
                             Historia Kościoła Wschodniego     
 Poniższe  opracowanie  jest wprowadzeniem w  zagadnienie, które  wymaga  zapoznania 
się z  Tomem  V serii Ducha  Prawdy. 

Cerkiew  była  na  ziemiach polskich w  czasach  piastowskich (z gr. kyriaké –Kyrios  
Chrystus - należąca do Pana, w uzupełnieniu do eklezja – zgromadzenie, później świątynia, 
kościół) – budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw w cerkwi prawosławnej lub 
unickiej (greckokatolickiej). Jest przestrzenią sakralną dla celebracji Boskiej Liturgii. 
Prawosławni oraz grekokatolicy wierzą, że jest ona miejscem szczególnego przebywania 
samego Boga.Analogicznie pojęcie Cerkiew pisane wielką literą mogło odnosić się do 
wspólnoty wiernych, organizacji kościelnej dowolnego wyznania. Równocześnie słowo 
kościół było powszechnie wykorzystywane na określenie świątyń prawosławnych. W 
tekstach polemicznych z okresu konfliktu prawosławno-unickiego w końcu XVI i na pocz. 
XVII w. pojęcie cerkiew nadal bywało używane na określenie świątyń zarówno greko- 
prawosławnych, jak i katolickich obrządku łacińskiego  , co wskazuje  na  anektowanie 
cerkwi greckich  na  rzymskie  kościoły wyznaniowe. Wyraźne rozróżnienie pojęć cerkiew i 
kościół następuje w końcu XVI w. i definitywnie najpewniej w stuleciu następnym. 
Pierwsze cerkwie stawiali budowniczowie greccy sprowadzeni z Konstantynopola, dlatego 
podstawowy typ cerkwi murowanej wywodzi się od późnobizantyjskich świątyń 
wznoszonych na planie krzyża i zwieńczonych kopułą.

 Późniejszy jej rozwój architektoniczny na rozległych obszarach wpływu obrządku 
prawosławnego był uzależniony od warunków miejscowego środowiska. Najbardziej 
charakterystyczne typy i formy cerkwi wykształciły się na Rusi. Rozwój architektury 
cerkiewnej charakteryzuje się coraz większym zróżnicowaniem typów budowli i 
wzrastającą ich dekoracyjnością. Szczególne bogactwo form cechuje cerkwie drewniane na 
terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Słowacji oraz wschodniej Polski. Cerkwie budowano z 
cegły i kamienia, ale nieporównywalnie - w stosunku do innych typów kościołów – duża 
liczba cerkwi była drewniana.

Jednym z mistrzów malarstwa ściennego był w XIV wieku Teofan Grek przedstawiciel tzw. 
szkoły nowogrodzkiej. Innymi uznanymi artystami byli Andriej Rublow oraz Dionizy 
działający w Moskwie. Kościoły greckie, od okresu wczesnochrześcijańskiego, aż do 
państwa nowogreckiego, pozostawały wierne stylowi bizantyńskiemu. Ewentualne korekty 
wiążą się z  dorobioną tradycją frankońską, w niektórych regionach popularną od XI aż 
po XIX wiek, oraz z tradycją włoską. Po odzyskaniu niepodległości, zaznaczył się wpływ 
klasycyzmu, następnie także architektury nowoczesnej, wciąż jednak z zachowaniem jej 
bizantyńskiej stylizacji. Toteż współczesne słowniki grecko-polskie unikają określania 
greckich kościołów prawosławnych, jako cerkwie, natomiast opowiadają się za nim polscy 

religioznawcy.  Cerkwie budowane  były zazwyczaj na wzniesieniach. Spośród planów, na 
których buduje się cerkwie najbardziej rozpowszechnione są plany:



• prostokąta (symbol arki oraz życia na łodzi, wyobrażającym cerkiew i wędrówki do 
celu życia człowieka – Królestwa Bożego)

• krzyża (symbol Krzyża, na którym poniósł śmierć Jezus Chrystus, zbawienia, triumfu

nad grzechem i śmiercią). Często plan krzyża greckiego (np. cerkiew św. Mikołaja w 
Hoszowie)

• koła (symbol wiecznego trwania cerkwi, jej nieskończoności w czasie).

Cechą, która odróżnia cerkiew od innych budynków jest jej pokrycie kopułami. Kopuła jest 
symbolem nieba, Boga, świętych i świata anielskiego. Liczba kopuł nie jest dowolna i ma 
znaczenie symboliczne,  niestety,   wymyślone-  przez  kogo ?  Żydów, oczywiście.

• 1 kopuła symbolizuje jedynego Boga- jakiego- żydowskiego.

• 2 kopuły symbolizują 2 natury Jezusa Chrystusa

• 3 kopuły symbolizują Trójcę Świętą

• 5 kopuł symbolizuje Jezusa Chrystusa i 4 ewangelistów

• 7 kopuł symbolizuje 7 sakramentów

• 9 kopuł symbolizuje 9 stopni anielskich

• 13 kopuł symbolizuje Jezusa Chrystusa i 12 apostołów

• 33 kopuły symbolizują 33 lata życia Jezusa Chrystusa na ziemi                                    

Na każdej kopule umieszczony jest krzyż, co oznacza, że cerkiew oddaje chwałę Jezusowi 
Chrystusowi.Kształt kopuł, będących charakterystycznym elementem architektury 
cerkiewnej, przybierał różne formy w zależności od regionu. W architekturze sakralnej:

• bałkańskiej (bizantyjskiej, serbskiej i bułgarskiej) – półokrągły

• rumuńskiej – stożkowaty, ostrosłupowy lub dzwonowy

• ruskiej – początkowo hełmu szyszaka (architektura nowogrodzka) stopniowo 
ewoluując w powszechnie znany kształt "cebulasty", mający znaczenie zarówno 
symboliczne (płomienie świec lub gorejący płomień wiary), jak i praktyczne 
(powoduje zsuwanie śniegu, zmniejszając obciążenie pokrycia dachowego).

Cerkiew św. Pantalejmona w Skopje
Wnętrze cerkwi dzieli się na:

• Przedsionek (pritwor) – część zachodnia świątyni; w starożytności przeznaczona dla 
katechumenów lub innych ludzi pozostających poza wspólnotą wiernych.

• Nawa – część środkowa świątyni; miejsce święte przeznaczone dla wiernych 

mieszczące: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Church_of_St._Panteleimon_(Nerezi).jpg


• anałojczyk – stolik, na którym znajduje się ikona

Cerkwie prawosławne zwykle nie mają ławek z wyjątkiem tych pod ścianami, co daje 
większą swobodę poruszania się wiernych niż w świątyniach katolickich i protestanckich. 
Ławki bywają w cerkwiach prawosławnych na południu Polski, co wiąże się z wpływami 
tradycji greckiej.

Ściany części środkowej pokryte są ikonami zawieszonymi lub umieszczonymi na 
półeczkach.

• Ołtarz – prezbiterium (ałtar) – część wschodnia świątyni; miejsce najświętsze. Od 
części środkowej oddzielony jest ikonostasem. W cerkwiach ołtarz (prezbiterium) 
zawsze skierowany jest na wschód na pamiątkę znajdującego się tam kiedyś 
rajskiego ogrodu oraz miejsca narodzin Jezusa Chrystusa (ze względu na położenie 
ołtarza, mówi się, że cerkwie są „orientowane” – kierunek wschodni wskazuje w 
tradycji chrześcijańskiej położenie Edenu-raju. Praktyka orientowania kościołów 
istniała również w chrześcijaństwie zachodnim, co przestało być obowiązującą 
zasadą począwszy od końca średniowiecza. 
Do części ołtarzowej wchodzić mogą tylko mężczyźni co jest reliktem z życia 
monastycznego oraz  wpływów  okupacji  islamskiej, gdyż  pierwsze  cerkwie były 
otwarte dla każdej  płci. 
 
 Znajdują  się tam  -  już  typowo  rosyjskie  określenia: 

• prestoł (tron) – najważniejsze miejsce w ołtarzu, okryty specjalną szatą stół w 

kształcie sześcianu, sporządzony z drewna lub marmuru. Do jego wyposażenia
należą takie utensylia liturgiczne: 

• antymins (jedwabna chusta z obrazem składanego do grobu Chrystusa, 
w którą wszyte są święte relikwie)
ewangelia

• darochranitielnica (naczynie, w którym przechowywana jest święta 

Eucharystia, w Kościele katolickim zwane cyborium)
• daronosica (szkatułka służąca do przynoszenia św. Komunii chorym)

• święty krzyż (naprestolnyj kriest)                                                             

• siedmioramienny świecznik (siemiswiecznik)

• stół ofiarny (żertwiennik) – umiejscowiony jest po lewej (północnej) stronie 
ołtarza, do jego wyposażenia należą: 

• kielich (potir)

• diskos (okrągły metalowy talerzyk, na którym umieszcza się chleb 

eucharystyczny)
• zwiezdica

• kopije = włócznia (trójkątny nóż, który służy do krojenia prosfor)



• łżyca (złota lub srebrna, zakończona krzyżem łyżeczka, przeznaczona 
do udzielania wiernym Świętej Komunii)

• pokrowcy – osłony nakładane na kielich i zwiezdicę

• wozduch (narzuta na czaszę i diskos)

• górne miejsce (hornieje miesto) – umieszczony za priestołem, jest to 

podwyższenie, na którym znajduje się tron dla biskupa

 Cerkiew greckokatolicka w latach 1945-1989 w Polsce – chrześcijańska wspólnota 
wyznaniowa w PRL. W okresie stalinowskim jej kapłani prześladowani i więzieni. Z 
czasem uzyskali jednak prawo odprawiania mszy (najczęściej w kaplicach i kościołach 
rzymskokatolickich lub w budynkach prywatnych), jednak odrodzenie cerkwi 
greckokatolickiej nastąpiło dopiero po roku 1989, po transformacji ustrojowej.

16 sierpnia 1945 między Polską a ZSRR został podpisany bilateralny układ graniczny, który
przesądził o terytorialnym rozbiciu funkcjonujących przed II wojną światową struktur 
Kościoła greckokatolickiego. 

W ZSRR znalazła się cała diecezja stanisławowska oraz archidiecezja lwowska oraz 19 
dekanatów diecezji przemyskiej: borysławski, drohobycki, jaworowski, komarnicki, 
kulikowski, łącki, medenicki, mościski, podbużański, rozłucki, rudecki, samborski, 
sądowowiszniański, sokalski, starosamborski, starosolski, wielkomostecki, wysocki i 
żółkiewski. Granica państwowa przecinała dekanaty bełzki, dobromilski, krakowiecki, 
lutowiski, medycki, niemirowski, rawski, turczański, uhnowski, ustrzycki, wareżski oraz 
żukowski.

 Na terenie Polski pozostała Administracja Apostolska Łemkowszczyzny oraz dekanaty 
diecezji przemyskiej: baligrodzki, birczański, cieszanowski, ciśniański, jarosławski, leski, 
leżajski, lubaczowski, łupkowski, pruchnicki, przemyski, radymiński oraz sieniawski Istotne
zmiany zaszły również w liczbie wiernych Kościoła. Według danych z połowy lat 30. XX 
wieku Kościół ten posiadał 3 795 302 wyznawców, w zdecydowanej większości 
narodowości ukraińskiej lub „rusińskiej”. 
Tymczasem na mocy wzajemnych umów polsko-radzieckich ludność ukraińska miała 
sukcesywnie wyjeżdżać z Polski do ZSRR, ponadto w 1947 w czasie Akcji „Wisła” ludność
ta praktycznie zniknęła z zamieszkiwanych przez siebie do tej pory ziem. Na ich terenie 
pozostało jedynie kilkanaście tysięcy grekokatolików, przy czym część wróciła na te 
obszary po oficjalnym zezwoleniu władz na powroty. Na terytorium Polski pozostało 
łącznie ok. 350 greckokatolickich parafii.

Sytuacja kapłanów greckokatolickich uległa również znaczącemu pogorszeniu ze względu 
na działalność polskiego podziemia od 1943, reagującego na antypolską akcję UPA na 
Wołyniu. Ihor Hałagida podaje w ślad za ks. B. Prachem informacje o 31 polskich atakach 
na greckokatolickie placówki duszpasterskie w roku 1943, w wyniku których zabito trzech 
kapłanów, zraniono jednego i pobito 16. W roku następnym w podobnych okolicznościach 
śmierć poniosło 11 księży, zaś kolejni zdecydowali się na ucieczkę, także poza granice 
Polski. Augustyn Babiak podaje natomiast liczbę ponad 20 zabitych kapłanów.



Represje lat 1944-1956
Kościół greckokatolicki stał się ponadto obiektem szczególnych represji ze strony władz 
PRL. W swoich działaniach wymierzonych w obrządek bizantyjsko-ukraiński zasadniczo 
opierały się one na rozwiązaniach zastosowanych w ZSRR. Grekokatolicy byli utożsamiani 
z nacjonalizmem ukraińskim, walką o ukraińską autonomię kulturalną; ważną rolę odgrywał
również promowany w kraju ateizm.

Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w ZSRR

O ile jeszcze w 1944 władze pozwoliły na uroczysty pochówek greckokatolickiego 
metropolity Andrzeja Szeptyckiego, od wiosny 1945 wzmogły się ataki na episkopat 
greckokatolicki oraz aresztowania jego hierarchów. Kościołowi greckokatolickiemu 
zarzucono współpracę z UPA, kolaborację z Niemcami oraz działalność antyradziecką. 

W więzieniach znaleźli się arcybiskup Josyf Slipyj, biskup-sufragan lwowski Nykyta 
Budka, biskup stanisławowski Grzegorz Chomyszyn, biskup-sufragan stanisławowski Iwan 
Latyszewski oraz wizytator apostolski Wołynia biskup Mikołaj Czarnecki. Wszyscy oni, 
poza arcybiskupem, zmarli w łagrach lub bezpośrednio po uwolnieniu z nich z powodu 
poniesionego uszczerbku na zdrowiu.

Wkrótce po fali aresztowań do Lwowa przybyła grupa duchownych prawosławnych, by 
przejąć greckokatolicką katedrę św. Jura we Lwowie oraz kilka innych należących do 
grekokatolików obiektów. 

W prasie w maju 1945 wydrukowany został apel patriarchy moskiewskiego i całej Rusi 
Aleksego wzywający Kościół greckokatolicki do zerwania unii z Rzymem i przejścia na 
prawosławie. W odpowiedzi na niego „spontanicznie” powstał Komitet Inicjatywny, mający
w praktyce doprowadzić do realizacji apelu z ks. Hawryło Kostelnykiem, ks. Mychajło 
Melnykiem oraz ks. Antonim Pelwećkym na czele. 

Grupa ta, sterowana z ZSRR, została uznana przez Radę Komisarzy Ludowych za 
pełnoprawnego administratora całego majątku greckokatolickiego. W oficjalnych 
dokumentach wydawanych przez grupę znajdowały się słowa potępienia wobec unii 
brzeskiej i nacjonalizmu ukraińskiego, grupa zaczęła również aktywnie gromadzić swoich 
zwolenników z grona księży greckokatolickich. Ci z nich, którzy formalnie ją poparli, 
otrzymywali zaświadczenia chroniące przed represjami tajnej policji. 29 lutego 1946 w 
Ławrze Kijowsko-Peczerskiej delegacja Komitetu Inicjatywnego oficjalnie przyjęła 
prawosławie. 

Wcześniej patriarcha mianował ks. Melnyka i ks. Pelwećkiego biskupami. 8 marca 1946 we
Lwowie zwołano „sobór”, na którym formalnie zlikwidowano cerkiew greckokatolicką, 
ogłoszono akces jej wiernych do prawosławia, przekazano również Kościołowi 
prawosławnemu całe mienie greckokatolickie. Postanowienia tego zjazdu nie były ważne 
kanonicznie, a jego obrady odbywały się pod ścisłą kontrolą NKWD. Pseudosobór 
opublikował również listę księży, którzy do tej pory „dobrowolnie” (w praktyce w 
większości pod przymusem) porzuciła Unię. Z ogólnej liczby 3783 duchownych tylko około
30% znalazło się w tym zestawieniu.



Represje ze strony władz PRL

Kontynuując działania wrogie grekokatolikom zainicjowane w ZSRR, w Polsce 19 i 26 
września 1945 aresztowani zostali biskup diecezji przemyskiej Jozafat Kocyłowski oraz 
biskup sufragan Grzegorz Łakota, przekazani następnie władzom ZSRR. Początkowo 
obydwaj nie zostali uwięzieni, usiłowano jedynie przekonać ich do przejścia na 
prawosławie lub przynajmniej wydania memoriału, w którym nawoływaliby Ukraińców w 
Polsce (w tym księży greckokatolickich) do wyjazdu do ZSRR. Mimo protestów Episkopatu
Polski, podkreślającego przynależność obydwu duszpasterzy do struktur Kościoła 
katolickiego, ich odmowa konwersji stała się przyczyną ponownego uwięzienia, a następnie 
pokazowego procesu. 

Obydwaj otrzymali wysokie wyroki więzienia, w czasie odbywania których zmarli. W 
październiku 1945 zlikwidowane zostało Greckokatolickie Seminarium Duchowne w 
Przemyślu oraz stowarzyszenia „Diecezjalna Pomoc” oraz „Instytut Wdów i Sierot po 
Księżach”. Rektor seminarium ks. Iwan Kuzycz oraz prepozyt kapituły przemyskiej ks. 
Roman Reszetyła również zostali uwiezieni.

 W Polsce pozostało łącznie około stu (podawane są liczby od 90 do 120 kapłanów) księży 
greckokatolickich, dalszych 22 trafiło do obozu w Jaworznie pod zarzutem współpracy z 
UPA (zarzut ten, choć często słuszny, rozciągano również na księży jedynie udzielających 
posługi kapłańskiej oddziałom ukraińskiej partyzantki). Ostatni kapłan opuścił Jaworzno w 
1949. Inne osoby duchowne zostały internowane, Bociurkiw podaje tutaj liczby 14 
kapłanów, 16 sióstr służebniczek oraz dwóch bazylianów; wszystkie te osoby zostały 
przewiezione do Polski po przejęciu przez stalinistów władzy na Słowacji i rozpoczęciu 
nowych prześladowań grekokatolików.

Jedyną szansą uniknięcia represji dla księży greckokatolickich było objęcie parafii 
rzymskokatolickich. Stało się to możliwe, gdy 10 grudnia 1946 Pius XII nadał kardynałowi 
Hlondowi uprawnienia Delegata Ojca Świętego dla katolików obrządków wschodnich. 
Kapłani greckokatoliccy nie przechodzili formalnie na obrządek łaciński, lecz stawali się 
tzw. birytualistami. Pracowali w kościołach rzymskokatolickich do czasu, gdy nie pojawiła 
się możliwość objęcia parafii greckokatolickiej. 
31 marca 1947 prymas mianował ponadto dwóch wikariuszy generalnych dla Kościoła 
greckokatolickiego w Polsce. Zostali nimi ks. Bazyli Hrynyk dla diecezji przemyskiej i ks. 
Mikołaj Deńko dla Łemkowszczyzny. 

Obydwaj wikariusze zostali aresztowani w latach 50. za „działalność antypaństwową” i 
otrzymali wyroki więzienia. Na wolność wyszli dopiero po 1956. Mimo tego działalność 
Kościoła greckokatolickiego w skali ogólnokrajowej praktycznie ustała, poza pojedynczymi
ośrodkami, gdzie księżom udało się uniknąć wysiedlenia i gdzie prowadzili oni nielegalne 
nabożeństwa. 

Mowa tu o parafii w Komańczy w 1961 podstępem przekazanej prawosławnym, o 
działalności ks. Iwana Wysoczańskiego w Krempnej, a przede wszystkim o parafii w 
Chrzanowie k. Ełku, gdzie ks. Myrosław Ripeckyj w 1947 zamienił w kaplicę 
greckokatolicką opuszczony budynek szkolny i zorganizował bibliotekę ukraińską. Była to 
najstarsza greckokatolicka parafia na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 



Takie działania księży nie wystarczały jednak, by zaspokoić potrzeby wszystkich 
grekokatolików, co sprawiło, że poważna część z nich zaczęła na stałe uczestniczyć w 
nabożeństwach prawosławnych lub rzymskokatolickich. W marcu 1948 ks. Hrynyk, 
raportując sytuację w Polsce biskupowi Iwanowi Buczce, podawał liczbę 111 księży 
greckokatolickich żyjących w Polsce, jak również pesymistycznie oceniał perspektywy 
dalszego rozwoju sytuacji.

 Ostrożnie szacował on liczbę wiernych na nie wyższą niż 100 tys., zaznaczał również, że z 
powodu podjętych przez państwo działań uderzających w struktury greckokatolickie i 
ułatwienia procesu konwersji na prawosławie możliwy był całkowity zanik tradycji 
greckokatolickiej i polonizacja Ukraińców bądź też ich trwałe związanie wyłącznie z 
cerkwią prawosławną. Jedyną instytucją związaną z grekokatolikami, której pozwolono na 
istnienie, był warszawski klasztor bazylianów przy ul. Miodowej. Zakonnicy musieli jednak
zrezygnować z prowadzenia parafii, zamienionej na łacińską, i podjąć pracę duszpasterską 
w innej rzymskokatolickiej placówce w Kurowie Starym.

Po 1956
Jesienią 1956, wobec „odwilży” politycznej w Polsce, księża greckokatoliccy wzmogli 
działania mające na celu umożliwienie wyznawcom obrządku bizantyjsko-ukraińskiego 
swobodnego uczestnictwa w nabożeństwach. Ks. Hrynyk przedstawił zwolnionemu z 
internowania kard. Stefanowi Wyszyńskiemu dwa memoriały, w których wskazywał 
konieczność uregulowania „kwestii unickiej” i powołania parafii dla ludności wysiedlonej 
na Ziemie Odzyskane .

W tym samym roku umożliwiono księżom obrządku bizantyjskiego kształcenie w osobnych
grupach w seminariach rzymskokatolickich w Gnieźnie i Przemyślu – pierwszym nowo 
wyświęconym kapłanem został ks. Teodor Majkowicz. Władze państwowe nie zgodziły się 
jednak na całość postulatów odnośnie sieci parafii. Pozwolono na tworzenie placówek 
duszpasterskich jedynie w ograniczonym zakresie i z wyłączeniem południowo-wschodniej 
Polski. Prymas Polski zgodził się przy tym wyłącznie na odprawianie nabożeństw w 
obrządku bizantyjsko-ukraińskim, inne posługi zostały dopuszczone dopiero w 1958.

Do 1958 zorganizowano 32 placówki duszpasterskie. Grekokatolicy modlili się w 
kościołach obrządku łacińskiego udostępnianych o określonych godzinach, w 
przekazywanych im kaplicach kościelnych lub cmentarnych, na ziemiach północno-
wschodnich przejmowali opuszczone kościoły ewangelickie.
 Stosunki z administratorami parafii katolickich układały się przy tym różnie. Były 
przypadki, kiedy grekokatolicy uzyskiwali zgodę na odprawianie nabożeństw w kościołach, 
a następnie nie byli do nich dopuszczani lub w ogóle spotykali się z odmową łacińskich 
proboszczów Placówki te nie były określane mianem parafii ze względu na niejasny status 
prawny grekokatolików, starano się lokować je w miejscach, do których mogli dojechać 
wierni z kilku miejscowości.



Ponowne ochłodzenie relacji z państwem

Po 1958 relacje Kościoła greckokatolickiego z państwem na nowo zaczęły się pogarszać. 
Duchowni greckokatoliccy byli inwigilowani przez SB, wzywani na komendy Milicji 
Obywatelskiej, spotykali się z groźbami lub uniemożliwiano im, pod różnymi pretekstami, 
odprawianie nabożeństw.

 Często inwigilacja zaczynała się już w seminarium duchownym, a osoby odmawiające 
przekazywania informacji o profesorach uczelni oraz o kolegach ryzykowały przymusowe 
wcielenie do wojska. W Bartoszycach, Brzegu nad Odrą oraz w Podjuchach funkcjonowały 
specjalne jednostki wojskowe, do których kierowano tych kleryków. Nadal konsekwentnie 
odmawiano uregulowania statusu prawnego Kościoła i poszczególnych jego placówek, 
wyjątkiem był tylko warszawski klasztor bazylianów przy ul. Miodowej. Niektórzy kapłani 
byli nakłaniani do współpracy z SB. Grekokatolicy stracili również kilkanaście dotąd 
współużytkowanych obiektów sakralnych, jak cerkiew w Komańczy, odebrana im 
podstępem w 1961.

Pewną poprawę w sytuacji grekokatolików przynosiły działania kard. Stefana 
Wyszyńskiego, który 8 września 1967 mianował ks. Hrynyka Wikariuszem Generalnym 
polskich wyznawców obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (po nim funkcję tę pełnił ks. 
Stepan Dziubyna). Cztery lata później, latem 1971, w klasztorze jezuickim w Starej Wsi 
odbyły się pierwsze w PRL rekolekcje dla kapłanów greckokatolickich z udziałem 24 
księży. Takie obozy były ponawiane corocznie, by klerycy kształcący się razem z 
kandydatami na księży obrządku łacińskiego mogli poznać podstawy śpiewu cerkiewnego i 
liturgiki bizantyjskiej. 

Księża greckokatoliccy w dalszym ciągu byli jednak wyświęcani przez biskupów 
rzymskokatolickich, chyba że zdecydowali się na wyjazd za granicę na święcenia. Dopiero 
po 1981 do Polski przyjechali biskupi z Ukrainy, by wyświęcać nowych kapłanów w ich 
własnym obrządku.

Odradzanie się struktur kościelnych w latach 80.
W latach 80. miał miejsce proces stopniowego odradzania się struktur Kościoła 
greckokatolickiego, związany z częściową modyfikacją oficjalnej polityki wyznaniowej. 22 
grudnia 1981 prymas Polski mianował dwóch wikariuszy generalnych, wprowadzając 
podział na dwa greckokatolickie wikariaty – południowy (ks. Jan Martyniak) oraz północny 
(ks. Jozafat Romanyk). Wprowadzony podział był dostosowany do podziału diecezjalnego 
Kościoła rzymskokatolickiego – w wikariacie południowym znaleźli się grekokatolicy z 
metropolii wrocławskiej i krakowskiej, archidiecezji lubaczowskiej i diecezji przemyskiej. 
Wikariat północny objął obszar metropolii gnieźnieńskiej, poznańskiej oraz warszawskiej, 
archidiecezji białostockiej, drohiczyńskiej i łomżyńskiej. 

Wikariat południowy dzielił się dodatkowo na dekanaty wrocławski i przemyski, północny 
– na dekanaty olsztyński i koszaliński. 



W 1985 liturgię bizantyjską regularnie sprawowało 47 kapłanów, pracujących w 80 stałych 
placówkach, przy czym aż 62 położone były na Ziemiach Odzyskanych. Do 1988 liczba 
placówek wzrosła do 84, a kapłanów – do 61. Ważnym wydarzeniem dla grekokatolików 
była wizyta duszpasterska arcybiskupa Myrosława Marusyna, sekretarza Kongregacji 
Kościołów Wschodnich.

 Przyjeżdżał on kilkakrotnie do Polski w latach 1984-1989, by odwiedzać placówki 
duszpasterskie, wyświęcać nowych kapłanów i rozmawiać z przedstawicielami Kościoła 
rzymskokatolickiego i władz państwowych. Mimo tego władze w dalszym ciągu nie godziły
się na nadanie Kościołowi greckokatolickiemu osobowości prawnej, na mianowanie 
biskupów tego obrządku, zmianę placówek duszpasterskich w parafie. Pozwoliły jednak 3 
czerwca 1984 na organizację Mszy Świętej Pojednania w Podkowie Leśnej, w której wzięli 
udział katolicy obrządków bizantyjskiego i łacińskiego, a we wrześniu 1988 pozwoliły 
zorganizować na Jasnej Górze uroczystości tysiąclecia chrztu Rusi, tolerowano również 
działalność bazylianów, którzy w latach 80. 

założyli w Polsce 4 nowe domy zakonne, i żeńskich zgromadzeń zakonnych, które w 
połowie lat 80. posiadały 80 klasztorów. Organizacja struktur kościelnych na szczeblu 
centralnym mogła się rozpocząć jednak dopiero u schyłku PRL. 
We wrześniu 1989 ks. Jan Martyniak został biskupem pomocniczym prymasa Polski dla 
grekokatolików. Proces reorganizacji struktur Kościoła greckokatolickiego został 
zakończony już po upadku PRL.

Los cerkwi greckokatolickich
Na terenie Polski po wojnie przetrwało według różnych źródeł od 540 do 689 cerkwi 
greckokatolickich , z których 166 zostało przekazanych katolikom obrządku łacińskiego, 
188 obiektów zostało rozebranych, 33 przejęły PGR-y, natomiast 140, pozostawionych bez 
gospodarza, ulegało postępującej ruinie. Motywem rozbiórki wielu z cerkwi był, obok 
kwestii politycznych, brak materiałów budowlanych. Zdarzały się również przypadki 
świadomych dewastacji porzuconych obiektów przez miejscową ludność polską, której 
negatywny stosunek do Ukraińców wiązał się z wcześniejszymi wydarzeniami na Wołyniu i
w Galicji. Wandalizmów dokonywano również na cmentarzach greckokatolickich.

Opieka konserwatorska nad cerkwiami, które nie zostały zaadaptowane na kościoły lub 
cerkwie prawosławne, została na szerszą skalę podjęta dopiero po upadku PRL. W tym 
okresie kwestia własności cerkwi przejętych przez prawosławnych na obszarach 
zamieszkanych przez grekokatolików stała się przyczyną sporów pomiędzy wyznawcami 
obydwu religii, ostatecznie ze spornych 23 obiektów w ręce grekokatolików wróciła jedynie
cerkiew w Bielance. W innych obiektach częstą praktyką jest współużytkowanie cerkwi.      
Wikipedia

             TRONY MOCE I WŁADZE W CERKWII W POLSCE 

Do Prawosławnego Kościoła Autokatalitycznego  w Polsce przedostały się ostatnio moce 
władze i trony czyli takie samo schizmatyczne nazewnictwo i  tytułomania jak w Watykanie
 Jego Świątobliwość wraz z Jego Eminencją .



Tytuły te są obce  i znamionują podległość  Watykanowi oraz niewłaściwą ekumeniczną 
unifikację, za którą zawsze stała władza, skorumpowana i daleka od  ewangelicznej prostoty
i tradycji  greckiego kościoła.   

Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego (ukr. Українська 
Православна Церква Київського Патрiархату) – prawdopodobnie największa pod 
względem liczby wiernych Cerkiew prawosławna na Ukrainie i jednocześnie największa 
wspólnota religijna Ukrainy. Cerkiew niekanoniczna. 

Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie pojawiają się na terytorium dzisiejszej Ukrainy już w 
starożytności. Na przełomie IV i V w. zostaje schrystianizowana południowa część Krymu, 
zamieszkana przez ludność grecką. Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu 
Kijowskiego (UKP PK) uważa się za spadkobiercę prawosławnej metropolii kijowskiej, 
którą założono w wyniku chrztu Rusi Kijowskiej w 988. W wyniku rozbicia dzielnicowego 
oraz zniszczenia i spadku znaczenia Kijowa podczas inwazji mongolskiej (1240) siedzibę 
metropolitów kijowskich przeniesiono najpierw do Lwowa, a następnie na Wschód – do 
Włodzimierza nad Klaźmą (1299), a potem do Moskwy (1325).
 
W 1458 dokonano podziału metropolii kijowskiej na dwie odrębne: litewską z siedzibą w 
Kijowie i moskiewską. Od tego czasu hierarchowie prawosławni z Moskwy przestali 
używać tytułu metropolitów kijowskich i całej Rusi. 

W 1596 miała miejsce Unia brzeska, ale Kościół Prawosławny w Rzeczypospolitej nigdy 
nie uległ likwidacji – nie wydano żadnego aktu delegalizującego tę konfesję – i formalnie 
został wskrzeszony w 1620, co w 1632 oficjalnie uznał król Władysław Waza. W 1686 
metropolia kijowska, która do tej pory wchodziła w skład patriarchatu 
konstantynopolitańskiego, została podporządkowana Moskwie. Na początku XIX wieku 
pod zaborami Kijów stracił status metropolii i stał się zwykłą diecezją sufraganną 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. 

W styczniu 1990 r. zgodnie z decyzją Synodu Biskupów RKP ukraińskie diecezje utworzyły
oddzielny egzarchat kościoła niezależny w sprawach administracyjnych pod równoważną 
nazwą UKP PM. Pod wpływem Aktu Niepodległości Ukrainy z sierpnia 1991 r. na Soborze 
UKP PM na początku listopada 1991 r. przyjęto postanowienie o autokefalii ukraińskiego 
prawosławia od RKP zgodnie z XXXIV Apostolskim Kanonem Prawosławnym 
(niezależność polityczna powinna ciągnąć za sobą niezależność kościoła). RKP nie zgodził 
się nadać Kijowowi autokefalii, co w praktyce wiązałoby się z utratą większości z gmin 
wyznaniowych kościoła, i w maju 1992 r. 

Sobór UKP PM zdjął pomysłodawcę secesji – metropolitę Filareta (Denysenkę) – ze 
stanowiska głowy ukraińskiego prawosławia. Ten uznał Sobór za nieważny w sensie prawa 
kanonicznego i rozpoczął rozmowy z UAKP na temat zjednoczenia obu kościołów. 

Na Wszechukraińskim Soborze Prawosławnym 25-26 czerwca 1992 r. doszło do 
zjednoczenia części parafii, które nadal uznawały zwierzchnictwo Filareta, z UAKP i 
powstania UKP PK. Patriarchą Kijowskim i Wszechukraińskim wybrano dotychczasowego 
przywódcę UAKP Mścisława. Po śmierci patriarchy w czerwcu 1993 r. doszło do secesji 
grupy jego zwolenników i odrodzenia UAKP. Nowym patriarchą UKP PK został 



metropolita czernihowski Wasyl (Romaniuk), który przyjął imię Wołodymyr, a po jego 
śmierci w lipcu 1995 r. patriarchą został Filaret. Również w tym wypadku miał miejsce 
pewien odwrót wiernych kościoła i przejście do UAKP (diecezje iwanofrankowsko-
winnicka oraz buczacko-chmielnicka).

Pomimo faktu, że UKP PK nie działa legalnie w sensie prawa kanonicznego, to kościół 
rozwija się nie tylko w kraju (1996 r. – powrót do UKP PK diecezji iwanofrankowsko-
winnickiej), ale i za granicą (utworzenie metropolii Europy Zachodniej i Kanady, trzech 
diecezji w Rosji: moskiewskiej, kursko-białogrodzkiej i tobolsko-jenisiejskiej; uznanie 
przez Kościół Prawdziwych Chrześcijan Prawosławnych Grecji (Starokalendarzyści) 
zwierzchności patriarchy kijowskiego; komunia z Macedońskim Kościołem Prawosławnym,
również niekanonicznym) .

Według danych ze stycznia 2005 r. w skład UKP PK wchodzi 3523 wspólnot religijnych 
zorganizowanych w 31 diecezji, 36 klasztory i 24 misje, w których przebywa 206 
zakonników. Posługę kapłańską sprawuje 2693 duchownych. Kościół posiada 16 zakładów 
oświatowych, w których naukę pobiera 1,3 tys. uczniów i studentów, w tym 556 osób w 
formie zaocznej. UKP PK prowadzi 1086 szkół niedzielnych. Wydaje 25 periodyków, w 
tym Biuletyn Prawosławny (Kijów), Połtawskie Wiadomości Diecezjalne (Połtawa), Głos 
Prawosławia (Kijów), Kijowski Patriarchat (Kijów) czy Z Bogiem w sercu (Charków) .   
Wikipedia

Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-
Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na 
terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża. 
Oficjalną nazwą Kościoła, używaną przez Stolicę Apostolską, jest Kościół katolicki 
obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Nazwa ta została nadana w roku 1975, po 
otrzymaniu przez kardynała Josyfa Slipego godności patriarchy Kijowa-Halicza. 

Przez wyznawców nazywany jest również Ukraińską Cerkwią greckokatolicką, 
Bizantyjskim Katolickim Kościołem Ukraińskim, Greckokatolicką Cerkwią Ukraińską
lub Ukraińskim Kościołem katolickim. 

Dla porównania Kościoła z Kościołem rzymskokatolickim można użyć nazwy Kościół 
ukraińskokatolicki, jest to jednak nazwa myląca, ponieważ może wskazywać że Kościół 
ten działa wyłącznie na Ukrainie. Zwyczajowo jest nazywany Kościołem unickim (nazwa 
pochodzi od unii brzeskiej) bądź greckokatolickim.

 Według Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 10 lutego 
1925 nazywany był obrządkiem grecko-rusińskim. Określenie Kościół bizantyjsko-
ukraiński również bywa mylące, bowiem tak określa się czasem ukraińską część Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej.

Nazwę Kościół greckokatolicki wprowadziła cesarzowa Maria Teresa w 1774 dla 
odróżnienia wiernych tej wspólnoty od wiernych Kościoła rzymskokatolickiego oraz 
Kościoła ormiańskokatolickiego.



 Natomiast nazwa Ukraiński Kościół Katolicki w dokumentach figuruje od 1960 roku. W 
1999 zaproponowano by nazwać Kościół: kijowskim, kijowskokatolickim czy Kijowskim 
Kościołem katolickim.

W 988 książę Rusi Kijowskiej Włodzimierz I Wielki przyjął chrzest w obrządku wschodnim
z rąk patriarchy Konstantynopola, co oznaczało wejście Rusi w krąg chrześcijaństwa 
bizantyjskiego.

Po wielkiej schizmie zachodniej  w 1054 Kościół ruski formalnie dalej podlegał patriarsze 
Konstantynopola. Pomimo nieuznania papieża jako swojego zwierzchnika, Kościół ruski 
oficjalnie nie zerwał komunii (jedności) z Rzymem Wschodnim ( nie zachodnim) aż do 
XIII w. Nie zważając na fakt, że obie strony – Rzym i Konstantynopol – obłożyły się 
wzajemnie ekskomuniką, delegaci Kościoła ruskiego uczestniczyli w soborach w Lyonie 
(1245 i 1274) oraz w Konstancji (1414–1417). W końcu jednak ruska Cerkiew porozumiała 
się z patriarchą Konstantynopola i odeszła od komunii z zachodnim Kościołem rzymskim. 
Ruscy hierarchowie aktywnie uczestniczyli w pracach nad unią florencką, nie wysłali 
jednak delegatów na sobór w Trydencie.

W 1299 r. podczas wojny pomiędzy chanami złotoordyjskimi Toktą i Nogajem metropolita 
kijowski Maksym przeniósł swą siedzibę ze zniszczonego Kijowa do Włodzimierza nad 
Klaźmą. W 1325 r. metropolita Wszechrusi Piotr przeniósł swą siedzibę z Włodzimierza nad
Klaźmą do Moskwy. W wyniku zaistniałej sytuacji książęta halicko-wołyńscy rozpoczęli 
starania o utworzenie nowej, drugiej metropolii na Rusi z siedzibą w Kijowie, na co 
patriarcha Konstantynopola wyraził zgodę.

W 1448 roku metropolia moskiewska uzyskała niezależność od Patriarchatu 
Konstantynopolitańskiego (status autokefalii), a metropolita Jonasz tytuł Metropolity 
Moskwy i Wszechrusi. Działo się to zaledwie na 5 lat przed upadkiem Konstantynopola, 
toteż Moskwa zaczęła być postrzegana jako sukcesorka jego tradycji, co zrodziło pojęcie 
Trzeciego Rzymu. W 1589 roku metropolita Jow stał się pierwszym patriarchą Moskwy i 
Wszechrusi. Odtąd Rosyjski Kościół Prawosławny zajmuje piąte miejsce w dyptychu 
Kościołów prawosławnych, tuż po czterech patriarchatach starożytnych. W ciągu 
następnych lat wraz z osłabianiem się potęgi domu carskiego patriarchowie (zwłaszcza 
Hermogen i Filaret) stali się wpływowymi figurami w państwie.

‘Ruscy‘ hierarchowie ponawiali próby przywrócenia jedności z  Rzymem 

i w 1596 zawarli unię brzeską.  Trzeba by jednak widzieć ich portrety.

 Na jej mocy Cerkiew prawosławna na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
przyjęła zwierzchnictwo papieża, zachowując jednak własną strukturę administracyjną oraz 
wschodnią liturgię. Oficjalne przyjęcie Kościoła ruskiego do wspólnoty z zachodnim 
Rzymem nastąpiło 23 grudnia 1595.



Pierwszy synod Katolickiego Kościoła Ruskiego odbył się w 1626. Następne planowane (a 
nawet zwoływane) w 1647, oraz w 1683-1684 nie doszły do skutku, chociaż formalnie 
miały odbywać się co 4 lata.

Dwóch prawosławnych hierarchów z terenów Rzeczypospolitej odrzuciło unię, pozostając 
pod zwierzchnictwem patriarchy Konstantynopola. W 1686 Cerkiew prawosławna 
Rzeczypospolitej została podporządkowana patriarchatowi moskiewskiemu.

Diecezje położone w późniejszej Galicji, czyli na obszarze największej współcześnie 
aktywności ukraińskiej cerkwi greckokatolickiej, przystąpiły do unii z Rzymem stosunkowo
późno – diecezja przemyska w 1692, diecezja lwowska w 1700. Do końca XVIII wieku 
ponad dwie trzecie mieszkańców tych ziem było   grekokatolikami. Po przyłączeniu się 
wymienionych diecezji struktura organizacyjna kościoła wyglądała następująco: metropolia 
kijowska, archidiecezja połocka, oraz 6 eparchii: pińsko-turowska, włodzimiersko-brzeska, 
chełmsko-bełska, łucko-ostrogska, lwowsko-halicko-kamieniecka i przemysko-samborska.

Drugim synodem kościoła unickiego był synod zamojski, zwołany w 1720.

Diecezje unickie dzieliły się na parafie, dekanaty i oficjalaty. Diecezje unickie były znacznie
większe od rzymskokatolickich, przeciętnie liczyły ponad 60 tysięcy km². Archidiecezja 
kijowska zajmowała ok. 50% ogólnej powierzchni diecezji unickich, a wraz z archidiecezją 
połocką prawie 70%. W XVII i XVIII wieku nastąpił żywiołowy rozwój sieci parafialnej. 
Miały na to wpływ między innymi finanse – fundacja cerkwi była przedsięwzięciem dużo 
tańszym od fundacji kościoła rzymskokatolickiego. Początkowo fundacje odbywały się 
poza kontrolą biskupów. Dopiero w XVIII wieku biskupi zaczęli dbać o równomierne 
rozłożenie parafii i odpowiednie zabezpieczenie materialne proboszczów. 

Już w czasach rozbiorów  Królestwa  Polskiego caryca  Katarzyna  zaplanowała 
likwidację Cerkwi greckokatolickiej poprzez jej włączenie („powrót”) do Cerkwi 
prawosławnej. W swojej polityce rosyjscy carowie nie przewidywali miejsca dla 
konkurentów rosyjskiego prawosławia, będącego religią państwową nadzorowaną przez 
carat. 

Większość duchowieństwa greckokatolickiego wyraziła oficjalnie swoje poparcie w sprawie
likwidacji unii. Wśród nich znajdowali się biskupi uniccy Józef Siemaszko, Wasyl 
Łużyński, Antoni Zubko, którzy w 1838 roku zgłosili w tajemnicy swój akces do Cerkwi 
prawosławnej, ponadto Siemaszko i Łużyński rozpoczęli zbieranie wśród duchowieństwa 
unickiego podpisów za masową konwersją na   rosyjskie prawosławie. 

W diecezji litewskiej zebrano ich 760 (więcej niż połowa wszystkich duchownych z tego 
obszaru), a w diecezji białoruskiej 186 (mniej niż połowa). Na synodzie w Połocku w lutym 
1839 przedstawiciele duchowieństwa, wraz z wymienionymi wyżej biskupami, podjęli 
decyzję o połączeniu Cerkwi greckokatolickiej z Patriarchatem Moskiewskim. Następnie 
wystosowano petycję do cara, na której znalazły się podpisy 1305 duchownych (jedynie 500
duchownych odmówiło pod nią podpisu). 



Po zapoznaniu z nią władz rosyjskich Cerkwi prawosławnej doszło dnia 25 marca 1839 
roku (starego stylu) do formalnego wyrażenia zgody na przyłączenie Kościoła unickiego do 
prawosławia. Tym samym Cerkiew unicka na obszarze Cesarstwa Rosyjskiego zachowała 
się jedynie w Królestwie Polskim (Chełmszczyzna), jednak i tutaj unia została 
zlikwidowana. W styczniu 1874 przy użyciu siły rosyjscy żołnierze zabili 26 unitów w 
Pratulinie i Drelowie. Tak więc Cerkiew greckokatolicka na terenie zaboru rosyjskiego 
została niemal całkowicie zniesiona, trwając tylko na niektórych terenach w podziemiu.

W zbliżonym okresie do unii z Kościołem rzymskim przystąpiła również część 
prawosławnej hierarchii i wiernych Zakarpacia (unia użhorodzka – 1646, unia 
mukaczewska – 1664, unia marmaroska – 1713) i Siedmiogrodu (unia w Baia Mare – 
1700). Powstała w ten sposób odrębna od ukraińskiej rusińska cerkiew greckokatolicka, z 
której później rozwinęły się greckokatolickie cerkwie słowacka, węgierska i rumuńska.

Katolicyzm w obrządku bizantyjsko-ukraińskim przetrwał w Galicji, która w 1772 znalazła 
się pod rządami austriackimi. W jej skład weszła unicka diecezja przemyska (1253 parafie), 
większa część diecezji lwowskiej (990 parafii), oraz część diecezji halickiej i kamienieckiej 
(w sumie 3432 parafie). Po zajęciu Bukowiny w 1786 tamtejsi wierni zostali 
podporządkowani jurysdykcji biskupa lwowskiego.

W 1774 cesarzowa Maria Teresa zmieniła nazwę kościoła z „unicki” na „greckokatolicki”, 
zakazano również stosowania określenia „pop” na rzecz księdza i proboszcza. Księża 
greckokatoliccy zostali zrównani w prawach z duchowieństwem łacińskim, a ich synom 
zapewniono teoretycznie dostęp do urzędów na równi ze szlachtą.

W Wiedniu w 1774 otwarto seminarium – „Barbareum”, natomiast w 1783 otwarto we 
Lwowie Greckokatolickie Seminarium Generalne, kształcące rocznie 50 alumnów.

Również w 1774 biskup lwowski Lew Szeptycki rozpoczął starania o odnowienie 
metropolii halickiej, uwieńczone sukcesem w 1808. Pierwszym arcybiskupem został biskup 
przemyski Anton Anhełłowycz. W 1850 powołano diecezję stanisławowską (której 
podlegali również wierni z Bukowiny), jednak rozpoczęła ona działalność dopiero w 1885, 
po decyzji papieża Leona XIII. Jej pierwszym biskupem był Julian Pełesz.

Słabość Cerkwi unickiej, oraz szerzące się rusofilstwo wśród duchowieństwa 
greckokatolickiego, wyraźnie zarysowała się po inwazji na tereny Galicji Imperium 
Rosyjskiego. 

W okresie tym na ogólną liczbę 2483 duchownych greckokatolickich w całej Galicji: 30 
bezpośrednio przeszło na prawosławie (nie wliczając eparchii stanisławowskiej), 61 z 
własnej woli opuściło Galicję i wyjechało do Rosji (nie wliczając eparchii 
stanisławowskiej), ponad 350 kapłanów o poglądach rusofilskich, uznanych za 
niebezpiecznych dla państwa ze względu na swoje poglądy polityczne zostało 
aresztowanych przez władze austriackie przed wkroczeniem Rosjan, i internowanych w 
obozie w Talerhofie, 350 kapłanów „uciekinierów” opuściło Galicję wraz z armią 



austriacką, poza tym wielu duchownych (nawet kilkaset), którzy pozostali w swoich 
parafiach współpracowało jawnie z duchowieństwem prawosławnym. Duchownych 
unickich aktywistów, którzy wyraźnie przeciwstawiali się narzuconemu reżimowi 
rosyjskiemu było zaledwie, według różnych szacunków od 56 do około 100.

Według źródeł rosyjskich w okresie I wojny światowej, i obecności na ziemiach dawnej 
Galicji armii rosyjskiej, około 500 parafii unickich (prawie 1/4 ogółu) przyjęło prawosławie,
w większości pod przymusem. Zdarzały się jednak wypadki, że sami wierni tak zwani już 
greckokatoliccy usuwali proboszczów unickich z parafii, po czym na ich miejsce 
wprowadzano duchownych prawosławnych, Rosjan.

Wraz z odrodzeniem Polski po I wojnie światowej nastąpiła akcja misyjna wśród 
prawosławnej ludności pounickiej na Wołyniu i na Białorusi (neounityzm). Bardzo silny 
rozwój kościoła greckokatolickiego miał miejsce w zaborze austriackim – w Galicji, a 
później w Małopolsce Wschodniej, za czasów metropolity Andrzeja Szeptyckiego (1900-
1944). 

W 1939 cerkiew greckokatolicka na terenach Polski składała się z archieparchii lwowskiej, 
z eparchii przemyskiej (w jej ramach istniała Apostolska Administracja Łemkowszczyzny) i 
z eparchii stanisławowskiej (od 1885). Pod koniec XIX wieku emigranci z Galicji 
Wschodniej założyli parafie greckokatolickie w Brazylii, Kanadzie i Stanach 
Zjednoczonych. 

W okresie całego dwudziestolecia międzywojennego była prowadzona systematyczna 
ukrainizacja Kościoła greckokatolickiego, a jednym z jej sposobów było tzw. oczyszczanie 
obrządku greckokatolickiego z naleciałości łacińskich. Ukrainizacja spotkała się z 
wyraźnym sprzeciwem ludności ruskiej na Łemkowszczyźnie, gdzie w wyniku oporu do tej 
akcji zaczęło się szerzyć prawosławie. 

Kościół zwany jako greckokatolicki w 1938 roku na terenie II Rzeczypospolitej posiadał 
138 tys. ha ziemi i lasów i był zrównany w prawach z Kościołem rzymskim. Państwo 
wypłacało duchowieństwu pensje i emerytury, pokrywało koszty administracji kościelnej i 
koszty funduszów budowlanych. Florentyna Rzemieniuk opisuje stosunek władz 
państwowych do Kościoła, przez cały okres międzywojenny, jako „poprawny, choć 
nacechowany nieufnością”.

W latach 1923-1939 Kościół Katolicki w II Rzeczypospolitej podjął próbę przywrócenia 
unii z kościołem prawosławnym, ostatecznie skasowanej przez władze rosyjskie w 1875 
(likwidacja unickiej diecezji chełmskiej).

 Watykan powołał w 1924 kościół bizantyjsko-słowiański w Polsce,o którym  jest mowa
także  w  Tomie  V  Ducha  Prawdy.

Po powstaniu Związku Radzieckiego i zajęciu przez niego wschodnich ziem 
Rzeczypospolitej historia z czasów zaborów się powtórzyła, z dodatkowym czynnikiem w 
postaci programowej ateizacji. 



Ukraiński Kościół greckokatolicki padł ofiarą szczególnie silnych prześladowań, w toku 
których został oficjalnie wcielony do rosyjskiej Cerkwi prawosławnej.

Po II wojnie światowej

W 1945 wszyscy biskupi ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej zostali aresztowani i skazani 
na długie wyroki więzienia. Na początku 1946 we Lwowie odbył się pseudosynod, w 
którym udział wzięło 214 z 1270 duchownych greckokatolickich, a który pod nadzorem 
tajnej policji politycznej zjednoczył grekokatolików z Rosyjskim Kościołem 
Prawosławnym. W 1949 podobny pseudosynod miał miejsce na Zakarpaciu. W 
komunistycznej Polsce kres działalności ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej jako 
zorganizowanej całości przyniosła Akcja „Wisła” w 1947. 

Po wysiedleniu do ZSRR w 1946 r. biskupów i kurii przemyskiej Stolica Apostolska 
wyposażyła w nadzwyczajne uprawnienia kardynałów Hlonda i Sapiehę, a następnie papież 
Pius XII mianował kard. A. Hlonda delegatem specjalnym dla obrządków wschodnich w 
Polsce, po jego śmierci analogiczne uprawnienia uzyskał kardynał Stefan Wyszyński. 
Prymas Stefan Wyszyński umożliwił funkcjonowanie Cerkwi greckokatolickiej w ramach 
struktury administracyjnej Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, w 1967 ustanowił on 
funkcję Wikariusza Generalnego Prymasa Polski dla wiernych obrządku 
greckokatolickiego. 

Jednak cenzura nakazywała „eliminować wszelkie informacje o istnieniu – aktualnie w 
Polsce – obrządku greckokatolickiego, jego podporządkowaniu ks. Wyszyńskiemu oraz 
jakiejkolwiek działalności unitów w naszym kraju”. 

W 1981 delegatem apostolskim dla wiernych obrządków wschodnich w Polsce z prawami 
ordynariusza miejsca został Prymas Polski, kardynał Józef Glemp, który następnie powołał 
dwu Wikariuszy Generalnych dla wiernych obrządku greckokatolickiego – dla Polski 
północnej i Polski południowej. W 1989 Prymas Polski kardynał Józef Glemp ponownie 
ustanowił jednego Wikariusza Generalnego dla całego obszaru Polski. W 2014 roku Kościół
w Polsce liczył około 55 tysięcy wiernych w 124 parafiach. 

Ukraiński Kościół Greckokatolicki przetrwał wśród diaspory ukraińskiej na emigracji oraz 
w podziemiu. Dzięki temu po czterdziestu latach przerwy w legalnej pracy, w okresie 
pierestrojki cerkiew kontynuowała działalność w zorganizowanej strukturze, dzięki tajnie 
wyświęconym biskupom, nielegalnym seminariom, przygotowującym kandydatów do 
święceń, działalności zgromadzeń zakonnych oraz wielu świeckich, oddanych kościołowi.

W latach 1946-1990 Kościół greckokatolicki był największą podziemną organizacją 
religijną w ZSRR, udzielającą wbrew sowieckim władzom sakramentów i nauczającą 
potajemnie religii. W katedrze łacińskiej we Lwowie o. Rafał Kiernicki udzielał 
sakramentów wiernym Kościoła greckokatolickiego. 



Samizdatowe pismo Kościoła greckokatolickiego Віра Батьків (Wira Bat’kiw) (pol. Wiara 
ojców) redagował i wydawał Teodozjusz Starak, po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę
pierwszy poseł Ukrainy w Polsce.

Odrodzenie Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej. Beatyfikacje męczenników Cerkwi

Pod koniec listopada 1988 Rada ds. Religii przy Radzie Ministrów USRR zarejestrowała 
pierwsze wspólnoty greckokatolickie w zachodniej części kraju. W chwili legalizacji 
Cerkiew unicka posiadała trzy diecezje: lwowską, iwano-frankowską i mukaczewską. 
Niemal natychmiast rozpoczęto prace nad reorganizacją struktury terytorialnej Cerkwi 
poprzez włączenie w jej struktury części diecezji przemyskiej oraz Bukowiny, która w 
granicach Ukrainy znalazła się w 1940. 

Pierwszy synod biskupów odrodzonej Cerkwi, który w maju 1992 obradował we Lwowie 
pod przewodnictwem kardynała Myrosława Iwana Lubaczywskiego (w marcu 1991 wrócił 
do Lwowa z emigracji w Rzymie), podjął decyzję o utworzeniu diecezji kołomyjsko-
czerniowieckiej, samborsko-drohobyckiej, tarnopolskiej i zborowskiej. Aby objąć opieką 
duszpasterską wiernych żyjących na Ukrainie Wschodniej i w Kazachstanie w kwietniu 
1996 utworzono egzarchat kijowsko-wyszogrodzki kierowany przez Lubomyra Huzara (od 
2001 kardynał). Dalsza reorganizacja Cerkwi nastąpiła podczas synodu w sierpniu 2000, 
kiedy utworzono diecezje buczacką, sokalską i stryjską oraz w lipcu 2003, kiedy z 
egzarchatu kijowskiego wydzielono egzarchat odesko-krymski.

27 czerwca 2001 na hipodromie we Lwowie podczas Mszy Świętej odprawionej w 
obrządku bizantyjsko-ukraińskim, Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 28 męczenników 
Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Są wśród nich greckokatoliccy 
biskupi: Hryhoryj Chomyszyn, Nikita Budka, Hryhoryj Łakota, Jozafat Kocyłowski, 
Mykoła Czarnecki, Wasyl Wełyczkowski, Teodor Romża, Iwan Słeziuk i archimandryta 
Klemens Szeptycki i prałat Petro Werhun.

O osobie abp. metropolity Andrzeja Szeptyckiego i jego beatyfikacji Jan Paweł II 
wypowiedział się w homilii następująco:

Jak moglibyśmy nie wspomnieć dalekowzrocznej i gruntownej działalności pasterskiej 

Sługi Bożego , metropolity Andrzeja Szeptyckiego, którego proces beatyfikacyjny posuwa 

się do przodu, i którego mamy nadzieję oglądać pewnego dnia w chwale świętych? Trzeba

tu odnieść się do jego bohaterskiej działalności apostolskiej, jeśli chcemy zrozumieć 

niewytłumaczalną po ludzku płodność Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie w 

ciemnych latach prześladowań.



10 lutego 2011 kardynał Huzar zrezygnował z urzędu w związku z zaawansowanym 
wiekiem. Administratorem ukraińskiej cerkwi greckokatolickiej został tymczasowo 
arcybiskup Ihor Woźniak. 23 marca 2011 synod biskupów Kościoła obrządku bizantyjsko-
ukraińskiego wybrał Światosława Szewczuka arcybiskupem większym kijowsko-
halickim.Obecnie Cerkiew greckokatolicka jest drugim co do liczebności kościołem na 
Ukrainie. Liczy około trzech milionów wiernych na Ukrainie oraz pięć i pół miliona poza 
jej granicami. Na początku stycznia 2005 stan Cerkwi był następujący:

• 1207 zakonników w 93 klasztorach męskich i żeńskich oraz w 14 misjach, 

• 2103 duchownych, w tym 32 biskupów, 

• 3240 parafii (większość na zachodzie Ukrainy), 

• około 2700 cerkwi, kolejne 300 w budowie, 

• 13 własnych zakładów oświatowych, w tym Ukraiński Uniwersytet Katolicki we 
Lwowie, w których naukę pobierało blisko 1,7 tys. osób, 

• 1186 szkół niedzielnych, 

• 27 periodyków, 

• trzy wydawnictwa. 

Zwierzchnikiem Cerkwi na Ukrainie i poza jej granicami jest obecnie arcybiskup większy 
Światosław Szewczuk, metropolita Kijowa i Galicji. 21 sierpnia 2005 odbyła się 
uroczystość przeniesienia rezydencji zwierzchnika Cerkwi ze Lwowa do Kijowa. 
Faktycznie do dzisiaj Lwów pozostaje najważniejszym ośrodkiem ukraińskiej cerkwi.

Jednostki administracyjne 

• Ukraina 

• Metropolia kijowska 

• Archieparchia kijowska 

• Egzarchia doniecka 

• Egzarchia charkowska 

• Egzarchia odeska 

• Egzarchia krymska 

• Egzarchia łucka 

• Metropolia tarnopolsko-zborowska 

• Eparchia tarnopolsko-zborowska 

• Eparchia buczacka 

• Metropolia iwanofrankowska 

• Archieparchia iwano-frankowska 

• Eparchia kołomyjsko-czerniowiecka 

• Metropolia lwowska 

• Archieparchia lwowska 

• Eparchia stryjska 



• Eparchia samborsko-drohobycka 

• Eparchia sokalska 

 Metropolia Polski
• Polska 

• Metropolia przemysko-warszawska 

• Archieparchia przemysko-warszawska 

• Eparchia wrocławsko-gdańska 

Zwierzchnikiem ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej w Polsce jest abp Eugeniusz 
Popowicz, metropolita przemysko-warszawski. Metropolia jest niezależna od 
zwierzchnika cerkwi na Ukrainie i podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

 W jej skład wchodzą Archieparchia przemysko-warszawska i Eparchia wrocławsko-
gdańska z ordynariuszem Włodzimierzem Juszczakiem. Eparchie te dzielą się na 
dekanaty.W Warszawie działają obecnie dwie cerkwie greckokatolickie. Jedna z nich, 
zbudowana w latach 1781-1784 według klasycystycznego projektu Dominika Merliniego, 
znajduje się przy ul. Miodowej i jest zarazem siedzibą zakonu bazylianów. Druga została 
uruchomiona trzy lata temu z powodu coraz większej liczby osób wyznania 
greckokatolickiego znajdujących się w Warszawie i jest afiliowana przy kościele o. 
augustianów w Łomiankach pod Warszawą. Parafia warszawska istnieje od 1721.

Od kilkunastu lat Kościół greckokatolicki w Polsce organizuje coroczne spotkania młodych 
– Sarepta w Beskidzie Niskim. Podobnie jak w cerkwi na Ukrainie, wszystkich 
duchownych greckokatolickich w Polsce obowiązuje celibat, co oznacza, że po przyjęciu 
święceń kapłańskich nie mogą oni już dostąpić sakramentu małżeństwa. Zasada ta nie stoi 
jednak w sprzeczności z możliwością zawarcia małżeństwa przez kandydata na 
duchownego, zanim zostanie on księdzem, gdyż takie małżeństwo jest ważne także po 
przyjęciu święceń i nie uniemożliwia przystąpienia do stanu duchownego.

 Reguła ta nie dotyczy wyższych duchownych (biskupów itd.), którzy rekrutują się spośród 
zakonników, ślubujących m.in. bezżenność, w związku z czym od samego początku 
sprawowania posługi duszpasterskiej pozostają w stanie celibatu.

Rządy Katarzyny II

Bezpośrednio po aneksji do Rosji terenów, na których unici stanowili większość, caryca 
Katarzyna II zadeklarowała tolerancję wobec ludności katolickiej "obydwu obrządków" i 
zapewniała, że jej sytuacja nie ulegnie zmianie w porównaniu ze stanem rzeczy panującym 
w I Rzeczypospolitej. W rzeczywistości jednak rząd rosyjski traktował unitów jako 
prawosławnych Rosjan, którzy zostali siłą zmuszeni do zmiany wyznania, a których 
konwersja na prawosławie jest jedynie kwestią czasu. 



Katarzyna II  była podmieniona,  o czym świadczy jej   polityka,   najpierw  bardzo 
dobra a potem zła.No i oczywiście  nochal.

Urodziła się 2 maja 1729 roku w Szczecinie jako córka księcia Christiana Augusta von 
Anhalt-Zerbst z dynastii askańskiej i Joanny Elżbiety z dynastii holsztyńskiej. Na chrzcie 
otrzymała imiona Zofia Fryderyka Augusta. W 1745 roku w Petersburgu przeszła na 
prawosławie, zmieniła imię na Katarzyna i poślubiła księcia holsztyńskiego Piotra Ulryka, 
późniejszego cara rosyjskiego Piotra III. 

W czerwcu 1755 roku ambasador brytyjski w Petersburgu, Charles Hanbury Williams, 
przedstawił jej swojego osobistego sekretarza, 23-letniego Stanisława Poniatowskiego, 
późniejszego króla Polski, z którym w grudniu tego samego roku nawiązała niebezpieczny 
romans. Plotkowano, że owocem tego romansu miała być córka Katarzyny Anna Piotrowna.
Po półrocznych rządach Piotra III, ona i jej zwolennicy (wojsko zbuntowane przeciw carowi
ze względu na wcielanie przez niego do armii wzorów z armii pruskiej), dokonali zamachu 
stanu. Piotr III zginął zamordowany, a Katarzyna 9 lipca 1762 roku objęła władzę w Rosji. 

Władczyni Rosji

Katarzyna II potwierdziła sojusz z Prusami, co było swoistą kontynuacją zapoczątkowanej 
przez Piotra I polityki „systemu północnego”. Dodatkowo potwierdziła dekret Piotra I o 
uprawnieniach dla szlachty, czym zyskała sobie jej uznanie. W ciągu swego długiego 
panowania uczyniła bardzo wiele, zarówno w dziedzinie stosunków zagranicznych, jak i 
wewnętrznych, dla wzmocnienia potęgi państwa, władzy centralnej i absolutyzmu 
panującego. W okresie jej rządów doszło do polepszenia się sytuacji chłopów cerkiewnych, 
mieszczan i szlachty rosyjskiej, terytorium Rosji znacznie się powiększyło, a ludność z 20 
wzrosła do około 35 milionów. W 1785 roku caryca wydała dwie Gramoty szlacheckie, 
ustanawiające prawa i przywileje dla szlachty. W tym samym roku wydała również 
Gramotę miejską, oficjalnie ustanawiając stan mieszczański i kupiecki z własnym 
samorządem miejskim. Z inicjatywy carycy doszło do rozwoju polityki socjalnej, czemu 
miało służyć powołanie Prikazu Dobra Publicznego (1775). Nastąpił rozwój systemu 
szkolnictwa, fundowano wiele szkół, w tym Instytut Smolny, stanowiący pierwszą w historii
Rosji szkołę dla dziewcząt. Wprowadziła w Rosji uprawę ziemniaków; była także autorką 
planu osadzenia kolonistów niemieckich na górnym Powołżu, gdzie zapewniono im ulgi 
podatkowe, wolność wyznania i opiekę prawną. W Noworosji zniesiono w ogóle 
pańszczyznę, wprowadzono ulgi podatkowe i wolność wyznania. 

TU :  W latach 1762–1766 przeprowadzono w Rosji sekularyzację dóbr duchownych. 
Cerkwie i klasztory przeszły na utrzymanie skarbu państwowego, który przejął posiadane 
przez nie majątki ziemskie, obejmujące około 900 tysięcy poddanych. Grunty użytkowane 
bezpośrednio przez chłopów zostały przekazane im na własność, a obowiązki 
pańszczyźniane pomniejszone. 



Jednocześnie nastąpiło pogorszenie się sytuacji chłopów z majątków szlacheckich, którzy 
zostali pozbawieni większości swych praw i zrównani z niewolnikami. 

Katarzyna II była bardzo aktywna w sprawach polskich. Po śmierci w 1763 r. króla 
polskiego Augusta III jego następcą przy poparciu wojsk rosyjskich został stolnik wielki 
litewski Stanisław August Poniatowski, były faworyt Katarzyny II.

Jest to nieprawda, dotyczy  to poprzedniej  Katarzyny.

 Jego koronacja odbyła się 25 listopada 1764 r., w dniu imienin protektorki. Częściowo z jej 
inspiracji w 1767 r. zawiązała się w Radomiu Konfederacja Generalna przeciwko królowi i 
reformom Familii, jak nazywano stronnictwo Czartoryskich i Poniatowskich. 

2 września 1780 Katarzyna II skierowała do namiestnika białoruskiego Czernyszewa 
reskrypt, w którym zezwalała duchownym prawosławnym przejmować cerkwie unickie, 
jeśli była ku temu wola parafian. Czernyszew oraz prawosławny biskup Mohylewa Jerzy 
(Konisski) wykorzystali zezwolenie w szerszym niż dosłowny zakresie, doprowadzając do 
przejścia na prawosławie 112 573 osób, 35 duchownych i 95 parafii z cerkwiami. Działania 
te były prowadzone mimo protestów hierarchii unickiej. Równocześnie Katarzyna II 
doprowadziła do mianowania biskupem pomocniczym metropolii kijowskiej archimandryty 
Wiktora (Sadkowskiego), który miał powtórzyć działania biskup mohylowskiego na 
ziemiach Ukrainy Naddnieprzańskiej, Wołynia i Podola. Po II rozbiorze Polski Wiktor 
(Sadkowski) został prawosławnym biskupem mińskm. 



Jednym z pierwszych jego działań było wysłanie listu pasterskiego, w którym informował, 
że wszyscy unici zainteresowani przejściem na prawosławie mają zgłaszać się do niego, zaś 
metropolitę Teodozjusza Rostockiego jedynie powiadamiać o fakcie konwersji. Sama 
Katarzyna II hojnie wspierała pieniężnie działalność biskupa Wiktora i podległych mu 
kapłanów. 

W październiku 1794 hierarcha informował Świątobliwy Synod Rządzący o pozyskaniu na 
rzecz prawosławia 721 parafii pounickich, w roku następnym pisał o kolejnych 1607 
cerkwiach. Z kolei statystyki z 1802, sporządzone przez biskupa unickiego Lewickiego, 
wskazują, iż w tym momencie unici dysponowali już tylko 176 cerkwiami.

Katarzyna II traktowała ponadto sprawę unitów jako kartę przetargową w rozmowach z 
papieżem w sprawie zatwierdzenia wprowadzonych przez carycę zmian w strukturze 
administracyjnej Kościoła łacińskiego w Rosji. Konwersja 100 tys. osób w latach 1780-
1783 sprawiła, iż Kościół katolicki zaakceptował je, licząc, iż dalszy proces niszczenia unii 
zostanie zahamowany.

Działania tego typu miał powtórzyć na Białorusi Jerzy (Konisski), jednak realizację tych 
planów uniemożliwiła jego śmierć 13 lutego 1795. Zadanie zlecone przez carycę wykonał 
jego następca, biskup Atanazy (Wolchowski), wyposażony przez Święty Synod w dokładne 
instrukcje prowadzenia akcji antyunickiej. 

Prawosławni duchowni mieli objeżdżać cały obszar Białorusi, prowadząc działalność 
misyjną, eskortowani przez oddziały wojska, zaś osoby deklarujące chęć konwersji miały 
być natychmiast przyjmowane do najbliższych parafii. Biskup Atanazy donosił jednak 
Synodowi o niepowodzeniu tak prowadzonej akcji. 

Dobrowolne zmiany religii były nieliczne, w wielu wypadkach „nawracanie” łączyło się z 
groźbami i szykanami ze strony towarzyszących duchownym żołnierzy. Podobne zarzuty 
wysuwał pod adresem prowadzących „misję” unicki biskup piński Jozafat Bułhak. 
Twierdził on, że osoby niechętne prawosławiu były zastraszane, zmuszane do 
odprowadzania bezprawnych świadczeń pieniężnych i rzeczowych, zaś żołnierze carscy 
starali się pozyskiwać klucze do cerkwi unickich podstępem. 

Zatrzymywano również opornych księży unickich i zamykano klasztory bazyliańskie, 
nierzadko przekazując je natychmiast na siedziby duchowieństwa prawosławnego. 

22 kwietnia 1794 w ukazie adresowanym do namiestnika carskiego na nowoprzyłączonych 
ziemiach Timofieja Tutołmina Katarzyna II nakazała mu prowadzenie działań na rzecz 
likwidacji unii. Ostatecznie do końca roku 1795 prawosławni pozyskali kosztem unitów ok. 
200 cerkwi na Białorusi, wyznanie zmieniło ok. 115 tys. osób. Caryca przystąpiła również 
do otwartej walki z zakonem bazylianów, ogłaszając w 1795, iż każda wspólnota 



monastyczna bazyliańska, która nie zajmuje się działalnością charytatywną lub edukacyjną 
zostanie zamknięta.

Kosztem unitów rozbudowywana była sieć administracyjna Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego. W 1806 ze struktur unickich w zaborze rosyjskim istniała już tylko 
metropolia połocka kierowana przez biskupa Herakliusza Lisowskiego. W znacznej mierze 
z przejętych placówek duszpasterskich powołana została prawosławna eparchia podolsko-
bracławska. Biskup Lisowski cieszył się całkowitym zaufaniem carycy. Majątki biskupów 
unickich zostały przejęte przez państwo i częściowo przeznaczone na wynagrodzenia dla 
wojskowych i urzędników szczególnie zasłużonych w procesie szerzenia prawosławia.

Rządy Pawła I

Po objęciu rządów w Rosji przez Pawła I doszło do zmiany nastawienia władz wobec 
unitów. Nowy car był im niechętny (chociaż przychylnie odnosił się do katolicyzmu 
obrządku łacińskiego), jednak jego polityka była programowo zaprzeczeniem działań jego 
matki. Paweł I zgodził się na reaktywację trzech diecezji unickich i nakazał zaprzestanie 
działalności misyjnej prawosławnych hierarchów. Unitów podporządkowano Kolegium 
Duchownemu kierowanemu przez zwierzchnika Kościoła łacińskiego w Rosji.

Rządy Aleksandra I

 Aleksander I kontynuował tolerancyjną politykę w stosunku do unitów. W okresie jego 
panowania ich liczbę szacuje się na 1 398 478 wiernych, w rękach unitów pozostawało 
ponadto 91 klasztorów i 1388 parafii. Równocześnie za czasów Pawła I i Aleksandra I ok. 
200 tys. wiernych Kościoła unickiego zmieniło obrządek na łaciński, co miało uchronić ich 
przed konwersją na prawosławie. Tendencja ta spotkała się z protestami biskupów unickich.

Pragnąc zahamować falę przyjęć obrządku łacińskiego, Aleksander I powołał w 1804 
wydział unicki w Kolegium Duchownym, wyznaczając na jego przewodniczącego biskupa 
Jozafata Bułhaka. Powołanie wydziału zyskało poparcie hierarchii unickiej, widzącej w nim
ratunek przed latynizacją rytu. W 1805 Kolegium zostało podzielone na dwie odrębne 
jednostki; na czele departamentu unickiego stanął Herakliusz Lissowski. Uwierzył on w 
możliwość pełnego zjednoczenia Kościołów, w tym celu przeprowadził w podległych mu 
administraturach (był od 1806 unickim metropolitą kijowskim) reformę liturgiczną, 
usuwającą elementy wprowadzone do nabożeństw pod wpływem łacińskim i wprowadzając 
typowe dla prawosławia rosyjskiego

 Rządy Mikołaja I

Mikołaj I od początku swoich rządów podjął zdecydowane kroki na rzecz zwalczania 
Cerkwi unickiej. 11 sierpnia 1829, przyjmując jej przedstawicieli na audiencji, stwierdził, że
jego intencją jest „uporządkowanie” Kościoła unickiego i usunięcie z niego wszelkich 
wpływów łacińskich. 



Rząd rosyjski nie dokonał jednak natychmiastowej kasaty unii, lecz opracował długofalowy 
plan, opierający się na założeniu, iż maksymalne upodobnienie obrządku unickiego do 
prawosławnego zakończy się naturalnym połączeniem obydwu Kościołów. Głównym 
realizatorem tej koncepcji został biskup mścisławski Józef Siemaszko. Zafascynowany 
prawosławiem rosyjskim, z jakim zetknął się w czasie pobytu w Petersburgu, uznał się on 
za Rosjanina i sam przygotował szczegółowy plan osłabienia unii, który przedłożył carowi, 
zyskując jego aprobatę.

Zgodnie z projektem Siemaszki, w 1828 dokonano ostatecznego rozdzielenia funkcji 
łacińskiego i unickiego departamentu Kolegium Duchownego, tworząc grecko-unickie 
Kolegium Duchowne z Jozafatem Bułhakiem na czele. Następnie przeprowadzono reformę 
podziału administracyjnego Cerkwi unickiej, dzieląc ją na archidiecezję białoruską (na czele
z J. Bułhakiem) i diecezję litewską, której zarząd objął Józef Siemaszko. 

Po powstaniu listopadowym władze rosyjskie skasowały połowę z 95 istniejących jeszcze 
klasztorów bazylianów i bazylianek; m.in. w tym okresie Kościół prawosławny odzyskał 
Ławrę Poczajowską. W 1835 zabroniona została zmiana obrządku z unickiego na 
łaciński.Wcześniej, w 1834, władze rosyjskie podjęły szeroko zakrojoną kampanię na rzecz 
przemian liturgicznych w Kościele unickim. Unickie księgi liturgiczne zostały zastąpione 
wydawnictwami rosyjskimi, natomiast ze świątyń zaczęto usuwać obce prawosławnej 
tradycji ławki i organy, jak również wizerunki katolickich świętych nieuznawanych w 
Rosyjskim Kościele Prawosławnym.

 Od 1837 całość spraw związanych z funkcjonowaniem Cerkwi unickiej pozostawała w 
gestii Świątobliwego Synodu Rządzącego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Po śmierci Jozafata Bułhaka w 1838 unicki episkopat w Rosji składał się wyłącznie ze 
zwolenników masowej konwersji unitów na prawosławie. 12 lutego 1839 decyzję taką 
podjął synod w Połocku. Po tym wydarzeniu jedyną instytucją Cerkwi unickiej w kraju 
pozostała diecezja chełmska.

Rządy Aleksandra II

Kroki na rzecz likwidacji ostatniej unickiej diecezji w Rosji zostały podjęte po powstaniu 
styczniowym i wpisywały się w szerszą kampanię na rzecz rusyfikacji Chełmszczyzny. 
Przyjęcie prawosławia przez ludność unicką miało zarazem oznaczać pozyskanie ich dla 
kultury i narodowości rosyjskiej. Głównymi orędownikami takiego rozwiązania byli 
sekretarz stanu ds. Polski, Milutin, oraz dyrektor naczelny ds. wewnętrznych i duchownych 
w Królestwie Polskim Władimir Czerkaskij. Przy likwidacji unii zamierzano wykorzystać 
analogiczne środki, jak przed synodem w Połocku, nie zważając na fakt, że na ziemi 
chełmskiej przywiązanie do katolicyzmu obrządku bizantyjskiego było wśród ludności 
znacznie większe, niż na ziemiach białoruskich i litewskich. 



Jeszcze w 1864 władze carskie dokonały kasaty bazyliańskich klasztorów w Lublinie, 
Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu, przenosząc zakonników do klasztoru w Warszawie. 

W 1866 zlikwidowane zostało prawo patronatu, dające polskiej szlachcie kontrolę nad 
obsadą personalną parafii. 

Duchowieństwo unickie zaczęło otrzymywać pensje rządowe. Władze rosyjskie podjęły 
ponadto rekrutację chętnych do pracy na Chełmszczyźnie duchownych greckokatolickich z 
Galicji, o poglądach moskalofilskich, chętnie angażujących się w usuwanie z obrządku 
unickiego elementów łacińskich. Unitom zabroniono ponadto przechodzenia na obrządek 
łaciński. 

Mimo faktu, iż część hierarchii prawosławnej (m.in. arcybiskup chełmski i warszawski 
Joannicjusz (Gorski)) opowiadała się przeciwko likwidacji unii drogą represji, postulując 
zamiast tego długofalową pracę wśród ludności, która miała zakończyć się dobrowolnym 
przyjęciem prawosławia i narodowości rosyjskiej, rząd carski zdecydował się na 
natychmiastową kasatę obrządku unickiego. 

W porozumieniu z tajnym komitetem, administrator diecezji chełmskiej ks. Marceli Popiel 
nakazał odprawianie nabożeństw w obowiązującym w Rosyjskim Kościele Prawosławnym 
tzw. rycie synodalnym. 

Efektem były protesty unitów, stłumione w Drelowie i Pratulinie przy pomocy wojska, były 
ofiary śmiertelne. W 1875 ogłoszono całkowitą likwidację unii brzeskiej na Chełmszczyźnie
i przyłączenie parafii diecezji chełmskiej do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Ok. 29 
tys. ludzi nie podporządkowało się tej decyzji. Dalsza grupa, oficjalnie wyznająca 
prawosławie, w dalszym ciągu uważała się za unitów. Eulogiusz (Gieorgijewski), od 1905 
prawosławny biskup chełmski, szacował jej liczebność na 100 tys. osób. 

Opisując sytuację wyznaniową w regionie, pisał on: 
Urzędowo unia została skasowana ustawą państwową w 1875 r., lecz wiarę w ludzkich 
duszach prawo znieść nie mogło, w niektórych miejscowościach świątynie prawosławne 
świeciły pustką, lud nie zwracał się do świaszczenników o sprawowanie obrzędów. Były 
parafie, gdzie nawet 90 procent ludności bojkotowało cerkwie prawosławne, a nie mając 
swoich unickich, pozostawało bez świątyń .

Z terytorium byłej diecezji chełmskiej usuwano wszystkie ślady unii, utożsamiane zarazem 
z obcym panowaniem na „odwiecznie rosyjskiej” (ruskiej) ziemi. Niszczono ikony uznane 
za niekanoniczne, unickie księgi i utensylia liturgiczne, usuwano przydrożne krzyże i figury,
postrzegane jako „typowo łacińskie zewnętrzne demonstracje wiary”. Dokonywano również
zmian w architekturze cerkwi, upodabniając je do świątyń wznoszonych w Rosji (styl 
bizantyjsko-rosyjski). 

Likwidacja unickiej diecezji chełmskiej



Piękna  klasyczna   unicka katedra w Chełmie po adaptacji na prawosławny sobór i 
przebudowie w bardzo pięknym  stylu rosyjsko-bizantyjskim. Współcześnie (2011) jest to 
rzymskokatolicka bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie

Likwidacja unickiej diecezji chełmskiej i jej przyłączenie do Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego – nastąpiły w 1875 po trwającej od momentu stłumienia powstania 
styczniowego kampanii prowadzonej przez carską administrację zaboru rosyjskiego. W 
momencie kasaty diecezji w Imperium Rosyjskim ostatecznie przestał istnieć Kościół 
unicki, zaś jego wiernych zmuszono do konwersji na prawosławie. Likwidacja diecezji 
chełmskiej stanowiła konsekwencję antyunickiej polityki kolejnych carów, uważających 
katolików obrządku wschodniego za prawosławnych zmuszonych do przyjęcia jurysdykcji 
papieskiej, którzy jak najszybciej powinni ją opuścić, 

przyjmując rosyjskie wyznanie państwowe. Działalność carskiej administracji na 
Chełmszczyźnie wpisywała się również w szerzej zakrojoną politykę rusyfikacyjną.

Oficjalną likwidację diecezji chełmskiej poprzedziła kampania oczyszczania obrządku 
unickiego z elementów o pochodzeniu łacińskim, jakie pojawiły się w nim wskutek bliskich
kontaktów między unicką a rzymskokatolicką ludnością Chełmszczyzny. 

Zreformowano również unickie seminarium duchowne, upodabniając je do szkół 
prawosławnych tego samego szczebla działających w Rosji, ograniczono kompetencje 
biskupa chełmskiego w stosunku do proboszczów i konsystorza, dokonano przebudów 
świątyń w duchu architektury rosyjskiej. 

Znaczącą rolę w realizacji polityki państwowej odegrali duchowni uniccy sprowadzeni z 
Galicji, moskalofile i uczestnicy ruchu obrzędowego, chętnie wdrażający w swoich 
parafiach polecenia rosyjskiej administracji.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC.jpg


W ostatniej fazie przygotowań do likwidacji diecezji, gdy parafie unickie zmuszono do 
wykorzystywania w nabożeństwach rytu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, na 
Chełmszczyźnie i Podlasiu doszło do zamieszek na tle wyznaniowym.

 Unici domagali się zachowania dotychczasowych obrzędów i niewprowadzania 
prawosławia. Akty biernego i czynnego oporu trwały przez cały rok 1874 i początek 1875. 
Protesty tłumiło wojsko rosyjskie; w styczniu 1875 w Drelowie i Pratulinie oddziały oddały 
strzały do broniących dostępu do cerkwi unitów, zabijając kilkanaście osób i raniąc dalszych
kilkadziesiąt. Dalszych kilkaset uczestników zajść trafiło do więzień i na zesłanie w głąb 
Rosji.

W 1875 Świątobliwy Synod Rządzący ogłosił oficjalne przyłączenie 267 parafii unickiej 
diecezji chełmskiej do eparchii chełmsko-warszawskiej Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego. Oznaczało to włączenie do Kościoła prawosławnego ok. 260 tys. wiernych.
W oficjalnej retoryce władz decyzja ta była umotywowana wolą samych unitów. 
Równocześnie 29 byłych parafii unickich nadal bojkotowało cerkwie prawosławne. 

W latach 1905–1909, po wejściu w życie aktu tolerancyjnego, od 57 tys. do 170 tys. 
wiernych prawosławnych zamieszkujących ziemię chełmską opuściło Rosyjski Kościół 
Prawosławny, przechodząc na katolicyzm obrządku łacińskiego. Przy dotychczasowym 
wyznaniu pozostało ok. 200 tys. osób, przede wszystkim na ziemi chełmskiej i 
tomaszowskiej

Eparchia chełmska – prawosławna administratura kościelna wchodząca w skład metropolii
kijowskiej Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Działała w latach 1223–1596 i ponownie
od 1650 do 1651. 

Nie jest prawdą, że  - W 981 roku Chełm został zdobyty na Lachach (Polakach) przez 
ruskiego księcia Włodzimierza i wszedł w skład Rusi Kijowskiej oraz, że  Grody 
Czerwieńskie wraz z Chełmem zostały na krótko w latach 1018–1031 odbite przez 
Bolesława Chrobrego  ani nie jest  też prawdą, że -  Gdy w 1031 roku Grody Czerwieńskie
zostały opanowane przez Jarosława Mądrego przesiedlano na te tereny ludność ruską.

                          Wszystkiego można się dowiedzieć z serii  WIELKA SLAVIA   

cd.

Od 1240 Chełm był siedzibą prawosławnej eparchii wchodzącej w skład prawosławnej 
metropolii kijowskiej. W momencie powstania eparchia obejmowała ziemie bełską i 
chełmską, następnie włączono w jej jurysdykcję także południowe Podlasie, ziemię 
drohiczyńską i mielnicką. Od 1377 eparchia w całości znajdowała się w granicach 



Rzeczypospolitej. Jej dokładne granice, z powodu braku źródeł, nie mogą być 
jednoznacznie określone. W końcu XVI w. liczyła ok. 420–440 parafii.

Eparchia chełmska została wyraźnie osłabiona poprzez sieć parafii katolickich i ekspansję 
osadnictwa polskiego .Eparchię prawosławną z siedzibą w Uhrusku erygował w 1223 książę
Daniel Halicki. W 1240 siedziba administratury została przeniesiona do Chełma. 

W momencie powstania eparchia obejmowała ziemie bełską i chełmską, następnie włączono
w jej jurysdykcję także południowe Podlasie, ziemię drohiczyńską i mielnicką. 
Dwa ostatnie z wymienionych obszarów odpadły od terytorium administratury ok. 1284. W 
1366 do eparchii włączono Horodło, Ratno, Kamień Kaszyrski i Luboml. 

Od 1377 eparchia w całości znajdowała się w granicach Rzeczypospolitej. Funkcję katedry 
pełnił sobór Narodzenia Matki Bożej w Chełmie. Na początku XV w. własność 
prawosławnych biskupów chełmskich stanowiły cztery wsie w powiecie hrubieszowskim, 
ufundowane jeszcze w II poł. XIII stulecia. 

Zdaniem Antoniego Mironowicza eparchia chełmska została wyraźnie osłabiona poprzez 
sieć parafii katolickich i ekspansję osadnictwa polskiego .

Antoni Mironowicz (ur. 30 października 1959 w Białymstoku) –historyk i działacz 
społeczny pochodzący z  Białorusi, określany  jako ‘narodowości  białoruskiej’ - czyli 
wymyślonej. 

W 1458 eparchia chełmsko-bełska była jedną z dziesięciu administratur tworzących 
prawosławną metropolię kijowską i zarazem jedną z trzech eparchii na ziemiach ruskich 
wchodzących w skład Korony Królestwa Polskiego. Jej dokładne granice, z powodu braku 
źródeł, nie mogą być jednoznacznie określone. W końcu XVI w. eparchia liczyła ok. 420-
440 parafii. Według innych źródeł liczyła ok. 320 placówek duszpasterskich, prowadziła 
kilkanaście i obejmowała obszar ok. 22 tys. km² i posiadała ok. 320 parafii.

W 1590 biskup chełmski Dionizy (Zbirujski) wyraził swoje poparcie dla idei unii między 
Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym, przy zachowaniu zwierzchności 
papieża. W czerwcu 1595 podpisał się pod listem do papieża Klemensa VIII, w którym 
część prawosławnych biskupów metropolii kijowskiej prosiła o zawarcie unii kościelnej. W 
związku z poparciem przez niego unii brzeskiej eparchia chełmska została przekształcona w
diecezję unicką. 

Decyzja biskupa spotkała się z negatywnym odbiorem większości wiernych. W Chełmie 
prawosławni opowiedzieli się przeciwko unii. O zachowanie dotychczasowej jurysdykcji 
walczyły także bractwa cerkiewnej, w tym najważniejsze – krasnostawskie (istniejące od 
początku XVI stulecia), lubelskie (powstałe w 1586) i zamojskie (1589).

W 1621 patriarcha jerozolimski Teofan III wyświęcił na biskupa chełmskiego przełożonego 
monasteru św. Mikołaja w Mielcach Paisjusza (Czerkawskiego). Hierarcha ten nie miał 
jednak praktycznie możliwości pełnienia swoich obowiązków, gdyż struktury eparchii 



pozostawały pod kontrolą unitów. W 1633 wycofał się do monasteru św. Onufrego w 
Jabłecznej i przebywał w nim, jako przełożony wspólnoty, do końca życia. W 1650 król Jan 
Kazimierz potwierdził legalność funkcjonowania prawosławnej eparchii chełmskiej. Na 
mocy królewskiego uniwersału metropolita kijowski Sylwester wyświęcił na biskupa 
chełmskiego Dionizego (Bałabana).

W zmienionej sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej, po bitwie pod Beresteczkiem, Jan 
Kazimierz wycofał swoją zgodę na funkcjonowanie prawosławnego biskupstwa 
chełmskiego i ponownie przekazał je unitom. Kolejne parafie i klasztory przyjmowały unię 
w ciągu XVII i XVIII stulecia. Wyjątkiem był klasztor św. Onufrego w Jabłecznej, który 
nigdy nie wystąpił z Kościoła prawosławnego.

Bitwa pod Beresteczkiem – jedna z największych bitew lądowych XVII-wiecznej Europy, 
rozegrała się w dniach 28 czerwca-10 lipca 1651 roku pod Beresteczkiem na Wołyniu, w 
trakcie prawosławnego powstania Chmielnickiego, między wojskami polskimi pod 
dowództwem   ultra katolickiego Jana Kazimierza a siłami tatarsko-kozackimi. 

Zwycięstwa nie zdołano wykorzystać z winy skatoliczonej obudowanej karczmami i  
żydostwem polskiej szlachty.  Największe  powstanie  pod wodzą Aleksandra Kostki-
Napierskiego, wzniecone w czerwcu jako akcja dywersyjna na rzecz Chmielnickiego, 
stłumiły wojska   katolickiego biskupa krakowskiego. 

Pełna obaw i obrażona na króla szlachta z pospolitego ruszenia zawróciła do domów, a w 
ślad za nią udał się Jan Kazimierz, nie widzący sensu dalszej ofensywy. Pozostałe wojsko 
koronne, z obu hetmanami na czele, skierowało się w głąb ziem ukrainnych i już we 
wrześniu napotkało odnowione wojska Kozaków. Odbyła się bitwa pod Białą Cerkwią, po 
której zawarto ugodę ograniczającą rejestr kozacki do 20 tys. osób i prawo przebywania 
Kozaków rejestrowych tylko do terenu województwa kijowskiego.         

Walki rycerzy polskich pod Beresteczkiem zostały, po 1990 r., upamiętnione na Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem na jednej z tablic, 

                                    "BERESTECZKO 28 - 30 VI 1651". 

Na cześć zwycięstwa we wsi Witów nieopodal Piotrkowa Trybunalskiego w 1651 o.o. 
Norbertanie z pobliskiego opactwa ufundowali słupową kapliczkę, która przetrwała do 
naszych czasów. 

cd.
Historia  Kościołów Wschodnich  została  sfałszowana ;  co polegało na wykreowaniu  
fikcyjnej  historii  chrześcijaństwa , jakiego nie było , aż do  wynalezienia druku  przez
Gutenberga. 

Prawosławny Patriarchat Antiochii – jedna z 15 autokefalicznych Cerkwi prawosławnych
(nazywana na terenie Syrii Kościołem grecko-prawosławnym). Siedziba Patriarchatu 
mieści się (od 1268) w Damaszku; główną świątynią jest sobór Zaśnięcia Najświętszej 
Maryi Panny w tym mieście. 



Na czele Patriarchatu Antiocheńskiego stoi (od 17 grudnia 2012) Wielce Błogosławiony 
Patriarcha Wielkiej Antiochii, Syrii, Cylicji, Mezopotamii i całego Wschodu Jan X.

Początki Patriarchatu antiocheńskiego sięgają czasów apostolskich. Z Dziejów Apostolskich
wiadomo, że apostołowie Paweł i Barnaba nauczali w Antiochii (ok. 42), dzięki czemu 
wielu Żydów i pogan zostało ochrzczonych (z tej samej Księgi można się dowiedzieć, że 
właśnie w Antiochii po raz pierwszy wyznawców Jezusa Chrystusa nazwano 
chrześcijanami). Pierwszym biskupem Kościoła antiocheńskiego był apostoł Piotr, który 
następnie (ok. 53) wyświęcił Ewodiusza na swojego następcę. Apostoła Piotra nazywano 
patriarchą, gdyż głosił on ewangelię przede wszystkim Żydom, dla których był głową 
plemienia. 

Później w ten sposób określano kolejnych antiocheńskich następców św. Piotra, tak więc 
oficjalne nadanie biskupstwu w Antiochii nazwy „patriarchat” na Soborze Chalcedońskim 
było tylko potwierdzeniem istniejącego stanu rzeczy.

Patriarchat Antiocheński był jednym z pięciu starożytnych patriarchatów chrześcijaństwa 
(tworzących tzw. pentarchię); według ustaleń Soboru Chalcedońskiego (451) – czwarty po 
Rzymie, Konstantynopolu i Aleksandrii (przed Jerozolimą). W czasach późniejszych w 
wyniku podziałów chrześcijaństwa powstało kilka oddzielnych patriarchatów 
antiocheńskich różnych wyznań i obrządków, w tym patriarchat prawosławny.                       

Antiochia była jednym z najważniejszych ośrodków teologicznych w Cesarstwie 
Bizantyńskim. Po najeździe mameluckiego sułtana egipskiego Bajbarsa i całkowitym 
zniszczeniu miasta (1268), siedzibę Patriarchatu przeniesiono do Damaszku.

Dzień dzisiejszy

Prawosławny Patriarchat Antiochii liczy obecnie ponad 3 mln wiernych. W jego skład 
wchodzą 22 metropolie: 6 w Syrii, 6 w Libanie, 1 we wschodniej Turcji, 1 w Iraku, 5 na 
terenie Ameryki Północnej i Południowej oraz – utworzone w październiku 2013 wskutek 
znacznej imigracji z Syrii – 3 w Europie: Archidiecezja Francji oraz Europy Zachodniej i 
Południowej, Archidiecezja Niemiec i Europy Centralnej i Archidiecezja Wysp Brytyjskich.
W jurysdykcji Patriarchatu znajdują się też: Samorządna Prawosławna Antiocheńska 
Archidiecezja Ameryki Północnej oraz pojedyncze parafie w Arabii Saudyjskiej, 
Argentynie, Australii, Brazylii, Kuwejcie i Nowej Zelandii. Patriarchat posiada też własną 
uczelnię – Instytut Teologiczny im. św. Jana Damasceńskiego (od 1988 podlegający 
Uniwersytetowi Balamand w Libanie).

W liturgii używa się kalendarza nowojuliańskiego.

Syryjski Kościół Katolicki



Kościół ten nawiązuje do kościoła antiocheńskiego, jednej z najprężniej rozwijających się 
wspólnot w starożytności, o której wzmianki znajdujemy już w Dziejach Apostolskich.
W okresie wypraw krzyżowych odnotowano szereg życzliwych kontaktów między 
biskupami Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego a misjonarzami rzymskokatolickimi 
(dominikanami i franciszkanami). Jakkolwiek niektórzy biskupi syryjsko-otodoksyjni byli 
zwolennikami unii z Rzymem, do unii w owym czasie nie doszło. Bez rezultatu pozostał 
także dekret unijny odnoszący się do syryjskich jakobitów wydany na Soborze Florenckim 
w r. 1444.

W 1626 roku pracę na rzecz unii chrześcijan syryjsko-ortodoksyjnych z Rzymem rozpoczęli
w Aleppo jezuici i kapucyni. W 1662 r.  patriarcha Andrzej Achidżan wysłał do Rzymu 
katolickie wyznanie wiary. Gdy zmarł w 1677 r. wybrano dwóch przeciwstawnych sobie 
patriarchów. W 1702 r. zmarł patriarcha syryjsko-katolicki, a wraz z nim krótka linia 
katolickich patriarchów opowiadających się za unią z Rzymem.

W 1782 r. synod Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego wybrał na patriarchę metropolitę 
Aleppo Michała Dżarweh (Jarweh). Papież Pius VI zatwierdził go jako katolickiego 
patriarchę syryjskiego i na znak jedności przesłał mu paliusz. Od Michała Dżarweh istnieje 
do dziś linia patriarchów syryjsko-katolickich. Obecnie Na czele Kościoła stoi patriarcha 
Mar Ignacy Antoni II Hayek (z tytułem patriarcha Antiochii dla Syryjczyków).

Struktura organizacyjna Kościoła obejmuje, obok stolicy patriarchalnej Antiochii (z siedzibą
w Bejrucie), 3 egzarchaty (wikariaty) patriarchalne (Liban, Turcja i Jerozolima), 6 
arcybiskupstw oraz jedną eparchię. Posługę duszpasterską w Kościele pełni ok. 90 
kapłanów.
Kościół Katolicki liczy dziś ok. 100 tys. wiernych, zamieszkałych głównie w Syrii, Libanie,
Iraku (ale także w Egipcie, Palestynie, Jordanii, Turcji oraz w niewielkiej liczbie na 
emigracji w USA).
W liturgii Syryjski Kościół Katolicki, podobnie zachowuje ryt antiocheński (tzn. zachodnio-
syryjski), podobnie jak Syryjski Kościół Ortodoksyjny. 

Językiem liturgicznym jest język syriacki 
(z pismem i wymową zachodnią) oraz język arabski, który jest językiem mówionym 
wiernych.
W Kościele zachowała się starożytna tradycja żonatych księży żonatych, pomimo, że synod 
w Szarfeh w r. 1888 wprowadził obowiązkowy celibat dla duchownych.

Katolickie kościoły tradycji bizantyjskiej                                                                  
Kościoły katolickie rytu antiocheńskiego

Syryjski Kościół Katolicki
Kościół ten nawiązuje do kościoła antiocheńskiego, jednej z najprężniej rozwijających się 
wspólnot w starożytności, o której wzmianki znajdujemy już w Dziejach Apostolskich.

W okresie wypraw krzyżowych odnotowano szereg życzliwych kontaktów między 
biskupami Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego a misjonarzami rzymskokatolickimi 
(dominikanami i franciszkanami). Jakkolwiek niektórzy biskupi syryjsko-otodoksyjni byli 



zwolennikami unii z Rzymem, do unii w owym czasie nie doszło. Bez rezultatu pozostał 
także dekret unijny odnoszący się do syryjskich jakobitów wydany na Soborze Florenckim 
w r. 1444.

W 1626 roku pracę na rzecz unii chrześcijan syryjsko-ortodoksyjnych z Rzymem rozpoczęli
w Aleppo jezuici i kapucyni. W 1662 r.  patriarcha Andrzej Achidżan wysłał do Rzymu 
katolickie wyznanie wiary. Gdy zmarł w 1677 r. wybrano dwóch przeciwstawnych sobie 
patriarchów. W 1702 r. zmarł patriarcha syryjsko-katolicki, a wraz z nim krótka linia 
katolickich patriarchów opowiadających się za unią z Rzymem.

W 1782 r. synod Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego wybrał na patriarchę metropolitę 
Aleppo Michała Dżarweh (Jarweh). Papież Pius VI zatwierdził go jako katolickiego 
patriarchę syryjskiego i na znak jedności przesłał mu paliusz. Od Michała Dżarweh istnieje 
do dziś linia patriarchów syryjsko-katolickich. Obecnie Na czele Kościoła stoi patriarcha 
Mar Ignacy Antoni II Hayek (z tytułem patriarcha Antiochii dla Syryjczyków).

Struktura organizacyjna Kościoła obejmuje, obok stolicy patriarchalnej Antiochii (z siedzibą
w Bejrucie), 3 egzarchaty (wikariaty) patriarchalne (Liban, Turcja i Jerozolima), 6 
arcybiskupstw oraz jedną eparchię. Posługę duszpasterską w Kościele pełni ok. 90 
kapłanów.
Kościół Katolicki liczy dziś ok. 100 tys. wiernych, zamieszkałych głównie w Syrii, Libanie,
Iraku (ale także w Egipcie, Palestynie, Jordanii, Turcji oraz w niewielkiej liczbie na 
emigracji w USA).

W liturgii Syryjski Kościół Katolicki, podobnie zachowuje ryt antiocheński (tzn. 
zachodniosyryjski), podobnie jak Syryjski Kościół Ortodoksyjny. Językiem liturgicznym 
jest język syriacki (z pismem i wymową zachodnią) oraz język arabski, który jest językiem 
mówionym wiernych.   W Kościele zachowała się starożytna tradycja żonatych księży 
żonatych, pomimo, że synod w Szarfeh w r. 1888 wprowadził obowiązkowy celibat dla 
duchownych.

Kościoły katolickie rytu aleksandryjskiego

Katolicki Kościół koptyjski

Próby pojednania Koptów z Rzymem pojawiły się w XII wieku z inicjatywy koptyjskiego 
kapłana Ibn al-Kubra, który wraz ze wspólnotą wiernych chciał przyłączyć się do 
patriarchatu melchickiego. Okazały się one jednak bezskuteczne, podobnie jak i starania 
Patriarchy Cyryla III w 1273 roku, aby wejść w unię z Kościołem rzymskim. 

Efektów nie przyniósł unijny dekret  podpisany na Soborze Florenckim (dnia 4 lutego 1442 
roku)  przez delegatów koptyjskiego patriarchy Jana XI. Podobnie bezowocne okazało się 
porozumienie między papieżem Klemensem VIII a patriarchą koptyjskim Gabrielem VIII z 
1597 r.,

Do powstania katolickich wspólnot wśród Koptów przyczyniła się obecność franciszkanów 
w Egipcie. W efekcie w 1739 roku papież Benedykt ustanowił koptyjskiego biskupa 
Jerozolimy (urzędującego w Kairze) Atanazego - który przeszedł na katolicyzm -  



odpowiedzialnym za Koptów. Jednak Atanazy w krótkim czasie powrócił do 
Prawosławnego Kościoła Koptyjskiego. Na jego miejsce Rzym mianował jako 
Administratora Apostolskiego, księdza Justo Maragi (1744 - 1748), a po jego śmierci 
oddano koptyjskich katolików pod jurysdykcję franciszkanom. W 1761 r. papież Klemens 
XIII utworzył koptyjski wikariat apostolski.

Patriarchat (w Aleksandrii) został przywrócony w 1895 r. przez papieża Leon XIII listem 
apostolskim "Christus Domini" . W roku 1898 w Kairze miał miejsce Synod w celu 
zorganizowania struktury patriarchatu i wprowadzenia  w życie zatwierdzonego przez Rzym
urzędu patriarchy. W 1899 roku patriarchą został biskup Cyryl Makarios.
W 1908 poprosił o zdjęcie go ze stanowiska, przeszedł do Prawosławnego Kościoła 
Koptyjskiego, ale już w 1912 roku poprosił o ponowne przyjęcie na łono Katolickiego 
Kościoła Koptyjskiego. Zmarł w Bejrucie w roku 1922. Odtąd do 1947 r. nie było 
katolickich patriarchów koptyjskich, a jedynie rzymscy administratorzy.

W 1947 r. Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Egiptem, mianowała 
patriarchą Aleksandrii dla Koptów katolików Marka II Chuzama i utworzyła nową diecezję 
Likopolis z siedzibą w Asjut. Następcą patriarchy Marka II (po jego śmierci w 1958 r.) 
został Stefan I Sidaruss, który w dużym stopniu przyczynił się do poprawnego ułożenia 
stosunków Koptów-katolików z rządem Egiptu. Aktualnie, od 30 marca (akceptacja 
papieska z 7 kwietnia) 2006 urząd patriarchy Katolickiego Kościoła Koptyjskiego pełni 
Antoni Naguib (ur. 7 III 1935). 

Ocenia się że Koptyjski Kościół Katolicki liczy ok. 200 tys. wiernych, głównie w Egipcie. 
Koptyjscy katolicy są obecni również w Libanie, Europie, Ameryce Północnej i 
Południowej.

W życiu liturgicznym Koptowie-katolicy zachowują ten sam ryt, co Koptowie ortodoksyjni.
Językiem liturgicznym jest koptyjski i arabski. W życiu Kościoła duży nacisk kładzie się na 
katechizację dzieci i młodzieży oraz na aktywne zaangażowanie ludzi świeckich.

Kościół katolicki rytu ormiańskiego
Ormiański Kościół Katolicki

Kontakty (części) Ormian z Rzymem sięgają końca XII w., ale na większą skalę rozwinęły 
się w XVII w. wraz z nasileniem się emigracji ormiańskiej do Europy, m.in. na ziemie 
polskie, w wyniku prześladowań przez muzułmanów.
W XII w. krzyżowcy weszli w kontakt w królestwem ormiańskim w Cylicji ze stolicą w Sis.
W 1198 r. doszło do unii tamtejszych Ormian z Rzymem, która to unia przetrwała do 
upadku królestwa w 1375 r. Z tego okresu pochodzi szereg elementów łacińskich w liturgii 
ormiańskiej. W 1439 r. na Soborze Florenckim przedstawiciele katolikosa Konstantyna VI 
odnowili unię i przyjęli unijny Dekret dla Ormian. Unia ta nie trwała jednak długo.

Od XIV w. istniało ormiańskie (gregoriańskie) biskupstwo we Lwowie. Ormianie 
zamieszkiwali też Kołomyję, Kuty, Kamieniec Podolski i Mohylew Podolski.
W r. 1630 ormiański (gregoriański) arcybiskup lwowski Mikołaj Torosowicz złożył 
wyznanie wiary w katolickim kościele Karmelitów we Lwowie. Powtórzył je wobec 



papieża Urbana VIII w Rzymie w r. 1635. Unia zawarta przez abp Torosowicza nie od razu 
się przyjęła, choć jej konsekwencją była też unia Ormian w Siedmiogrodzie w XVII w.

Również wśród Ormian w Cylicji nie wygasły tendencje zjednoczeniowe. W r. 1740 nowo 
wybrany katolikos Cylicji - Abraham Ardziwian opowiedział się za unią z Rzymem. W r. 
1742 został on potwierdzony na urzędzie patriarchy przez Benedykta XIV. Rezydencją 
katolickiego patriarchy Cylicji był najpierw Kraim, a następnie Bzommar w Libanie.
Jego jurysdykcja obejmowała początkowo Cylicję, Syrię i Liban, a następnie została 
rozszerzona na Egipt, Mezopotamię oraz pewne regiony Azji Mniejszej. Grupy katolickich 
Ormian istniały też w Turcji, zwłaszcza w Konstantynopolu.

W 1928 r. na synodzie biskupów ormiańskich w Rzymie dokonano reorganizacji 
administracyjnej Kościoła i przeniesiono stolicę patriarchy do Bejrutu.
Językiem liturgicznym Ormiańskiego Kościoła Katolickiego jest starożytny język ormiański
z okresu tzw. złotego wieku literatury ormiańskiej (V-IX w.), zwany grabar. (Stał się on 
podstawą współczesnego języka ormiańskiego – aszcharabar.)
W liturgii eucharystycznej używa się tylko jednej (stałej) anafory. Podobnie jak w obrządku 
łacińskim, komunii św. wiernym udziela się tylko pod postacią chleba.
 Odmiennie od innych obrządków wschodnich, które używają do Eucharystii chleba 
kwaszonego, w Ormiańskim Kościele Katolickim używa się do Eucharystii chleba 
przaśnego (opłatka).
Aktualnie Ormiański Kościół Katolicki liczy około Liczy ok. 600 000 wiernych, 
mieszkających m.in. w Armenii, Argentynie, Kanadzie, Francji, Libanie, Syrii, Turcji, USA 
i w Polsce.
 
Źródła: 
Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Towarzystwo Naukowe KUL, 
Lublin 1997
Religie świata. Encyklopedia PWN; Warszawa 2008
http://kosciol.wiara.pl/doc/567971.Katolickie-Koscioly-Wschodnie/11
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Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-białoruskiego (biał. Biełaruskaja Hreka-
Katalickaja Carkva) – niewielki kościół wschodni działający na terenie Białorusi oraz 
wśród emigrantów białoruskich, uznający władzę i autorytet papieża.
Obecnym zwierzchnikiem Kościoła jest egzarcha, ojciec Jan Sergiusz Gajek MIC, który jest
jedynym archimandrytą omofornym w Kościele katolickim. Kościół nie posiada stałej 
hierarchii duchownej.

Oficjalną nazwą Kościoła, używaną przez Stolicę Apostolską jest Kościół katolicki 
obrządku bizantyjsko-białoruskiego, przez wyznawców nazywany jest również Białoruską 
Cerkwią greckokatolicką, Bizantyjskim Kościołem katolickim na Białorusi, 
Greckokatolicką cerkwią na Białorusi lub Białoruskim Kościołem katolickim. Zwyczajowo 
jest nazywany Kościołem unickim bądź greckokatolickim. Określenie Kościół bizantyjsko-
białoruski bywa mylące, bowiem tak określa się czasem białoruską część Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego.

W XVI wieku część Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej dążyła do pojednania 
z Rzymem, decydując się przystąpić do unii brzeskiej w 1596 roku. 

Po rozbiorach Polski w XVIII wieku doszło do różnych konfliktów, politycznych i 
religijnych podziałów, które osłabiły unię. Unici byli często przez rosyjskiego zaborcę 
prześladowani i deportowani. Dopiero w 1905 roku car Mikołaj II Romanow wydał dekret 
tolerancyjny, po którym do katolicyzmu przyznało się około 230 tysięcy Rusinów. 

Nie posiadając katolickich wspólnot rytu bizantyjskiego Białorusini przystępowali do 
wspólnot obrządku łacińskiego, chociaż w wielu sprawach pozostawali wierni tradycji 
swojego pierwotnego obrządku.
Pomiędzy I a II wojną światową część Białorusinów zaczęło na nowo organizować Kościół 
greckokatolicki. W 1931 roku papież wysłał do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej swojego wizytatora apostolskiego w osobie biskupa Mikołaja Czarneckiego, 
zmarłego w 1956 roku.
Sytuacja unitów uległa ponownie skrajnemu pogorszeniu z chwilą zakończenie II wojny 
światowej i ponownego przyłączenia Białorusi w jej znacznie powiększonych granicach do 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W 1939 roku biskup Mikołaj Czarnecki został wyznaczony przez metropolitę Andrzeja 
Szeptyckiego dla czasowego wykonywania obowiązków egzarchy Kościoła 
greckokatolickiego na Białorusi. W1940 roku Antoni Niemancewicz SJ został mianowany 
przez arcybiskupa Szeptyckiego egzarchą Białoruskiego Kościoła Greckokatolickiego.

W 1942 roku Antoni Niemancewicz został aresztowany przez Niemców. Zmarł 6 
stycznia1943 roku śmiercią męczeńską w szpitalu więziennym Sicherheitsdienst w Mińsku.
W latach prześladowań wielu białoruskich unickich katolików uciekło z kraju za granicę, 
zwłaszcza do takich państw jak Francja, Belgia, Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone. 
Utworzyli parafie w takich miejscach jak Londyn, Paryż, Louvain, Goslar oraz Chicago. W 
1960 roku papież Jan XXIII ustanowił pierwszego biskupa dla białoruskich katolików, który
miał zająć się organizacją tej wspólnoty, a który na swoją siedzibę wybrał Londyn.



Organizacja
W dniu dzisiejszym w Kościele greckokatolickim w Białorusi działa głównie młodzież i 
inteligencja. Szacuje się, że na Białorusi żyje od 15 tys. do 100 tys. grekokatolików. 
Kleryków.Najbardziej realistyczną wydaje się liczba ok. 40 tys. Opieką duszpasterską 
objętych jest obecnie zaledwie kilka tysięcy wiernych.

Urzędowy rocznik Stolicy Apostolskiej Annuario Pontificio odnotowuje jego status 
kanoniczny jako Kościoła sui iuris. Podlega on bezpośrednio watykańskiej Kongregacji 
Kościołów Wschodnich, którą reprezentuje wizytator apostolski ad nutum Sanctae Sedis dla
grekokatolików Białorusi archimandryta Sergiusz Gajek. Wizytatura apostolska działa jako 
centrum duszpasterskiej koordynacji.

Władze państwowe uznają istnienie wizytatury, ale rejestrację jurydyczną w Państwowym 
Komitecie ds. Religii i Narodowości posiadają jedynie poszczególne parafie.
Liturgię w parafiach greckokatolickich odprawia się w języku białoruskim, w rycie 
bizantyjskim.

Obecnie na Białorusi funkcjonuje 15 zarejestrowanych parafii greckokatolickich 
podzielonych na dwa dekanaty: centralno-zachodni z siedzibą w Mińsku oraz wschodni z 
siedzibą w Połocku. Wiele parafii czeka na rejestrację państwową. 
W parafiach pracuje duszpastersko 14 prezbiterów. Są wśród nich mnisi redemptoryści i 
studyci. Do stanu kapłańskiego przygotowuje się kilku  w Drohiczynie, Rzymie oraz we 
Lwowie na Ukrainie w zakonie redemptorystów.

Święci Kościoła prawosławnego ogłaszani są przez Święty Sobór Biskupów lokalnego 
Kościoła (w Polsce – Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego) poprzez kanonizację, a następnie decyzją władz pozostałych Kościołów 
lokalnych włączani są do grona świętych, czczonych w tychże Kościołach.

Zgodnie z postanowieniami VII Soboru Powszechnego w Nicei (rok 787) prawosławni 
oddają cześć (gr. προσκύνηση – pokłon, w odróżnieniu od gr. λατρεία – adoracja, 
przynależna jedynie Bogu) świętym, przede wszystkim ich relikwiom, jako przebóstwionym
ciałom świętych, oraz przedstawiającym ich ikonom.



Do ustanowienia Świętego Synodu, który przejął na wyłączność prawo do kanonizacji 
synody lokalne w latach 1547-1721 wyniosły na ołtarze jako świętych 180 postaci.
Wspomnienia świętych przypisane są do każdego dnia roku liturgicznego (od kilku do 
kilkudziesięciu pozycji na dzień), funkcjonują w tekstach liturgicznych Jutrzni, Nieszporów 
oraz Boskiej Liturgii (poetyckie strofy tzw. stichery, tropariony czy kondakiony), w których 
opowiada się o rodzaju ich świętości i wydarzeniach z życia. 

Dniem szczególnego wspomnienia świętych jest sobota, co wiąże się z uwydatnieniem 
hymnografii świętych, przypadających na ten dzień. 

Prawosławni obchodzą również dzień Wszystkich Świętych, kiedy w sposób symboliczny 
wspominani są kanonizowani w historii Kościoła prawosławnego. Jest to święto ruchome, 
które wypada w pierwszą niedzielę po święcie Zstąpienia Ducha Świętego na apostołów 
(Pięćdziesiątnicy). Kult świętych prawosławnych jest rozpowszechniony na cały świat 
prawosławny (kanonizowanych w wieku XX ma charakter raczej lokalny).
Kategorie i tytuły świętych prawosławnych

Cerkiew prawosławna wyróżnia następujące kategorie świętych oraz tytuły odnoszące 
się tylko do jednej kategorii  i co jest spaczeniem  greckich nauk. 

1. Prorocy/prorokinie – święci żyjący przed przyjściem Jezusa Chrystusa, którzy 
natchnieni Świętym Duchem przepowiadali (prorokowali) rzeczy przyszłe (przyszłość), 
głównie dotyczące Zbawiciela.

• Poprzednik Pański – tytuł przysługujący największemu z proroków – Janowi 
Chrzcicielowi, którego działalność bezpośrednio poprzedzała przyjście Jezusa 
Chrystusa.



2. Apostołowie – najbliżsi uczniowie Jezusa Chrystusa, których wysyłał za Swego życia w 
celu głoszenia Słowa Bożego, i którzy po Zstąpieniu na nich Ducha Świętego szerzyli wiarę
chrześcijańską w różnych krajach.

• Pierwsi wśród zwierzchnich – tytuł przysługujący jedynie dwóm czołowym 
apostołom: Piotrowi i Pawłowi.

• Pierwszy powołany – tytuł przysługujący tylko apostołowi Andrzejowi, jako 
pierwszemu powołanemu przez Chrystusa uczniowi.

• Ewangeliści – tytuł przysługujący apostołom będący jednocześnie autorami jednej z 
czterech Ewangelii, tj. apostołom Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi i Janowi.

3. Męczennicy/męczennice – święci, którzy za wiarę w Jezusa Chrystusa byli poddawani 
torturom i ponieśli męczeńską śmierć.

• Pierwsi męczennicy – tytuł przysługujący świętym, którzy ponieśli śmierć za 
Chrystusa jako pierwsi; tytuł ten przysługuje wyłącznie arcydiakonowi Stefanowi 
(Szczepanowi) i równej apostołom Tekli.

• Wielcy męczennicy/Wielkie męczennice – tytuł odnoszący się do świętych, którzy 
za wiarę w Jezusa Chrystusa ponieśli śmierć, uprzednio będąc poddanymi 
wyjątkowym torturom i cierpieniom (np. Anastazja z Dalmacji, Barbara z Nikomedii,
Święty Jerzy Zwycięzca, Katarzyna z Aleksandrii, królowa gruzińska Ketewań, 
uzdrowiciel Panteleon z Nikodemii).

• Stratelatesi – tytuł przysługujący wojskowym męczennikom za wiarę Chrystusową, 
niekiedy będący integralną częścią imienia świętego, np. męczennik Andrzej, wielki 
męczennik Teodor.

• Cierpiętnicy – tytuł przysługujący męczennikom, którzy cierpieli od swych 
współwyznawców.

5. Święci biskupi – święci posiadający najwyższe święcenia kapłańskie. Zależnie od 
zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji nazywani są patriarchami, metropolitami, 
arcybiskupami, biskupami.

• Powszechni nauczyciele – tytuł przysługujący tylko wielkim nauczycielom 
starożytnej Cerkwi: Bazylemu Wielkiemu, Grzegorzowi Teologowi i Janowi 
Złotoustemu.

6. Święci kapłani – bogobojni kapłani (prezbiterzy i diakoni) nie będący zakonnikami, 
którzy swym życiem i poświęceniem Bogu osiągnęli świętość.
7. Święci mnisi/święte mniszki – bogobojni ludzie, którzy trwając w dziewictwie, w 
odosobnieniu od doczesnego świata, prowadząc surowe życie zakonne, osiągnęli świętość.

• Pustelnicy – święci przebywający w pustelniach, którzy zamknięci w swej celi lub 
pieczarze, pozostawiają jedynie otwór na podanie niezbędnego pożywienia, by w 
samotności przebywać na modlitwie z Bogiem (np. Antoni Wielki, Makary Wielki 
Egipski).

• Stylici – święci, głównie mnisi, którzy poświęcając się Bogu, spędzali życie na 
wysokich skalnych słupach (np. Daniel, Nikita, Symeon).

8. Święci władcy – święci mężczyźni i kobiety sprawujący świecką władzę nad innymi 
ludźmi. Zależnie od zajmowanego stanowiska nazywani są: książętami, wielkimi 
książętami, królami, carami, cesarzami (np. Mikołaj II Romanow).
9. Błogosławieni, Szaleńcy Boży (gr. salos – chwianie się) – saloici, jurodiwi, potocznie 
zwani szaleńcami Chrystusowymi (lub obłąkańcami Chrystusowymi), ludzie świadomie i 
celowo pozorujący wobec otaczającego świata swoją głupotę, brak rozsądku, zachwianie 
umysłu, objawiające się paradoksalnym postępowaniem i zachowaniem, narażającym te 



osoby na kpiny, szykany, obelgi i pobicie (np. Andrzej Konstantynopolitański, Bazyli 
Moskiewski, Ksenia z Petersburga).
10. Niewiasty niosące wonności (gr. myrophoros) – święte niewiasty usługujące Jezusowi 
Chrystusowi: Joanna, Maria Kleofasowa, Maria Magdalena, Marta z Betanii, Maria z 
Betanii, Salome i Zuzanna.
11. Bezsrebrnicy – święci, którzy wsławili się swą bezinteresownością w służbie bliźnim, 
polegającą głównie na nieodpłatnym leczeniu chorób ducha i ciała (w tym Kosma, Damian, 
Panteleon).
12. Sprawiedliwi – święci żyjący zgodnie z prawdą Bożą, którzy osiągnęli świętość w 
życiu codziennym, świeckim; należą do nich zarówno święci starotestamentowi (Anna, 
Joachim, Noe, Hiob Cierpiętnik), jak i nowotestamentowi.

• Praojcowie – pierwsi na ziemi Sprawiedliwi, prarodzice rodu ludzkiego (Adam, 
Noe, Abraham)

13. Święci – osoby uznane przez Cerkiew za święte, lecz nie dające się zakwalifikować do
innych kategorii świętości.
14. Archaniołowie – nazwa wyższego chóru aniołów, spełniających wobec ludzi 
szczególne posłannictwo w historii zbawienia, polegające na głoszeniu Dobrej Nowiny i 
otwieraniu tajemnic wiary.
Do grona archaniołów należy siedem aniołów, w tym Archanioł Michał, Gabriel i Rafał.
Niektórzy święci mogą być zaliczani do dwóch lub nawet trzech kategorii, np. prorok i król 
izraelski Dawid; mnich i męczennik Atanazy Brzeski, wielka księżna, mniszka i męczennica
Elżbieta, mnich i wyznawca Izaakiusz Dalmatycki; mnich i błogosławiony Józef 
Zaonikijowski; biskup Kition i sprawiedliwy Łazarz, książę czernihowski; męczennik i 
wyznawca Michał, metropolita kijowski i męczennik) Włodzimierz, itd.
Poza tym w hagiografii prawosławnej występują uniwersalne tytuły, tj. nadawane świętym 
niezależnie od kategorii. Najczęściej występujące z nich to:

1. Równi apostołom/równe apostołom – tytuł nadawany świętym nie będącym 
bezpośrednimi, najbliższymi uczniami Jezusa Chrystusa, którzy na podobieństwo apostołów
krzewili wśród pogan (i innowierców) wiarę Chrystusową i głosili Królestwo Boże na 
ziemi, osiągając w swej pracy wielkie rezultaty. Tytuł ten przysługuje świętym różnych 
kategorii, np.: władcom (np. cesarz Konstanty, cesarzowa Helena, król bułgarski Borys, 
wielki książę Włodzimierz, wielka księżna Olga, książę wielkomorawski Rościsław), 
hierarchom (np. arcybiskup Moraw i Panonii Metody, arcybiskup japoński Mikołaj), 
mnichom (np. Cyryl, Nahum z Ochrydy), męczennikom (np. Tekla), świętym bez kategorii 
(np. Maria Magdalena, Nina).
2. Wielcy – tytuł nadawany bardzo zasłużonym świętym, stający się integralną częścią 
ich imienia (np. arcybiskup aleksandryjski Atanazy, arcybiskup Cezarei Kapadockiej 
Bazyli, cesarz Konstantyn, mnich Makary Egipski, mnich Onufry, mnich Pachomiusz).
3. Teolodzy – tytuł nadawany największym teologom, stający się integralną częścią ich 
imienia (posiadają go wyłącznie: apostoł i ewangelista Jan, Symeon Nowy, arcybiskup 
konstantynopolitański Grzegorz).
4. Wyznawcy – tytuł nadawany świętym, którzy za wiarę w Jezusa Chrystusa byli 
poddawani torturom, lecz zmarli w pokoju w wyniku doznanych cierpień, niekiedy stający 
się integralną częścią ich imienia (np. biskup paryjski Bazyli, metropolita Mytileny, mnich 
Maksym, arcybiskup suroski Stefan).



5. Miłościwi – tytuł nadawany świętym, którzy położyli największe zasługi na polu 
dobroczynności, często stający się integralna częścią ich imienia (np. biskup florencki 
Bonifacy, sprawiedliwy Filaret, patriarcha aleksandryjski Jan, biskup Noli Paulin).
6. Napiętnowani – tytuł nadawany Wyznawcom, którym podczas zadawanych tortur 
wypalano i rysowano na twarzy oraz ciele piętna (np. mnich Teofan Wyznawca Sigriański, 
mnich konstantynopolitański Teodor).
7. Uzdrowiciele – tytuł nadawany świętym, którzy położyli wielkie zasługi w 
(nieodpłatnym) leczeniu ludzi (np. Panteleon).
8. Cudotwórcy – tytuł świętych, którzy otrzymali od Boga dar czynienia cudów, 
polegający głównie na uzdrawianiu chorych, wyganianiu złych mocy itp.
9. Prawowierni – tytuł nadawany świętym, wyróżniającym się prawością niesienia swej 
posługi (np. cesarz Justynian).
10. Nauczyciele Słowian – tytuł przysługujący wyłączenie świętym Cyrylowi i Metodemu, 
jako prowadzącym apostolską pracę wśród Słowian.
11. Oświeciciele – tytuł nadawany świętym, którzy jako pierwsi głosili Słowo Boże w 
danym kraju lub narodzie (Grzegorz w Armenii, Nina w Gruzji, Innocenty na Syberii i w 
Ameryce, Mikołaj Kasatkin w Japonii).

Inne bardziej znane tytuły nadawane świętym związane są głównie z ich zawodem lub 
zajęciem, np.: Pisarz Ikon (Andrzej Rublow), Pieśniarz (Roman), Ogrodnik (Fokas, Konon),
Logoteta Szymon Metafrasta, Hymnograf (Józef), Kronikarz (Nestor) itp., lub wiekiem: 
Dzieciątko (Artemiusz Wierkolski, Gabriel Zabłudowski).
                        
Antiochia (tur. Antakya; hist. Antiochia Syryjska, Antiochia koło Dafne; gr. Antiocheia) – 
miasto położone w Turcji nad rzeką Orontes (Asi), 22 km od brzegu Morza Śródziemnego, 
u podnóża góry Silpius (arab. Habib an-Nadżar). W starożytności jedno z najważniejszych 
centrów kulturalnych, handlowych, politycznych i religijnych basenu 
śródziemnomorskiego.

Znajduje się  muzeum z unikalnym zbiorem mozaik rzymskich i bizantyjskich. Zabytki: 
rzymski most, pozostałości ogromnych rzymskich murów obronnych, bizantyjska cytadela, 
wykuty w skale kościół świętego Piotra.
Kościół św. Piotra, upamiętniający fakt, że Apostoł ten, zanim przeniósł się do Rzymu, był 
biskupem chrześcijańskiej wspólnoty w tym mieście

Czasy greckich   Seleucydów

Antiochia nie ma tak starożytnego rodowodu, jak inne miasta Bliskiego Wschodu, co nie 
znaczy, że jest miastem młodym. Została założona około 300 roku p.n.e. przez Seleukosa I 
Nikatora, który nazwał ją na cześć swego ojca Antiocha – jednego z wodzów Aleksandra 
Macedońskiego.
Architekt Ksenariusz bezbłędnie wybrał miejsce dla założenia miasta – na brzegu rzeki 
Orontes, zaraz za jej przełomem przez łączące się nieopodal pasma Libanu i Antylibanu, na 
żyznej równinie u stóp góry Silpius, na skrzyżowaniu szlaków handlowych z północy na 
południe i ze wschodu na zachód.



Wcześniej w pobliżu tego miejsca istniały inne miasta jak  Antygonia, stolica konkurenta 
Seleukosa I – Antygona. Seleukos osiedlił w Antiochii swoich macedońskich żołnierzy.

Antiochia została stolicą państwa Seleucydów i niemal od razu stała się ośrodkiem handlu. 
Portem Antiochii było miasto Seleucja Pieria u ujścia Orontesu. Pobliskie (8 km na 
południowy wschód) miasto Dafne (dziś Harbiye) ze słynną świątynią Apollina .

Czasy rzymskie

Rzymska mozaika z Dionizosem Don Isusem  Muzeum w Antiochii

Stolica rzymskiej prowincji Syrii

W 64 p.n.e. Antiochia została zajęta przez wojska rzymskie pod wodzą Pompejusza i stała 
się stolicą rzymskiej prowincji Syrii. Antiochię obdarzono wówczas szerokim samorządem.
 Pod rządami Rzymu miasto rozkwitło i stało się największą metropolią Syrii, jej militarną, 
gospodarczą i kulturalną stolicą.

Miasto rozbudowało się odpowiednio do swej rangi – powstały wielkie świątynie, forum, 
teatr, amfiteatr, biblioteka, łaźnie, akwedukty i inne budowle użytku publicznego. Dwie 
główne ulice miasta, krzyżujące się pod kątem prostym, zostały ozdobione posągami i 
kolumnadami. 

Zbudowano pięć mostów przez Orontes, z których do dziś ostał się jeden. Dobrobytowi 
miasta nie zaszkodziły dwa katastrofalne trzęsienia ziemi w połowie I wieku ani następne w
115, podczas którego o mało nie zginął cesarz Trajan. Podczas wojen partyjskich pod koniec
swego panowania uczynił on Antiochię główną bazą wypadową rzymskich wojsk. W 
czasach bizantyjskich powstał pałac cesarski i hipodrom.

Antiochia jako stolica rzymskiej prowincji Syrii
Ogromne miasto stało się kosmopolityczne, choć zawsze dominowali w nim Grecy. 
W Antiochii krzyżowały się wpływy najeźdźczych kultur rzymskiej i greckiej 
(hellenistycznej)  i   kultury perskiej. W wyniku ożywionych kontaktów handlowych w 
mieście pojawiali się goście nawet z Indii i Chin. W ślad za pieniędzmi do miasta ściągali 
również uczeni.
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W Antiochii współistniały różne religie . Była także znacząca wspólnota żydowska, choć 
nie tak stara i liczna jak w Aleksandrii.
Żydowscy mieszkańcy miasta słynęli ze sprytu i bezczelności. 

Antiochia Syryjska stała się drugim chronologicznie po Jerozolimie ośrodkiem judeo-
chrześcijaństwa, jeszcze w czasach biblijnych – po ukamienowaniu świętego Szczepana 
diakona i rozproszeniu się uczniów Chrystusa Kościoła jerozolimskiego. 

Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do 
Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo także i   żydom.

Około roku 50 miasto było punktem wyjścia dla podróży misyjnych świętego Pawła /Piotra.
Jednym z pierwszych biskupów był Ignacy Antiocheński (I/II w.).

Słynne były kościoły Antiochii – szczególnie bazylika powstała, jeszcze w czasach 
apostolskich, z rzymskiej świątyni Fortuny (Tychaeion) oraz zdobiona niesłychanie bogato 
bazylika cesarza Konstantyna.

Szkoła antiocheńska

W III w. Antiochia ofiarowała zaplecze intelektualne i kulturowe porównywalne do tego, 
jakim była stolica Egiptu Aleksandria. Antiochia kultywowała bardziej tradycję filozoficzną
Arystotelesa.
 Aleksandria zaś była bardziej zwrócona ku platonizmowi oraz  hellenistyzmowi. Ta różnica
mocno zaznaczyła się w sposobie uprawiania teologii w obydwu ośrodkach. Antiocheńska 
tradycja teologiczna, nazwana w historii teologii szkołą antiocheńską, nie była związana z 
jedną instytucją, ukształtowały ją poglądy poszczególnych teologów i grup ich uczniów. 
Początki są wiązane z Lucjanem (zm. 312 r.). 

Z Antiochii pochodził i w niej przez szereg lat działał Jan Chryzostom (ur. 347). Zachowały 
się jego mowy do ludu antiocheńskiego.W jego kazaniach często przejawia się motyw 
niekorzystnego wpływu niemoralności  żydowskiej  na lud  Antiochii. 

Zwracał uwagę na potrzebne wyścigi konne, widowiska cyrkowe i teatralne. 
Do IV wieku w mieście dochodziło do sporów chrześcijańsko-żydowskich, przeradzających
się nawet w zamieszki.
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Statystyki

Według Józefa Flawiusza Antiochia stała się trzecim co do wielkości miastem imperium 
rzymskiego. Strabon pisał, że była niewiele mniejsza od Aleksandrii. W I wieku Diodor 
Sycylijski szacował ludność Antiochii na 300 tysięcy wolnych ludzi. Współczesne szacunki 
liczby ludności Antiochii w okresie jej rozkwitu wahają się od 500 do 800 tysięcy ludzi.

Okres bizantyjski
Po podziale cesarstwa rzymskiego w 395 roku Antiochia znalazła się we wschodniej części 
imperium.

Umocnienia Antiochii w czasach wypraw 
krzyżowych

Pod władzą Osmanów

W 1268 miasto zostało zdobyte i złupione przez wojska mameluckiego sułtana Egiptu 
Bajbarsa, które zburzyły wszystkie większe budynki i zmasakrowały mieszkańców. Był to 
morderczy cios dla miasta, które utraciło jakiekolwiek znaczenie i na kilka stuleci spadło do
rangi osiedla, zwłaszcza że w 1401 kolejnych zniszczeń dokonały mongolskie wojska 
Tamerlana. Funkcje miejskie Antiochii przejęła pobliska Aleksandretta.

Już jako niewielkie miasto Antiochia została włączona w skład Imperium osmańskiego w 
1516. W latach 1832-1840 miastem władał  arabski  wicekról Egiptu Muhammad Ali. 
W 1872 Antiochia zostało mocno zniszczona przez trzęsienie ziemi. W latach 1920-1938 
miasto należało do francuskiej mandatowej Syrii wraz z sandżakiem Aleksandretty, który w 
latach 1938-1939 tworzył efemeryczną republikę Hatay, a w 1939 został włączony do 
Turcji.
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Panorama współczesnej Antakyi – widok sprzed kościoła św. Piotra
Antiochia dziś

Obecną nazwą Antiochii jest Antakya. Miasto jest ośrodkiem administracyjnym i 
przemysłowym prowincji Hatay w Turcji. Znajdują się tu zakłady przemysłu metalowego 
(złoża rud żelaza), chemicznego, spożywczego i włókienniczego, ośrodek rzemiosła 
garbarskiego i handlu cytrusami, węzeł drogowy. 

Antakya zajmuje niewielki fragment starożytnego miasta, którego większa część spoczywa 
pod osadami rzecznymi. Znajduje się tu niewielka społeczność chrześcijan. W obręb 
administracyjny miasta wchodzi też kilka okolicznych wsi.  45 km na wschód od miasta 
znajduje się stanowisko archeologiczne Tell Tayinat gdzie znaleziono pałce typu bit hilani 
(odkryto w latach trzydziestych), pozostałości świątyni z X - IX wieku p.n.e. (2008 rok), 
tabliczki z pismem klinowym z lat 1000 - 600 roku p.n.e. (2009), kamienny posąg lwa 
(lipiec 2011), kamienny posąg mężczyzny między dwoma lwami (władca zwierząt)(lipiec 
2011)                                                         
                 
                        PRZEŚLADOWANY  KOŚCIÓŁ GREKO KATOLICKI 

                                  oraz METROPOLITA SZEPTYCKI 

Powstanie Kościoła greckokatolickiego poprzedziły próby zjednoczenia między Kościołem 
katolickim a Kościołem prawosławnym, podejmowane kolejno w Bari (1095), Lyonie 
(1273) i Florencji (1439).

Wybitną postacią Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w XX w., był metropolita 
Andrzej Szeptycki, kierujący Kościołem do roku 1944.

 Okres posługi pasterskiej metropolity Andrzeja Szeptyckiego oznaczał powrót do 
wschodnich tradycji liturgicznych. Główną zasługą metropolity Andrzeja było żmudne 
odbudowanie w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim świadomości Kościoła lokalnego .

 Pochodził z  wybitnego  polskiego  rodu.    Prowadził  zachowawczą  politykę wobec  
Niemców  oraz Sowietów w  czasie  II  wojny  światowej  i z tego powodu  był oskarżany  o
kolaborację  oraz  działanie na szkodę  Polaków.
Był synem hrabiego Jana Kantego Remigiana Szeptyckiego (1836–1912) i Zofii Ludwiki 
Cecylii Konstancji Szeptyckiej, hrabianki Fredro (1837-1904), córki Aleksandra Fredry  
wielkiego  polskiego poety .  Andrzej Szeptycki był spokrewniony z Wiśniowieckimi i 
Ledóchowskimi, nosił tytuł hrabiego. Był w ówczesnej polskiej opinii publicznej postacią 
kontrowersyjną. Skomplikowane były dzieje rodziny Szeptyckich. 
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Oto kilka przykładów:

• Andrzej Szeptycki był duchowym przywódcą Ukraińców

• jeden z braci – błogosławiony Kazimierz (o. Klemens)  był archimandrytą zakonu 
studytów. Zmarł 1 maja 1951 roku w więzieniu sowieckim we Włodzimierzu nad 
Klaźmą.

• kolejny z braci – Stanisław był austriackim i polskim generałem, gubernatorem 

Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego w Królestwie Polskim (kwiecień 1917 – 
luty 1918], dowódcą armii Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej, 
ministrem spraw wojskowych II Rzeczypospolitej (1923). W 1922 wkraczał na czele 
polskich wojsk do odzyskanych Katowic.

• 19 czerwca 1940 Gestapo zamęczyło w Rotundzie Zamojskiej jego brata Aleksandra,
właściciela majątków Łabunie i Łaszczów. Był on jedną z pierwszych ofiar 
pacyfikacji Zamojszczyzny.

• 27 września 1939, w trakcie agresji ZSRR na Polskę, w rodowym majątku 

Szeptyckich w Przyłbicach, funkcjonariusze NKWD zamordowali jego brata Leona 
wraz z żoną Jadwigą, etnografem, kolekcjonerką i miłośniczką pieśni ukraińskich.

• Bratanek i zarazem chrześniak metropolity, noszący to samo imię (syn Leona), 
Andrzej Szeptycki był klerykiem rzymskokatolickim. Będąc dopiero na pierwszym 
roku w seminarium we Lwowie, jako oficer rezerwy otrzymał zezwolenie biskupa na 
udanie się na front. Został zamordowany przez NKWD w Katyniu.  

W grudniu 1920 roku Andrzej Szeptycki udał się do Rzymu, gdzie przebywał do marca roku
następnego. Pretekstem do wyjazdu była rzekoma zaległa wizyta, na którą władze polskie 
wyraziły zgodę, natomiast faktycznie podróż miała na celu czynienie starań (obok 
emigracyjnego rządu ZURL) u zachodnich rządów o uznanie suwerenności 
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na terenie Galicji Wschodniej. Szeptycki uważał, 
że obszar ten powinien stanowić niepodległe państwo ukraińskie. 

Twierdził, że Polacy nie są w stanie obronić swojej niepodległości, a ponad to sami są 
imperialistami i wynaradawiają Ukraińców.  Według polskich dyplomatów spotykających 
się z metropolitą w zachodnich krajach, po których podróżował (Belgia, Holandia, Francja, 
Anglia), jego działalność była szkodliwa dla państwa polskiego. Głoszone przez 
Szeptyckiego za granicą poglądy krytykowali również m.in.: arcybiskup metropolita 
krakowski Adam Stefan Sapieha i arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego Józef Teofil 
Teodorowicz.

W Watykanie rozważany był nawet projekt odsunięcia metropolity Szeptyckiego ze swojej 
posługi na terenie II RP i przeniesienia go do Rzymu w celu zastąpienia jego osoby inną, 
bardziej ugodową w stosunkach z państwem polskim. Innym wyrazem poparcia Watykanu 
dla stanowiska Polski było zdementowanie w gazecie watykańskiej L'Osservatore Romano 
zarzutów Szeptyckiego na niewłaściwe traktowanie Ukraińców w Polsce.



W sierpniu 1921 metropolita udał się do Kanady, a następnie do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie osobiście złożył w Sekretariacie Stanu memorandum, w którym stwierdził, że Rada 
Najwyższa przekazała Polsce Galicję Wschodnią pod wrogą i obcą okupację. 
Kolejnym krajem na trasie podróżny była Brazylia, gdzie metropolita nie został przyjęty 
przez prezydenta, a prymas Cavalcani odmówił mu poparcia.

Po ostatecznym uznaniu przez aliancką Radę Ambasadorów suwerenności Polski nad 
Galicją Wschodnią (15 marca 1923) i samorozwiązaniu następnego dnia rządu 
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej Jewhena Petruszewycza, Andrzej Szeptycki 
zadecydował o powrocie w granice Polski. Polska opinia publiczna była zbulwersowana 
faktem powrotu Szeptyckiego do kraju, ponieważ prasa szeroko relacjonowała jego postawę
podczas podróży zagranicznej.

Warunkiem powrotu metropolity Szeptyckiego do Polski, było złożenie przez niego 
deklaracji lojalności wobec państwa polskiego. Deklaracja taka nie padła, a sam metropolita
zajął pozycję nieprzejednaną wobec Polski i wyruszył w jej granice. 
W związku z tym rząd polski podjął decyzję o zatrzymaniu Szeptyckiego po przekroczeniu 
granicy i przedłożeniu mu kolejnego zobowiązania się do lojalności. Przy powrocie w nocy 
z 22 na 23 sierpnia 1923 został zatrzymany na granicy polsko-czechosłowackiej na 24 
godziny i zwolniony po osobistej rozmowie z prezydentem RP Stanisławem 
Wojciechowskim i złożeniu na ręce prezydenta deklaracji lojalności wobec państwa 
polskiego.Po powrocie Szeptyckiego i zobowiązaniu się do lojalności wobec Polski jego 
działania polityczne nie ustały. 

W konsekwencji ze strony polityków endecji pojawiały w dalszym ciągu propozycje 
odsunięcia metropolity z zajmowanego stanowiska. 
Jeden z czołowych działaczy Związku Ludowo-Narodowego Stanisław Grabski pisał: 
„Dyplomacja polska powinna znaleźć argumenty, by wytłumaczyć w Watykanie, że po tych 
krwawych walkach w Małopolsce Wschodniej potrzebny jest inny pasterz metropolii 
lwowskiej”.

Andrzej Szeptycki potępiał działalność terrorystyczną i sabotażową OUN w tym m.in. 
zabójstwo Iwana Babija.

W roku 1938, wobec rozpoczętej przez władze administracyjne województwa lubelskiego 
przy użyciu Wojska Polskiego masowej akcji burzenia cerkwi i kaplic prawosławnych na 
Chełmszczyźnie i Polesiu lubelskim, metropolita Szeptycki wydał list pasterski, protestując 
przeciw takim działaniom. List pasterski został opublikowany w piśmie Meta z 28 sierpnia 
1938. Numer został skonfiskowany przez administrację, krążył jednak w odbitkach wśród 
ludności ukraińskiej.   

W 1938 Szeptycki wsparł utworzenie autonomicznej Ukrainy Karpackiej w obrębie Czecho-
Słowacji, a następnie niepodległość Karpato-Ukrainy. Po zawarciu przez III Rzeszę i ZSRR 
paktu Ribbentrop-Mołotow, Szeptycki w sierpniu 1939 potępił.

Po agresji ZSRR na Polskę i okupacji Lwowa przez Armię Czerwoną (23 września 1939), 
Szeptycki oficjalnie zalecił kapłanom współpracę z nową władzą.



 Już pod okupacją sowiecką w grudniu 1939 potajemnie wyświęcił na biskupa Josyfa 
Slipego.Po ataku III Rzeszy na ZSRR i zajęciu Lwowa przez Wehrmacht napisał list 
powitalny, w którym dziękował za wyzwolenie spod bolszewickiego jarzma. Poparł wraz z 
biskupem Hryhoryjem Chomyszynem ogłoszony 30 czerwca 1941 akt niepodległości 
Ukrainy, opublikował potępienie „nieludzkiego i niehumanitarnego... ateistycznego 
Związku Radzieckiego”. 

W czasie okupacji niemieckiej, podobnie jak uprzednio – do czerwca 1941- w czasie 
okupacji sowieckiej – wobec braku prymasa Polski i nuncjusza apostolskiego, metropolita 
Szeptycki, prowadził samodzielną politykę wobec władz okupacyjnych, kontaktując się 
także bezpośrednio z episkopatem Niemiec. Dzięki temu w dystrykcie Galicja Ukraińcy byli
relatywnie uprzywilejowani; istniały np. greckokatolickie seminaria duchowne i Akademia 
Teologiczna (podczas gdy rzymsko - katolickie polskie były w tym czasie zamknięte). 

22 lipca 1941 w imieniu swoim i narodu ukraińskiego kieruje do Hitlera własnoręcznie 
podpisaną deklarację chęci uczestnictwa w budowaniu „nowego porządku w Europie. Po 
zdobyciu przez Wehrmacht Kijowa wysłał do Hitlera list z gratulacjami.

Andrzej Szeptycki był przeciwnikiem obu ideologii totalitarnych: komunizmu i 
niemieckiego narodowego socjalizmu, realizowanych w praktyce wobec społeczeństwa II 
Rzeczypospolitej po agresji III Rzeszy i ZSRR przez obu okupantów – ZSRR i III Rzeszę. 

W liście z 29 sierpnia 1942 do papieża Piusa XII metropolita Szeptycki pisał:

Po uwolnieniu przez armię niemiecką spod jarzma bolszewickiego odczuliśmy z tego 
powodu pewną ulgę, która jednak nie trwała dłużej niż jeden czy dwa miesiące. Stopniowo 
rząd wprowadził doprawdy niepojęty reżim terroru i korupcji [...]. Dziś cały kraj jest zgodny
co do tego, że władza niemiecka jest zła, prawie diabelska, i w stopniu jeszcze wyższym niż
władza bolszewicka”. I dalej: „Nieopisanej demoralizacji [...] ulegają ludzie prości i słabi. 
Uczą się oni złodziejstwa i zbrodni ludobójstwa; tracą poczucie sprawiedliwości i 
człowieczeństwa. W listach pasterskich, oczywiście konfiskowanych, protestowałem 
przeciw ludobójstwu [...]. Ogłosiłem, że zabójstwo człowieka podlega ekskomunice, 
zastrzeżonej dla Ordynarius

W 1943 Niemcy w ramach Waffen-SS utworzyli 14 Dywizję Grenadierów SS rekrutowaną 
z ochotników ukraińskich. Biskupi greckokatoliccy Josyf Slipyj i Nikita Budka odprawili 
mszę dla żołnierzy dywizji. Do dywizji Szeptycki delegował kapelanów greckokatolickich, 
aby wzmóc działalność duszpasterską oraz przeciwdziałać zdemoralizowaniu wiernych, co 
jednak zdaniem dr Andrzeja Zięby, nie przyniosło żadnego skutku. Sam Szeptycki jednak, 
mimo namów swoich współbraci, nie napisał listu do młodzieży ukraińskiej, który 
wzywałby ją do wstępowania w szeregi tej dywizji. Nie potępił także tych, którzy do niej 
wstąpili.
Podobnie dwuznaczny stosunek miał Szeptycki do UPA, ani jej nie potępiał, ani nie 
popierał. Na czele archidiecezji lwowskiej obejmującej tereny Małopolski Wschodniej stał 
od 1923 r. arcybiskup metropolita Bolesław Twardowski. Zwracał się on wielokrotnie do 
arcybiskupa metropolity Szeptyckiego z prośbami o powstrzymanie zbrodni. 30 lipca 1943, 
w obliczu kulminacji wydarzeń rzezi wołyńskiej, arcybiskup Twardowski skierował list do 



metropolity Szeptyckiego z prośbą o zapobieżenie podobnym wypadkom w Galicji. List ten 
zapoczątkował wymianę korespondencji między obu hierarchami, trwającą do 8 marca 
1944. 

Arcybiskup Szeptycki opublikował dwa listy pasterskie do wiernych i duchowieństwa (Nie 
zabijaj z 21 XI 1942 r.i Posłanie do duchowieństwa i wiernych greckokatolickiej 
archidiecezji lwowskiej z 10 VIII 1943 r., a także w końcu 1943 specjalny list pasterski Mir 
o Hospodi (Pro wbiwannja swiaszczennikiw) w sprawie mordów na kapłanach), ale w 
listach do abp. Twardowskiego twierdził, że eksterminację Polaków poprzedziły: [...] 
bardzo liczne zabójstwa Ukraińców tylko dlatego, że byli Ukraińcami na Wołyniu, 
Lubelszczyźnie, Chełmszczyźnie i w okolicach Leżajska. Ponadto wskazywał on, że mordy 
na Polakach to również dzieło band dezerterów i porachunków].

Zdaniem ks. prof. Józefa Mareckiego Podobne zarzuty nie mające potwierdzenia w faktach 
wskazywały na głęboką niewiedzę bądź cynizm Szeptyckiego.

Arcybiskup Szeptycki uważał również, że powinien być wystosowany wspólny apel 
hierarchów do wszystkich wiernych obu obrządków o zapobieżenie przelewowi krwi, co 
ostatecznie nie nastąpiło.

Armia Czerwona wkroczyła ponownie do Lwowa 27 lipca 1944. W październiku 1944 pod 
nazwiskiem Szeptyckiego opublikowano list do Stalina z gratulacjami i podziękowaniem za 
przyłączenie ziem zachodnioukraińskich do Wielkiej Ukrainy. W opinii Andrzeja A. Zięby 
abp Szeptycki chciał iść na ugodę, żeby nie dopuścić do administracyjnej likwidacji 
struktury Kościoła greckokatolickiego przez władze państwowe ZSRR (co nastąpiło w 
przeciągu półtora roku od jego śmierci) i masowych represji policyjnych NKWD z tym 
związanych, albo też list jest mistyfikacją – falsyfikatem opublikowanym bez wiedzy 
metropolity, wobec stanu jego zdrowia, tuż przed jego śmiercią.  
                                                                                                                     
Po II wojnie światowej w bloku państw komunistycznych w Europie Środkowej i 
Wschodniej tylko grekokatolicy na Węgrzech, w Bułgarii i w Jugosławii byli tolerowani 
przez komunistyczne władze. Na Ukrainie (włączonej do ZSRR) rozpoczął się okres 
prześladowania Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Z polecenia Stalina w dniach 8-10 III 1946 r. zwołano do Lwowa pseudosynod, na którym, 
przy nieobecności ukraińskiej hierarchii katolickiej i w atmosferze terroru NKWD, 
uchwalono „zjednoczenie" Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego z Rosyjskim 
Kościołem Prawosławnym. Grekokatolików wiernych Kościołowi katolickiemu 
aresztowano i zesłano na ciężkie roboty. Ukraiński Kościół Greckokatolicki pozostawał w 
podziemiu do 1 grudnia 1989 r. Podobny los spotkał Kościoły greckokatolickie w Rumunii 
(Alba Julia 1948) i Czechosłowacji (Preszów 1950), które podlegały wielu ograniczeniom.

W styczniu 1990 r. Jan Paweł II uznał sakrę 10 biskupów greckokatolickich na Ukrainie 
(wyświęconych potajemnie), a 16 I 1991 r. potwierdził ich na stolicach biskupich. 31 marca 
1992 r. powrócił do katedry św. Jura we Lwowie kardynał M. Lubacziwski, zwierzchnik 
ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego na wygnaniu. W ten sposób została odnowiona 
struktura Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.



 W 1990 r. rozpoczął się również proces odradzania się Kościoła greckokatolickiego na 
Białorusi i w Rumunii.
Dwukrotnie, w 1958 i 1962, podejmowano starania o beatyfikację Andrzeja Szeptyckiego, 
jednak Watykan odrzucił te wnioski.  Parę lat temu Archidiecezja Lwowska zakończyła 
przygotowanie nowego wniosku beatyfikacyjnego i przesłała go do Watykanu. Proces 
beatyfikacji metropolity Szeptyckiego został dwukrotnie zablokowany przez kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.

Obecnie trwa kolejny jego proces beatyfikacyjny. Wyniesieniu biskupa Szeptyckiego na 
ołtarze ostro sprzeciwiają się polskie środowiska kresowe, skupione wokół księdza 
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego Jan Paweł II wypowiedział się o osobie abp. metropolity 
Andrzeja Szeptyckiego i jego beatyfikacji w homilii wygłoszonej 27 czerwca 2001 na 
hipodromie we Lwowie podczas Mszy Świętej, połączonej z beatyfikacjami męczenników 
Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, odprawionej w obrządku 
bizantyjsko-ukraińskim, następująco:
Jak moglibyśmy nie wspomnieć dalekowzrocznej i gruntownej działalności pasterskiej 
Sługi Bożego, metropolity Andrzeja Szeptyckiego, którego proces beatyfikacyjny posuwa 
się do przodu, i którego mamy nadzieję oglądać pewnego dnia w chwale świętych? Trzeba 
tu odnieść się do jego bohaterskiej działalności apostolskiej, jeśli chcemy zrozumieć 
niewytłumaczalną po ludzku płodność Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie w 
ciemnych latach prześladowań.                                                                 Wikipedia

Powyższa  biografia  jest  sprytnie wymieszana z  działalnością  prawdziwego 
 i  fałszywego  metropolity  Andrzeja Szeptyckiego.

Prawdziwy                                       Fałszywy - co widać  po  semickim  ryju. 2 maja 1935. 



Sprawcą aktualizacji jest Duch Święty.

 Duch Święty dopełnia i kontynuuje dzieło zbawcze Chrystusa. Uobecnia, ożywia i 
aktywizuje słowa oraz dzieła Jezusa. Przekonanie to ma mocne uzasadnienie w tekstach 
Nowego Testamentu. Charakterystyczna jest tu na przykład wypowiedź Chrystusa w mowie 
pożegnalnej : „Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem" (J 14,26). 

Liturgia greckokatolicka ma zdecydowanie więcej podobieństw do liturgii 
prawosławnej niż do rzymskokatolickiej. 

Kościoły unickie mimo że uznały łączność z Kościołem rzymskim, to zachowują 
równocześnie własny obrządek i dyscyplinę kanoniczną. W Kościołach tych wyznaje się 
prawo do ewentualnego zachowania struktury patriarchalnej , dyscypliny kanonicznej , 
tradycji, liturgii. Generalnie ryty sprawowane w tych Kościołach są identyczne ( lub 
podobne ) do prawosławnych. 

W przepisach czytamy, że nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto 
bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, czyli katolik 
uczestnicząc w liturgii sprawowanej w Cerkwi prawosławnej, nie wypełnia obowiązku 
niedzielnego, ale w ukraińsko-bizantyjskiej, która jest katolicka to tak. 

Teologia Liturgii bizantyjskiej jest opisana w duchu   ekumenizmu czyli wymieszania 
kościołów jako skutek  masońskiego Soboru Watykańskiego II .Masoński Sobór Watykański
II wymieszał pojęcia oraz kościoły , zrobiono marketing mix aby podciągnąć te kościoły 
pod niewłaściwą jahwistyczną  liturgię .

Greckokatolickie normy liturgiczne PO POLSKU

Ukraiński kościół jest   także schizmatyczny zamknięty dla wiernych ! 

Zasady życia liturgicznego w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Ukraińskiego 
Kościoła Greckokatolickiego. Na mocy dekretu Metropolity Przemysko-Warszawskiego z 7 
stycznia 2005 r. (nr 10/I/2005) Zasady życia liturgicznego... wchodzą w życie z dniem 15 
lutego 2005 r. Niniejszy przekład ma charakter wyłącznie roboczy i nieoficjalny. Moc 
urzędową posiada jedynie oryginał ukraiński . 

ZASADY ŻYCIA LITURGICZNEGO W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKO-
WARSZAWSKIEJ UKRAIŃSKIEGO KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO 

NORMY OGÓLNE 

1. Ukraiński Kościół Greckokatolicki w Polsce, jako integralna część całego UKGK, 
zachowuje i praktykuje wspólny dla całego UKGK ukraiński (ruski, kijowski) 
wariant obrządku bizantyjskiego UWAGA NIE GRECKIEGO ! 



2. Podstawą praktykowania obrządku bizantyjsko-ukraińskiego są: 
1. oficjalne rzymskie edycje ksiąg liturgicznych w języku cerkiewnosłowiańskim

i sporządzone na ich podstawie przekłady na inne języki, zwłaszcza ukraiński, 
2. Ordo celebrationis Vesperarum, Matutini et Divinae Liturgiae iuxta 

recensionem Ruthenorum z 1944 r. i Typikon ks. Izydora Dolnyćkiego z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez rzymską komisję do spraw 
reformy ksiąg liturgicznych, 

3. kanoniczne źródła prawa liturgicznego, zwłaszcza Kodeks Kanonów 
Kościołów Wschodnich wraz z Instrukcją w sprawie stosowania przepisów 
liturgicznych Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich oraz liturgiczne 
postanowienia Synodów UKGK. 

3. We wszelkich rozważaniach o sprawach liturgicznych i w rozwiązywaniu problemów
bieżących należy zatem brać pod uwagę: 

1. przynależność UKGK do wielkiej rodziny Kościołów wschodnich i bliskie, 
organiczne pokrewieństwo obrządku kijowskiego z innymi gałęziami tradycji 
bizantyjskiej (konstantynopolitańskiej), 

2. konieczność zachowania jedności w aspekcie obrządkowym z Kościołem na 
Ukrainie i całym świecie, 

3. szczególne posłannictwo Kościołów wschodnich, a zwłaszcza UKGK, w 
Kościele powszechnym, który oczekuje od katolików wschodnich 
pełnowartościowego świadectwa chrześcijańskiego w duchu wierności 
autentycznej własnej tradycji, co stawia przed nami zadanie stałego 
pogłębiania nie tylko wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w 
dziedzinie liturgii, ale i duchowego zakorzenienia w tejże tradycji – 
oraz stopniowego eliminowania wszystkch niezgodnych z nią obcych 
zapożyczeń, z jednoczesnym poszukiwaniem i odnawianiem tego, co z naszej 
spuścizny w przeciągu wieków zostało utracone, obecnie zaś mogłoby stać się 
cennym środkiem wzmocnienia i ożywienia życia liturgicznego. 

4. Niezbędnym warunkiem urzeczywistniania przez wiernych UKGK posłannictwa, o 
którym mowa w nr 3 c), jest otwartość wobec chrześcijan innych tradycji, Kościołów
i wyznań oraz wobec wszystkich ludzi w ogóle - połączona z gotowością dzielenia 
się ze wszystkimi skarbami naszego obrządku. 

5. Biorąc za punkt wyjściowy wszystko wyżej wspomniane, ogłasza się niektóre 
szczegółowe normy celem uporządkowania życia liturgicznego UKGK w Polsce. 
Normy te nie roszczą sobie pretensji do bycia wyczerpującymi, lecz usiłują – 
pozostając niezmiennie w granicach wierności wspólnemu dla całego UKGK 
prawodawstwa liturgicznego

 – zaproponować pewne nowe możliwości co do odkrywania bogactw naszej 
spuścizny i wykorzystania ich w życiu liturgicznym, a jednocześnie usunąć pewne 
niewłaściwe praktyki i wyjaśnić niektóre wątpliwości. 



ORGANY JEDYNIE   KOMPETENTNE – co już  jest podejrzane- 

W SPRAWACH LITURGICZNYCH   czyli narzuconych  sztywnych  szablonów 

Biskup eparchialny 

1. Synod Biskupów UKGK jest najwyższym organem prawodawczym dla całego 
Kościoła patriarchalnego (KKKW, kan. 110 § 1), dlatego też ustawy liturgiczne 
przyjęte przez Synod Biskupów i ogłoszone przez Patriarchę nabierają mocy 
wszędzie, w granicach i poza granicami terytorium Kościoła patriarchalnego 
(KKKW, kan. 150 § 2). 

2. „Biskup eparchialny powinien mieć szczególne staranie nad całym życiem 
liturgicznym eparchii mu powierzonej jako moderator, promotor i stróż, aby je jak 
najbardziej wspierać i kierować według przepisów, a także prawnie uznanych 
zwyczajów własnego Kościoła sui iuris” (KKKW, kan. 199 § 1). 

3. Szczególne znaczenie w życiu liturgicznym eparchii ma przykład, który daje cerkiew 
katedralna i sam biskup jako przewodniczący celebracjom (KKKW, kan. 199 §§ 2 i 3
oraz kan. 200). 

Eparchialna komisja liturgiczna 

1. W odpowiedniej organizacji życia liturgicznego w eparchii biskupowi eparchialnemu
pomaga eparchialna komisja liturgiczna. 

2. Przewodniczącego eparchialnej komisji liturgicznej i jej członków, co najmniej 
dwóch, mianuje biskup eparchialny na czas, którego długość określa w dekrecie 
nominacyjnym. 

3. We wszystkich bieżących sprawach liturgicznych większej wagi biskup eparchialny 
może zwrócić się o radę do komisji, lub przynajmniej do jej przewodniczącego. 

4. Komisja odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w roku. 
5. Szczegółowe zasady pracy komisji mogą być uregulowane odrębnym statutem lub 

regulaminem, zatwierdzonym przez biskupa eparchialnego. 

Odpowiedzialność duchownych i osób zakonnych 

1. Odpowiedzialność za stan życia liturgicznego w eparchii razem z biskupem 
eparchialnym dzielą wszyscy członkowie kleru, a zwłaszcza dziekani (KKKW, kan. 
278 § n. 3), proboszczowie (KKKW, kan. 289 § 2), administratorzy parafii (KKKW, 
kan. 299 § 1) i rektorzy cerkwi (KKKW, kan. 309). 

2. Szczególne powołanie do przewodu w liturgicznym dojrzewaniu ludu Bożego mają 
wspólnoty zakonne, zwłaszcza mnisze (por. Instrukcja, nr 23). 

NORMY SZCZEGÓŁOWE 



Świątynia i jej wyposażenie 

1. Ikonostas jest niezbędnym elementem wyposażenia świątyni. Tam, gdzie nie jest 
możliwe jego ustawienie na stałe, używać należy ikonostasu przenośnego, mającego 
przynajmniej dwie główne ikony – Chrystusa i Bogurodzicy. Jest rzeczą niezbędną, 
by ikony z przenośnego ikonostasu miały zabezpieczone godne miejsce 
przechowywania poza czasem celebracji. 

2. W świątyniach zadbać należy o jak najlepszej jakości akustykę. Dotyczy to zarówno 
parametrów nowo budowanych cerkwi, jak też ich wyposażenia technicznego. 

3. W projektach nowych cerkwi i przy dostosowywaniu innych budowli do celów kultu 
zadbać należy o urządzenie osobnego wejścia do zakrystii celem eliminacji 
niepotrzebnego wchodzenia osób postronnych do sanktuarium. 

Zachowanie w świątyni 

1. Duszpasterze zobowiązani są uczyć wiernych prawideł godnego zachowania w 
świątyni. 

2. Wstęp do sanktuarium mają wyłącznie duchowni wyższi i niżsi oraz inne osoby 
należące do posługi liturgicznej. Pozostali CZYLI LUD mogą wchodzić tam jedynie
z wyjątkowych przyczyn, np. dla odbycia Spowiedzi, jeśli w danej cerkwi nie ma 
warunków dla sprawowania tego Sakramentu poza sanktuarium. Duszpasterze są 
ściśle zobowiązani uczyć wiernych należnego rozumienia znaczenia „święte 
świętych” i zasad zachowania stąd wypływających. 

3. Przy wejściu do świątyni winna być umieszczona dwujęzyczna tabliczka po polsku i 
ukraińsku (a gdy trzeba, także w innych językach), przeznaczona dla okazjonalnych 
gości, z krótkim opisem zasad godnego zachowania w świątyni. 

Boska Liturgia 

Uwaga kadzidło  w judaizmie

W judaizmie kadzidło jest wyrazem czci oddawanej Bogu przez naród i używane było tylko
do celów sakralnych, użycie w innych celach było zakazane. Ołtarz kadzielny w świątyni 
jerozolimskiej stał na miejscu świętym, a kadzidło mógł zapalić tylko kapłan. Wierzono, że 
dym kadzidła osłania go przed porażeniem spowodowanym bliską obecnością Boga. 
Codziennie w świątyni spalano około 0,9 kg importowanego z innych krajów 
kadzidła.Starotestamentowy obraz wznoszącej się ku górze woni kadzidła jest symbolem 
modlitwy: "Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło; wzniesienie rąk 
moich jak ofiara wieczorna" (Ps 141,2). Symbol ten jest on obecny również w liturgii 
chrześcijańskiej (Ap 8,4).  Kadzidła używa się dla podniesienia uroczystego nastroju 
niektórych nabożeństw, a także dla okazania czci osobom lub świętym przedmiotom (w 
katolicyzmie i prawosławiu), okadza się więc hostie, ołtarz, relikwie, osoby, zwłoki podczas
pogrzebu. Szczególnie często kadzidła używają liturgie wschodnie.



Według Ewangelii Mateusza kadzidło było jednym z darów trzech mędrców ze Wschodu 
przyniesionych narodzonemu Chrystusowi.A to dlatego, że w starożytnej Grecji używano 
kadzidła w celach kultowych, prawdopodobnie od VII w. p.n.e. W Rzymie od III w. 
ogrywało dużą rolę w kulcie prywatnym i publicznym oraz w kulcie cesarza. 

Boska Liturgia winna być śpiewana. Kadzidła używać należy na każdej Liturgii, 
chyba że – w przypadku celebracji w dni powszednie – przeszkadza temu ważna 
przyczyna. 

1. W dnie aliturgiczne Ofiara Eucharystyczna nie jest sprawowana, chyba że przemawia
za tym potrzeba duszpasterska. 

2. Integralną częścią składową Liturgii jest jej część przygotowawcza, rozpoczynająca 
się modlitwami przed ikonostasem. 

3. Jedynie absolutna niemożność odmówienia ich w całości może zwolnić celebransa z 
tego obowiązku. Zawsze jednak kapłan zobowiązany jest odmówić przed 
ikonostasem modlitwę „Panie, podnieś rękę Twoją...” oraz, wszedłszy do 
sanktuarium, psalm „Wejdę do domu Twego...”, ucałować księgę Ewangelii i św. 
Ołtarz, a potem dopiero ubierać się w szaty liturgiczne, nie zaniedbując przy tym 
odmawiania przepisanych modlitw. 

4. Celebrując Proskomidię należy zachować tekst i rubryki Liturgikonu. Należy 
zwłaszcza używać zawsze prawdziwej prosfory z wyciśniętą pieczęcią. Nawet jeśli 
przewiduje się bardzo dużą ilość komunikujących, która zmusza do użycia cząstek 
nakrojonych wcześniej, Baranka oraz cząstki na cześć Bogurodzicy i świętych oraz 
za żywych i zmarłych należy wykrajać w czasie Proskomidii z prawdziwej prosfory 
czy prosfor. 

5. Zgodnie z ogólnym zwyczajem Kościołów tradycji bizantyjskiej, do celów 
liturgicznych (Eucharystia, Litia, obrzęd wspólnego kielicha podczas ślubu) używać 
należy wina czerwonego. 

6. W obrzędzie Proskomidii nie można opuszczać okadzenia asteryska i pokrowców. 
Należy zadbać o wykonanie pokrowców na dyskosy. 

7. Niedopuszczalną rzeczą jest opuszczanie przez kapłana cichych modlitw. Osoby 
odpowiedzialne za śpiew w danej cerkwi winny zadbać o odpowiednie (przeciągłe) 
śpiewanie odnośnych fragmentów, by umożliwić kapłanowi spokojne i godne 
odmówienie tych modlitw. 

8. Modlitwę małego wejścia odmawia się przed Królewską Bramą. Na „Oto mądrość! 
Stańmy prosto!” kapłan lub diakon podnosi księgę Ewangelii w górę, nie czyniąc nią 
znaku krzyża. 

9. Kadzenie przed Ewangelią ma się odbywać podczas śpiewu „Alleluja”, a nie w 
czasie czytania Lekcji. 

10.Tylko biskup ma prawo błogosławić lud księgą Ewangelii po czytaniu. 
11.Na wielkim wejściu nie ma błogosławieństwa ludu kielichem i dyskosem. 



12.Po złożeniu Darów na ołtarzu kapłan zdejmuje i odkłada na bok małe pokrowce z 
kielicha i dyskosa. 

13.Kadzenie podczas anafory wykonywane jest przy wspomnieniu zmarlych, a nie dla 
uczczenia św. Darów czy Bogurodzicy, stąd też należy je rozpoczynać dopiero po 
wezwaniu „Szczególnie...”. 

14.Po włożeniu cząstki „IC” z Baranka do kielicha odbywa się obrzęd zeonu. 
15.Jedynie duchowni wyższych święceń mogą przyjmować Komunię w sanktuarium. 
16.W apolysisach św. Liturgii oraz innych nabożeństw należy wspominać wszystkich 

przepisanych świętych, nie wygłaszając jednak dodatków wyjaśniających „którego 
jest dzień” i „którego jest ta świątynia”. 

17.Każdy proboszcz (administrator) zobowiązany jest odprawiać w każdą niedzielę i 
święto obowiązujące Boską Liturgię w intencji swych parafian. Jeśli obsługuje kilka 
parafii, za wszystkich odprawia tylko jedną Boską Liturgię (KKKW, kan. 294; Prawo
Partykularne UKGK, kan. 40). 

18.Jeśli, z przyczyn duszpasterskich, proboszcz nie może odprawić Boskiej Liturgii w 
intencji parafian w niedzielę, winien to zrobić w inny dzień. Jednak w niedzielę ani w
czasie ektenii pokoju, ani potrójnej, nie powinien włączać wezwań za zmarłych. 
Również po Liturgii niedzielnej, poza sytuacjami wyjątkowymi, nie powinien 
odprawiać Panachydy. 

Sakramenty święte

1. Chrzest winien być udzielany zgodnie z przepisami liturgicznymi Kościoła sui iuris, 
do którego, zgodnie z prawem, ma być zapisanym ten, kto Chrzest przyjmuje 
(KKKW, kan. 683). 

2. Woda do Chrztu ma być poświęcona w czasie danego obrzędu chrzcielnego, a nie 
zawczasu. Tak samo za każdym razem poświęca się olej katechumenów i dodaje się 
go do wody. 

3. Komunia św. poza Liturgią może być udzielana jedynie chorym. Jeśli na danej 
Liturgii ilość komunikujących jest bardzo duża, jak to bywa z okazji wielkich 
uroczystości, zezwala się kontynuować Komunię świeckich nawet po zakończeniu 
Liturgii. Również chórzyści, którzy w czasie Komunii świeckich śpiewają na chórze, 
mogą otrzymać Komunię po apolysisie z Darów konsekrowanych podczas danej 
celebracji. Nigdy jednak Komunia w tego rodzaju sytuacjach nie jest rozdawana w 
sanktuarium, lecz poza nim, z zachowaniem co do zasady prawideł Małego Trebnyka
edycji rzymskiej co do obrzędu Komunii wiernych poza Boską Liturgią – z tą 
różnicą, że komunikuje się Darami konsekrowanymi na danej Liturgii oraz opuszcza 
się początek zwyczajny. 

4. Duszpasterzom zaleca się według możności urządzenie w cerkwi wyodrębnionego 
(nawet w formie osobnego pomieszczenia) miejsca do Spowiedzi. 

5. Niedopuszczalnym jest celebrowanie obrzędu zaręczyn odrębnie od reszty obrzędów 
ślubnych. 



6. Olej do Sakramentu Chorych poświęcać należy podczas celebrowania Sakramentu. 
7. Usilnie zaleca się celebrację Sakramentu Chorych dla wielu chorych w cerkwi. 

Oficjum 

1. Wszędzie, gdzie to możliwe, należy odprawiać przynajmniej Nieszpory w soboty i 
wigilie świąt oraz Jutrznię w niedziele i święta. 

Inne nabożeństwa 

1. Zachęca się do odprawiania Akatystów i Molebnów, zatwierdzonych przez Kościół i 
odpowiadających duchowi tradycji bizantyjskiej. 

2. Te nabożeństwa nie powinny jednak przysłaniać charakteru danego okresu roku 
liturgicznego; ze szczególną mocą dotyczy to miesiąca maja, który zawsze zbiega się 
z okresem paschalnym. 

3. Usilnie zaleca się przywrócenie zwyczaju celebrowania Paraklisu w czasie postu 
Uspieńskiego. 

Języki liturgiczne 

1. Tradycyjnym językiem liturgicznym UKGK jest cerkiewnosłowiański. 
2. Język ukraiński jest równoprawny z cerkiewnosłowiańskim, jeśli chodzi o teksty 

zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną. 
3. Za zgodą biskupa eparchialnego można używać także zatwierdzonych przekładów 

tekstów liturgicznych na inne języki, jeśli w danym przypadku lub środowisku 
istnieje taka potrzeba duszpasterska. 

4. W przypadku braku zatwierdzonych do użytku liturgicznego przekładów tekstów 
liturgicznych na dany język, można go wykorzystywać w celebracjach 
przeznaczonych dla uczestników obcojęzycznych jedynie w ograniczonym zakresie –
w kazaniu, czytaniach, katyzmach, Modlitwie Pańskiej, Symbolu Wiary, modlitwie 
przed Komunią św.

Duchowni wyżsi i niżsi oraz inne osoby odpowiedzialne za posługę liturgiczną 

1. Zgodnie z tradycją Kościołów obrządku bizantyjskiego, duchowieństwo (kler) dzieli 
się na wyższe i niższe. Wyżsi duchowni (majoryści) to biskupi, prezbiterzy i diakoni. 
Do duchownych niższych (minorzystów) zaliczają się ceroferariusze, lektorzy-
kantorzy i subdiakoni. 

2. Diakonat i niższe stopnie posługiwania nie mogą być uważane jedynie za formalność
na drodze do prezbiteratu. „Zabezpieczają one w Kościele wykonywanie jasno 
określonej posługi i jako takie winny być sprawowane w sposób definitywny przez 
tych, którzy nie mają zamiaru przyjmowania prezbiteratu – a także w sposób 
wystarczająco obszerny przez tych, którzy mają święcenia prezbiteratu otrzymać. 
Dotyczy to szczególnie diakonatu. W tym sensie nie należy obawiać się udzielania 
niższych święceń, a nawet diakonatu, tym cnotliwym, należycie przygotowanym i 



zdolnym do wykonania przyjętych na siebie obowiązków, którzy zgłaszają swą 
gotowość służenia Kościołowi, nawet jeśli muszą nadal żyć ze swymi rodzinami i 
pracować zgodnie ze swym zawodem. 

3. W taki sposób zdobywa się duchownych, niezbędnych do godnej i odpowiedniej 
celebracji liturgii, przy czym unika się praktyki (...) by duchowni wyższego stopnia 
wykonywali funkcje liturgiczne, którymi zajmować się winni przedstawiciele 
niższego stopnia (najczęściej zdarza się, że prezbiterzy wykonują obowiązki 
diakonów), lub by świeccy byli wyznaczani do stałego wykonywania zadań 
liturgicznych, które wykonywać winien duchowny; taką praktykę należy 
wyeliminować” (Instrukcja..., nr 75). 

4. Duszpasterze winni aktywnie wyszukiwać i popierać wśród świeckich powołania do 
niższych stopni posługiwania, diakonatu, jak również kapłaństwa i życia zakonnego. 

5. Duszpasterze mają obowiązek dbać o formowanie w parafiach odpowiedniej asysty 
liturgicznej, zdolnej do wykonywania swych zadań nie tylko w ramach zwykłych 
celebracji parafialnych – powszednich, niedzielnych i świątecznych – lecz także i 
podczas Liturgii pontyfikalnej. 

6. Osobną uwagę zwrócić należy na kultywowanie śpiewu liturgicznego w parafiach 
oraz przygotowanie diaków (psalmistów), dyrygentów i chórzystów. 

+ Arcybiskup Jan Martyniak  Metropolita Przemysko-Warszawski 

Przemyśl, dnia 7 stycznia 2005 r. 

Liturgia w Grecji w języku migowym, angielskim i... nowogreckim?

http://www.kosciol.pl   7 grudnia 2004

Ponad dwa miesiące po decyzji arcybiskupa Christodulosa, aby w cerkwiach stolicy Grecji -
Atenach, Ewangelia oraz Listy Apostolskie odczytywane były również w   wymyślonym  
języku nowogreckim, w jednej z parafii Prawosławnego Kościoła w Grecji sprawowane 
będą również nabożeństwa po angielsku oraz - w innych - w języku migowym. 

Zwierzchnik Kościoła Grecji na spotkaniu z delegacją organizacji zrzeszającej 
niepełnosprawnych w sobotę, 4 grudnia br. powiedział, że Kościół Grecji prowadzi 
intensywne szkolenia z języka migowego, aby wykształcić duchownych, którzy będą mogli 
posługiwać grupom osób głuchoniemych. Arcybiskup Christodulos zapowiedział również 
większą troskę o osoby niepełnosprawne, które mają problemy z poruszaniem się, a przez to
utrudniony dostęp do cerkwi. „Gdziekolwiek przyczyny natury technicznej stoją na 
przeszkodzie należy jak najszybciej poczynić wszelkie usprawnienia, które uczynią cerkwie 
bardziej dostępnymi dla niepełnosprawnych wiernych”. 



Z inicjatywy arcybiskupa Christodulosa w cerkwi świętego Andrzeja (Aghios Andreas) w 
Atenach nabożeństwa sprawowane są w języku angielskim. Anglojęzycznej wspólnocie, 
posługuje ojciec John Raffan – Szkot, który przyjął prawosławie w roku 1982. Należą do 
niej pracujący w Atenach dyplomaci, Grecy z diaspory, którzy powrócili do ojczyzny 
swoich przodków oraz cudzoziemcy, którzy przyjęli prawosławie i osiedlili się w Grecji. 

Ojciec John celebruje Boską Liturgię w soboty i niedziele, a jego wspólnota planuje 
również obchodzić wspólnie inne uroczystości, w tym Wielkanoc. Ojciec John podkreśla, że
prawosławie przemawia nie tylko do ludzkich serc i zmysłów, ale przez bogactwo swej 
treści winno oddziaływać również na ich umysły. Cytując członków swojej wspólnoty 
wskazuje, jak bardzo „w domu” poczuli się oni dzięki Liturgii sprawowanej w znanym im 
języku. 

W roku 2002 Święty Synod  Kościoła greckiego  upomniał metropolitę Kilikis Apostolosa, 
aby nie używał w trakcie nabożeństw dokonanych przez siebie przekładów tekstów 
liturgicznych. 

Wydaje się, że zezwolenie na sprawowanie Liturgii w języku angielskim, migowym a nade 
wszystko odczytywanie tekstów Ewangelii oraz Apostoła w języku nowogreckim 
świadczyć mogą o mniej nieustępliwym niż dotychczas stanowisku hierarchów Cerkwi 
greckiej w sprawie języka liturgicznego. 

Według niektórych komentarzy, możliwość sprawowania nabożeństw w języku 
nowogreckim jest coraz bardziej realna. 

Katharewusa (gr. Καθαρεύουσα – "[greka] oczyszczona"- czytaj zdeformowana ) – 
odmiana języka greckiego stworzona na początku XIX wieku przez językoznawcę 
Adamandiosa Koraisa. 
                                         
Korais, biegły w językach klasycznych starożytności, uważał, że język grecki należy 
oczyścić z naleciałości narosłych przez wieki osmańskiej niewoli. Opracował więc język 
pozbawiony zapożyczeń i luźno nawiązujący do greki klasycznej formami gramatycznymi. 
Był to jednak język sztuczny, trudno zrozumiały dla Greków, którzy na co dzień posługiwali
się odmianą dimotiki. Katharewusa była jednak przez 140 lat istnienia niepodległej Grecji 
językiem oficjalnym tego kraju - posługiwano się nią w urzędowych dokumentach, w 
wiadomościach i polityce. Nauczano go też w szkołach. 

Ponieważ język ten znacznie różnił się od języka mówionego Greków, istniała silna presja 
do zastąpienia go przez dimotiki, co zostało ostatecznie zrealizowane w 1976 roku. Przez 
140 lat funkcjonowania jako język urzędowy Grecji katharewusa wywarła jednak wpływ na 
język mówiony, który zapożyczył z niej dużą część słownictwa, a także liczne wyrażenia. 
Współczesny język nowogrecki jest więc w znacznej mierze wynikiem zmieszania się 
dawnych XIX-wiecznych dialektów mówionych języka greckiego z katharewusą. 



Katharewusę można jeszcze spotkać na starych szyldach i napisach w Grecji, w 
katharewusie pisane są też nazwy geograficzne na starych drogowskazach i mapach. 

Adamandios Korais (gr. Αδαμάντιος Κοραής; ur. 27 kwietnia 1748 w Smyrnie, zm. 6 
kwietnia 1833) – grecki (  bo mieszkający w  Grecji) językoznawca, twórca sztucznego 
języka katharewusa.      

                                                                             Foto  en  face.

Był synem kupca. Łaciny nauczył się od holenderskiego pastora Bernharda Keuna, 
prowadzącego w Smyrnie pracę duszpasterską. W 1771 wyjechał do Amsterdamu, gdzie do 
1778 bez powodzenia zajmował się handlem. W 1782 podjął studia medyczne w 
Montpellier. Studiów tych nie ukończył, jednak w czasie ich trwania pogłębiał swoją wiedzę
w zakresie filologii klasycznej, stając się jednym z jej największych znawców w swojej 
epoce. Od 1788 do śmierci w 1833 mieszkał w Paryżu. Opiekował się emigrantami 
greckimi, pracował nad "Biblioteką Helleńską" - zbiorem wydań dzieł starożytnych autorów
greckich z obszernymi komentarzami.

 Pod wpływem pobytu we Francji doszedł do wniosku, że na przestrzeni wieków Grecy byli
rządzeni przez "motłoch, nomadów na wielbłądach i przez zakonnych barbarzyńców". 
Chociaż wychowany w rodzinie prawosławnej, zaczął uznawać duchowieństwo 
prawosławne za przeszkodę w rozwoju greckiego społeczeństwa. 

Uczestniczył w toczących się w gronie inteligencji greckiej debatach nad językiem 
niepodległego państwa greckiego, opowiadając się za uznaniem za urzędowy język 
współczesny, ludowy, po usunięciu z niego konstrukcji i wyrazów pochodzenia obcego. 
Fascynat dziedzictwa starożytnej Grecji, całkowicie odrzucał dorobek kulturalny 



Bizancjum, odmawiając mu wszelkiej wartość. Pogląd ten przedstawiał we wstępach do 
wydawanych dzieł autorów starogreckich, w których wzywał Greków do zrozumienia, że są
oni spadkobiercami wyjątkowego dziedzictwa. 

Kolejne tomy "Biblioteki Helleńskiej" mógł propagować w szkołach greckich dzięki 
finansowemu wsparciu braci Zosimas, zamożnych kupców z Janiny. 

Twierdził, że walka o niepodległość Grecji została rozpoczęta za wcześnie, zanim Grecy 
osiągnęli odpowiedni poziom wykształcenia; równocześnie jednak był zdania, że Grecy 
powinni wywalczyć niepodległość własnymi siłami, zamiast mieć nadzieję na obcą pomoc. 
Następnie krytykował Joanisa Kapodistriasa, którego uważał za tyrana. Wyrażał 
umiarkowane poglądy polityczne, dlatego opowiadał się zarówno przeciwko rewolucji 
francuskiej (choć zrobiła na nim duże wrażenie), jak i rządom Napoleona Bonapartego. 

Joanis Kapodistrias (gr. Ιωάννης Καποδίστριας, ur. 11 lutego 1776 na Korfu, zm. 9 
października 1831 w Nafplio) – pierwszy gubernator niepodległej Grecji. Został wybrany 
przez Zgromadzenie Narodowe w Trizinie w 1827,  a swoim talentem dyplomatycznym i 
szerokimi znajomościami przyczynił się do wyznaczenia możliwe szerokich granic 
przyszłego państwa. W czasie swoich krótkich rządów przeprowadził szereg reform 
zrujnowanego działaniami wojennymi państwa. 

Potem już  nie  żył. 

Przekonany, że społeczeństwo greckie nie dojrzało do udziału we władzy, wychowany w 
tradycji carskiej Rosji (służył tam m.in. jako minister spraw zagranicznych), wprowadził w 
Grecji rządy autorytarne, czym naraził się greckim elitom, do których zresztą sam nie krył 
niechęci. Zginął wychodząc z kościoła w Nafplio, zastrzelony w akcie wendety przez 
członków rodu Mawromichalisów, gdy za odmowę płacenia  mu podatków aresztował ich 
przywódcę, wsławionego w walkach powstańczych Petro-Beja. 
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