twoim” (Mt 20, 21). Czy taka prośba była 
w istocie czymś złym? Czy była czymś niestosownym? Czy 
w takim razie i nasza prośba o jedność chrześcijan jest czymś 
niestosownym? Odpowiedź Chrystusa rozwiewa wątpliwo-
ści: „Nie wiecie, o co prosicie”. I rzeczywiście, nie wiedzie-
li, bowiem prosili z perspektywy kogoś, kto uznawał siebie 
za godnego czci większej od innych i dlatego ośmielili się 
prosić o coś tak niebywałego, nie oczekując od Jezusa innej 
niż pozytywnej odpowiedzi. Motywem ich prośby – według 
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Chryzostoma – było pragnienie otrzymania Królestwa Boże-
go wcześniej, aniżeli dotknęłyby ich te cierpienia, przez które 
przeszedł ich Mistrz i Nauczyciel. Obawiając się ich, pewnie 
myśleli: „niech cierpią inni, my przecież jesteśmy uczniami 
Chrystusa i powinniśmy mieć swój udział po prawej lub le-
wej Jego stronie”. Obawiając się tylko Piotra, nie pozosta-
wiają Chrystusowi wyboru i zamiast zwrotu „Czy jest to 
możliwe?”, kierują do Niego prośbę w trybie rozkazującym: 
„Każ”, a nawet nie oni sami, ale wystawiają swoją matkę na 
tak bezpośrednią konfrontację z Jezusem. 

Zarówno Chrystusowa prawica, jak i Chrystusowa lewi-
ca, Moi Drodzy, nie są  dostępne, ani dla człowieka, ani też dla 
aniołów. Widząc, że uczniowie myślą „po ziemsku”, Chrystus 
nie wyśmiewa ich prymitywnej prośby, mimo że przebija się 
przez nią pycha i pragnienie pierwszeństwa. Wskazując na 
kielich, który On Sam będzie pił i na chrzest, którym zostanie 
ochrzczony, a więc na mękę na krzyżu, uzmysławia uczniom, 
że nawet jeśli skosztują i oni tego kielicha, i ochrzczą się tym 
chrztem, to i tak nie będzie to dostatecznie wystarczające, 
aby zasiąść po Jego prawej lub lewej stronie. Nie chciał ich 
jednak w niczym urazić, dlatego odpowiadał używając deli-
katnych, jednak nie pozbawionych szczerości, argumentów. 
Dlatego też odnosząc się do „dawania (komukolwiek) miej-
sca po Jego prawicy i lewicy”, znów pokornie Chrystus wy-
znaje „nie do mnie (to) należy”, bo „będą je mieli ci, którym 
zostało (to) przygotowane przez Ojca mego” (Mt 20, 23). 

Czy to, że nagroda oczekuje nie na wybrańców, ale na 
lepszych, czyni Boga bezsilnym? W żaden sposób tak nie 
jest, bo właśnie ukazuje bardziej sprawiedliwość Bożą niż 
Jego jednostronność względem wybranych. Nie zrozumiemy 
zatem ani wszechmocy, ani też pokornej „bezsilności” Bożej, 
jeśli nie poznamy Boga, Który jest Miłością. 

Czy tylko za to, że synowie Zebedeusza znaleźli się 
w gronie uczniów Chrystusa, powinni oni otrzymać pierw-

szeństwo w Królestwie Bożym? Na pewno nie! Po tym 
wszystkim następuje wielka nauka o prawdziwym pierw-
szeństwie, które realizuje się w służbie i dobrowolnym 
upokorzeniu, czego najdoskonalszym przykładem jest Sam 
Chrystus, mówiący: „Tak też Syn Człowieczy nie przyszedł, 
aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać duszę swoją jako 
okup za wielu” (Mt 20, 28)

Dzisiaj wiele mówimy o tym, że ekumenizm jest coraz 
trudniejszy i trudno kwestionować ten fakt. Błędem jest rów-
nież mówienie, że jesteśmy bliżej lub dalej od upragnionej 
jedności. Często chcemy ją zdobyć, rozważając nie o dro-
dze, która do niej prowadzi, ale zaczynając od tego, co ją ma 
ostatecznie przypieczętować, a więc Boskiej Eucharystii. Na 
pewno bardziej liczymy na własne siły niż na pomoc Bożą, 
o której mówił do nas dzisiaj 45 psalm. Pokorne myślenie 
postrzegamy w kategoriach kompromisu wiary w Chrystu-
sa, a nie w prawidłowym odczytaniu Jego zbawiennej nauki. 
Wszyscy pamiętamy Piotra, który chciał skorygować wolę 
Bożą i powstrzymać Chrystusa od wypicia wielkiego Kie-
licha cierpień na Krzyżu. Usłyszał on wtedy surowe słowa: 
„Odejdź ode mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie 
myślisz po Bożemu, ale po ludzku” (Mt 16, 23).

Zanim przystąpimy do wspólnej modlitwy, módlmy się 
indywidualnie, aby Bóg pomógł nam zjednoczyć się w niej. 
Nie na odwrót! Nie jest bowiem prawdą, że fakt posiadania 
jednego i tego samego tekstu Biblii, a więc i Ewangelii, jest 
gwarantem jedności. Jedność tkwi w Chrystusie i Jego na-
uczaniu, a nastąpi ona wtedy, gdy my przestaniemy o niej 
decydować tutaj na ziemi, okażemy sobie prawdziwą miłość 
chrześcijańską i w pokornym myśleniu, „nie przywłaszcza-
jąc tego, co do nas nie należy”, a więc kompetencji Boga, 
będziemy Go upraszać, aby oświecił nasze umysły i uka-
zał drogę powrotu do jedności z Chrystusem, w Bogu Ojcu 
i poprzez Ducha Świętego. Amen.          

abp Jerzy (Pańkowski)

Nasza wielkopostna podróżNasza wielkopostna podróż
„O Panie, kiedy zaczynamy ten święty okres Wielkiego 

Postu i kiedy staramy się odkryć Cię na nowo, pomóż nam 
uczynić miłymi Tobie modlitwy naszych serc, myśli naszych 
umysłów, słowa naszych ust i nasze codzienne działania. 
Pomóż nam szczerze walczyć o utrzymanie w tym okresie 
Świętego Postu poważnego pragnienia zbliżenia się do Cie-
bie i doświadczenia radości i nadziei Twojego Zmartwych-
wstania w nowy, wspaniały sposób”.

Jako prawosławni przygotowujemy się do wejścia w naj-
świętszy okres roku – Wielki Post. Dla każdego prawdziwego 
wierzącego ten okres to czas, w którym staramy się dołożyć 
dodatkowych starań w naszej duchowej walce i dyscyplinie. 
Oczywiście każdego dnia powinniśmy się modlić, czytać 
Biblię, starać się wzrastać duchowo, czynić dobre uczynki 
miłości i dawać światu wokół nas świadectwo o Chrystusie. 
Kościół jednak dobrze rozumie cykle życia i wie, że wszy-
scy mamy wzloty i upadki, czasy duchowej wyżyny – i du-

chowej pustyni. Dlatego daje nam konkretne przypomnienia 
w kalendarzu cerkiewnym, aby pomóc nam skupić się 
i skierować nasze życie na prostą i wąską ścieżkę, która pro-
wadzi do Królestwa Niebieskiego. Dlatego rok cerkiewny 
jest pełen postów poprzedzających święta, pełen przygoto-
wań do nich.

Czysty poniedziałek to wyjątkowy dzień, który wyznacza 
początek naszej wielkopostnej drogi; przez następne siedem 
tygodni Kościół będzie wzywać wszystkich chrześcijan, aby 
podjęli próbę i rozwijali swoje życie duchowe. Przygotowu-
jemy się do świętowania największego wydarzenia w historii 
świata. Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa 
było początkiem nowej nadziei i nowego życia dla całej ludz-
kości. Śmierć nie ma już ostatniego słowa w naszym życiu. 
Poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, nasza własna 
śmierć staje się już tylko bramą do wiecznego zjednoczenia 
z Bogiem.
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Wspomnienia o śp. ks. mitracieWspomnienia o śp. ks. mitracie
płk. w st. spocz. Sergiuszu Dziewiatowskimpłk. w st. spocz. Sergiuszu Dziewiatowskim

23 grudnia 2021 r., w godzinach wieczornych, odszedł do Pana ks. mitrat płk w st. spocz. Sergiusz 
Dziewiatowski. Znałem go 41 lat, od momentu, gdy przybyłem do diecezji łódzko-poznańskiej – wspomina 
ks. płk w st. spocz. Mikołaj Hajduczenia. 

Jednak aby naprawdę uczcić to wspaniałe święto Paschy, 
musimy się przygotować. A jak się przygotowujemy? Przede 
wszystkim musimy skupić się na sprawach duchowych. 
Świecki świat, w którym żyjemy, często dominuje nad na-
szym czasem, naszą uwagą i naszym życiem, przytłacza nas 
sprawami doczesnymi i materialnymi, tym, co jest tu i teraz. 
Ten święty okres zmusza nas do oderwania się od naszego 
„normalnego”, świeckiego stylu życia i przypomina nam, 
abyśmy skoncentrowali się na tym, co w życiu najważniejsze 
i kluczowe, na tym, co powinno stać się naszą nową normal-
nością.

Zaczynamy tę reorientację w kierunku Boga najpierw 
tworząc czas w naszych napiętych harmonogramach i robiąc 
miejsce, aby Duch Święty przyszedł i zamieszkał w nas. Nie 
jest to łatwe. Oznacza to, że musimy zmienić nasze typowe, 
napięte harmonogramy. Spowolnić tempo naszego życia 
i ograniczyć zwykłe formy rozrywki. Odłożyć telefony, 
pościć od mediów społecznościowych i na nowo oceniać 
wszystko, co zajmuje nasz czas. To świadome robienie miej-
sca w naszych kalendarzach, aby uczęszczać na więcej nabo-
żeństw wielkopostnych, czytać duchowe i budujące książki, 
uczestniczyć w duchowych rekolekcjach i poddawać się po-
zytywnym, świętym i pobożnym wpływom. Wielki Post to 
czas, kiedy nasze codzienne i tygodniowe życie powinno się 
zmienić.

W tym okresie zmian możemy spróbować stworzyć 
sposoby, dzięki którym będziemy mogli stale łączyć się 
z Bogiem. Tutaj post odgrywa centralną rolę. Kiedy pości-
my i jesteśmy głodni – lub gdy nie jemy pewnych pokarmów 
i pragniemy ich – pamiętamy, dlaczego pościmy i zwracamy 
naszą uwagę na Boga. W całej historii Kościoła nasi święci 
zawsze pokazywali nam, jak niezwykle ważnym narzędziem 
może być post, abyśmy stali się świadomi Boga. Dlaczego 
w tym roku nie miałbyś spróbować pościć poważniej niż 
w przeszłości?

Oczywiście post to tylko jeden aspekt naszej wielkopost-
nej podróży. Post ma wartość tylko wtedy, gdy towarzyszy 
mu modlitwa – zarówno osobista, jak i wspólnotowa poprzez 
nabożeństwa Kościoła. Przystąpienie do sakramentu spo-

wiedzi może być oczyszczającą i kluczową formą modlitwy 
w tym okresie. Czy możesz zobowiązać się, że będziesz 
uczestniczyć w jednym, dodatkowym nabożeństwie w tygo-
dniu w ciągu 40 dni Wielkiego Postu, a także pójść do spo-
wiedzi przed końcem postu?

A wielkopostny czas jest kompletny, gdy dokonujesz 
aktów miłosierdzia i miłości. Świadomie staraj się pomagać 
potrzebującym, przekazując datki, poświęcając swój czas 
i służąc innym w jakiś sposób. Pomyśl o czymś, co możesz 
zrobić dla innych. Jeśli to możliwe, odwiedź kogoś będącego 
w potrzebie. Wykonaj anonimowy akt miłości. Rób więcej 
niż zwykle.

Nie możemy zbliżyć się do Boga bez ducha przebacze-
nia. Dlatego niedziela poprzedzająca Wielki Post nazywana 
jest Niedzielą Przebaczenia. Zdaję sobie sprawę, że jest to 
jedna z największych przeszkód dla niektórych ludzi, a jed-
nak przebaczanie sobie nawzajem i poszukiwanie przeba-
czenia Bożego jest nieodzowne dla każdego, kto poważnie 
podąża ku naszemu Panu.

Modlę się, aby te następne tygodnie poprzedzające Pas-
chę były duchowo budujące dla każdego z nas i pomogły nam 
wszystkim zbliżyć się do naszego Pana, Jezusa Chrystusa 
– i do siebie nawzajem.

o. Luke A. Veronis
tłum. Gabriel Szymczak

Zapamiętałem go jako człowieka wyjątkowo życzliwe-
go, pełnego taktu i dyplomacji. Jedno z pierwszych spotkań 
z nim odbyło się przy okazji podwiezienia mnie, młodego 
wtedy księdza, jego samochodem z Krakowa do Sosnowca. 
Dojechawszy w nocy do miasta Sosnowiec, z którym był 
związany jako kapłan od samego początku do końca (była to 

pierwsza i ostatnia jego parafia), z dumą otworzył tamtejszą 
cerkiew i prezentował jej wyjątkowe piękno. 

Ksiądz Sergiusz był wieloletnim spowiednikiem diece-
zji łódzko-poznańskiej oraz osobistym ojcem duchowym śp. 
prof. Jerzego Nowosielskiego. W 1994 roku został powoła-
ny do służby w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Pol-
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skiego, gdzie pełnił funkcję dziekana Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego. Był to czas niezwykle trudny oraz niepewny 
dla pierwszych od czasu II wojny światowej kapelanów pra-
wosławnych w Polsce. Niezwykle cennymi w umacnianiu 
funkcjonowania struktur ordynariatu okazały się jego takt 
i dyplomacja. Pozyskiwał życzliwość, zrozumienie i przy-
chylność zarówno wśród wysokiej kadry dowódczej, jak 
i prostych żołnierzy. Wzbudzał ogromną sympatię i szacu-
nek. Cechowała go otwartość umysłu. Świadczą o tym jego 
przyjacielskie stosunki z wieloma byłymi oficerami, które 
zachowywał do swoich ostatnich dni. Pośrednio przełożyło 
się to również na sukces w ponownym odzyskaniu cerkwi  
pw. św. archanioła Michała w Ciechocinku oraz możliwość 
podjęcia prac remontowych. Ksiądz Sergiusz przez wiele lat 
wspierał mnie osobiście jako kapelana, a także proboszcza 
parafii wojskowej w Ciechocinku. Wielokrotnie odbywał tam 
kuracje w uzdrowisku i przy okazji odwiedzał Toruń. Zawsze 
znajdywał czas na serdeczną rozmowę, która stawała się 
umocnieniem najważniejszych wartości ludzkich i specyfiki 
posługi duszpasterskiej. Z wielkim zaciekawieniem słuchało 
się jego opowieści dotyczących życia cerkiewnego każdego 
szczebla. Był on bowiem spadkobiercą ducha kapłańskiego 
dawnych czasów, z racji wychowania w rodzinie wybitnego 
duchownego. Rozmowy z ks. Sergiuszem były zawsze nie-
zwykle ważne i motywujące. W jakiś sposób stanowiły one 
jednoczenie się dawnych czasów i współczesnych realiów. 

Były także kultywowaniem pamięci najlepszych wzorców 
Cerkwi prawosławnej oraz chęci podążania za nimi.

Pamiętam też jego rozmowy na poligonie z młodszymi 
kapelanami, kiedy cierpliwie tłumaczył, że w pierwszej ko-
lejności jesteśmy kapłanami, którzy nie powinni nic tracić 
ze swojej tożsamości duszpasterskiej. Kapelaństwo było dla 
niego możliwością niesienia Chrystusa  w strukturach woj-
ska, co było dodatkowym wyzwaniem duszpasterskim, wraz 
z całą swoją specyfiką. Jednak nigdy nie zapominał, że jest 
przede wszystkim kapłanem, mającym obowiązek świadec-
twa chrześcijańskiego wśród wszystkich napotkanych. Udo-
wadniał to swoim życiem. 

Wyrażam wdzięczność Panu Bogu, że spotkałem na 
swojej drodze życiowej ks. Sergiusza Dziewiatowskiego. 
Niech Bóg zachowa tego wyjątkowego kapłana w wiecznej 
pamięci!

Uroczystości pogrzebowe  odbyły się  w dniach 
26-27 grudnia 2021 r. w prawosławnej parafii w Sosnowcu. 
Rozpoczęły się one w niedzielę wieczorem nabożeństwem 
żałobnym (panichidą), a następnie kapłani czytali nad zmar-
łym św. Ewangelię, której głoszenie było jednym z podsta-
wowych obowiązków  kapłana. 

27 grudnia o godz. 10.00 rozpoczęła się Boska Liturgia, 
której przewodniczył biskup Atanazy, ordynariusz diecezji 
łódzko-poznańskiej wraz z 15 duchownymi. Na koniec Li-
turgii biskup Atanazy zwrócił się do uczestników uroczysto-
ści, mówiąc m.in. „Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych 
i dlatego dzisiejszy smutek ma charakter tylko ludzki. W wy-
miarze boskim jest to tylko czasowe rozstanie.” Przybliżył 
też postać zmarłego, mówiąc: „cechą, którą mogę określić 
zmarłego, była bez wątpienia pokora, obecna w każdej chwi-
li jego życia, zarówno w rozmowie jak i relacjach z drugim 
człowiekiem”. 

W imieniu Prawosławnego Ordynariusza Wojska Pol-
skiego arcybiskupa Jerzego, list kondolencyjny odczy-
tał kanclerz ordynariatu – ks. płk rez. Aleksy Andrejuk. 
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W dniach 23-24 listopada 2021 r. miało miejsce szkolenie połączone z odprawą prawosławnych 
kapelanów Wojsk Obrony Terytorialnej. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie zorganizowane dla 
kapelanów najmłodszego rodzaju sił zbrojnych. Na chwilę obecną w POWP powołanych jest 5 kapelanów, 
których pracę nadzoruje dziekan – ks. mjr Tomasz Paszko.

Odprawa i szkolenie kapelanów WOTOdprawa i szkolenie kapelanów WOT

„Ze smutkiem w sercu otrzymałem wiadomość o śmierci 
śp. ks. mitrata płk. w st. spocz. Sergiusza Dziewiatowskiego. 
Ojciec Sergiusz wywodził się z rodziny kapłańskiej i pozosta-
wił po sobie pokoleniowe kapłaństwo. To dzisiaj niezwykle 
rzadkie zjawisko i od zawsze wielki dar Boży. Nasza Cerkiew, 
w osobie ks. Sergiusza Dziewiatowskiego, żegna kapłana 
o wielkim sercu, głębokiej pokorze, rozsądku i mądrości. 
Ksiądz Sergiusz emanował spokojem, budził szacunek u każ-
dego, kto go spotykał, dawał godne świadectwo św. wiary pra-
wosławnej (...)” – podkreślił wojskowy ordynariusz. 

Obecni byli przedstawiciele rożnych Kościołów, religii, 
władz miejskich i wojewódzkich oraz służb mundurowych.

Ciało śp. ks. płk w st. spocz. Sergiusza Dziewiatowskie-
go spoczęło na prawosławnym cmentarzu w Sosnowcu.

ks. płk w st. spocz. Mikołaj Hajduczenia
*** 

Ksiądz mitrat płk w st. spocz. Sergiusz Dziewiatowski 
urodził się w 1946 roku w Ploskach w rodzinie ks. Antoniego 
i matuszki Walentyny Dziewiatowskich. W 1973 roku ukoń-
czył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie 
uzyskując tytuł magistra. 16 lipca 1978 roku z rąk Jego Eks-
celencji arcybiskupa łódzkiego i poznańskiego Jerzego otrzy-
mał święcenia diakońskie. 10 grudnia 1978 roku ponownie 
z rąk Jego Ekscelencji arcybiskupa Jerzego otrzymał świę-
cenia kapłańskie. Pierwszą i jedyną parafią ks. Sergiusza był 
Sosnowiec. Funkcję jej proboszcza pełnił do 2018 roku, kiedy 
przeszedł w stan spoczynku i mianowany został rezydentem 
sosnowieckiej parafii.  Od 1980 roku był zastępcą dziekana 
krakowskiego, zaś w 2004 roku został mianowany dziekanem 
okręgu krakowskiego diecezji łódzko-poznańskiej. W 1994 
roku został przyjęty w struktury Prawosławnego Ordynariatu 
Wojska Polskiego, gdzie w latach 1995-2004 pełnił obowiązki 
dziekana wojskowego okręgu pomorskiego. Za wierną służbę 
Cerkwi został nagrodzony m.in. mitrą oraz Orderem św. Marii 
Magdaleny. 

Pierwszy dzień szkolenia odbył się w siedzibie Prawo-
sławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Pierwszym punk-
tem programu było nabożeństwo przyzywające Łaskę Ducha 
Świętego przed rozpoczęciem wszelkiego dobrego dzie-
ła. Modlitwie przewodniczył kanclerz POWP – ks. mitrat 
płk rez. mgr Aleksy Andrejuk.

Następnie w sali konferencyjnej rozpoczęła się część 
szkoleniowa. Jako pierwszy głos zabrał arcybiskup Jerzy, 
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. W swoim słowie 
hierarcha przywitał zgromadzonych, podziękował ks. dzie-
kanowi za organizację przedsięwzięcia, po czym w sposób 

szczególny odniósł się do posługi kapelanów podczas trud-
nej sytuacji panującej na granicy z Białorusią. Część szkole-
niową przeprowadzili żołnierze Dowództwa Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Wykłady dotyczyły m.in. systemu szkolenia 
WOT, współczesnych zagrożeń i ogólnej sytuacji na świe-
cie, jak również bardzo aktualnych zagadnień do związanych 
z zagrożeniami w sferze cyberprzestrzeni.

Druga część tego dnia poświęcona była odprawie kapela-
nów, którą prowadził ks. mjr Tomasz Paszko. Podczas odpra-
wy poruszone zostały kwestie organizacji pracy kapelanów 
w poszczególnych brygadach oraz batalionach, z uwzględ-
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nieniem bardzo zróżnicowanego środowiska ich pracy. Po-
mimo tego, że prawosławni kapelani obecni są w WOT od 
zaledwie kilku miesięcy, odprawa była również możliwością 
podzielenia się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami 
oraz spostrzeżeniami.

Drugi dzień szkolenia odbył się w Zegrzu oraz na terenie 
strzelnicy w Kątach Węgierskich. Tego dnia odbyło się szko-
lenie taktyczne, szkolenie zawierające elementy ratownictwa 
pola walki oraz z udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. 

Przedsięwzięcie zakończyło się spotkaniem z Dowódcą 
Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. broni Wiesławem Kuku-
łą. Uczestnicy spotkali się z ogromną otwartością ze strony 
dowódcy, jak również mieli możliwość omówienia specyfiki 
pracy kapelanów prawosławnych na terenie poszczególnych 
batalionów.

ks. ppor. Karol Wilkiel

W dniach 16-17 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej hotelu Ibis Styles w Lublinie odbyło się uroczyste 
posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa lubelskiego, połączone z obchodami 
XXX-lecia powstania NSZZP.

Prawosławny Kapelan Policji odznaczony Prawosławny Kapelan Policji odznaczony 
Krzyżem Niepodległości z gwiazdą kl. IKrzyżem Niepodległości z gwiazdą kl. I

Była to okazja do podsumowania szerokiej działalno-
ści NSZZP Policji garnizonu lubelskiego. Miłym akcentem 
spotkania było uhonorowanie medalami wielu znamieni-
tych osób, reprezentujących Urząd Marszałkowski, Poli-
cję, jednostki samorządu terytorialnego oraz ludzi kultury 
i biznesu. 

Wśród odznaczonych znalazł się także ks. Marcin Go-
ścik, kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji. Został on 
odznaczony Krzyżem Niepodległości z gwiazdą klasy I za 
wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Poli-
cjantów, Medalem 100-lecia powstania Policji Państwowej 
za zasługi dla NSZZ Policjantów oraz Medalem 30-lecia 

powstania NSZZ Policjantów. Odznaczenie otrzymał wraz 
z wicemarszałkiem województwa lubelskiego, panem Seba-
stianem Trojakiem. Tym bardziej cieszy to wysokie wyróż-
nienie w tak zacnym gronie. 

Ks. Marcin Gościk jest kapelanem Komendy Wojewódz-
kiej Policji od 2010 roku, otacza swoją opieką prawosław-
nych funkcjonariuszy Policji, a także ściśle współpracuje 
z kadrą kierowniczą KWP w Lublinie, ze związkami zawo-
dowymi oraz jest w stałym kontakcie z komendantami Policji 
województwa lubelskiego. 

Krzyż Niepodległości jest odznaczeniem wręczanym 
w okresie trwania narodowych obchodów 100. Rocznicy 
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)Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 100. rocznicy 
powstania Policji Polskiej, za podejmowanie efektywnych 
działań na rzecz NSZZ i środowiska policyjnego, a także 
aktywną działalność związkową, zawodową i społeczną, 
budowanie wspólnoty i poczucia tożsamości narodowej 
oraz rozsławianie dobrego imienia Polski i Policji. 

Marta Łuksza 

14 lutego 1942 r., z rozkazu Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego, istniejący 
dotychczas Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) został przemianowany na Armię Krajową (AK).

Centralne obchody z okazji 80. rocznicy Centralne obchody z okazji 80. rocznicy 
powstania Armii Krajowejpowstania Armii Krajowej

Rozkaz posiadał następującą treść: „Znoszę dla użyt-
ku zewnętrznego nazwę Związek Walki Zbrojnej. Wszyscy 
żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią 
Armię Krajową, podległą Panu Generałowi (gen. bryg. 
Stefanowi Roweckiemu „Grotowi”) jako jej dowódcy”. 
Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością 
scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych 
i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie. Utworzo-
na przed 80 laty AK jest uważana za największe i najlepiej 
zorganizowane podziemne wojsko, działające w okupowa-
nej Europie.

W niedzielę, 13 lutego br., w ramach obchodów 80. rocz-
nicy powstania Armii Krajowej, w Warszawie odbyły się 
centralne uroczystości, w których udział wzięli m. in. szef 
MON, kadra dowódcza Sił Zbrojnych RP, przedstawiciele 
władz państwowych, weterani Armii Krajowej oraz środowi-
ska kombatanckie, wojsko i harcerze.

O godzinie 10.00 odprawiona została msza święta w Ka-
tedrze Polowej Wojska Polskiego. Msza odbyła się w intencji 
poległych, zmarłych oraz żyjących żołnierzy Związku Walki 
Zbrojnej i Armii Krajowej.

Następnie o godzinie 12.00 na Placu Marszałka Piłsud-
skiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbył się uro-
czysty Apel Pamięci.

Podczas uroczystości na. Pl. Piłsudskiego  przewod-
niczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych sędzia Bogusław Nizieński odczytał „Przesłanie 
Żołnierzy Armii Krajowej do młodego pokolenia Polaków”. 
Przesłanie zostało przekazane przedstawicielom młodego 
pokolenia, żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom 
Policji i Straży Granicznej oraz harcerzom.

Wręczone zostały także akty nadania symboliki wojsko-
wej jednostkom Wojsk Obrony Terytorialnej dziedziczącym 
tradycje Armii Krajowej. Otrzymały je 16 Dolnośląska Bry-
gada Obrony Terytorialnej oraz 32 Batalion Lekkiej Piechoty 
z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Po uroczystym Apelu Pamięci i przemówieniach oko-
licznościowych został złożony wieniec przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza. 

Uroczystości na pl. Piłsudskiego zakończyły się odśpie-
waniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz de-
filadą pododdziałów.
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12 lutego br., w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, biskup Wiesław Lechowicz w obecności kolegium 
konsulatorów ordynariatu polowego podpisał protokół kanonicznego objęcia ordynariatu.

Ingres Biskupa Polowego Wojska PolskiegoIngres Biskupa Polowego Wojska Polskiego

W centralnych uroczystościach z okazji 80. rocznicy 
przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową 
uczestniczył ks. mjr Tomasz Paszko, reprezentujący Prawo-
sławnego Ordynariusza Wojskowego.

***
Ministerstwo Obrony Narodowej komunikuje, iż od 

11 lutego na Krakowskim Przedmieściu 64  prezentowana  
jest wystawa „Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemne-
go”. Ekspozycję plenerową na temat historii Armii Krajo-
wej będzie można oglądać od 13 lutego przed budynkiem 
Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Obchodom towarzyszy również internetowa akcja 
„Z  miłości do Ojczyzny”. Przybliża ona młodemu pokoleniu 
motywacje do walki i życiowe przesłania żyjących bohate-
rów Armii Krajowej.

ks. mjr Tomasz Paszko
[na podst.: www.wojsko-polskie.pl]

W drzwiach katedry bp. Wiesława Lechowicza powita-
li dziekan kapituły katedralnej ks. płk SG Zbigniew Kępa 
i administrator katedry polowej ks. kpt Mateusz Korpak. 
Następnie do świątyni wprowadzony został sztandar Wojska 
Polskiego i odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Ksiądz 
płk Bogdan Radziszewski, wikariusz generalny biskupa po-
lowego powitał nowego biskupa polowego oraz wszystkich 
zebranych. Odczytana została bulla nominacyjna. Biskup 
Lechowicz został wprowadzony na katedrę biskupów po-
lowych. 

W homilii bp Lechowicz powiedział, że przekracza próg 
katedry polowej Wojska Polskiego „w imię Jezusa Chrystusa, 
Dobrego Pasterza”. Dodał, że obraz Dobrego Pasterza i sło-
wa „Do końca ich umiłował” (J 13,1) towarzyszą mu od po-
czątku biskupiej posługi. Zwracając się do żołnierzy i funk-
cjonariuszy podkreślił, że podejmuje posługę z szacunkiem 
i uznaniem dla ich odpowiedzialnej służby. 

Eucharystię koncelebrowało licznego grono arcybisku-
pów, biskupów, kapelanów i kapłanów z archidiecezji war-
szawskiej i diecezji tarnowskiej. W ingresie wzięli udział 
m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, Pry-
mas Polski abp Wojciech Polak oraz przewodniczący KEP 
abp Stanisław Gądecki. Obecni byli dwaj poprzedni biskupi 
polowi abp Józef Guzdek, metropolita białostocki oraz eme-
rytowany metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, 
a także ordynariusze wojskowi z Kościoła prawosławnego 
i Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Po błogosławieństwie bp Wiesław Lechowicz udał się 
na Plac Krasińskich, gdzie zgodnie z ceremoniałem wojsko-
wym przyjął meldunek w towarzystwie gen. bryg. Tomasza 

Dominikowskiego, dowódcy Garnizonu Warszawa, oddał 
hołd sztandarowi Wojska Polskiego i złożył wiązankę kwia-
tów pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego.

Podczas ostatniej części uroczystego ingresu biskupa 
polowego, JE arcybiskup Jerzy (Pańkowski), Prawosławny 
Ordynariusz Wojskowy osobiście pogratulował biskupowi 
Wiesławowi Lechowskiemu, dołączając bratniemu ordyna-
riuszowi wojskowemu życzenia oraz błogosławieństwo Wa-
lecznej Hetmanki w postaci ikony Matki Bożej.

ks. ppłk Łukasz Godun
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Akceptacja Bożej woliAkceptacja Bożej woli

Nie bójmy się, gdy cud, o który prosiliśmy, opóźnia się. 
Tak może być nawet lepiej. Pewne jest, że Bóg zna nasz stan 
znacznie lepiej niż my. Bóg jest po naszej stronie i cuda są dla 
nas, ale to nie my wyznaczamy Jego obecność i Jego interwen-
cję. Obecność Boga jest często odczuwana w naszym życiu na 
wiele różnych sposobów, wcale nie jako ogłuszający i fantasma-
goryczny przejaw. Czym jest niewyrażalny spokój wewnętrzny, 
wyjątkowe i poruszające poczucie skruchy, głębokie poczucie 
grzeszności, jeśli nie znakiem pogodnej obecności Boga w na-
szym życiu? 

Bóg nie jest dostarczycielem zdrowia, długowieczności i po-
myślności, a tym bardziej ziemskiej nieśmiertelności, ale szafa-
rzem niebiańskich darów i łask, zbawienia naszej nieśmiertelnej 
duszy. To wielka tajemnica, która kryje się w głębi prawosławne-
go życia duchowego: że wierni mogą doświadczyć w głębi duszy 
słodyczy, piękna i spokoju życia wiecznego, pomimo wielu prze-
ciwności zewnętrznych. 

Ważne jest, abyśmy wszyscy natychmiast się obudzili i usta-
nowili inne priorytety w naszym życiu. Jak mówi Chrystus, po-
winniśmy szukać Królestwa Niebieskiego, a potem dodać całą 
resztę. Ci, którzy nie mają poważnych dolegliwości cielesnych, 
mogą nadal cierpieć na poważniejsze dolegliwości duchowe: du-
chową niezdolność, duchową ślepotę, zatwardziałość serca i tak 
dalej.

Chcemy Boga, który jest uległy, posłuszny, hojny w darach, którego trzymamy w dłoni, abyśmy mogli żyć 
dobrze i szczęśliwie, a wtedy będziemy Mu dziękować i wychwalać Go. Nie pozwalamy Mu zsyłać nam prób 
dla naszego zbudowania, aby nas surowo upominać, aby zapobiec popełnianiu błędów. Chcemy mieć kontrolę 
nad naszym życiem, abyśmy mogli robić to, co lubimy. Kiedy wszystko układa się tak, jak chcemy, mówimy, jak 
dobry jest Bóg; ale kiedy coś idzie nie tak, nie tylko znajdujemy w Nim winę - wręcz nie chcemy mieć z Nim nic 
wspólnego. Uważamy, że jest szorstki, przerażający, surowy i nieubłagany.

Nie ma bizantyjskiej ikony Boga uśmiechniętego; On patrzy ci prosto w oczy, z całkowitą szczerością 
i zrozumieniem. Bez śladu litości, zemsty, groźby, przerażenia, strachu czy przymusu. Mamy zdumiewającego, 
wyjątkowego, cudownego Boga, który nas zaskakuje, porusza, wstrząsa nami i szokuje, aby nas przemienić. 
Powinniśmy pozwolić Mu mówić i wskazywać nam, czego On chce – a nie czekać na to, co my chcemy usłyszeć.

Tylko jeśli zdołamy zaakceptować wolę Bożą, uwolnimy się od niezliczonych niegodziwych myśli, które nas 
obciążają i wyczerpują. Trzeba przyznać, że przyjęcie woli Bożej wcale nie jest łatwe, a czasem może wydawać 
się nawet niezrozumiałe, zwłaszcza dla osób pozbawionych pokory.

Jeśli wierni z Bożą pomocą nie pozwalają sobie stać się zwyciężonymi, nie ulegają rozczarowaniu, izolacji 
i melancholii, to mogą żyć wzmocnieni, bogaci w łaskę Ducha Świętego. Pokorni bólem mogą doświadczyć 
wielkiej radości z obecności Boga w swoim życiu, wiedząc, że wyłącznym celem tego życia nie jest cieszenie 
się dobrym czasem, zdrowiem czy długowiecznością, ale autentycznym połączeniem z Bogiem, czyli życiem 
w Chrystusie.

starzec Mojżesz Atoski
tłum. Gabriel Szymczak
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Wojewódzkie obchody Wojewódzkie obchody 
Dnia Krajowej Administracji SkarbowejDnia Krajowej Administracji Skarbowej

Nabożeństwo odbyło się w ramach wojewódzkich ob-
chodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. 

W nabożeństwie wzięli udział: dyrekcja, kierownictwo, 
kapelani i funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administra-
cji Skarbowej, przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej  
w Białymstoku, Urzędów Skarbowych województwa podla-
skiego i Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białym-
stoku.

Uroczystościom towarzyszył poczet sztandarowy Izby 
Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Krajowa Administracja Skarbowa zapewnia bezpieczeń-
stwo finansom państwa i zwalcza przestępczość podatkowo-
-celną.

ks. Piotr Augustyńczuk, kapelan KAS

W ostatnim kwartale 2021 roku, w dniu święta patrona celników św. apostoła i ewangelisty Mateusza, 
w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach odprawione zostało nabożeństwo w intencji 
pracowników i funkcjonariuszy podlaskiej KAS przez kapelana tej formacji.
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W niedzielę, 5 grudnia 2021 r., na placu apelowym 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
odbyła się ceremonia wręczenia Chorągwi Wojska Polskiego oraz uroczysta przysięga wojskowa, połączona 
z promocją podoficerską absolwentów kursu „SONDA”.

Przysięga, promocja i wręczenie Chorągwi WP Przysięga, promocja i wręczenie Chorągwi WP 
dla 2 LBOTdla 2 LBOT

W uroczystości, z ramienia Dowództwa Wojsk Obro-
ny Terytorialnej, wziął udział zastępca dowódcy WOT gen. 
bryg. Maciej Klisz. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili: 
Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka, Wicemarszałek Woje-
wództwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, dowódcy 
batalionów 2 LBOT, przedstawiciele: władz samorządowych, 
innych rodzajów wojsk, służb mundurowych oraz  żołnierze 
wraz ze swoimi rodzinami.

Prawosławny dekanat WOT reprezentował ks. ppor. 
Karol Wilkiel.

Uroczystość rozpoczęła się od nadania lubelskiej bryga-
dzie OT – Chorągwi Wojska Polskiego. Dowódcy 2 LBOT 
płk. Tadeuszowi Nastarowiczowi przekazał ją zastępca do-
wódcy WOT gen. bryg. Maciej Klisz. Chorągiew Wojska 
Polskiego wprowadzono w wojsku na podstawie rozporzą-
dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2020 
r. W myśl rozporządzenia może być ona używana podczas 
m.in.: uroczystych obchodów świąt narodowych, państwo-
wych i wojskowych, czy też uroczystości o charakterze pa-
triotycznym oraz religijnym.
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Kolejnym punktem programu uroczystości była przysię-
ga wojskowa. Słowa roty przysięgi wypowiedziało 35 żołnie-
rzy – ochotników z województwa lubelskiego. 

Następnie odbyła się promocja na pierwszy stopień pod-
oficerski absolwentów 7. edycji kursu „Sonda”. Mianowa-
nych na stopień kaprala zostało 18 żołnierzy. 

Błogosławieństwa zarówno żołnierzom, którzy złożyli 
przysięgę, jak również nowo promowanym udzielili: w imie-
niu Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego ks. ppor. 

Karol Wilkiel – kapelan 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Za-
mościu oraz ks. prał. ppłk dr Witold Mach – proboszcz rzym-
skokatolickiej parafii cywilno-wojskowej pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Lublinie. 

Na zakończenie uroczystości gen. bryg. Maciej Klisz 
odczytał list Ministra Obrony Narodowej, skierowany do 
nowych żołnierzy 2 LBOT. Następnie głos zabrał Wojewoda 
Lubelski – Lech Sprawka.

ks. ppor. Karol Wilkiel

W sobotę, 29 stycznia br., odbyła się pierwsza w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy 8 Kujawsko-
-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wydarzenie miało szczególny charakter.

Wizyta duszpasterska w batalionie w NiskuWizyta duszpasterska w batalionie w Nisku

Przysięga WOT we WłocławkuPrzysięga WOT we Włocławku

16 grudnia br. miało miejsce spotkanie robocze ka-
pelana 31 Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie 
ks. ppor. Marcina Chyla z dowódcą 32 Batalionu Lekkiej Pie-
choty w Nisku ppłk. Tomaszem Januszem.

Na początku spotkania duchowny podarował pamiątko-
wą ikonę Jezusa Chrystusa z życzeniami błogosławieństwa 
Bożego. Rozmowy przebiegły w miłej atmosferze. Poru-
szono kwestie zbliżających się kolejnych powołań żołnierzy 
wraz z zapowiadającymi się przysięgami. Podczas spotkania 
obecny był także kapelan rzymskokatolicki 32 Batalionu 
Lekkiej Piechoty ks. ppor. Jerzy Skimina.

3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej składa 
się z sześciu Batalionów Lekkiej Piechoty: Rzeszów, Nisko, 
Dębica, Jarosław, Sanok oraz Przemyśl.

ks. ppor. Marcin Chyl fo
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Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych 

i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnie-
rza. Jest aktem ślubowania, będącym jednocześnie wyrazem 
najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Pol-
skiego.

Składający przysięgę Terytorialsi odbyli wcześniej 
16-dniowe szkolenie podstawowe, w trakcie którego pozna-
li podstawy regulaminów, taktyki, szkolenia strzeleckiego, 
a nabyte umiejętności sprawdzili podczas pętli taktycznej.

Uroczystość była finałem szkolenia podstawowego – 
tzw. „szesnastki”, w ramach programu realizowanego we 
wszystkich województwach „Ferie z WOT”, dedykowanego 
przede wszystkim pełnoletnim uczniom szkół średnich oraz 
nauczycielom.

Na placu przed Halą Mistrzów we Włocławku słowa 
roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 55 ochotników 
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Duchowe wsparcie funkcjonariuszy Policji Duchowe wsparcie funkcjonariuszy Policji 
pełniących służbę na granicypełniących służbę na granicy

z województwa kujawsko-pomorskiego, stając się żołnierza-
mi WOT. Towarzyszyli im uczestnicy szkolenia wyrównaw-
czego, wstępujący w szeregi brygady. 

Ważnym punktem apelu była także promocja żołnie-
rzy na pierwszy stopień podoficerski, zakończona aktem 
ślubowania.

Przysięgających żołnierzy pobłogosławił dziekan Wojsk 
Obrony Terytorialnej ks. mjr Tomasz Paszko. 

Uroczystość miała szczególne znaczenie, gdyż była sym-
bolicznym początkiem tworzenia nowego batalionu, który 
będzie stacjonował we Włocławku. Była to pierwsza przysię-
ga żołnierzy od wielu lat  we Włocławku. Ten fakt w swoich 
słowach mocno podkreślił dowódca brygady płk Krzysztof 
Stańczyk, który powiedział: „Wojsko wraca do Włocław-
ka. To odpowiedź na zaangażowanie lokalnej społeczności, 
władz miasta i parlamentarzystów. Zapewniam, że brygada 
ma potencjał, który może służyć lokalnej społeczności. Je-
stem przekonany, że służba w naszej brygadzie przynosi żoł-
nierzom spełnienie i satysfakcję”. 

Wydarzeniu towarzyszyły stoiska związane z militariami 
i promujące służby mundurowe.

W województwie kujawsko-pomorskim rozlokowane są 
trzy Bataliony Lekkiej Piechoty: w Toruniu, Inowrocławiu 
oraz Grudziądzu. Obecnie brygada liczy już ponad 1800 żoł-
nierzy terytorialnej służby wojskowej.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczno-
ści. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w for-
mie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywioło-
wych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach 
kryzysowych. Formacja aktywnie wspiera walkę państwa 
z pandemią koronawirusa. Każdego dnia żołnierze WOT 
wraz z żołnierzami wojsk operacyjnych wspierają szpitale 
i placówki medyczne, pobierają wymazy, pomagają senio-
rom i kombatantom oraz wspierają organizacje pozarządowe 
i samorządy.

ks. mjr Tomasz Paszko
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Od kilku miesięcy sytuacja na granicy Państwa Polskie-
go, jak też Unii Europejskiej wymaga dodatkowego wsparcia 
funkcjonariuszy Policji. Policjanci wspólnie z funkcjonariu-
szami Straży Granicznej oraz żołnierzami Wojska Polskiego 
starają się zapewnić bezpieczeństwo i spokój mieszkańcom 
naszego kraju oraz przeciwdziałać takim zjawiskom jak nie-
legalny handel ludźmi, kiedy dobro i szacunek do drugiego 
człowieka są absolutnie nierespektowane. Do wsparcia punk-
tów kontrolnych wzdłuż granicy Państwa Polskiego zostali 
zaangażowani policjanci z całej Polski. Nie zważając na porę 
roku, bez względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, 
stoją na posterunkach wypełniając słowa roty ślubowania: 
…służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytu-
cją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bez-
pieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem 
życia…

Jak nielekka to służba mogli się przekonać kapelani Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – ks. Marcin Gościk 
oraz ks. Bogdan Zagórski, którzy wraz z Przewodniczącym 
NSZZP w Lublinie – asp. sztab. Arturem Garbaczem odwie-
dzali policjantów pełniących służbę wzdłuż granicy polsko-
-białoruskiej na terenie województwa  lubelskiego. 

Podczas spotkań rozmawiali z policjantami pełniącymi 
służbę, wsłuchiwali się w ich potrzeby, przyjęli drobne uwagi 
oraz ciepłe słowa na temat aktualnej organizacji ich służby.  
Rozdawali także m.in. batony energetyczne, które w ilości 
1000 sztuk zostały przekazane policjantom dzięki wsparciu 
Zarządu Wojewódzkiego NSZZP. 
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W dniach 3-5 stycznia br. odbyły się szkolenia z zasad  etyki zawodowej funkcjonariusza Straży 
Granicznej. Kursy odbyły się w ramach szkoleń dla nowo przyjętych funkcjonariuszy, przed rozpoczęciem 
przez nich docelowego szkolenia podstawowego w ośrodkach szkoleń SG. 

Szkolenie z etyki normatywnej Szkolenie z etyki normatywnej 
Funkcjonariusza Straży Granicznej w NOSG i NwOSGFunkcjonariusza Straży Granicznej w NOSG i NwOSG

Wyjątkowo trudny czas służby to okres świąteczno-no-
woroczny. Jest to szczególny okres, gdy rodziny w swoich 
domach zasiadają wspólnie do świątecznego stołu. Policjanci 
pełniący służbę kilkaset kilometrów od swoich domów mu-
sieli spędzić święta oraz Nowy Rok z rodziną policyjną, przy 
wsparciu duszpasterzy.

Warto wspomnieć, że wśród pełniących służbę na tere-
nach przygranicznych funkcjonariuszy byli policjanci m.in. 
z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, dolnoślą-
skiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego. 
Policjanci podziękowali za odwiedziny, wsparcie i poprosili 
o kolejne spotkania, które – jak sami przyznali – dodają im 
sił i otuchy. 

Należy podkreślić, iż nie jest to jednorazowa akcja, gdyż 
policjanci z odległych garnizonów utrzymują stały kontakt 
z prawosławnym kapelanem Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Lublinie – ks. Marcinem Gościkiem, który chętnie nawią-
zuje współpracę z kolejnymi kontyngentami rotacyjnie przy-
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bywającymi na Lubelszczyznę i stara się sprostać różnego 
rodzaju potrzebom oraz problemom pełniących służbę funk-
cjonariuszy Policji. 

ks. Marcin Gościk 

Nowo wcieleni w szeregi SG funkcjonariusze mieli moż-
liwość spotkania z kapelanem.  Dane im było odbyć rozmo-
wy indywidualne z kapelanem, a także wysłuchać wykładów 
dotyczących ich nowego powołania i  nowych wyzwań ży-
ciowych w strukturach Formacji SG. Młode pokolenie, które 
zadecydowało w swoim życiu wziąć na siebie jarzmo ciężaru 
obrony swojej Ojczyzny i jej granic, zderzyło się  niewątpli-
wie z bardzo trudną sytuacją na arenie polityczno-kulturowej 
wydarzeń dzisiejszego świata. Globalizacja, sekularyzacja 
i współczesne trendy różnego rodzaju środowisk, skupisk 
ludzkich, chcą dyktować swoje „prawdy”, „wartości”, wy-
mierzać swoją „sprawiedliwość” nie do końca odpowiada-
jącą obiektywnemu prawu moralnemu każdego żyjącego na 
ziemi człowieka. Ta trudna sytuacja niesie nowe wyzwania 
dla tych, którzy stoją na straży prawa i prawd rozpatrywa-
nych w kategorii państwowości i poczucia duchowo-moral-
nego, indywidualnie rozpatrywanego w stosunku do wyzna-
wania swoich wartości. Prelekcje dla młodych uczestników 
szkoleń etyczno-moralnych posłużyły konfrontacji na płasz-
czyźnie teoretycznej ze współczesnymi wyzwaniami, jakim 
przyjdzie stawić im czoła za niedługi czas w codziennym ży-
ciu służbowym. Rozmowy przyniosły wyjaśnienie pewnych 
dylematów natury moralno-psychologicznej córkom i synom 
naszej Ojczyzny, którzy niekiedy „bombardowani” wielością 
informacji, często tendencyjnych, nie potrafią obiektywnie 
i rozsądnie przybrać stosowną, pozytywną postawę. Wzmoc-

nienie naszych granic to nie tylko oręż i moc w uzbrojeniu, 
ale przede wszystkim oręż tarczy duchowej, morale i hart du-
cha w przekonaniu walki o prawdę – to krystalizuje i scala 
w jedność działania, myśli i posłuszeństwo.

ks. ppłk SG Adam Weremijewicz
Dziekan Straży Granicznej 
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Żołnierze 14 BLPŻołnierze 14 BLP
z wizytą w Warsztacie Terapii Zajęciowejz wizytą w Warsztacie Terapii Zajęciowej

3 lutego br. żołnierze 14 Batalionu Lekkiej Piechoty gościli z wizytą w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Siemiatyczach. Spotkanie odbyło się na zaproszenie zarówno personelu, jak i uczestników 
zajęć w placówce.

W niedzielę, 6 lutego br., odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej.

Przysięga w 1 PBOTPrzysięga w 1 PBOT

Sam Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu 
dziennego, czynną od poniedziałku do piątku dla osób, któ-
re ukończyły 18 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarko-
wany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do 
uczestnictwa w terapii zajęciowej. Placówka jest prowadzo-
na przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek.

W spotkaniu wzięli udział hajnowscy Terytorialsi wraz 
ze swoim prawosławnym kapelanem – ks. ppor. Pawłem Fi-
linowiczem.

Podczas spotkania żołnierze zaprezentowali uczestnikom 
warsztatu sprzęt wojskowy, wyposażenie bojowe żołnierzy 
a także sprzęt z zakresu ratownictwa pola walki. Oprócz 
prezentacji żołnierze opowiadali o swoich zadaniach, wy-
szkoleniu oraz wojskowej pasji. Wiele pytań dotyczyło pro-
cesu rekrutacji do WOT.

Pytania były także kierowane do ks. Pawła i dotyczyły 
posługi kapelana wojskowego, jego zadań i obowiązków.

W trakcie wizyty uczestnicy mogli zapoznać się bliżej 
ze sprzętem, przymierzając beret, hełm, gogle czy nokto-
wizor.

Na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdję-
cie, po czym miała miejsce agapé przy wspólnym stole. 

ks. ppor. Paweł Filinowicz 

Przysięga wojskowa była ostatnim etapem szkolenia 
podstawowego, realizowanego w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Ferie z WOT”. W jego wyniku szeregi 1 Podlaskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej powiększyły się o ponad 
90 żołnierzy. Ponad 70 z nich 6 lutego złożyło przysięgę. Po-
zostali są żołnierzami rezerwy, którzy ukończyli szkolenie 
wyrównawcze.

Podczas uroczystości odbyło się także ślubowanie pod-
oficerów OT, którzy ukończyli kurs SONDA. SONDA to 
akronim od nazwy Szkoła Niższych Dowódców Armii Kra-
jowej, powstałej w 1944 roku. Celem tego kursu jest za-
gospodarowanie potencjału żołnierzy OT oraz pozyskanie 
i odpowiednie wyszkolenie kadry podoficerskiej WOT.

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego reprezento-
wał kapelan 11 batalionu w Białymstoku ks. ppor. Łukasz 
Ławreszuk.

ks. ppor. Łukasz Ławreszuk fo
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7 lutego br., w siedzibie 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej miało miejsce spotkanie 
zapoznawczo-robocze dowódcy wojsk OT w Rzeszowie płk. Michała Małyska z prawosławnym kapelanem 
31 Batalionu Lekkiej Piechoty ks. ppor. Marcinem Chylem. 

Spotkanie zapoznawczo-robocze Spotkanie zapoznawczo-robocze 
z dowódcą 3 PBOT w Rzeszowiez dowódcą 3 PBOT w Rzeszowie

W trakcie spotkania omówiono szereg kwestii istot-
nych dla przyszłej współpracy. Ksiądz Marcin Chyl zaak-
centował obecność żołnierzy wyznania prawosławnego  
w całej brygadzie, wyszczególniając bataliony umiejscowione 
w południowej części województwa podkarpackiego, ale nie 
tylko. Poruszono kwestię koniecznej obecności prawosław-
nego kapelana na oficjalnych uroczystościach, wskazując 

m.in. przyszłe przysięgi żołnierzy oddziałów terytorialnych. 
Dowódca z zadowoleniem odniósł się do kwestii organizacji 
w nadchodzącym roku pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę 
w związku z uroczystościami święta Przemienienia Pańskie-
go. Ocenił pomysł jako kreatywną i potrzebną ideę, solid-
nie budującą duchowe i moralne postawy żołnierskie, dają-
cą możliwość integracji wszystkich rodzajów sił zbrojnych 
i mundurowych w jednym, szczególnym miejscu.

Z okazji spotkania duchowny przekazał pozdrowienia od 
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego JE abp. Jerzego. 
Wręczył również wydany staraniami POWP kalendarz na 
rok 2022, ukazujący obiekty sakralne Prawosławnej Diecezji 
Wrocławsko-Szczecińskiej. 

Pułkownik Małyska przekazał kapelanowi prywatny 
„coin” dowódcy, który ma szczególne znaczenie. Jedna 

z historii mówi, że coiny pojawiły się podczas pierwszej 
wojny światowej. Jeden z pilotów polecił wybić serię monet 
z brązu, platerowanych złotem, a następnie rozdał je swoim 
kolegom z oddziału. Jeden z nich został później zestrzelo-
ny przez Niemców, inny zaś uciekł z obozu dla więźniów 
wojennych i przekradł się na stronę sojuszniczej Francji. 
Francuscy żołnierze nie chcieli uwierzyć w jego historię 
i kazali go rozstrzelać. Na chwilę przed egzekucją pilot wy-
jął coina i tym udowodnił, że nie jest niemieckim szpiegiem. 
Prawdopodobnie od tamtego czasu narodziła się tradycja 
przyznawania tych unikatowych, ni to monet, ni to medali. 
Coin odzwierciedla w sobie wszystkie tak ważne dla żoł-
nierzy ideały, często niestety zapominane na co dzień przez 
cywili, którymi są: braterstwo, szacunek i przyjaźń. Coin 
sam w sobie to nie jest zwykła, bezwartościowa blaszka, 
ładnie malowany kawałek metalu. Liczy się to, co z coinem 
jest związane, można powiedzieć – to, co za nim stoi, jaką 
historię, jakie wydarzenie odzwierciedla, jakie bohaterstwo 
i ludzi, którzy też za nim się kryją. W chwili, gdy ktoś 
wręcza komuś coina, dziękując mu czy to za pracę, czy za 
wspólne przeżycia, czy również z okazji spotkania, jest to 
wówczas bardzo budujące, a sama atmosfera jest w tym mo-
mencie niezwykle podniosła. 

W części spotkania uczestniczył kpt. Witold Sura, rzecz-
nik prasowy 3PBOT.

ks. ppor. Marcin Chyl 
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Rozwiązać problemy świataRozwiązać problemy świata
Czytanie ze Świętej Ewangelii wg 

św. Jana (1, 29-34) 
To wielka pokusa, aby zobaczyć 

otaczający nas świat i próbować go 
naprawić. Widzimy kłopoty, próby, 
cierpienia i próbujemy zastosować 
naszą ludzką logikę w produktywny 
sposób, aby rozwiązać jak najwięcej 
problemów. Inżynierowie starają się 
budować lepsze urządzenia. Badacze 
i lekarze próbują znaleźć lekarstwa. 
Politycy piszą nowe prawa. Niektó-
rzy ludzie ciężko pracują, aby uczynić 
swój świat lepszym miejscem. Z pew-
nością nie ma w tym nic złego. Jed-
nak kiedy czytamy Biblię, zostajemy 
zmuszeni do nowego sposobu myśle-
nia. Musimy zaakceptować coś, czego 
intuicyjnie na początku nie dostrzega-
my lub nie rozumiemy. To właśnie ta 
świadomość tworzy zmianę paradyg-
matu i pozwala nam spojrzeć na świat 
świeżymi oczami. 

Święty Jan Chrzciciel otwiera 
nam oczy i zmienia naszą rzeczywi-
stość jednym zdaniem: „Oto Baranek 
Boży, który bierze grzechy świata.” 
W rzeczywistości mówi nam to tak 
wiele o Janie, o naszym Panu Jezusie 
Chrystusie i o świecie. Jan Chrzciciel 
był wielkim prorokiem. Miał bezpo-
średni kontakt z Bogiem i wypowiadał 
słowa przestrogi, wzywał do zmiany 
i przygotowania się wszystkich ludzi, 
którzy do niego przychodzili. Znał 
problemy otaczającego go świata – 
i w większości te problemy tak na-
prawdę nie zmieniły się od dwóch 
tysięcy lat. Ludzie wciąż chorują, nie-
którzy są zadłużeni, niektórzy mają 
problemy rodzinne czy cierpią głód, 
a jeszcze inni cierpią z powodu nie-
sprawiedliwości. Ale Jan przecho-
dzi do sedna sprawy i mówi nam, że 
największym problemem, przed któ-
rym stoi każda osoba, która patrzy na 
królestwo Boże, nie jest niesprawie-
dliwość społeczno-ekonomiczna ani 
globalny kryzys. Naszym najwięk-
szym problemem według św. Jana 
jest kwestia grzechu. Kiedy myślimy 
o grzechu, rozumiemy, że dotyczy on 
każdego mężczyzny, kobiety i dziecka 
zarówno bezpośrednio, jak i pośred-

nio. Kiedy widzimy wiele problemów, 
z jakimi boryka się ludzkość, a nawet 
całe stworzenie, możemy zrozumieć, 
że są one wytworem grzechu lub buntu 
przeciwko Bogu i Jego naukom. 

Jednym z mankamentów życia 
w dzisiejszych czasach jest ignorancja 
grzechu i tego, jak wpływa on na nas, 
jak dzieli nas jako ludzi i zakłóca nasze 
relacje w społeczeństwie. Nie jesteśmy 
również w stanie zobaczyć, jak grzech 
tworzy mur między nami a Bogiem. 
Grzech jest zwykle ignorowany, ponie-
waż wielu ludzi wolałoby nie wierzyć, 
że Bóg istnieje, a tylko Bóg stanowi 
punkt odniesienia wobec grzechu. Bez 
Boga nie ma grzechu, a przynajmniej 
tak można myśleć. Ale weźmy na przy-
kład polityka, który pomaga tworzyć 
prawa. Jeśli ustanowi prawo, które 
mówi, że morderstwo jest zabronione, 
czy samo to powstrzyma ludzi przed 
popełnianiem morderstwa? Ani tro-
chę. Prawo nie czyni nic, by zająć się 
źródłem problemu, którym jest grzesz-
ność w sercu ludzkości. Mogliśmy więc 
słyszeć te słowa Ewangelii wiele razy 
w ciągu naszego życia, ale nigdy nie 
brać ich za pewnik. Grzech istnieje 
i ogarnął całe stworzenie swoją siecią 
ciemności. Czynił tak od czasu pierw-
szego upadku Adama i Ewy. Trwało to 
nieprzerwanie aż do chwili, w której 
Bóg posłał Baranka. 

Baranek nieskazitelny to obraz, 
który jest regularnie używany w Sta-
rym Testamencie. Baranki i kozy 
były jednymi z wielu zwierząt, które 
były składane i poświęcane w ofierze 
w imieniu ludu przed Panem. Szcze-
gólnie w ofierze na Paschę składano 
jagnię bez skazy, doskonałe. Jan mówi 
Żydom, którzy wyszli, aby go zoba-
czyć i usłyszeć, że Ten, który zbliżał 
się do nich w tym właśnie momencie, 
był w rzeczywistości prawdziwym Ba-
rankiem Bożym. Nieskazitelny, niena-
ganny i doskonały Baranek, który miał 
stać się ofiarą nie tylko dla narodu 
żydowskiego, ale dla całej ludzkości, 
a nawet całego kosmosu. Ofiara Jezu-
sa Chrystusa miała nastąpić za mniej 
więcej trzy lata, a jednak Jego kuzyn 
św. Jan już wiedział, że to był osta-

teczny cel przyjścia Jezusa Chrystusa. 
Przyszedł naprawić rzeczy, których nie 
mogą naprawić lekarze, inżynierowie, 
prawnicy, psychologowie czy jakikol-
wiek guru. Przyszedł naprawić to, cze-
go nie można było naprawić terapią, 
medycyną, praktyką religijną, medy-
tacją czy poradnikami. Chrystus przy-
szedł, aby naprawić nasze dusze, zmyć 
nasze grzechy i uwolnić nas od tego, 
co jest bezużyteczne i nieprzydatne. 
W proroctwie Izajasza (1, 11-19) jest 
napisane: „Co mi po mnóstwie wa-
szych ofiar? – mówi Pan. Syt jestem 
całopalenia kozłów i łoju tłustych 
cielców. Krew wołów i baranów, i ko-
złów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, 
by stanąć przede Mną, kto tego żądał 
od was, żebyście wydeptywali me 
dziedzińce? Zaprzestańcie składania 
czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wzno-
szenie dymu; święta nowiu, szabaty, 
zwoływanie świętych zebrań… Nie 
mogę ścierpieć świąt i uroczystości. 
Nienawidzę całą duszą waszych świąt 
nowiu i obchodów; stały Mi się cię-
żarem; sprzykrzyło Mi się je znosić! 
Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od 
was me oczy. Choćbyście nawet mno-
żyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce 
wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, 
czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków 
waszych sprzed moich oczu! Prze-
stańcie czynić zło! Zaprawiajcie się 
w dobrem! Troszczcie się o sprawie-
dliwość, wspomagajcie uciśnionego, 
oddajcie słuszność sierocie, w obronie 
wdowy stawajcie! Chodźcie i spór ze 
Mną wiedźcie! – mówi Pan. Choćby 
wasze grzechy były jak szkarłat, staną 
się jak wełna. Jeżeli będziecie Ulegli 
i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie 
zażywać.” 

Święty Jan rozumie problem i daje 
nam rozwiązanie. Oferuje nam drogę 
do wolności, pokazując nam Tego, któ-
ry jest Drogą, Prawdą i Życiem. Oby-
śmy pilnie podążali i byli posłuszni 
naukom tego Baranka Bożego, który 
pragnie zmyć nasze grzechy. Z tego 
powodu przyszedł i zamieszkał wśród 
nas. Chwała Bogu na wieki, Amen. 

o. James Guirguis
tłum. Gabriel Szymczak 
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Na zdjęciach:
1-2. Odprawa i szkolenie kapelanów WOT (23-24.11.2021 r.) 
3-4. Uroczystości pogrzebowe śp. ks. płk. w st. spocz. Sergiusza Dziewiatowskiego (27.12.2021 r.)

5. Imieniny arcybiskupa Jerzego (21.01.2022 r.) 
6. 15. rocznica chirotonii biskupiej abp. Jerzego (Pańkowskiego) (28.01. 2022 r.) 
7. Duchowe wsparcie funkcjonariuszy Policji, pełniących służbę na granicy (21.12.2021 r.) 
8. Ingres Biskupa Polowego Wojska Polskiego (12.02.2022 r.) 
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