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Prawosławie –  doktryna  ortodoksyjnego  (gr.  ὀρθόδοξος –  prawdziwie,  prawidłowo  wierzący)
Kościoła chrześcijańskiego – jednej z dwóch Kościołów, obok Kościoła katolickiego, powstałych w
wyniku rozłamu w chrześcijaństwie z 1054 roku tzw. schizmy wielkiej zachodniej . 

Doktryna  prawosławia  opiera  się  na  dekretach  siedmiu  pierwszych  soborów  powszechnych  i
przekazach Ojców Kościoła. Nie uznaje rozpowszechnionego w Kościele zachodnim po Wielkiej
schizmie (1054 r.) jurysdykcyjnego rozumienia prymatu biskupa Rzymu, skłaniając się ku tradycji
zakładającej  pojęcie  Kościoła  jako  wspólnoty  czyli  komunii  (gr.  koinonia)  równych  sobie
Kościołów  lokalnych.  Choć  faktycznie  funkcje  prymatu  przejął  Patriarcha  Konstantynopola,  a
potem, po upadku Bizancjum (1453 r.), aspiracje do bycia "Trzecim Rzymem" miała młoda stolica
patriarsza Moskwa. 

Prawosławie nie przyjmuje dogmatu o „Filioque”, czyli pochodzenia Ducha Świętego zarówno od
Ojca, jak i Syna (teologowie prawosławni tłumaczą, że Bóg Ojciec jest jedynym źródłem i Syna, i
Ducha Świętego, wywodząc to od ponadczasowego pochodzenia Ducha Świętego, zob. J 15, 26: 

„Kiedy  zaś  przyjdzie  Pocieszyciel,  którego  poślę  wam od  Ojca,  Duch  Prawdy,  który  od  Ojca
pochodzi, on 

będzie świadczył o mnie”. 
Dlatego Bazyli Wielki napisał „Bóg jest jeden, bo Ojciec jest jeden”); odrzuca też  judaistyczną  
ideę odpustu, czyśćca, dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, dogmat o 
Wniebowzięciu Matki Bożej, nauczanie o grzechu pierworodnym Augustyna z Hippony oraz celibat
niższego duchowieństwa (diakonów i prezbiterów). Według teologów Kościoła prawosławnego, 
Matka Boża została poczęta w sposób ludzki. Zakłada się także, iż zakończyła swoje ziemskie 
bytowanie w sposób ludzki, dołączając do swojego Syna w Niebie przez Zaśnięcie (obydwa 
stanowiska uznawane także przez doktrynę Kościoła katolickiego) .

Ważnym  w  Kościele  prawosławnym  jest  fakt  znaczącej  odmienności  eklezjalno-liturgicznej,
konkretnie  w  pojmowaniu  Kościoła  jako  wspólnoty  soborowej  (scs.  sobornost’),  co  wyklucza
prymat jakiegokolwiek biskupa (także papieża), a co za tym idzie uznanie jego nieomylności w
sprawach  wiary  i  moralności  (co  postuluje  Kościół  katolicki  w  uchwalonym  na  Vaticanum  I
dogmacie). Wiąże się to z rozumieniem każdego człowieka jako istoty omylnej i błądzącej. Istnieją
również  różnice  w  pojmowaniu  życia  duchowego  i  sakramentalnego  (choć  uznaje  się  często
obecnie  tożsame  rozróżnienie  siedmiu  sakramentów,  jakkolwiek  nie  jest  to  prawo  w  sensie
dogmatycznym).  Kościół  prawosławny  uważa  się  za  jedynego  „depozytariusza  wiary”  oraz  za
jedyny ściśle trzymający się Tradycji Ojców Kościoła, powołanego przez Jezusa Chrystusa.

Strukturę Kościoła Prawosławnego tworzą Kościoły lokalne, które można podzielić na patriarchaty
starożytne  (składowe  dawnej  pentarchii)  –  konstantynopolitański  (nazywany  ekumenicznym;
biskup tego miasta ma tytularne pierwszeństwo primus inter pares w prawosławiu), aleksandryjski,
antiocheński  i  jerozolimski,  pięć  późniejszych  patriarchatów:  rosyjski  (moskiewski,  od  1589),
gruziński, serbski, rumuński (od 1925) i bułgarski i 6 kościołów autokefalicznych (niezależnych):
cypryjski, grecki, polski, albański, czesko-słowacki i amerykański. 
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Autorytetem zdolnym ogłaszać  prawdy dogmatyczne jest  tylko sobór powszechny,  aczkolwiek
istnieją też pewne prawdy przyjęte  po zakończeniu ostatniego z  Soborów, które zostały uznane
przez całą Cerkiew. 

Przykładem jest doktryna św. Grzegorza Palamasa o niestworzonej naturze łaski, ponieważ cerkiew
wierzy,  że  każde  twierdzenie  usprawiedliwia  się  jedynie  zaakceptowane  przez  całą  wspólnotę
Kościoła  –  taką  aprobatę  muszą  uzyskać  także  uchwały  soborów.  Jednak  nie  były  to  zwykle
ustalenia o randze dogmatu tych z okresu patrystycznego (Ojców Kościoła), a raczej porządkujące i
dostosowujące Kościół do nowych warunków (tj. z zakresu prawa kanonicznego). 

Liczba prawd dogmatycznych w Cerkwi Prawosławnej jest o wiele mniejsza niż w katolicyzmie. 

Twierdzi  się,  że  dogmatyzować  należy  tylko  prawdy  zagrożone.  Wszystkie  dogmaty  w
prawosławiu, również dotyczące Bogurodzicy, mają charakter chrystocentryczny (dowodzą bóstwa
Chrystusa).  Dogmaty  Soborów  Powszechnych  uznawane  są  przez  całą  Cerkiew  jako  stałe,
niezmienne  części  wiary,  o  wiele  więcej  jednak  występuje  tu  teologumenów  (prywatnych,
dopuszczalnych,  ale  nie  obowiązkowych  opinii  teologicznych),  które  pozostawiają  wiele  spraw
otwartych. Kościół prawosławny nie wykazuje potrzeby dogmatyzacji wiary w takim stopniu jak
katolicki, zostawiając wiele spraw natury moralnej i etycznej do indywidualnego rozpatrzenia na
poziomie wierny-opiekun duchowy. To właśnie tłumaczy brak oficjalnego stanowiska Cerkwi w
sprawie np. antykoncepcji, a zauważa się głosy zezwalające na nią przy pewnych okolicznościach.

Prawosławie uznaje liturgikę za istotną formę przekazu wiary, zgodnie z zasadą lex orandi lex 
credendi (łac. „reguła modlitwy jest regułą wiary”). Do tradycji liturgicznych należą gesty oraz 
czynności, wyjątkiem są tylko słowa padające w trakcie nabożeństwa.

 
Wynika to z podwójnego rozumienia określenia  prawosławny – ktoś kto prawidłowo rozpoznaje
Boga, ale jednocześnie ten, który w sposób prawidłowy oddaje mu chwałę (scs. sławit', gr. doxios)
podczas  nabożeństw.Najważniejszym  obrządkiem  w  Cerkwi  prawosławnej  jest  obrządek
bizantyjski, ale dopuszcza się również inne (np. koptyjski lub zachodni ryt prawosławia oparty na
anglikańskiej  The Book of Common Prayer). Istnieją wspólnoty prawosławne na Zachodzie, które
uznają, że właściwe jest dla nich używanie obrządków zachodnich, takich jak ryt trydencki.

Doba  liturgiczna  w  prawosławiu  rozpoczyna  się  wieczorem,  wraz  z  scs.  wieczernią,  czyli
Nieszporami, poprzedzonymi Noną – 9. godziną kanoniczną (scs. 9. czas), odpowiadającej godzinie
15 po południu.  Po kolacji  następuje  Wielka (w okresie  wielkiego postu  wraz  z  Kanonem św.
Andrzeja z Krety) lub Mała Kompleta (scs. powieczerije). O północy rozpoczyna się Nokturn (scs.
połunoszcznica), praktykowany współcześnie jedynie w monasterach. Następnie, przed wschodem
słońca, rozpoczyna się Jutrznia, zakończona Prymą – pierwszą godziną kanoniczną (scs.  pierwszy
czas), odpowiadającą godzinie 7 rano. Boską Liturgię Eucharystyczną poprzedza Tercja (scs. trzeci
czas) i Seksta (scs. szósty czas), czyli trzecia i szósta godzina kanoniczna, odpowiadająca godzinie
9 i 12. Eucharystia kończy dzień liturgiczny. Sama liturgia składa się z trzech części Proskomidii,
Liturgii  katechumenów  i  Liturgii  Wiernych.  W  liturgii  Uprzednio  Poświęconych  Darów  nie
występuje proskomidia.  Rodzaje sprawowanych Świętych Liturgii:
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• Liturgia św. Jana Złotoustego – odprawiana w większość dni w roku, i w soboty wielkiego 
postu. 

• Liturgia św. Bazylego Wielkiego – odprawiana w IV niedziele wielkiego postu, w wigilię 
Bożego Narodzenia, w wigilię Epifanii, w Wielki Czwartek, w Wielką Sobotę i w dniu św. 
Bazylego. 

• Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów (Liturgia papieża św. Grzegorza I Wielkiego) – 
odprawiana we środy i piątki wielkiego postu oraz w poniedziałek, wtorek i środę Wielkiego
Tygodnia. 

• Liturgia św. Jakuba – wg starożytnego rytu, odprawiana w dniu św. Jakuba w katedrach. 
• Liturgia św. Marka – sprawowana przez prawosławnych Koptów. 

Innym  ważnym  sposobem  wyrażania  tradycji  jest  sztuka.  Ikona  ma  znaczenie  nie  tylko
przedstawiające,  jest  także  objawieniem  Boga.  Z  tego  powodu  pisarze  Ikon  nie  mają  pełnej
swobody twórczej i muszą uwzględniać ważne aspekty religijne swojego dzieła. W szczególności
istotne jest, żeby ikonograf (scs. ikonopisiec) był dobrym wiernym Kościoła, a sam akt twórczy był
poprzedzony spowiedzią i przyjęciem eucharystii. Tworzenie Ikony jest modlitwą, stąd Ikonę się
„pisze”, a nie „maluje”. Używa się kanonów barw i sposobów przedstawień ustalonych, według
tradycji, już w pierwszym wieku po Chrystusie.

Ikony są częścią  tradycji  prawosławia  na  równi z  Biblią,  soborami,  ojcami  Kościoła,  liturgią  i
kanonami. Nazywa się je objawieniem bożym przedstawionym za pomocą kreski i barwy, jak w
Piśmie  Świętym  słowem.  Kościół  prawosławny  uznaje  je  wszystkie  za  pochodzące  od  Ducha
Świętego oraz  nawzajem ze  sobą  powiązane.  Podobnie  powiązana jest  prawosławna teologia  i
mistycyzm,  miłość  Boga  i  ludzi,  a  także  osobista  wiara  poszczególnych  członków  Kościoła  i
liturgia  nabożeństw.  Ta jedność jest  traktowana jako podstawowy warunek prawidłowego życia
duchowego Kościoła. Według Ewagriusza prawdziwa modlitwa jest równoznaczna z uprawianiem
teologii, zaś św. Maksym stwierdził, że teologia pozbawiona rzeczywistego przeżycia mistycznego,
jest teologią demonów.

Prawo kanoniczne

W Kościele prawosławnym kanony związane z organizacją i  dyscypliną były ustalane zarówno
przez sobory powszechne, jak i lokalne, a także przez biskupów. Zbiory kanonów z komentarzami
tworzyli w Bizancjum Teodor między innymi Balsamon, Zonaras. W 1800 r. ukazał się „Ster” (gr.
Pedalion, cs. Księga kormcza) świętego Nikodema ze Świętej Góry, który jest wzorcowym greckim
komentarzem do kanonów.Mimo że kanony są tylko doczesnymi regulacjami dogmatów, są ważne
jako  próba  ich  realizacji  w  zmiennych  warunkach  życia  Kościoła  i  wiernych,  i  uznawane  są
pośrednio  także  za  część  tradycji.Według  Kościoła  prawosławnego  prawdy  wiary  określone  w
ramach siedmiu ekumenicznych soborów powszechnych mają znaczenie równorzędne z Pismem
Świętym,  a  więc  są  w  nim  autorytetem  absolutnym.  Najważniejszy  jest  Nicejsko-
Konstantynopolitański  Symbol  Wiary,  wypowiadany  w  każdej  sprawowanej  Eucharystii  oraz
codziennie w trakcie nabożeństw Środka Nocy (gr. Mesonyktikon, cs. полунощница) i Powieczerza
(gr.  Apodeipnon,  scs.  повечерїе).  Ponieważ  sobory  powszechne  oficjalnie  nie  zaświadczały
autorytetu Apostolskiego i Atanazjańskiego Wyznania Wiary, mają one mniejsze znaczenie. 
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Wprawdzie Apostolskie Wyznanie Wiary (Skład apostolski) jest uznawane, ale nie jest 
wypowiadane w prawosławnych nabożeństwach, podobnie Atanazjańskie Wyznanie Wiary 
(Quicumque), które poza tym pojawia się czasem (bez Filioque), w Horologionie (scs. Czasosłow, 
Księdze Godzin Kanonicznych) 

Sobór nicejski I (325) – potępił arianizm, sformułował chrześcijańskie wyznanie wiary, uroczyście 
potwierdzono dogmat o Bóstwie Chrystusa. 

• Sobór konstantynopolitański I (381) – uzupełnił wyznanie wiary (zwane także nicejsko-
konstantynopolitańskim) do postaci Credo (czyli wyznania wiary) nicejsko-
konstantynopolitańskiego, odmawianego podczas nabożeństw, potwierdzono wiarę w Ducha
Świętego. 

• Sobór efeski (431) – potępił nestorianizm, uznał, że Dziewicy Maryi przysługuje tytuł Matki
Bożej (Θεοτόκος, gr. Theotokos). Ten i następne sobory nie są uznawane przez Kościół 
asyryjski. 

• Sobór Chalcedoński (451) – odrzucił monofizytyzm, sformułował doktrynę o dwóch 
naturach Chrystusa: boskiej i ludzkiej. 

• Sobór konstantynopolitański II (553) – potwierdził doktryny i kanony poprzednich soborów,
potępił nowe pisma heretyckie. 

• Sobór konstantynopolitański III (680-681) – potępił monoteletyzm. 

• Sobór in Trullo (692) – był przedłużeniem poprzedniego soboru, znany również jako piąto-
szósty (Quinisext/Penthekte). Zajął się gł. sprawami administracji i dyscypliny kościelnej – 
nie uczestniczyli w nim biskupi Zachodu i jego kanony nie są uznawane przez Kościół 
katolicki. Prawosławni traktują go jako część szóstego Soboru Powszechnego. 

• Sobór nicejski II (787) – potępił ikonoklazm i uznał za słuszny kult ikon i relikwii 

Późniejsze sobory

Po siedmiu soborach powszechnych, tj. od 787 r., prawosławie kształtowało się pod wpływem 
soborów lokalnych (w których brali udział tylko niektórzy patriarchowie lub były zwoływane przez 
autokefalie) i listów oraz wyznań wiary poszczególnych biskupów. Nie są one uznawane za 
nieomylne, lecz jeśli przyjmuje je reszta Kościoła, to ich ranga wzrasta niemal do autorytetu prawd 
ogłoszonych przez sobory powszechne. W odróżnieniu jednak od prawd wiary soborów 
powszechnych, mogą być poprawiane lub uznawane tylko w pewnych częściach. Najważniejsze z 
tych dokumentów to:

1. Encyklika św. Focjusza (867). 
2. Sobór konstantynopolitański IV (879-880) – zrehabilitował i przywrócił patriarchę Focjusza 

na zajmowane stanowisko, początkowo uznany na Zachodzie jako powszechny, następnie 
podtrzymano opinię o błędach Focjusza. 

3. Pierwszy list Michała Cerulariusza do Piotra z Antiochii (1054). 
4. Sobór konstantynopolitański V (1341-1351) – uznał ortodoksyjność nauki Grzegorza 

Palamasa o hezychazmie i przebóstwieniu człowieka (tzw. spory hezychastyczne) i potępił 
nauki inspirowanego zachodnią filozofią Barlaama z Kalabrii. 
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5. Encyklika św. Marka z Efezu (1440-1441). 
6. Wyznanie Wiary Gennadiusza, patriarchy Konstantynopola (1455-1456). 

7. Odpowiedzi udzielone luteranom przez patriarchę Jeremiasza II (1573-1581). 
8. Wyznanie Wiary Mitrofana Kritopoulosa (1625). 
9. Prawosławne Wyznanie Wiary Piotra Mohyły w wersji poprawionej (uznane przez sobór w 

Jassach w 1642). 
10.Wyznanie Wiary Dosyteusza (uznane przez sobór w Jerozolimie w 1672 r.). 
11.Odpowiedź prawosławnych patriarchów udzielona Nieposiadaczom (1718-1723). 
12.Odpowiedź prawosławnych patriarchów udzielona papieżowi Piusowi IX (1848). 
13.Odpowiedź Synodu Konstantynopolitańskiego udzielona papieżowi Leonowi XIII (1895). 
14.Encykliki Patriarchatu Konstantynopola o chrześcijańskiej jedności i „ruchu 

ekumenicznym”. 

Współcześnie wielu uczonych z kręgu prawosławia odrzuca stosowaną do nich (zwłaszcza do 
pozycji 5.–9.) nazwę „Księgi Symbolicznej’’

Tradycja w prawosławiu ma szczególne znaczenie, a w jej skład wchodzi Pismo Święte, Symbole
Wiary, postanowienia soborów powszechnych i dokumenty pochodzące od ojców Kościoła, kanony,
księgi liturgiczne oraz ikony, rozumiane jako spójny system religijny. Tradycja ustna pojmowana
jest czasem przez inne wyznania oddzielnie od tradycji pisanej, czyli Biblii. Przyjmują ten punkt
widzenia niektórzy wierni prawosławni, inni jednak przypominają, że są one częścią tego samego
dziedzictwa.  Jednocześnie  trzeba  pamiętać,  że  waga  różnych  elementów  Tradycji  nie  jest  w
prawosławiu jednakowa.

Kościół  prawosławny  uznaje  za  swoje  zadanie  odczytywać,  przeżywać  i  przekazywać  tradycję
chrześcijańską  bez  uszczerbku.  Należy  odróżnić  tak  określoną  tradycję  od  tradycji  ludzkich,
zwyczajów, które niekoniecznie muszą być prawdziwe, dlatego współcześni prawosławni starają się
badać przeszłość i przyjmować ją krytycznie, i uznają, że mogą być w tym pomocne kontakty z
zachodnim  chrześcijaństwem.  Twórcze  odczytywanie  tradycji  wynika  także  z  konieczności  jej
bezpośredniego przeżywania.W prawosławiu dominuje teologia apofatyczna, głosząca, że Boga nie
da  się  pojąć  rozumowo  i  pojęciowo,  można  go  jedynie  odczuwać.  Stąd  brak  w  prawosławiu
dyskusji i polemik na temat istoty Boga.Największa część wyznawców prawosławia zamieszkuje
tereny  Europy  Wschodniej  oraz  byłego  ZSRR.  Chrześcijanie  prawosławni  stanowią  znaczną
większość wyznaniową w państwach takich jak:

• Mołdawia (ok. 93%) 
• Grecja (ok. 87%) 
• Rumunia (ok. 86%) 
• Serbia (ok. 84%) 
• Ukraina (ok. 83%) 
• Bułgaria (ok. 82%) 
• Gruzja (ok. 82%) 
• Cypr (ok. 78%) 
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• Czarnogóra (ok. 74%) 
• Białoruś (ok. 73%) 
• Macedonia (ok. 68%) 
• Etiopia (ok. 67%) 
• Rosja (ok. 65%) 
• Erytrea (ok. 50%) 

Mniejszy odsetek zamieszkuje kraje takie jak:

• Bośnia i Hercegowina (ok. 36%) 
• Kazachstan (ok. 25%) 
• Albania (ok. 20%) 
• Łotwa (ok. 15%) 
• Egipt (ok. 15%) 
• Estonia (ok. 12%) 
• Liban (ok. 12%) 
• Syria (ok. 11%) 
• Chorwacja (ok. 4%) 

Mały odsetek (1-3%) zamieszkuje Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Polskę, Słowację, 
Finlandię, Turcję, Jordanię czy Azerbejdżan. Cerkiew prawosławna działa ponadto m.in. w Wielkiej
Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Brazylii, Japonii czy Chinach, zarówno dla 
potrzeb mieszkających tam imigrantów, jak i miejscowej ludności.

Patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej I, honorowy zwierzchnik prawosławia („Primus inter 
pares” łac., „pierwszy wśród równych sobie”) .Ikona Matki Bożej Włodzimierskiej, jedna z 
najbardziej czczonych ikon Bogurodzicy w prawosławiu .
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Grecka ikona przedstawiająca uczestników greckiego I Soboru Powszechnego w Nicei w 325 r 

Ksiądz prawosławny (prezbiter) w stroju liturgicznym z prawidłowym greckim  Krzyżem solarnym
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Antimension (gr. Ἀντιμήνσιον) – specjalna chusta z wszytymi relikwiami, niezbędna do odprawienia
Liturgii Eucharystycznej 

Ikona Trójcy świętej autorstwa Andreja Rublowa z początku XV wieku, jedna z 
najpopularniejszych ikon prawosławnych .
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Krzyż  prawosławny,  tj.  ośmioramienny  (połączenie  krzyża  greckiego,  łacińskiego  i  krzyża  św.
Andrzeja),  choć  spotykany  głównie  w  tradycji  prawosławia  słowiańskiego,  funkcjonuje  jako
symbol  dla  całego  prawosławia  .Obok-  Częstochowski  obraz  Matki  Boskiej  jest  typem  ikony
zwanym Hodegetrią

Ikona (gr.  εἰκών,  eikón,  obraz)  –  obraz  sakralny  powstały  w  kręgu  kultury  bizantyńskiej,
wyobrażający  postacie  świętych,  sceny z  ich  życia,  sceny biblijne  lub  liturgiczno-symboliczne,
charakterystyczny  dla  chrześcijańskich  Kościołów  wschodnich,  w  tym  prawosławnego  i
greckokatolickiego. Pierwowzorem ikon były (prawdopodobnie, ponieważ nie ma pewności wśród
historyków sztuki) portrety grobowe z Fajum lub wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe.

 Dokumenty soboru nicejskiego II z 787 roku wspominają, że tradycja wykonywania ikon istniała
od czasów apostolskich. Według tradycji autorem pierwszych ikon był Łukasz Ewangelista.

Genezę ikony wywodzi się z portretowego malarstwa późnoantycznego. Informacje o istnieniu ikon
Chrystusa,  Marii,  św.  Piotra  i  Pawła  oraz  innych  świętych  znaleźć  można  po  raz  pierwszy  w
pismach Euzebiusza z Cezarei i Epifaniusza z Cypru w IV wieku. Przedmiotem kultu stały się
ikony już w V w. (według pism św. Augustyna). Hypatiusz z Efezu wspomina po raz pierwszy o
pokłonie przed ikoną w połowie VI w. Wraz z powstaniem ikon pojawił się ruch sprzeciwiający się
ich  kultowi  -  ikonoklazm.W okresie  kształtowania  się  sztuki  chrześcijańskiej  słowem  „ikona”
określano  na  chrześcijańskim  Wschodzie,  w  krajach  pozostających  pod  wpływami  Bizancjum,
wszystkie przedstawienia Chrystusa, Matki Bożej, aniołów, świętych i scen historycznych z Pisma
Świętego niezależnie od tego, w jakiej technice były wykonane. W czasach nowożytnych pojęciem
tym  zaczęto  nazywać  tylko  obrazy  przenośne  (malowane,  rzeźbione,  wykonane  w  emalii  lub
mozaice),

 niezwiązane z architekturą. Istnieją przekazy z drugiej połowy VI wieku o cudach dokonywanych 
przez ikony. Były to zawsze ikony-portrety przenośne, mocy cudotwórczej nie przypisywano 
ikonom o treści historycznej. Najstarsze zachowane ikony pochodzą z VI wieku z klasztoru św. 
Katarzyny na Synaju.Malarstwo ikonowe rozwijało się w chrześcijańskim Bizancjum, aż do jego 
upadku w XV wieku, oraz na terenach objętych wpływami kultury bizantyńskiej, czyli w Grecji, 
Serbii, na Bałkanach, w średniowiecznych Włoszech oraz na Rusi. Najstarsze zachowane do 
naszych czasów ikony pochodzą z VI wieku. Najbardziej reprezentatywne dla tego okresu są 
zwłaszcza trzy dzieła przedstawiające: świętego Piotra, Chrystusa Pantokratora oraz Marię z 
aniołami i ze świętymi Teodorem i Jerzym.Za najwybitniejszego rosyjskiego twórcę ikon uważany 
jest Andriej Rublow.

Technika i zasady wykonania

Ikony malowano najczęściej na specjalnie przygotowanym drewnie cedrowym lub cyprysowym. 
Były to święte drzewa dla wschodniego chrześcijaństwa. Na Rusi stosowano drewno sosnowe lub 
lipowe.Najstarsze ikony były malowane przeważnie przy zastosowaniu techniki enkaustycznej 
(połączenie wosku pszczelego ze spoiwem malarskim). Od VI wieku farby te zaczęto zastępować 
temperą jajową, w której spoiwem jest woda, zmieszana z żółtkiem jaja kurzego. Zastosowanie 
nowej techniki wymagało dokonania czterech, następujących po sobie, czynności:
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1. naklejenia na deskę tkaniny 
2. gruntowania za pomocą zmieszanej z klejem kredy lub gipsu 
3. nałożenia farby i złocenia 
4. zabezpieczenia ikony pokostem lub lakierem na bazie oleju. 

Niekiedy na gotową ikonę nakłada się sukienkę - odlane w metalu (srebrze lub złocie) albo 
wykonane techniką repusowania zdobienie z otworami na twarz i ręce przedstawionej postaci – 
przy czym rysunek na blasze dokładnie powtarza zasłonięte fragmenty obrazu.

Ikony wykonywano także w technice mozaiki, emalii, rzeźbiono w drewnie, marmurze, steatycie
lub kości słoniowej.

 Późne, XIX- i XX-wieczne ikony malowano także w technice olejnej. Malowanie ikon było ściśle
określone  w  podręcznikach  (gr.  hermeneia,  ros.  podlinniki),  pisanych  często  przez  mnichów –
malarzy.  Tradycja  wiązała  się  nie  tylko  z  ikonografią,  ale  dotyczyła  również  materiału,
przygotowania  podłoża,  specjalnej  technologii,  odpowiednich  kolorów,  a  nawet  kolejności
kładzenia warstw malarskich.
Na spreparowane deski (odpowiednio ukształtowane z wgłębieniem w przedniej części w którym
umieszcza się właściwą treść – tzw. kowczeg),  wzmocnione z tyłu zastrzałem, nakładano grunt
kredowo-alabastrowy. Na gruncie rysowano lub przerysowywano z podręczników kontury obrazu, a
następnie nakładano w określonej kolejności farbę i pozłotę. Na koniec umieszczano także napisy w
języku greckim lub staro-cerkiewno-słowiańskim z imionami świętych postaci lub objaśnieniami
scen  (zazwyczaj  umieszczane  w  polu  ikony.  Najświętsze  Imiona  (Matki  Bożej,  Chrystusa)
umieszczano  w  greckich  skrótach  (abrewiacjach).  Ikona  jest  dla  wschodniego  chrześcijaństwa
tekstem liturgicznym, sakramentale, a także „obrazem tamtego świata”, dlatego nie mogła powstać
bez  wcześniejszego  przygotowania  teologicznego  malarza,  ewentualnie  pod  ścisłym  nadzorem
teologa. Ważne było również przygotowanie duchowe ikonografa (modlitwa, post).

Ikonę zawsze werniksowano, przez co zachowywała swój wygląd przez około 100 lat. Następnie na
skutek zmian barwy werniksu malowidło ciemniało. Dodatkowo pokrywała je warstwa sadzy od
świec. Na wyblakniętym, słabo widocznym obrazie malowano niekiedy nowy.

Ikony zdobione były szlachetnymi kamieniami,  okuciami ze srebrnej  lub złotej  blachy.  Czasem
zamiast drewna używano płótna lub metalu.Spopularyzowane, zwłaszcza przez autorów rosyjskich i
polskich, jest określenie „pisanie ikon”, podkreślać mające sakralny, liturgiczny charakter ikony.
Oznacza  proces  jej  powstawania.  Według  badaczy  problemu  (jak  np.  ks.  Henryk  Paprocki)
określenie  to  jest  wynikiem błędnego tłumaczenia z  języka greckiego,  w którym słowo γράφω
(podobnie jak писать w rosyjskim) oznacza zarówno pisać, jak i malować (stąd też ros. ikonopisiec
- od greckiego ikonographos). 
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W Polsce ikony powstawały głównie w XV-XVI wieku na ziemiach wschodnich i  południowo-
wschodnich. Dla ujednolicenia malarstwa ikonowego istniały podręczniki – wzorniki dla malarzy
np. tzw. podlinnik. Zawierał szczególne przepisy techniczne i wzorniki ikonograficzne. Najstarszy,
zachowany w formie rękopisu egzemplarz datowany jest na rok 1523. Na kompozycję ikony składa
się centralnie umieszczona postać świętego obramowana scenami związanymi z jego życiem.

Współcześnie  jedyną  aktywną  szkołą  malowania  ikon  w  Polsce  jest  Policealne  Studium
Ikonopisarstwa w Bielsku Podlaskim prowadzone przez ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka. Szkoła
istnieje od 1991 roku i  kształci  w zawodzie technika plastyka ikonografa.Malowania ikon uczy
również ks. dr Jan Pazgan, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w
Legnicy  oraz  Wyższego  Seminarium  Duchownego  w  Legnicy,  który  jest  Duszpasterzem
Akademickim w kościele pw. Św. Józefa Opiekuna Zbawiciela w Legnicy.

 Prowadzi  również  Duszpasterstwo  Akademickie  IKONA,  gdzie  często  prowadzi  warsztaty
malowania  ikon.  Cykliczne  warsztaty  malowania  ikon  odbywają  się  także  u  oo.  Jezuitów  w
Krakowie, prowadzi je o. Zygfryd Kot „Chrześcijańskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki Sakralnej
Ecclesia. W 2012 zainaugurowała działalność Akademia Ikony przy Muzeum Ikon w Warszawie.

Najczęściej  ikony  malowane  są  płasko,  bez  uwzględnienia  perspektywy  malarskiej,  dającej
złudzenie  trójwymiarowości  przestrzeni.  W większości  przypadków  są  pozbawione  klasycznej
perspektywy  liniowej.Niejednokrotnie  znaczenie  poszczególnych  elementów  przedstawień  jest
podkreślane przez ukazywanie najważniejszych postaci w większej skali.

W Bizancjum sensu sztuki upatrywano w pięknie. Kanon zakładał malowanie czystymi kolorami 
(nigdy nie mieszano barw) i używanie w dużych ilościach pozłoty. Barwa była traktowana jako tak 
samo ważna jak słowo, a ponieważ każde z nich ma znaczenie, również barwy przekładano na 
język symboli, który nadawał kolorom ściśle określone znaczenie:

• Złoto symbolizowało świętość, oddanie czci, nieśmiertelność, Bożą chwałę. 
• Purpurowy (granatowo-fioletowy): władzę i bogactwo. 
• Czerwień oznaczała życie, krew, piękno i czystość. 
• Bielą przedstawiano Boskość, czystość i niewinność. 
• Niebieski oddawał niebo, ale też duchowość i mistycyzm. 
• Zielony: życie, wieczną młodość, płodność, wewnętrzne bogactwo. 
• Brąz był symbolem ziemi, materii, ubóstwa. 

Bizantyńska symbolika koloru została przyjęta na Rusi, ale barwy, osadzone w narodowej tradycji,
stały się tam bardziej żywe i jasne.Ikona nie jest zwykłym obrazem religijnym, malowanie ikon
było  czynnością  świętą.  Ikona,  która  powstawała  w  klasztorach  Starej  Rusi,  malowana  przez
uprzywilejowanych mnichów, była emanacją bóstwa, które prowadziło rękę twórcy. Stworzona w
modlitwie,  wymagała przed przystąpieniem do pracy specjalnych postów, powstawała często w
postawie klęczącej.Ikony mają za zadanie pogłębiać życie  duchowe,  wprowadzać do modlitwy.
Anonimowy autor  ikony  miał  pomóc  podążać  we właściwym kierunku.  Modlitwa  przed  ikoną
związana jest z określonym rytuałem: przy zapalonych świecach wierni kłaniają się przed ikonami,
całują je.

                                                                          11.



Ikona pełni ważną rolę w kulcie kościołów wschodnich, jest ona przedstawieniem świętego, jego
uosobieniem i reprezentacją. Zapewnia łączność ze świętym, pośredniczy w modlitwie. Uważa się,
że jest on obecny w danym miejscu właśnie dzięki ikonie.

Czyste kolory używane do malowania, złocenia w płomieniu świec nabierają szczególnego blasku.
Ogień świecy jest symbolem wzniesienia duszy do Boga. Pokłon przypomina o tym, że nie tylko
dusza, ale i ciało powinno uczestniczyć w modlitwie. Otrzymane od Boga nie jest czymś gorszym
od umysłu i ma prawo na równi brać udział w rozmowie z Bogiem.

W związku ze świętością ikony nie mogła ona być przedmiotem handlu czy zarobkowania, które z
punktu widzenia człowieka wierzącego było traktowane jako grzech.

Najważniejszą  ikoną  jest  ikona  Chrystusa.  Kanon  przedstawiania  Chrystusa  przyjęto  w  IX  w.
Ikonografowie wyróżniają Chrystusa nimbem z wpisanym weń krzyżem z dziewięciu linii. Jego
barwy: niebieska i czerwona mają swoją symbolikę, oznaczają boską i ziemską naturę Chrystusa.
Najczęstsze sposoby przedstawiania Chrystusa:

• Pantokrator (Wszechwładca, Pan wszystkiego, gr. Παντοκρατωρ) – przedstawienie Jezusa 
Chrystusa jako władcy i sędziego Wszechświata. 

• Mandylion lub veraicon - przedstawienie nawiązujące do acheiropojetycznych (grec. 
Αχειροποίητος; ros. нерукотворный – nie ręką ludzką uczyniony) wizerunkach Chrystusa, 
ukazujący twarz Zbawiciela na rozwiniętej chuście. 

• Zbawiciel w siłach (Zbawiciel w majestacie, Zbawiciel tronujący między mocami) (gr. 
Kyrios ton dynameon; ros. Спас в силах) – ikonograficzne przedstawienie Chrystusa 
Pantokratora, który zasiada w centrum ikony na tronie na tle trzech mandorli w formie 
czerwonego rombu, ciemnobłękitnego owalu i na dole czerwonego kwadratu. 

• Emmanuel (w hebr.czyli Emmanuel oznacza Bóg z nami) – ikonograficzny typ 
przedstawienia Chrystusa w wieku młodzieńczym. 

• Wielki Arcykapłan (ros. Великий Архиерей) – przedstawienie Chrystusa oparte na 
starotestamentowym proroctwie („Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka” (Ps 
110,4) – skomentowane później w Liście do Hebrajczyków (Hbr 5,6)), ukazujące Chrystusa 
w kapłańskiej odzieży. 

• Nie rozpaczaj po mnie Matko (ros. Не рыдай Мене, Мати) – ikonograficzny odpowiednik 
zachodniochrześcijańskiej Piety, przedstawiający Chrystusa nagiego, do połowy złożonego 
w grobie, z zamkniętymi oczyma, pochyloną głową i rękoma (na których widoczne są rany 
po gwoździach) ułożonymi w znak krzyża. Za plecami Chrystusa często umieszcza się krzyż
z inskrypcjami. Z prawej strony Bogurodzica podtrzymuje i przytula syna. 

• Deesis (łac. z gr. Δεομαι, modlitwa, prośba) – motyw związany z ikonografią 
chrześcijańską. Polega ona na trimorhionicznym (trójczęściowym) obrazowaniu osób 
świętych – centralną osobą jest Chrystus jako Pantokrator, obok Maria, następnie Jan 
Chrzciciel (tzw. małe Deesis), Apostołowie Piotr i Paweł oraz prorocy (tzw. wielkie Deesis).

• Król Królów (ros. Царь царей) – przedstawienie rozwinięte w XIV-XV w. w sztuce 
serbskiej, później rozpowszechnione na Rusi, wariant Deesis gdzie Jana Chrzciciela 
zastępował król Dawid i inni prorocy. 
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• Chrystus Starotestamentowy (ros. Христос Ветхий Деньми) – ikonograficzne wyobrażenie
Chrystusa jako starotestamentowego, siwowłosego Boga-Starca. 

• Błogie Milczenie 
• Dobry Pasterz 
• Kapłan 

Ikona Matki Bożej

Matka Boża na ruskiej ikonie ma zawsze zatroskany wyraz twarzy. Jej smutek ma jednak różne 
odcienie: żałości, zadumy, ale zawsze niesie mądrość i wewnętrzną siłę. Przepełniona jest 
matczynym błogosławieństwem.Matka Boża ukazywana jest w trojaki sposób: przedstawia 
Dzieciątko światu (Hodegetria), czule przytula je (Eleusa), bądź wznosi dłonie w geście 
modlitewnym (Oranta).Podstawowe rodzaje przedstawień Matki Bożej:

• Hodegetria (gr. – przewodniczka, wskazująca drogę), gdzie Matka Boża prawą dłonią 
wskazuje na Chrystusa Emmanuela, trzymanego przez nią na lewym ramieniu; określenie 
nawiązuje do nazwy świątyni w Konstantynopolu, ton Hodegon, w którym była 
przechowywana najstarsza ikona tego typu wizerunku Maryi i Dzieciątka. 

• Eleusa (gr. – czułość, miłosierdzie) czyli Maryja z Dzieciątkiem siedzącym na ramieniu i 
przytulającym policzek do jej twarzy. 

• Oranta (łac. orans, orantis od orare - modlić się) jest jednym z najstarszych przedstawień 
Bogurodzicy, tak malowali ją pierwsi chrześcijanie. Kanon tej ikony nawiązuje do 
starożytnego wzoru człowieka pobożnego, dlatego Matka Boża w modlitwie wznosi ręce ku 
górze. Zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami w prawosławiu, jeśli Maryja opuści dłonie, 
nastąpi koniec świata. 

Ikona Trójcy Świętej

Kanon ikony Trójcy św. oparty jest na XVIII rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie pod dębem w Mamre
Bóg objawił się Abrahamowi i Sarze pod postaciami trzech aniołów. Uważano, m.in. tak sądzili św.
Cyryl Aleksandryjski i św. Ambroży Mediolański, że Stary Testament w tym miejscu nawiązuje do
Trójcy św. Jej przedstawianie niosło ikonografom wiele problemów, wynikających z trudności w
ujęciu tak abstrakcyjnego pojęcia, jakim jest Bóg w Trzech Osobach. Umieszczano krzyż w nimbie
środkowego  anioła,  uważanego  wówczas  za  Chrystusa,  lub  nad  głowami  wszystkich  trzech.
Problem  rozstrzygnął  w  1551  roku  car  Rosji  Iwan  Groźny  na  tzw.  Soborze  Stu  Rozdziałów.
Powołując  się  na  najwcześniejsze  ikony  Trójcy  św.  i  odwzorowywane  z  nich  przedstawienia
Rublowa, nakazał, aby krzyży nie umieszczać w ogóle.

Restauracja ikon

Początkowo  ikony  traktowano  wyłącznie  jako  przedmioty  kultu.  Na  początku  XX  wieku
dostrzeżono  także  ich  wartość  artystyczną.  Dzięki  wypracowaniu  techniki  konserwacji  ikon,
odświeża się poczerniałe z wiekiem pierwotne kolory. Restauracja ikon wymaga zrozumienia epoki,
w której powstało dane dzieło. Często pod jednym wizerunkiem znajduje się inny, starszy obraz,
który został zamalowany nowym, dlatego, poza znajomością epoki, należy umiejętnie odróżniać
poszczególne szkoły malarskie,  style  i  techniki.  Wszystkie  metody konserwacji  ikon wymagają
dużej wprawy i wiedzy, gdyż nieumiejętnie zastosowane prowadzą do jej destrukcji.              13.



Publikacja  Riabuszynskiego,  czołowego  kolekcjonera  ikon  rosyjskich,  powstała  w 1928  roku  i
opisywała  metodykę  bardzo  zbliżoną  do  ówczesnych  prac  konserwatorskich  stosowanych  w
rosyjskich muzeach.

Restauracja rozpoczynała się od zabezpieczenia desek, na której namalowano ikonę. Zniekształcone
na  skutek  wilgoci  lub  suchego  powietrza  deski  prostowało  się.  Gdy  nie  kwalifikowały  się  do
naprawy, ikonę przenosiło się na nowy drewniany podkład. Na tym etapie restaurator pozbywał się
także drobnoustrojów. Następny etap prac zależał od tego, czy pomiędzy warstwą farby a gruntem
znajdowała się tkanina. Jeżeli ikona została namalowana bezpośrednio na gruncie, to, w przypadku
jego pęknięcia,  dzieło poddawało się oddziaływaniu gorąca.  W tym celu nanosiło  się na obraz
ciepły  rybi  klej,  następnie  kładło  się  na  niego  kilka  warstw  papieru  i  prasowało  się  gorącym
żelazkiem, szczególnie w miejscach pęknięć. Po tej procedurze przez kilka dni ikona schła. Jeżeli
na grunt została nałożona warstwa tkaniny i dopiero na niej namalowano obraz, to w razie pęknięć i
odwarstwienia gruntu wraz z tkaniną, nacinało się tkaninę, w rozcięcia wlewało się ciepły rybi klej,
po  czym  pokrywało  się  nim  resztę  ikony.  Dalsze  postępowanie  było  podobne  do  przypadku
pierwszego. Po wyschnięciu ikony przyklejony papier moczyło się i zdejmowało. Kolejnym etapem
restauracji było wydobycie i odświeżenie kolorów. Istniało kilka sposobów. Wybranie jednego z
nich zależało od wyników przeprowadzonej pierw próby.

 Najpopularniejszą techniką było zastosowanie politury, która stopniowo trawiła olifę i naniesione
na  obraz  późniejsze  warstwy.  Na  określony  fragment  najpierw  nakładało  się  warstwę  oleju
słonecznikowego,  następnie  cienkim  pędlem  nanosiło  się  politurę.  Po  kilku  sekundach,  gdy
substancja ta strawiła olifę i farbę, ponownie smarowało się to miejsce politurą, by zahamować
dalszą reakcję chemiczną. Zbędny już olej wycierało się, a farby i olifę zeskrobywało się. W miarę
potrzeb procedurę powtarzało się. Gdy politura była nieskuteczna – w przypadku zbyt starych ikon
– na dany fragment oddziaływało się wodą amoniakalną. Sposób przeprowadzenia oczyszczenia był
podobny, jak przy zastosowaniu politury.  W przypadku, gdy warstwy olify i  farby były na tyle
twarde, że nie poddawały się oddziaływaniu łagodniejszych metod politurowania i zastosowania
wody  amoniakalnej,  ikonę  pokrywało  się  wodą  amoniakalną,  którą  następnie  podgrzewało  się
świecą do określonego stopnia, następnie działanie substancji chemicznej neutralizowało się olejem
słonecznikowym i zeskrobywało się rozmiękczoną warstwę. Odmianą tej metody było polewanie
ikony politurą i podpalanie. 

Gdy farba lub olifa zaczynała się gotować, ogień gasiło się, a obraz smarowało się olejem. W razie 
potrzeby procedurę powtarzało się aż do rozmiękczenia potrzebnych warstw (według innych źródeł 
do rozmiękczania górnych warstw stosowano na początku XX wieku spirytus i oliwę, które 
podpalano i szybko gaszono). Następnie przechodziło się do politurowania lub techniki stosowania 
wody amoniakalnej. Do sczyszczenia olify i warstwy farby używało się także połączenia terpentyny
z etanolem. Ponieważ mieszanka była silna, technika ta wymagała więcej ostrożności, realizacja zaś
nie odbiegała od sposobów z zastosowaniem politury lub wody amoniakalnej.W przypadku 
młodszych ikon oczyszczanie górnych warstw odbywało się za pomocą wody (w późniejszych 
wiekach przy malowaniu ikon używano lepkiej olify). Namoczony fragment moczyło się i 
zeskrobywało się. Jeżeli farby zaczynały blaknąć, miejsce działania wody smarowało się olejem.
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Końcowym etapem restauracji było uzupełnienie braków gruntu, przygotowanego z kredy na rybim
kleju. Proces nałożenia gruntu był powtarzany kilka razy, przy czym dolna warstwa nanoszona była
rzadszym od późniejszych warstw roztworem. Po zakńczeniu tego etapu prac ikona schła, następnie
uzupełniane  fragmenty  gruntu  pumeksowało  się.  Dopiero  wówczas  przystępowało  się  do
odtwarzania  właściwego  obrazu.  Uzupełnione  fragmenty  zazwyczaj  malowało  się  jaśniejszymi
kolorami, co pozwalało na wydobycie na światło dzienne całej gamy pierwotnych barw dzieła. Nie
używało się do malowania odtwarzanych fragmentów współczesnych autorowi farb, ponieważ z
czasem zmieniały swój kolor. Podczas restauracji stosowało się farby, przygotowane tym samym
sposobem, co w epoce, z której pochodziła ikona.

Poniżej :   

Ikona świętej Zofii z jej dziećmi:Wiarą, Nadzieją 
i Miłością

Sobór powszechny, sobór ekumeniczny – 
spotkanie biskupów całego Kościoła w celu 
ustanowienia praw kościelnych (kanonów 
soborowych) i uregulowania spraw doktryny 
wiary i moralności. Początkowo sobory były 
zwoływane przez cesarzy rzymskich. Ich 
postanowienia musiały być jednak 
zaakceptowane przez biskupa Rzymu. Sobory 
zwoływane jedynie w obrębie Kościoła 
katolickiego nie są uznawane przez pozostałych 
chrześcijan (w tym prawosławnych i 
protestantów). Cerkiew prawosławna i Kościoły 
starokatolickie uważają za powszechne tylko 
pierwsze siedem soborów (od nicejskiego I do 
nicejskiego II). Prawosławie uznaje również IV 
Sobór konstantynopolitański (nie należy mylić z 

soborem zwołanym przez papieża Hadriana II i uznawanego dziś jedynie przez katolików) i V 
Sobór konstantynopolitański (1341-1351). 

Święty  i  Wielki  Sobór Kościoła  Prawosławnego (potocznie  Sobór Wszechprawosławny;  gr.
Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας) – sobór prawosławny, którego obrady

 trwały od 19 do 26 czerwca 2016 pod przewodnictwem patriarchy Konstantynopola. Zgromadzenie
odbyło się w Kolymbari na Krecie. Geneza soboru panprawosławnego sięga roku 1902, kiedy to
patriarcha  Konstantynopola,  Joachim  III  zasugerował  potrzebę  zorganizowania  takiego
zgromadzenia.Pierwsze  przygotowania  do  zwołania  soboru  podjęto  w  1923  na  Kongresie
Wszechprawosławnym w Stambule. Zapadła wówczas decyzja o uczczeniu nim tysiącsześćsetlecia
Soboru  Nicejskiego  I.  Wielki  Sobór  Kościoła  Wschodniego  zaplanowany  na  rok  1925  w
Jerozolimie nie odbył się jednak z powodu różnych stanowisk Kościołów narodowych.
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Do prac nad zwołaniem soboru Kościołów prawosławnych powrócono po II wojnie światowej z
inicjatywy patriarchy ekumenicznego Konstantynopola, Atenagorasa I. Zapoczątkowała je Narada
Wszechprawosławna  na  Rodos  (1961).Odbyły  się  cztery  Wszechprawosławne  Narady
Przedsoborowe (1971, 1982, 1986, 2016), których celem było opracowanie wszystkich szczegółów
dotyczących obrad.W styczniu 2016 przedstawiciele 14 autokefalicznych Cerkwi postanowili, że
Wielki  Sobór  Kościoła  Wschodniego  będzie  obradował  w  dniach  19–27  czerwca  2016  w
Prawosławnej  Akademii  Krety  w Kolymbari.1  czerwca 2016,  na posiedzeniu  Świętego Synodu
Patriarchatu Bułgarskiego podjęto decyzję o wycofaniu się z uczestnictwa tej Cerkwi w obradach
soboru,  zastrzegając  jednak  możliwość  wzięcia  udziału  w  przypadku  zwołania  soboru  w
późniejszym terminie. Również Patriarchaty: Antiocheński,  Gruziński i Moskiewski postanowiły
nie brać udziału w soborze.

Obrady Soboru

•
• Katedra św. Menasa w Heraklionie

17 czerwca 2016 – Mała Synaksa – spotkanie zwierzchników 10 Kościołów przed obradami 
roboczymi; 

• 19 czerwca 2016 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – liturgia otwarcia Soboru w 
katedrze św. Minasa w Heraklionie; 

• 20 czerwca 2016 – Liturgia w języku arabskim w cerkwi monasteru Ikony Matki Bożej 
„Gonia”. Obrady pierwszej sesji Soboru; przemówienie inauguracyjne patriarchy 
konstantynopolitańskiego Bartłomieja oraz wystąpienia zwierzchników pozostałych 9 
Cerkwi biorących udział w Soborze. Na drugiej sesji zapoczątkowano prace nad 
dokumentem dotyczącym misji Cerkwi prawosławnej we współczesnym świecie. 

• 21 czerwca 2016 – Liturgia w cerkwi monasteru Ikony Matki Bożej „Gonia”. Na sesjach 
kontynuowano prace nad zagadnieniami misji Cerkwi we współczesnym świecie oraz 
rozpoczęto dyskusję nad dokumentem „Prawosławna diaspora”. 

• 22 czerwca 2016 – Liturgia pod przewodnictwem patriarchy serbskiego Ireneusza w cerkwi 
monasteru ikony Matki Bożej „Gonia”. 

• Na sesjach kontynuowano dyskusję nad zagadnieniami prawosławnej diaspory oraz 
rozpoczęto prace nad dokumentami „Autonomia i sposób jej ogłaszania” oraz „Ważność 
postu i jego wypełnianie dzisiaj”. 
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•

• W monasterze ikony Matki Bożej „Gonia” odbywały się Święte Liturgie w trakcie soboru
23 czerwca 2016 – Liturgia pod przewodnictwem patriarchy rumuńskiego Daniela w cerkwi 
monasteru Ikony Matki Bożej „Gonia”. Na sesjach przedpołudniowych pracowano nad 
dokumentem „Sakrament małżeństwa i jego przeszkody”, natomiast na sesji popołudniowej 
omawiano zagadnienia relacji Cerkwi prawosławnej z pozostałym światem chrześcijańskim.
Podpisanie trzech dokumentów: „Misja Cerkwi prawosławnej we współczesnym świecie”, 
„Prawosławna diaspora” oraz „Autonomia i sposób jej ogłaszania”. 

• 24 czerwca 2016 – Liturgia w językach cerkiewnosłowiańskim i polskim pod 
przewodnictwem biskupa siemiatyckiego Jerzego (Polski Autokefaliczny Kościół 
Prawosławny) w cerkwi monasteru Ikony Matki Bożej „Gonia”. Prace Synaksy 
Zwierzchników Cerkwi Prawosławnych nad ustaleniem końcowego orędzia Soboru. 
Kontynuacja prac nad dokumentem „Relacje Cerkwi prawosławnej z pozostałym światem 
chrześcijańskim”, z uwzględnieniem problematyki unickiej. Podpisanie dokumentu 
„Ważność postu i jego wypełnianie dzisiaj”. 

• 25 czerwca 2016 – Kontynuacja i zakończenie dyskusji nad dokumentem omawiającym 
relacje Cerkwi prawosławnej z pozostałymi chrześcijanami. Przyjęcie tekstu Orędzia 
Wielkiego i Świętego Soboru Wszechprawosławnego Kościoła Wschodniego. 

• 26 czerwca 2016 – Dzień Wszystkich Świętych; Liturgia w katedrze Świętych Piotra i Pawła
w Chanii pod przewodnictwem patriarchy konstantynopolitańskiego Bartłomieja w asyście 
zwierzchników pozostałych dziewięciu Cerkwi uczestniczących w Soborze. Podpisanie 
dokumentu „Relacje Cerkwi prawosławnej z pozostałym światem chrześcijańskim” (przed 
26 czerwca podpisano również dokument „Sakrament małżeństwa i jego przeszkody”). 
Ogłoszenie Orędzia Soboru w monasterze Ikony Matki Bożej „Życiodajne Źródło” w 
pobliżu Chanii. 

Tematy Soboru

Zadaniem Soboru Wszechprawosławnego było podjęcie decyzji i ustalenie stanowiska w kwestiach,
które nurtują Kościoły prawosławne jako wspólnotę ogólnoświatową.Do głównych tematów obrad 
miały należeć pierwotnie następujące kwestie:

• problem diaspory i Kościołów pozostających poza terytorium kanonicznym swoich 
macierzystych Kościołów. 
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• konflikty między Kościołami autokefalicznymi, niekanonicznymi i autonomicznymi 
aspirującymi do autokefalii; sposób ogłaszania autokefalii

• kwestia dyptychów i wzajemnego uznania kanoniczności pomiędzy poszczególnymi 
Kościołami prawosławnymi 

• stanowisko Kościołów prawosławnych w kwestii stosowania różnych kalendarzy 
liturgicznych 

• refleksja nad poszczególnymi przeszkodami małżeńskimi oraz kanonicznością sprawowania 
małżeństwa 

• dyscyplina związana z postem w warunkach życia współczesnego świata 
• relacje prawosławia z innymi wyznaniami chrześcijańskimi 
• stosunek prawosławia do ruchu ekumenicznego 
• wkład prawosławia do zachowania chrześcijańskiego ideału pokoju, braterstwa i wolności 

we współczesnym świecie. 

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatniej naradzie przedstawicieli lokalnych Cerkwi w styczniu 
2016, Sobór podjął tematy:

• autonomia i sposób jej ogłaszania; 
• relacje Cerkwi prawosławnej z pozostałym światem chrześcijańskim; 
• znaczenie postu i jego wypełnianie dzisiaj; 
• prawosławna diaspora; 
• misja Cerkwi prawosławnej we współczesnym świecie; wkład Cerkwi prawosławnej w 

realizację ideałów pokoju, sprawiedliwości, wolności, braterstwa i miłości między 
narodami; 

• przeszkody w zawarciu związku małżeńskiego. 

Kościoły nie wypracowały natomiast wiążących dokumentów w kwestiach:

• autokefalii i sposobu jej ogłaszania; 
• dyptychów; 
• kalendarza liturgicznego. 

Uczestnicy soboru

Delegacja Patriarchatu Konstantynopolitańskiego
Delegacja Patriarchatu Aleksandryjskiego
Delegacja Patriarchatu Jerozolimskiego
Delegacja Patriarchatu Serbskiego
Delegacja Patriarchatu Rumuńskiego
Delegacja Kościoła Cypru
Delegacja Kościoła Grecji
Delegacja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Delegacja Autokefalicznego Prawosławnego Kościoła Albanii
Delegacja Kościoła Prawosławnego Czech i Słowacji
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• metropolita ziem czeskich i Słowacji, arcybiskup preszowski Rościsław, 
• arcybiskup praski Michał, 
• biskup szumperkski Izajasz, 

a także: archimandryta Serafin (Šemjatovský) oraz diakoni Maksym (Durila) i Cyryl (Sarkissian)

Obserwatorzy
Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola w charakterze obserwatorów zaprosił na Sobór, 
przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan kardynała Kurta 
Kocha oraz sekretarza Rady – biskupa Briana Farrella.
Przesłanie Soboru
26 czerwca 2016 ogłoszono Przesłanie Świętego i Wielkiego Soboru Cerkwi Prawosławnej. 
2 lipca 2016 Patriarchat Antiocheński wydał oświadczenie, w którym stwierdził,  że nie traktuje
soboru,  jaki  odbył  się  na  Krecie,  jako  takiego,  lecz  jako  kolejne  zgromadzenie  biskupów
poprzedzające właściwy sobór. Tym samym nie będzie traktował jego postanowień jako wiążących.
Uzasadniając swoje stanowisko, Święty Synod Kościoła wskazał, że na soborze nie byli obecni
delegaci  niektórych  Cerkwi  autokefalicznych,  a  podczas  obrad  nie  podjęto  najważniejszych
zdaniem Patriarchatu Antiochii tematów (problem ogłaszania autokefalii, dyptychów i kalendarza
liturgicznego).  Podniósł  również,  że  nie  wszystkie  Cerkwie  zaakceptowały  dokumenty
przedsoborowe.Rosyjski  Kościół  Prawosławny  nazwał  sobór  ważnym  wydarzeniem  w  historii
procesu soborowego,  lecz  nie  uznał  go za  panprawosławny z powodu nieobecności  niektórych
Kościołów lokalnych i braku konsensusu wokół dokumentów soboru.Mnisi z Athos opublikowali
list,  w którym wzywają wspólnotę prawosławną do odrzucenia soboru oraz prymatu patriarchy
Konstantynopola.  Sobór  miał  w  dwunastu  punktach  odrzucić  tradycję  oraz  ortodoksję
chrześcijańską, zaakceptować panherezję ekumenizmu i synkretyzmu (ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ).

SYNKRETYZM W KULTURZE GRECKIEJ JEST JEDNAK  POPRAWNY!

Synkretyzm religijny – łączenie ze sobą różnych tradycji religijnych wielu narodów i wyznań, 
powodujące zderzenia odmiennych poglądów, a także ich przemieszanie.

Słowo synkretyzm według etymologii oznacza  łączenie.  W świecie helleńskim używane było jako 
nazwa zabiegu polegającego na włączaniu egipskich bóstw do panteonu własnych.

Zjawisko to pojawiło  się  w świecie  starożytnym, byli  z  niego znani  szczególnie  Grecy,  którzy
asymilowali  egipskie   bóstwa,  włączając  je  do  swojego  panteonu.  Niektóre  bóstwa  rodzime
próbowano utożsamiać z bóstwami obcej religii, a praktyki kultowe łączono ze sobą, nadając im
nowy sens i znaczenie. Etruskowie postąpili tak samo z bogami greckimi, a po nich przejęli ten
zwyczaj Rzymianie, w odniesieniu do wierzeń ludów podbitych, a więc zarówno wobec mitologii
greckich,  jak  i  wierzeń   celtyckich  .  Szczytowe  nasilenie  zjawisko  synkretyzmu  religijnego
osiągnęło w pierwszych wiekach naszej ery w Cesarstwie Rzymskim. Powszechny stawał się kult
bóstw pochodzenia orientalnego. Za Kaliguli wzniesiono świątynię Izydy (Izis) na Polu Marsowym.
Rozwijał się kult Wielkiej Matki Kybele oraz irańskiego Mitry – boga słońca. Założeniem cesarzy
rzymskich  było  „adoptowanie”  bóstw  ludów  podbitych  do  rzymskiego  panteonu  lub  też
utożsamianie ich z bogami już istniejącymi, o podobnych atrybutach i funkcjach.
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Synkretyzm religijny cechował również duchowość Chińczyków, którzy raczej zacierali niż 
podkreślali różnice między wyznaniami. Czołowym przykładem może być bogini Guanyin, czczona
zarówno przez taoistów, jak i buddystów (jako Awalokiteśwara). Inne elementy chińskiego 
synkretyzmu to rytuały konfucjańskie oraz kult przodków.

Judaizm wywarł wpływ na chrześcijaństwo i islam, toteż synkretyzm judaizmu rzutuje również na 
te religie. Wiele elementów judaizmu to :

• określenie koszerności (regulowanie takich spraw życia codziennego jak ubiór, jedzenie, 
seks); 

W zaratusztrianizmie szczególnym obiektem kultu darzy się ogień,  wielokrotnie pojawia 
się w kontekście Boga lub boskości, m.in. uosabianie Boga ze światłością.

                Judaizm przejął też liczne elementy wierzeń  babilońskich Sumerów:

Według prawosławnych pniem jest Cerkiew prawosławna, Kościół katolicki zaś jest gałęzią odciętą
i skazaną, jeśli się nie nawróci na prawosławie, na uschnięcie. Taka wizja eklezjalna zawarta jest w
definicji, która rozpoczyna dokument jubileuszowego soboru Patriarchatu Moskiewskiego z 2000
roku zatytułowany Podstawowe zasady stosunków rosyjskiej prawosławnej Cerkwi z innowiercami.
Termin  innowiercy to  dosł.  (ros.) «ino-sławie»  –  jako  opozycja  do  «prawo-sławia»,  czyli
heterodoksja:

1.1.Cerkiew  prawosławna  jest  prawdziwym  Kościołem  Chrystusa,  założonym  przez  Samego
Naszego  Pana  i  Zbawiciela,  Kościołem  umocnionym  i  napełnionym  przez  Ducha  Świętego,
Kościołem, o którym Sam Zbawiciel powiedział: "Zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie
przemogą"  (Mt  16,  18).  Jest  on  Jednym,  Świętym,  Wspólnym  (Powszechnym;  dosł.  (ros.)
Kafoliczeskij) i Apostolskim Kościołem, skarbnicą i szafarzem Sakramentów Świętych na całym
świecie, "filarem i podporą prawdy" (1 Tm 3,15).

1.2 Kościół Chrystusowy jest jeden i jedyny (św. Cyprian z Kartaginy. "O jedności Kościoła"). 
Mimo konfliktu co do tego, kto ma prawa do bycia spadkobiercą jedynego, świętego, powszechnego
i  apostolskiego  Kościoła (por.  Nicejsko-konstantynopolitańskie  wyznanie  wiary),  są  oczywiście
otwarte  drzwi  do  dialogu.  Sobór  Watykański  II  uznał  prawosławie  za  najściślej  zjednoczone  z
Kościołem Piotrowym i dość optymistycznie orzekł o pewnych formach interkomunii, wobec której
późniejsze dokumenty zachowują większą powściągliwość:

Skoro więc Kościoły te mimo odłączenia posiadają prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś, na 

mocy sukcesji apostolskiej, kapłaństwo i Eucharystię, 

dzięki którym są dotąd z nami złączone najściślejszym węzłem, pewien współudział w 

czynnościach świętych (communicatio in sacris), w odpowiednich okolicznościach i za zgodą 

kościelnej władzy, jest nie tylko możliwy, ale i wskazany.
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Cerkiew prawosławna również jest nastawiona na dialog, np. poprzez wyjaśnienie terminów 
teologicznych, które w różnych językach mogą mieć różne znaczenia. Dla prawosławnych dialog 
jest także sprawą otwartości serca:

Z punktu widzenia prawosławnych, dla innowierców, droga do odzyskania jedności jest drogą 

uzdrowienia i przemiany świadomości dogmatycznej. Na drodze tej powinny być na nowo 

przemyślane tematy, które zostały przedyskutowane w epoce Soborów powszechnych . W 

dialogu z innowiercami ważnym jest poznanie duchowego i teologicznego dziedzictwa świętych 

Ojców  – wyrazicieli wiary Kościoła.

4.5. Świadectwo nie może być monologiem – zakłada ono tych którzy słyszą, zakłada też 

przebywanie ze sobą. Dialog zakłada dwie strony, wzajemną otwartość na bycie razem, gotowość 

do rozumienia, nie tylko "otwarte uszy", ale i "serce, które się rozszerzyło" ( 2 Kor  6,11). 

Właśnie dlatego zagadnienia języka teologicznego, rozumienia i interpretacji, powinny być jedną 

z ważniejszych spraw w dialogu teologii prawosławnej z innowiercami.

Prawosławie zachowuje  dystans do ekumenizmu z podobnych pobudek do podanych w encyklice
Mortalium animos.  Prawosławie odnosi to,  co papież Pius XI pisał  o Kościele  katolickim jako
widzialnym, mającym jedną doktrynę i jedno nauczanie i jedność kierownictwa, do Prawosławnej
cerkwi.

Część hierarchii lokalnych Kościołów prawosławnych wyraża sceptycyzm co do postępów dialogu
katolicko-prawosławnego, w tym co do rezultatów działania Międzynarodowej Komisji Mieszanej
ds. Dialogu. W lipcu 2009 roku Bułgarski Kościół Prawosławny zdecydował o rezygnacji z udziału
w kolejnej sesji komisji, uzasadniając swoją decyzję brakiem jakichkolwiek postępów w dyskusji
nad kwestiami dogmatycznymi dzielącymi obydwa Kościoły. Pozytywnie odniósł się natomiast do
możliwości współpracy na polu społecznym i humanitarnym.

Z surową krytyką zaangażowania swojego Kościoła w ruch ekumeniczny wystąpił w maju 2010
roku biskup syktywkarski i workucki Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Pitirim (Wołoczkow).
W artykule opublikowanym na witrynie swojej eparchii uznał on ekumenizm za ruch związany z
masonerią,  promujący  relatywizm.  Jako jedyną  możliwą  formę dialogu  przedstawił  dążenie  do
nawrócenia "heretyków i pogan" na prawosławie.

Z dużym dystansem wobec ekumenizmu wypowiada się  część hierarchów Serbskiego Kościoła
Prawosławnego, inspirowana m.in. myślą XX-wiecznego, kanonizowanego w 2010 roku teologa,
archimandryty  Justyna  (Popovicia).  Szczególnie  zdecydowanym  krytykiem  ekumenizmu,
zwłaszcza  Światowej  Rady  Kościołów,  pozostaje  metropolita  Artemiusz  (Radosavljević),  który
negatywnie  oceniał  również  zaangażowanie  patriarchy  konstantynopolitańskiego  Bartłomieja  w
dialog międzywyznaniowy. Cerkiew serbska nigdy jednak nie uznała tego rodzaju poglądów za
swoje oficjalne stanowisko w kwestii ekumenizmu.
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Zdecydowanie  krytycznie  ustosunkował  się  do  dialogu  ekumenicznego  Rosyjski  Kościół
Prawosławny poza granicami Rosji,  którego Synod Biskupów w 1981 roku określił  ekumenizm
herezją.Krytyczne stanowisko wobec ekumenizmu zachowuje najważniejszy prawosławny ośrodek
życia monastycznego – kompleks monasterów góry Athos. W 2006 roku, po spotkaniach Benedykta
XVI  z  patriarchą  konstantynopolitańskim Bartłomiejem oraz  arcybiskupem Aten  i  całej  Grecji
Christodoulosem, mnisi Athos przesłali do jednego z dzienników greckich list otwarty, w którym
pisali m.in.

Papież nie wycofał się ze swoich heretyckich nauk i polityki, lecz, przeciwnie, wyraźnie promuje 

Unię z zachowaniem dogmatów o prymacie i nieomylności papieża, uczestniczy we wspólnych 

modlitwach międzywyznaniowych oraz dąży do ustanowienia pan-religijnej hegemonii Rzymu(...)

W związku z tym „dialogowi teologicznemu nie powinny towarzyszyć wspólne modlitwy ani 

uczestnictwo we wspólnej liturgii, ani żadne inne działania, które mogłyby sprawiać wrażenie, że 

Kościół prawosławny uznaje Kościół katolicki za pełnoprawny, a papieża za prawowitego 

Biskupa Rzymu.

Szczególnie  radykalne  stanowisko  antyekumeniczne  przyjęła  w 1972  roku wspólnota  klasztoru
Esfigmenu,  jednego  z  monasterów  Athosu.  W  odpowiedzi  na  wycofanie  przez  patriarchę
Atenagorasa  anatemy  rzuconej  na  Kościół  zachodni,  mnisi  z  Esfigmenu  wypowiedzieli  mu
posłuszeństwo i ogłosili zerwanie związku z pozostałymi klasztorami na górze. Nie opuścili jednak
budynków  klasztoru  i  pozostają  w  nich  także  po  tym,  gdy  w  2002  roku  patriarcha
konstantynopolitański Bartłomiej ogłosił ich wykluczenie z Cerkwi. Jako swoją dewizę zbuntowana
wspólnota przyjęła hasło Prawosławie albo śmierć.

Polski  Autokefaliczny  Kościół  Prawosławny  –  jeden  z  autokefalicznych,  czyli  samodzielnych,
kanonicznych  Kościołów  prawosławnych,  obejmujący  swoją  jurysdykcją  wszystkie  parafie
prawosławne na terenie  Polski.  W dyptychu lokalnych autokefalicznych cerkwi prawosławnych
wymieniany  na  miejscu  12  według  dyptychu  greckiego,  a  na  miejscu  13  według  dyptychu
rosyjskiego. Spowodowane jest to różnymi terminami nadania autokefalii przez Konstantynopol i
Moskwę.  Według  danych  GUS,  Kościół  liczy  504  400  wiernych  i  jest  drugim pod  względem
liczebności Kościołem w Polsce. Opiece tego Kościoła podlega także jedna diecezja prawosławna
w Brazylii.  

  Według Karoliny Lanckorońskiej chrześcijaństwo wschodnie z obrządkiem  bizantyńskim istniało
na  ziemiach  polskich  już  w  IX  w  a  nawet  dużo  wcześniej.   Ślady   zwalczanego  w  wiekach
późniejszych kultu w obrządku słowiańskim znajdujemy m.in. w Krakowie, Wiślicy i Przemyślu
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Nie ulega wątpliwości, że chrystianizacja ziem położonych na lewym brzegu środkowego Bugu
została  dokonana  w  tradycji  bizantyńskiej  jeszcze  przed  wielką  schizmą  zachodnią    (1054).
Nastąpiło to po przyjęciu chrześcijaństwa przez Włodzimierza Wielkiego (988) i  w następstwie
przez jego państwo, Ruś Kijowską. Tworzenie zrębów sieci parafialnej trwało tu przez XI i XII w.
Rozwój ten uległ intensyfikacji po powstaniu diecezji prawosławnej we Włodzimierzu Wołyńskim.
Dalszy rozwój chrześcijaństwa wschodniego nastąpił po wejściu obszaru Pobuża w skład Księstwa
Halicko-Wołyńskiego.  W końcu lat  trzydziestych  XIII  w.  książę  Daniel  Romanowicz  przeniósł
biskupstwo  prawosławne  do  Chełma.  Diecezja  ta  wchodziła  w  skład  metropolii  kijowskiej,
podległej patriarsze Konstantynopola.

W 1370 istniały 3 metropolie prawosławne: w Kijowie, Nowogródku i Haliczu, natomiast siedziby
biskupów w Turowie, Chełmie, Włodzimierzu, Łucku i Przemyślu.

Sytuację  Kościoła  prawosławnego  zmieniło  dostanie  się  ziem ruskich  pod  panowanie  Polski  i
Litwy,  a  później  –  wspólnego  państwa  polsko-litewskiego  (Rzeczpospolita  Obojga  Narodów).
Mimo różnych ograniczeń prawnych Kościołowi prawosławnemu udało się  utrzymać względną
stabilność. W drugiej połowie XVI wieku metropolia znajdowała się w Kijowie, natomiast siedziby
biskupów  w  Połocku,  Smoleńsku,  Turowie,  Czernihowie,  Chełmie,  Włodzimierzu,  Łucku,
Przemyślu i Lwowie.

W 1589 Moskwa stała się siedzibą patriarchatu, który zamierzał rozciągnąć swoją zwierzchność na
biskupów  prawosławnych  Rzeczypospolitej.  Unia  kościelna  miała  stanowić  zaporę  dla  tych
aspiracji.  W  1596  na  soborze  w  Brześciu,  pod  wpływem  polskich  władz  dążących  do
zminimalizowania znaczenia i obecności prawosławia w Rzeczypospolitej, część prawosławnych
hierarchów  ogłosiła  unię  z  Kościołem  rzymskokatolickim.  Książę  Konstanty  Wasyl  Ostrogski
podtrzymywał kozackie  antykatolickie   powstanie Nalewajki,  by uniemożliwić ratyfikację  unii
brzeskiej. Choć większość wiernych i duchowieństwa na Rusi pozostała przy prawosławiu, to unia
brzeska  zyskała  wielu  zwolenników  na  ziemiach  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego  i  oznaczała
faktyczną  delegalizację  Kościoła  prawosławnego  w  Rzeczypospolitej.  Kilka  kolejnych
dziesięcioleci  XVII  w.  to  okres  mniej  lub  bardziej  nasilonych  prześladowań  Cerkwi  i  walki
prawosławnych o swe prawa. Presja i  naciski okazały się jednak tak silne,  że kolejne parafie i
monastery odchodziły od swej wiary.

Dzięki  zbrojnej  ochronie   prawosławnych kozaków zaporoskich  hetmana Piotra  Konaszewicza-
Sahajdacznego w latach 1620–1621, wracający z Moskwy patriarcha jerozolimski Teofan wskrzesił
wyższą hierarchię prawosławną w Wielkim Księstwie Litewskim i na ziemiach ruskich Korony,
wyświęcając nowego metropolitę kijowskiego Hioba. Akt ten nie został uznany przez skatoliczoną
już   w  wieku  XVI  w.  wyższych  warstwach  szlacheckich  Rzeczpospolitą.  Sytuacja  nowego
metropolity uległa pogorszeniu po zabójstwie przez tłum prawosławnych mieszczan w Witebsku w
1623 unickiego metropolity  połockiego Jozafata  Kuncewicza,  gdy jako moralnych winowajców
zbrodni wskazywano metropolitę kijowskiego i arcybiskupa połockiego Melecjusza Smotryckiego.
Metropolita Hiob za pośrednictwem władyki łucko-ostrogskiego Izaaka Boryskowicza prosił cara
Michała I Romanowa o wzięcie pod swoją protekcję ludności prawosławnej Rzeczypospolitej. 
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Hiob w 1624 zwrócił się do cara: modlimy się do sławnego carstwa twego, żebyś nas zechciał wziąć
pod  skrzydła  twej  wielkiej  potęgi.Zmiana  nastąpiła  14  listopada  1632  gdy  w  pacta  conventa
zaprzysiężonych przez Władysława IV Wazę uznana została hierarchia prawosławna jako równa
unijnej.

W 1648 wybuchło antymagnackie i antykatolickie oraz antyżydowskie powstanie Chmielnickiego,
które  między  innymi  wśród  postulatów  głosiło  równouprawnienie  hierarchii  prawosławnej  w
Rzeczypospolitej  i  ograniczenie  wpływów  kościoła  unickiego.   W 1676  na  skutek  -   bardzo
niegrzeczne określenie - wtrącania się patriarchy konstantyno-politańskiego w nominacje biskupie,
Sejm  uchwalił  na  wniosek  katolickiego   i   prozachodniego  Jana  III  Sobieskiego  konstytucję
zakazującą  prawosławnym  z  terenu  Rzeczypospolitej  kontaktowania  się  z  patriarchatem  w
Konstantynopolu. 

Po  śmierci  nastawionego  antymoskiewsko  metropolity  kijowskiego  Józefa  Tukalskiego  jego
następca (Gedeon (Czetwertyński)) udał się po błogosławieństwo patriarsze i zatwierdzenie wyboru
do Moskwy (1685). Wydarzenie to uważane jest za oficjalne przejęcie przez patriarchat moskiewski
zwierzchnictwa nad cerkwią w Rzeczypospolitej. Patriarchat ekumeniczny oficjalnie potwierdził je
rok  później.  Prorosyjskie  poglądy  metropolity  Gedeona  zraziły  do  niego  prawosławną,  dotąd
zdecydowanie  antyunicką  Kozaczyznę,  i  przyczyniły  się  do  przyjęcia  unii  przez  prawosławne
eparchie  przemyską  (1692),  lwowską  (1700)  i  łucką  (1707).  Ostatni  biskup  prawosławny  w
Koronie, biskup łucki Dionizy Żabokrzycki przystąpił do unii w 1702. Dopiero w ostatnich latach
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej sytuacja nieco się poprawiła, a państwo oficjalnie uznało jedną
diecezję  prawosławną  (białoruską,  z  siedzibą  w  Mohylewie).Postulat  wspierania  polskich
innowierców znalazł się jako punkt tajny we wszystkich traktatach sojuszniczych rosyjsko-pruskich
od 1730.

W 1771 cesarzowa rosyjska Katarzyna II Wielka rozkazała wojskom rosyjskim interweniować na
terenie Rzeczpospolitej pod pretekstem obrony prawosławnych współwyznawców na należącej do
Polski  Kijowszczyźnie  i  Bracławszczyźnie.  W  rzeczywistości  było  to  zbrojne  wsparcie  akcji
przejmowania  parafii  unickich  przez  protopopów  prawosławnych.  Perswazją  lub  przemocą
nakłaniali do przyjęcia prawosławia. Po I rozbiorze biskupstwo mohylewskie Konisskiego z około
połową  ludności  prawosławnej  Rzeczypospolitej  znalazło  się  w  Imperium  Rosyjskim.  Akcja
wizytacji podległych sobie parafii unickich podjęta w 1773 przez biskupa Maksymiliana Ryłłę na
Bracławszczyźnie doprowadziła do aresztowania go przez wojsko rosyjskie za „prześladowanie”
prawosławnych.

Pod koniec XVIII w. podjęto w Rzeczypospolitej próbę usamodzielnienia cerkwi prawosławnej. 
Zgromadzeni na kongregacji w Pińsku (zwołanej 15 czerwca 1791) delegaci duchowni i świeccy 
uchwalili projekt urządzenia cerkwi w Polsce. Cerkiew, zarządzana przez jednego metropolitę i 
trzech biskupów miała być całkowicie niezależna, jedynie w kwestiach dogmatycznych uznająca 
autorytet patriarchy ekumenicznego. Projekt ten został przedłożony Sejmowi i 21 maja 1792 
zatwierdzony jako konstytucja. Wybuch wojny w obronie Konstytucji 3 Maja oraz  II i III rozbiór 
Polski sprawiły, że akt ten nigdy nie wszedł w życie. 
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Z  początkiem  XIX  w.,  kiedy  to  utworzono  Królestwo  Kongresowe,  połączone  unią  realną  z
Imperium  Rosyjskim  w  latach  1815–1832  na  zasadzie  konstytucji  1815  roku   zmieniły  się
uwarunkowania polityczne dla prawosławia: poddane unifikacji z Rosyjską Cerkwią Prawosławną
zaczyna  się  odradzać.  W  1834  erygowano  biskupstwo  prawosławne  w  Warszawie.  Polityka
unifikacyjna  z  Cerkwią  rosyjską  oznaczała  zasadniczą  zmianę  ustroju  Kościoła  na  synodalno-
konsystorski. Od lat 20. XIX w. następuje powrót unitów do Kościoła prawosławnego. Inicjatorem
zjednoczenia unitów z Cerkwią prawosławną na Białorusi i Litwie był arcybiskup Józef Siemaszko.
W 1839 władze rosyjskie skasowały unię brzeską w prowincjach zabranych, a w 1874 zmuszono do
przejścia na prawosławie wszystkich unitów w Królestwie Polskim. Podczas protestów zginęło co
najmniej 23 unitów (w Pratulinie i Drelowie).

Zasadniczo  inna  sytuacja  panowała  na  obszarze  zaboru  austriackiego,  gdzie  Kościół  unicki
dynamicznie rozwijał się. Do 1700 wszyscy biskupi prawosławni z tego terytorium przyjęli unię.
Jednak i na tych ziemiach ostatni monaster prawosławny – Skit Maniawski – przetrwał aż do 1785 i
został zlikwidowany na rozkaz cesarza Józefa II.

Ostateczne ukształtowanie się sieci parafii na ziemiach polskich w ramach Rosyjskiego Kościoła
Prawosławnego nastąpiło w latach 1863–1915. W centrach wielu miast zbudowano cerkwie, np.
najwyższą świątynię Warszawy sobór św. Aleksandra Newskiego, cerkiew w Kaliszu, cerkiew przy
obecnym  Placu  Konstytucji  3  Maja  w  Radomiu,  cerkiew  w  Siedlcach,  rozbudowano  cerkiew
Wszystkich  Świętych  w  Piotrkowie  Trybunalskim.  Okres  I  wojny  światowej  to  dla  Kościoła
prawosławnego  na  ziemiach  polskich  czas  bieżeństwa.  Mianem tym określa  się  wielki  exodus
ludności prawosławnej w głąb Imperium Rosyjskiego, związany z działaniami I wojny światowej.
W latach 1915–1917 na  terenach objętych uchodźstwem Cerkiew prawosławna praktycznie nie
funkcjonowała.

Od momentu odzyskania niepodległości przez Polskę, rządzący krajem dążyli do uniezależnienia
się Kościoła prawosławnego w Polsce od patriarchy Moskwy i uzyskania przezeń autokefalii. 12
lutego  i  13  kwietnia  1920  przedstawiciele  Ministerstwa  Wyznań  Religijnych  i  Oświecenia
Publicznego  konsultowali  się  z  prof.  Władysławem  Abrahamem,  kanonistą  z  Uniwersytetu
Lwowskiego,  w  sprawie  możliwego  porozumienia  z  biskupami  prawosławnymi,  w  których
jurysdykcji pozostawały ziemie polskie. 

Konferencje  te  zdecydowały,  że  kontaktowanie  się  z  biskupami  jest  przedwczesne  z  powodu
płynności  wschodniej  granicy  kraju.  Zgodzono  się  jednak  na  konieczność  szybkiego
uniezależnienia polskiego prawosławia od prawosławia rosyjskiego. W tym okresie, w związku z
powrotami  duchownych  z  bieżeństwa,  hierarchia  prawosławna  na  ziemiach  polskich  zaczynała
dopiero  się  organizować.  Władze  polskie  w  1920  wydały  biskupowi  białostockiemu
Włodzimierzowi (Tichonickiemu) zezwolenie na objęcie również godności  locum tenens eparchii
grodzieńskiej oraz warszawskiej.

 Cofnęły  jednak tę  decyzję  (w odniesieniu  do  eparchii  warszawskiej),  gdy zorientowały  się  w
prorosyjskich poglądach biskupa. Zastąpił go przybyły z Rzymu arcybiskup miński i turowski Jerzy
(Jaroszewski), przychylnie odnoszący się do ewentualnej autokefalizacji Kościoła prawosławnego
w Polsce.  Dołączył  on do biskupów, którzy  nie  udali  się  na  bieżeństwo,  bądź  zdążyli  z  niego
wrócić:  biskupa  krzemienieckiego  Dionizego,  pińsko-nowogrodzkiego  Pantelejmona,  bielskiego
Sergiusza oraz białostockiego i grodzieńskiego Włodzimierza. 
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Zdania  w  kwestii  autokefalii  były  wśród  nich  podzielone.  Wszyscy  biskupi  byli  narodowości
rosyjskiej,  w  związku  z  tym  –  nie  licząc  metropolity  Jerzego  –  tylko  Dionizy  i  Pantelejmon
przychylnie  odnieśli  się  do  koncepcji  autokefalizacji.  Stąd  dalsze  kontakty  rządowe  były
utrzymywane tylko z nimi, z pominięciem pozostałej grupy hierarchów. 16 września 1921 biskupi
uznali metropolitę Jerzego za swojego zwierzchnika i zobowiązali się do podjęcia starań na rzecz
uzyskania  autokefalii  od  patriarchy  Moskwy,  zgodnie  z  prawem  kanonicznym.  Mimo  tego
arcybiskup  wileński  i  litewski  Eleuteriusz  (Bogojawlenski)  osobiście  sprzeciwiał  się  decyzjom
metropolity Jerzego w tej sprawie, odmawiał wymieniania jego imienia w czasie nabożeństw, jak
również propagował w swojej diecezji opór wobec postanowień metropolity. 

14 października 1921 planowany był zjazd wszystkich biskupów, który miał ostatecznie ustalić 
kierunek działania władzy świeckiej i kościelnej w sprawie autokefalii. Nie doszedł on jednak do 
skutku z powodu nieprzybycia hierarchów nieprzychylnych usamodzielnieniu się Kościoła 
prawosławnego w Polsce, 

Włodzimierza  i  Pantelejmona,  który  zmienił  swoje  dotychczasowe  stanowisko  w  tej  sprawie.
Dopiero  w  styczniu  roku  następnego  zebrał  się  sobór  biskupów  w  pełnym  składzie,  jednak
przeprowadzona na nim dyskusja nie popchnęła naprzód kwestii przyszłej pozycji Kościoła. Mimo
tego  Ministerstwo  Wyznań  Religijnych  i  Oświecenia  Publicznego  wprowadziło  Tymczasowe
przepisy o stosunku rządu do Kościoła prawosławnego w Polsce na mocy zarządzenia, bez zgody
wszystkich biskupów i nie wskazując w ogóle na pozycję Kościoła w stosunku do innych struktur
prawosławnych.

Patriarcha  Moskwy  Tichon  był  zdecydowanie  przeciwny  autokefalizacji  Kościoła  w  Polsce.
Zdaniem  Papierzyńskiej-Turek  pragnął  on  za  wszelką  cenę  utrzymać  Rosyjski  Kościół
Prawosławny w przedrewolucyjnym kształcie, mimo zmian na mapie politycznej. Mimo tego 15
września  1921  zgodził  się  na  nadanie  arcybiskupowi  Jerzemu  tytułu  Egzarchy  Patriarszego
Kościoła Prawosławnego w Państwie Polskiem, zaś w styczniu roku następnego – na podniesienie
go do godności metropolity, zezwalając na szeroką autonomię podległych mu struktur i odstępując
od  starań  o  przyjazd  do  Polski  wyznaczonego  wcześniej  na  katedrę  warszawską  arcybiskupa
Serafima (Cziczagowa). 

Jednak  Synod  Biskupów  Rosyjskiego  Kościoła  Prawosławnego  przesłał  również  do  MWRiOP
projekt statutu przyszłego Kościoła w Polsce,  zachowującego podległość prawosławia w Polsce
wobec Moskwy.  W późniejszej  korespondencji  z  metropolitą  Jerzym i  w rozmowach z  posłem
polskim w Moskwie patriarcha Tichon twierdził, że autokefalizacja prawosławia polskiego nie jest
niemożliwa. Trudnością miał być jedynie brak warunków dla zwołania soboru biskupów Kościoła
Rosyjskiego, który miałby ją nadać. W rezultacie polski rząd stwierdził brak dobrej woli patriarchy.
Tichonowi przypisywano również – na podstawie prasy emigracyjnych organizacji  rosyjskich –
wypowiedź,  w  której  swoje  wahania  w  sprawie  autokefalii  uzasadniał  specyficzną  strukturą
narodowościową ewentualnego przyszłego Kościoła. Tichon wiedział bowiem, że Polacy byli  w
większości  członkami  Kościoła  katolickiego,  zaś  wiernymi  Kościoła  prawosławnego  zostałyby
głównie wschodniosłowiańskie mniejszości narodowe.
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Prawosławie było drugim co do wielkości wyznaniem w kraju. Absolutną większość prawosławni
stanowili w województwach poleskim, wołyńskim i nowogródzkim. Politykę wyznaniową II RP
cechowała jednak głęboka nieufność wobec prawosławia, które traktowano jak dawną instytucję
zaborczą. Z inicjatywy władz państwowych Kościół prawosławny w Polsce rozpoczął starania o
autokefalię, która została mu udzielona przez Patriarchat Konstantynopolitański 13 listopada 1924.
Patriarchat  Moskiewski  nigdy nie  uznał  tej  autokefalii,  jego zdaniem ogłoszonej z naruszeniem
zasad kanonicznych. Jerzy (metropolita warszawski i całej  Polski)  został  w 1923 zamordowany
przez przeciwnika autokefalii archimandrytę Smaragda (Łatyszenkę) jako protest przeciw dążeniom
metropolity  do  autokefalii  kościoła  prawosławnego  w  Polsce.  Jego  następcą  został  Dionizy.
Rozebrano  monumentalne  cerkwie  w  Warszawie  i  Kaliszu,  natomiast  cerkwie  w  Radomiu  i
Siedlcach  przebudowano  na  rzymskokatolickie  kościoły  garnizonowe.  Przy  Uniwersytecie
Warszawskim działało od 1925 Studium Teologii Prawosławnej.

W 1926  starokatolicki  duchowny,  ks.  Andrzej  Huszno  konwertował  wraz  ze  swoją  parafią  w
Dąbrowie Górniczej na prawosławie zakładając Polski Narodowy Kościół Prawosławny – Kościół
autonomiczny w ramach PAKP. Dołączyło do niego kilka parafii, liczba wiernych należących do
Polskiego Narodowego Kościoła Prawosławnego wynosiła ok. 1500 osób. 

Ograniczanie  wpływów  Kościoła  prawosławnego  przybierało  w  II  Rzeczypospolitej  formę
różnorodnych  szykan  administracyjnych.  W okresie  międzywojennym  miały  miejsce  trzy  fale
rewindykacji świątyń prawosławnych, które były niszczone lub przekazywane Kościołowi judeo-
rzymskokatolickiemu,  propagującemu  jednocześnie  działalność  neounijną.  Argumentowano  to
czasem tym, że niektóre z tych świątyń były wcześniej kościołami katolickimi. W latach 1918–1939
Kościół prawosławny stracił około 500 cerkwi. Z tej liczby na kościoły katolickie wyświęcono 137
świątyń, 104 zamknięto, a – w samym tylko okresie od maja do lipca 1938 – 91(127) zburzono.

Żołnierze  prawosławni  stanowili  jedną  siódmą Wojska  Polskiego.  We wrześniu  1939  naczelny
kapelan Wojska Polskiego wyznania prawosławnego płk. Szymon Fedorońko trafił do radzieckiej
niewoli i był więziony w obozie w Kozielsku. Zginął w Katyniu. Jego trzech synów zginęło także
jako polscy żołnierze,  a rodzinę upamiętnia kamień koło soboru w Warszawie.  Wielu żołnierzy
prawosławnych zginęło pod Lenino i Monte Cassino. W II Korpusie służyło 3 kapelanów i 2342
wiernych wyznania prawosławnego. Św. Grzegorz Peradze zginął w obozie Auschwitz-Birkenau w
1942.

Po rozpoczęciu II wojny światowej i podbiciu Polski przez III Rzeszę, 27 listopada 1939 władze
nazistowskie  odsunęły  metropolitę  Dionizego  od  zarządzania  Cerkwią  i  uwięziły  w  areszcie
domowym  w  Otwocku.  W  tym  czasie  okupant  podporządkował  Cerkiew  kierownictwu
zagranicznego biskupa Serafima (Lade) z Berlina. 23 września 1940 odzyskał wolność i swe prawa,
ale po podpisaniu zobowiązania o lojalności Generalnemu Gubernatorstwu. Dzięki temu jeszcze w
czasie wojny wyświęcił dwóch biskupów oraz pobłogosławił utworzenie Ukraińskiej Prawosławnej
Cerkwi na Wołyniu. Pod okupacją niemiecką działały seminaria prawosławne w Warszawie (1942–
1944) i w Chełmie (1943–1944). 1 sierpnia 1944 Niemcy rozstrzelali koło soboru w Warszawie
kilkunastu studentów Prawosławnego Seminarium Duchownego i pracowników internatu.
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Po II wojnie światowej Kościół prawosławny stanął w obliczu nowych problemów. Poważne skutki
miały dla niego zwłaszcza powojenne przesiedlenia ludności na mocy układów PKWN z Ukraińską
i  Białoruską  SRR,  a  także  związane  z  Akcją  „Wisła”.  Niemal  całkowicie  oczyszczono  wtedy
środkowo-  i  południowo-wschodnie  obszary  państwa  z  ludności  prawosławnej.  Kościół
prawosławny odczuł też zaostrzenie polityki wyznaniowej po 1948, kiedy ówczesny metropolita
Dionizy został uwięziony. 22 czerwca 1948 Kościół prawosławny w Polsce otrzymał autokefalię od
Patriarchatu  Moskiewskiego,  co  związane  było  z  koniecznością  zrzeczenia  się  autokefalii
otrzymanej od Patriarchatu Konstantynopola w 1924.

Obecnie Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny liczy ponad 500 tysięcy wiernych (z diasporą
– ok.  600 tysięcy),  zamieszkujących w przeważającej  części  na  obszarze  byłego województwa
białostockiego,  zwłaszcza  w Białymstoku  oraz  powiatach:  białostockim,  bielskim,  hajnowskim,
siemiatyckim  i  sokólskim.  W  2014  posiadał  w  Polsce  437  świątyń.  Kościół  jest  członkiem
Światowej Rady Kościołów i Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ogólnopolskim prawosławnym miesięcznikiem społeczno-religijnym jest Przegląd Prawosławny.

Stosunek państwa polskiego do Kościoła prawosławnego reguluje ustawa z dnia 4 lipca 1991 o
stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, która uchyliła dekret
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 1938 o stosunku Państwa do Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego  oraz ustawę z dnia 23 czerwca 1939 o uregulowaniu
stanu  prawnego  majątków  Kościoła  Prawosławnego.  Na  podstawie  ustawy  działa  Komisja
Regulacyjna  do  Spraw  Polskiego  Autokefalicznego  Kościoła  Prawosławnego  prowadząca
postępowanie regulacyjne w sprawach związanych z majątkiem Kościoła prawosławnego w Polsce.

Decyzją  Świętego  Soboru  Biskupów,  15  czerwca  2014  ujednolicono  w  Kościele  kalendarz
liturgiczny – od tego dnia we wszystkich parafiach obowiązuje stary styl (tam gdzie zaistnieje taka
potrzeba, dopuszcza się odprawianie nabożeństw według nowego stylu).

8 lutego 2015 rozpoczęła  działalność polska parafia prawosławna w Brukseli.  Placówka należy
administracyjnie  do  Patriarchatu  Konstantynopola,  natomiast  jej  proboszcz  jest  duchownym
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

ARCHONT JAKO ARCHIJEREJ 

Najwyższą  hierarchię  kościelną  stanowią  biskupi,  którzy  w  słowiańskiej  tradycji  nazywani  są
również z grecka archijerejami. Na czele Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego stoi
metropolita (obecnie metropolita Sawa). Niższy stopień duchowieństwa stanowią księża, nazywani
jerejami. Zasłużeni duchowni mogą uzyskać tytuł  protojereja. Księża mogą wchodzić w związek
małżeński przed przyjęciem święceń. Po ich przyjęciu nie jest to już możliwe. Jeżeli duchowny
zdecydował się zostać mnichem określa się go mianem hieromnicha (jeromonacha).  Monach to
określenie często używane w stosunku do prawosławnych zakonników. Zasłużonym hieromnichom
może  zostać  nadana  godność  ihumenów lub  archimandrytów,  która  w  przeszłości  wiązała  ze
zwierzchnictwem  nad  monasterem,  obecnie  może  być  jedynie  tytułem  honorowym.  Niższymi
duchownymi są diakoni. Zasłużeni diakoni mogą uzyskać miano protodiakona. Mnisi posiadający
święcenia diakońskie to hierodiakoni.                                                                                     28.



Duchowni kształcą się w powstałym w 1951 Prawosławnym Seminarium Duchownym w 
Warszawie (początkowo było to Prawosławne Liceum Teologiczne). W 1957 powołano Sekcję 
Prawosławną w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, która zajęła się kształceniem dla Kościoła
wykwalifikowanej kadry naukowej.

Administracja Kościoła

diecezje – 7 
• dekanaty – 27 

• parafie – 244 
• monastery – 10 

• Diecezja białostocko-gdańska 
• Diecezja lubelsko-chełmska 
• Diecezja łódzko-poznańska 
• Diecezja przemysko-gorlicka 
• Diecezja warszawsko-bielska – metropolitalna 
• Diecezja wrocławsko-szczecińska 
• Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego 
• Diecezja Rio de Janeiro i Olinda-Recife 

Językiem  liturgicznym  w  niemal  wszystkich  parafiach  Polskiego  Autokefalicznego  Kościoła
Prawosławnego  jest  cerkiewnosłowiański.  Wszystkie  ważniejsze  nabożeństwa  zostały  jednak
przetłumaczone także na język polski. Wyjątek stanowią parafia Świętych Cyryla i Metodego we
Wrocławiu oraz punkt duszpasterski św. Męczennika Grzegorza Peradze w Warszawie, w których
językiem liturgicznym jest polski. Język polski w trakcie nabożeństw bywa również używany m.in.
w parafii św. Mikołaja w Gdańsku, parafii św. Mikołaja w Szczecinie, parafii św. Jana Teologa w
Terespolu, a także w cerkwiach Białegostoku. W większości parafii diecezji przemysko-gorlickiej
używany jest język cerkiewnosłowiański z wymową ukraińską, co jest symbolicznym nawiązaniem
do składu narodowościowego tamtejszych wspólnot. W Brazylii nabożeństwa sprawowane są po
portugalsku.

We  władaniu  Polskiego  Autokefalicznego  Kościoła  Prawosławnego  znajdują  się  dwie  wyższe
szkoły  teologiczne  (Wyższe  Prawosławne  Seminarium  Duchowne  w  Warszawie  oraz  Sekcja
Prawosławna Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej). Ponadto Kościół kształci potrzebne sobie
kadry w Policealnym Studium Ikonograficznym[c] w Bielsku Podlaskim i Prawosławnym Studium
Psalmistów i Dyrygentów Cerkiewnych[d] w Hajnówce. W marcu 1999 powstała Katedra Teologii
Prawosławnej  na  Uniwersytecie  w  Białymstoku.  Od  2004  przy  monasterze  Zwiastowania
Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa w Supraślu działa Akademia Supraska.

Działalność dobroczynna Kościoła prowadzona jest  poprzez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
Eleos,  funkcjonujący  od  1996.  Szeroką  i  różnorodną  działalność  wśród  młodzieży  prowadzi
Bractwo  Młodzieży  Prawosławnej,  którego  struktury  obecne  są  we  wszystkich  krajowych
diecezjach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
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Władze kościelne

Najwyższą władzę Kościoła stanowi Święty Sobór Biskupów. Na czele Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego stoi metropolita warszawski i całej Polski.

• Zwierzchnik: 
• J.E. abp Sawa (Hrycuniak), ordynariusz warszawsko-bielski, metropolita warszawski

i całej Polski 

• Ordynariusze diecezji: 
• J.E. abp Szymon (Romańczuk), ordynariusz łódzko-poznański 
• J.E. abp Jeremiasz (Anchimiuk), ordynariusz wrocławsko-szczeciński 
• J.E. abp Abel (Popławski), ordynariusz lubelsko-chełmski 
• J.E. abp Chryzostom (Muniz Freire), ordynariusz Rio de Janeiro i Olinda-Recife 
• J.E. abp Jakub (Kostiuczuk), ordynariusz białostocko-gdański 
• J.E. bp Jerzy (Pańkowski), ordynariusz Wojska Polskiego (pomocniczy diecezji 

warszawsko-bielskiej z tytułem biskupa siemiatyckiego) 
• J.E. bp Paisjusz (Martyniuk), ordynariusz przemysko-gorlicki 

• Pomocnicy diecezji: 
• J.E. bp Ambroży (Cubas), pomocniczy Recife 
• J.E. bp Grzegorz (Charkiewicz), pomocniczy diecezji białostocko-gdańskiej z 

tytułem biskupa supraskiego 

• Namiestnicy klasztorów męskich: 
• archimandryta dr Andrzej (Borkowski)[39], monaster Zwiastowania Przenajświętszej

Bogurodzicy i św. Jana Teologa w Supraślu 
• archimandryta Atanazy (Nos), monaster św. Onufrego w Jabłecznej 
• archimandryta Tymoteusz (Sawczuk), monaster św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach 
• ihumen Ambroży (Godun), monaster św. Serafina z Sarowa w Kostomłotach 
• archimandryta Hieronim, monaster św. Mikołaja Cudotwórcy w Pousada do Conde 

(Brazylia) 
• ihumen Pafnucy (Jakimiuk), monaster Opieki Matki Bożej w Wysowej-Zdroju. 

• Przełożone klasztorów żeńskich: 
• ihumenia Anastazja (Charkiewicz), monaster Narodzenia Przenajświętszej 

Bogurodzicy w Zwierkach 
• ihumenia Hermiona (Szczur), monaster Świętych Marty i Marii na Świętej Górze 

Grabarce 
• ihumenia Agnia (Cicha), monaster Zaśnięcia Matki Bożej w Wojnowie 
• ihumenia Elżbieta (Krawczuk), monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach 
• siostra Elżbieta (Niczyporuk), monaster św. Katarzyny w Zaleszanach 
• matka Gabriela, monaster Zaśnięcia Matki Bożej w Penedo–Itatiaia (Brazylia
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Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, Kościół neounicki w Polsce – 
katolicki Kościół wschodni działający na terenie Polski, który posługuje się w swojej liturgii rytem 
bizantyjskim synodalnym zwanym bizantyjsko-słowiańskim. Związany z papiestwem.

Kościół  katolicki  obrządku  bizantyjsko-słowiańskiego  powstał   a  raczej  jest  to  próba
reaktywowania  w  Polsce  w  latach  dwudziestych  XX  wieku  w  konsekwencji  wzmożonego
zainteresowania wschodem Europy, jakie dało się zauważyć w Kościele katolickim po I wojnie
światowej.     Zwolennikiem  i  organizatorem  tej  wspólnoty  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  był
ordynariusz siedlecki Henryk Przeździecki, który wykorzystał stanowisko Stolicy Apostolskiej w
sprawie nawracania prawosławnych na katolicyzm i otrzymał na ten cel w 1923 od papieża Piusa
XI  instrukcję  Zelum  Amplitudinis.  Na  jej  podstawie  biskup  podlaski  sprawował  władzę
jurysdykcyjną nad nowym obrządkiem i jego duchownymi. On też w 1924 sprowadził do Polski
zakon jezuitów obrządku wschodniego, których osiedlił w Albertynie koło Słonima. Tam została
erygowana pierwsza parafia  neounicka.  Z czasem podobne pełnomocnictwa uzyskali  także inni
biskupi  kresowi  –  wileński,  piński,  łucki  i  lubelski.  Oni  też  w  swoich  diecezjach  zaczęli
organizować ośrodki  neounii.W momencie  rozpoczęcia  akcji  neounijnej  propagujący ją  biskupi
liczyli  na  powrót  do  katolicyzmu  byłych  wyznawców  obrządku  unickiego  na  Podlasiu  i
Chełmszczyźnie, którzy zostali zmuszeni przez carat do przejścia na prawosławie. 

W dwudziestoleciu międzywojennym pamięć o tych wydarzeniach była nadal żywa, istniało też 
wiele cerkwi należących dawniej do unitów razem z całych ich pierwotnym wyposażeniem. 
Nadzieje na sukces akcji zwiększała jeszcze wewnętrzna słabość Kościoła prawosławnego na 
terenie Polski.

Powstanie obrządku neounickiego związane było z próbą odnowienia na terenach dawnego zaboru 
rosyjskiego Kościoła unickiego, zlikwidowanego przez władze carskie na tzw. ziemiach zabranych 
w 1839 roku (synod połocki), a na Podlasiu i Chełmszczyźnie w 1875 (likwidacja unickiej diecezji 
chełmskiej).

Drugim  ważnym  powodem  jego  rozwoju  była  misja  katolicka  w  Rosji,  na  Polesiu,  Dalekim
Wschodzie oraz w Mandżurii, której celem było przejęcie do unii z Rzymem wiernych Rosyjskiego
Kościoła  Prawosławnego,  pozbawionych  kapłanów  po  I  wojnie  światowej,  oraz  istnienie  od
początku  XX  wieku  rosyjskich  wspólnot  religijnych  rytu  bizantyjskiego  sympatyzujących  z
katolicyzmem.

Podstawą  prawno-kanoniczną  tych  poczynań  była  instrukcja  papieża  Piusa  X  dla  misjonarzy  i
katechetów  Nic nie dodawać, nic nie ujmować, nic nie zmieniać (łac.  Nec plus, nec minus, nec
alitur),  która  oznaczała,  że  rosyjscy  konwertyci  z  prawosławia  powinni  posługiwać  się  rytem
bizantyjskim  synodalnym  ukształtowanym  w  Cesarstwie  Rosyjskim  pod  wpływem  XVIII-
wiecznych  dekretów  Świętego  Synodu  Rosyjskiego  Kościoła  Prawosławnego  i  nie  wolno  ich
zmuszać do wyboru między obrządkiem łacińskim, a obrządkiem bizantyjsko-ukraińskim.

W latach dwudziestych część wiernych 10 parafii  prawosławnych na Podlasiu zdecydowała się
odnowić unię z Kościołem katolickim. 
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Z uwagi jednak na to, że parafie te w swojej liturgii używały obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, a
nie  jak  reszta  grekokatolików  w  Polsce  rytu  bizantyjsko-ukraińskiego  postanowiono,  że  nowe
wyznanie  pozostanie  przy  swoich  dotychczasowych  tradycjach.  Duże  znaczenie  dla  przyjęcia
takiego rozwiązania odegrała niechęć, jaką darzono Kościół greckokatolicki w pewnych kręgach
duchowieństwa rzymskokatolickiego oraz władz polskich. Widziano bowiem w nowym wyznaniu
możliwość ukrainizacji neounitów, czego starano się, z powodów politycznych, za wszelką cenę
uniknąć. Tym samym neounici nie weszli w skład Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, a
opiekę nad nimi przejął Kościół rzymskokatolicki.

Pod koniec 1927 było już 14 parafii obsługiwanych przez 28 księży i skupiających ok. 20 000
wiernych.  Do  1939  powstało  47  parafii.  Kler  neounicki  liczył:  1  biskupa,  39  księży  i  31
zakonników. Od 1927 jezuici albertyńscy dzięki pomocy ordynariusza łuckiego, Adolfa Szelążka
prowadzili  seminarium duchowne,  które  w 1932 roku przekształcono  w Papieskie  Seminarium
Wschodnie z siedzibą w Dubnie (do 1939 wykształciło ono 21 kapłanów). Podobną instytucją w
diecezji podlaskiej była sekcja unijna w Seminarium Duchownym w Janowie Podlaskim. Istniało
też seminarium neounickie w Wilnie. Powstały nowe odłamy męskich zakonów katolickich, które
posługiwały się rytem wschodniosłowiańskim. Byli to: jezuici, studyci, bazylianie, redemptoryści,
kapucyni i oblaci. Utworzono także żeńskie zgromadzenia zakonne dla neounitów.

Początkowo  kler  neounicki  stanowili  księża  konwertyci,  którzy  przeszli  z  prawosławia  na
katolicyzm.  Z  czasem  zaczęło  jednak  przybywać  duchownych  katolickich  wyświęconych  dla
nowego  rytu,  co  miało  związek  z  wytycznymi  z  Kongregacji  dla  Kościoła  Wschodniego,
nakazującej ostrożność w stosunku do nowoprzyjmowanych byłych duchownych prawosławnych.
W  1930  roku  obrządek  bizantyjsko-słowiański  uzyskał  własnego  biskupa.  Z  woli  Stolicy
Apostolskiej  został  nim generał  zgromadzenia  marianów,  Piotr  Buczys.  Nie  uzyskał  on  jednak
jurysdykcji nad neounią w Polsce, gdyż rząd nie wyraził zgody na utworzenie takiego Kościoła
katolickiego.  Jako  podstawę  podano  niewyszczególnienie  wyznania  w  Konkordacie.  Innym
powodem  była  niechęć  władz  polskich  dla  szerzenia  się  neounii,  postrzeganej  jako  instytucja
działająca na korzyść ruchu narodowego Białorusinów i Ukraińców. Stolica Apostolska wyznaczyła
w związku z tym wikariusza apostolskiego i mianowała nim redemptorystę obrządku bizantyjsko-
ukraińskiego, Mikołaja Czarneckiego.

Poważnym utrudnieniem dla akcji neounii był również niejednoznaczny stosunek do niej wśród 
biskupów rzymskokatolickich: wielu z nich uważało za sensowną i trwałą jedynie konwersję 
wiernych na obrządek łaciński. Z kolei wielu misjonarzy, pragnąc zwiększyć ilość przyjmujących 
neounię, posługiwała się w swojej pracy określeniami typu katolicki Kościół prawosławny i 
zacierała wszelkie różnice między obydwiema organizacjami kościelnymi. W dużej mierze 
zawiodły oczekiwania na masowe powroty byłych unitów i ich potomków do katolicyzmu: wielu z 
nich, niezależnie od okoliczności przyjęcia prawosławia, uważało się za zakorzenionych w tej 
wierze. Nowy obrządek stał się kilkakrotnie przyczyną konfliktów związanych z własnością 
konkretnych obiektów sakralnych: cerkwi, cmentarzy, budynków parafialnych czy dzwonnic. 
Zatargi takie miały miejsce we wsiach: Cechów, Dubeczno, Humaniszcze, Gubcze, Jeziory, 
Kuraszew, Starokornin, Ołpień, Zabłocie, Kostomłoty i Kuraszewo.
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W okresie II wojny światowej władze III Rzeszy i Związku Radzieckiego rozpoczęły likwidację
struktur Kościoła katolickiego rytu bizantyjsko-słowiańskiego na ziemiach polskich. Na terenach
włączonych do Generalnego Gubernatorstwa i  okupowanych przez armię niemiecką wierni byli
traktowani  jako  prawosławni  i  włączani  administracyjnie  wraz  z  parafiami  do  Cerkwi
prawosławnej.  Na  terenach  podporządkowanych  administracji  radzieckiej  metropolita  halicko-
lwowski  Ukraińskiego  Kościoła  Greckokatolickiego,  Andrzej  Szeptycki  próbował  utworzyć
podporządkowany sobie egzarchat. Upadł on jednak wraz ze śmiercią księdza Antoniego 
Niemancewicza. 

Po II  wojnie  światowej  i  zmianie granic parafie  neounickie na terenie  ZSRR zostały oficjalnie
skasowane.  Dla  diaspory  białoruskiej  utworzono  w  1960  roku  wikariat,  którego  wizytatorem
apostolskim mianowano generała zakonu marianów, biskupa Czesława Sipowicza. Z parafii, które
znalazły się w granicach Polski po 1945 przetrwały tylko cztery: w Kostomłotach, w Kodniu, w
Połoskach  i  w  Pawłowie  Starym.  Oprócz  jednej  w  Kostomłotach,  gdzie  miejscowy proboszcz
Aleksander  Przyłucki  postanowił  pozostać  przy  tradycji  rytu  bizantyjsko-słowiańskiego  i  nie
wprowadził liturgii łacińskiej reszta przestała istnieć do lat sześćdziesiątych XX wieku. Od 1957
opiekę  biskupią  nad tą  niewielką  wspólnotą  w Polsce  sprawował  jako ordynariusz  warszawski
kardynał Stefan Wyszyński, a po nim kardynał Józef Glemp.

W latach 80. XX wieku podjęta została próba odrodzenia na ziemiach polskich katolickiego życia
klasztornego w obrządku bizantyjsko-słowiańskim. Przy aprobacie Prymasa Polski, Józefa Glempa,
przybyli z USA dwaj mnisi greckokatoliccy podlegający jurysdykcji biskupa diaspory białoruskiej,
Włodzimierza  Tarasewicza,  którzy  osiedlili  się  w  Ujkowicach  pod  Przemyślem.  Z  powodu
konfliktu  z  miejscową  społecznością  oraz  ordynariuszem  przemyskim,  Ignacym  Tokarczukiem
zakonnicy ci w 1994 roku odeszli jednak z Kościoła katolickiego i założony przez siebie monaster
Świętych  Cyryla  i  Metodego  oddali  pod  jurysdykcję  Polskiego  Autokefalicznego  Kościoła
Prawosławnego.

Poza  tym  w  1985  przy  parafii  neounickiej  w  Kostomłotach  powstał  dom  zakonny  żeńskiego
zgromadzenia  Małych  Sióstr  Jezusa  oraz  w  latach  1998-2007  działał  dom  zakonny  marianów
obrządku wschodniego, którego przełożonym był archimandryta Roman Piętka.

Obecnie w Polsce w obrządku neounickim jest ochrzczonych około 300 wiernych. Liturgię w rycie
bizantyjsko-słowiańskim przeważnie  sprawują  kapłani  birytualiści  –  jednym z  nich  jest  obecny
proboszcz w Kostomłotach, ksiądz Zbigniew Nikoniuk.

Kościół neounicki w Polsce posiada jedną parafię, liczącą około 140 wiernych, która znajduje się w
miejscowości Kostomłoty. Od 2007 opiekę biskupią nad parafią Kościoła katolickiego obrządku
bizantyjsko-słowiańskiego  w  Kostomłotach  sprawuje  jako  delegat  apostolski,  biskup  legnicki
Zbigniew Kiernikowski.
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                            Cerkiew neounicka św. Nikity Męczennika w Kostomłotach 

                               Poniżej Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach 
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                                    Cerkiew św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie 

Tak z wany  Ryt bizantyjsko-słowiański posługuje się synodalnym obrządkiem rosyjskim z 
uwzględnieniem dogmatyki   katolickiej; ta wersja rytu bizantyjskiego określana jest w Kościele 
katolickim jako recensio vulgata. W ekteniach wspominane jest imię papieża; zaś w Credo nie 
umieszcza się dodatku Filioque.

Zachowane zostały prawosławne zasady odnoszące  się  do architektury cerkwi oraz stroju osób
duchownych. Językiem liturgicznym jest język cerkiewnosłowiański.

Instrukcja   papieska  Zelum Amplitudinis szczególnie  podkreśliła  wagę  zachowania  wschodnich
tradycji  religijnych  bliskich  ludności  należącej  do  obrządku  bizantyjsko-słowiańskiego.  W
kontaktach  duchownych z  wiernymi oraz  w kazaniach  początkowo używany był  jedynie  język
rosyjski, co wiązało się z narodowością pierwszych misjonarzy i konwertytów oraz z przekonaniem
o  powszechnej  znajomości  tego  języka  wśród  wiernych.  W  miarę  wzrostu  liczby  członków
wspólnoty i księży w użycie zaczęły wchodzić również język ukraiński, język białoruski oraz język
polski.Na konferencji rzymskokatolickich biskupów diecezji kresowych z 9 listopada 1926 wydano
szczególne zalecenie posługiwania się w homiliach i pracy misyjnej jedynie językiem używanym na
co dzień przez daną społeczność. Wskazanie to potwierdziła w 1937 roku Kongregacja Kościołów
Wschodnich.  Po II  wojnie  światowej  w miejsce kalendarza juliańskiego w Kościele  katolickim
obrządku bizantyjsko-słowiańskiego wprowadzony został kalendarz gregoriański.

W okresie  międzywojennym Kościół  katolicki  obrządku  bizantyjsko-słowiańskiego  w  Polsce  z
uwagi na nieprzychylne stanowisko rządu polskiego wobec neounii pozbawiony był jurysdykcji nad
własnymi  wiernymi.  Rzeczywistą  i  całkowitą  jurysdykcję  nad  nimi  sprawowali  biskupi
ordynariusze diecezji rzymskokatolickich: łuckiej, pińskiej, siedleckiej, wileńskiej i lubelskiej.
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W 1930 powołany został przez Stolicę Apostolską urząd ordynariusza dla katolickiego obrządku
bizantyjsko-słowiańskiego, który objął generał zakonu marianów, biskup Piotr Buczys. Sprzeciw
rządu polskiego dla tej nominacji spowodował, że biskup obrządku nie miał realnej jurysdykcji w
Polsce i opiekował się faktycznie tylko Rosyjskim Kościołem Greckokatolickim.

W związku z zaistniałą sytuacją papież Pius XI powołał w 1931 w Polsce wizytatora apostolskiego
dla wiernych katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w rzymskokatolickich diecezjach:
łuckiej,  pińskiej,  podlaskiej,  wileńskiej  i  lubelskiej.  Został  nim  kapłan  obrządku  bizantyjsko-
ukraińskiego i zakonnik ze zgromadzenia redemptorystów, biskup Mikołaj Czarnecki.

Po II wojnie światowej kompetencje biskupów diecezjalnych wobec neounitów na terenie Polski
przejął delegat apostolski, którym w latach 1946-1964 był każdorazowo Prymas Polski. W 1964 r.
Stolica  Apostolska  powołała  na  terenie  Polski  ordynariat  dla  wiernych  katolickich  obrządków
wschodnich. Ordynariuszami katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce w latach
1964-2007 byli  rzymskokatoliccy arcybiskupi  metropolici  warszawscy.  W 2007 po przejściu na
emeryturę Józefa Glempa, Stolica Apostolska nie mianowała nowego ordynariusza dla neounitów.
W to  miejsce  wprowadzono  stanowisko  delegata  apostolskiego  ds.  parafii  greckokatolickiej  w
Kostomłotach.  Objął  je  ówczesny  ordynariusz  siedlecki,  Zbigniew  Kiernikowski  -  obecnie
ordynariusz legnicki.

Cerkwie neounickie w Polsce

 
Foto : Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w

Horodle

• Cerkiew św. Nikity Męczennika w 
Kostomłotach – Sanktuarium Unitów 
Podlaskich – cerkiew greckokatolicka 
parafii św. Nikity Męczennika w 
Kostomłotach, w której jako jedynej w 
Polsce obowiązującym obrządkiem jest 
ryt bizantyjsko-słowiański. 

• Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Pawłowie Starym – kościół filialny parafii 
rzymskokatolickiej Świętej Trójcy w Janowie Podlaskim, miejsce sprawowania liturgii w 
rycie bizantyjsko-słowiańskim (okolicznościowo). 

• Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy i Podwyższenia Krzyża Świętego w Horodle – kościół 
filialny parafii rzymskokatolickiej św. Jacka w Horodle, miejsce sprawowania liturgii w 
rycie bizantyjsko-słowiańskim (okolicznościowo). 
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Cerkwie poneounickie w Polsce

 
Foto : Dawna cerkiew neounicka Świętego

Ducha w Kodniu

• Cerkiew św. Paraskiewy w 
Dokudowie – obecnie 
rzymskokatolicki kościół parafialny
św. Praksedy w Dokudowie. 

• Cerkiew Świętego Ducha w Kodniu
– obecnie kościół filialny parafii 
rzymskokatolickiej św. Anny w 
Kodniu. 

• Cerkiew św. Paraskiewy w Holi – 
obecnie cerkiew filialna św. 
Antoniego Pieczerskiego parafii 
prawosławnej Podwyższenia 
Krzyża Pańskiego w Horostycie. 

• Cerkiew św. Jana Apostoła i 
Ewangelisty w Starym Bublu – 
obecnie kościół filialny 
rzymskokatolickiej parafii św. 
Antoniego Padewskiego w Gnojnie.

• Cerkiew Świętej Trójcy w 
Połoskach – obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny Świętej Trójcy w Połoskach. 

• Cerkiew św. Apostoła Jana Teologa w Terespolu – obecnie prawosławna cerkiew parafii św. 
Apostoła Jana Teologa w Terespolu. 

• Cerkiew św. Mikołaja w Kośnej – obecnie prawosławna cerkiew parafii św. Mikołaja w 
Kośnej. 

• Cerkiew św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie – obecnie prawosławna cerkiew parafii
św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie. 

• Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach – obecnie prawosławna cerkiew parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach. 

 Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez 
astronoma greckiego Sosygenesa i wprowadzony w życie w roku 709 AUC (45 p.n.e.) jako 
kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Obowiązywał w Europie przez wiele stuleci, np. w 
Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Włoszech do 1582, w Rosji od 1700 do 1918 (wcześniej stosowano 
kalendarz bizantyński, w którym rok zaczynał się 1 września), a w Grecji aż do 1923.  Kalendarz 
juliański został zastąpiony przez kalendarz gregoriański w roku 1582; do dzisiaj jednak niektóre 
Kościoły wciąż posługują się tym kalendarzem, aby wyznaczać pewne święta. 
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Powodem reformy kalendarza było  podobno  to, że wcześniej stosowany księżycowy kalendarz
rzymski  rozregulował  się,  w  wyniku  czego  w  46  p.n.e.  kalendarzowy  grudzień  wypadał  we
wrześniu.  Dlatego,  żeby  ponownie  zsynchronizować  kalendarz  z  porami  roku,  rok  46  p.n.e.
wydłużono o 90 dni. 

Wczesny kalendarz rzymski

Początkowo  rok  rzymski  liczył  sobie  304  dni  podzielonych  na  10  miesięcy;  był  to  tzw.  rok
Romulusowy,  zawierający  4  miesiące  po  31  dni  i  6  miesięcy  po  30  dni.  Rozpoczynał  się  od
równonocy  wiosennej  miesiącem  Martius,  a  kończył  miesiącem  December.  Po  304  dniach
następował nienumerowany 61-dniowy okres zimowy. Dopiero w VII lub VI wieku p.n.e. (według
tradycji za panowania króla Numy Pompiliusza) wprowadzono rok liczący 365 dni z 12 miesiącami
liczącymi 28, 29 lub 31 dni. Do wczesnego kalendarza rzymskiego dodano miesiące Februarius i
Ianuarius, które w 450 r. p.n.e. przestawiono w kolejności. W związku z osobą króla Numy system
ten zwany jest też niekiedy rzymskim kalendarzem królewskim. 

Kalendarz  juliański  ustalał  długość  roku  na  365  dni  oraz  jeden  dzień  dodatkowy,  w  latach
przestępnych (co 4 lata). Średnia długość roku wynosiła 365,25 dnia. W wyniku reformy zmianie
uległa długość poszczególnych miesięcy:

Martius (31) - poświęcony Marsowi, 

• Aprilis (30) - poświęcony Wenus, 
• Maius (31) - poświęcony wszystkim bogom, 
• Iunius (30) - poświęcony prawdopodobnie Lucjuszowi Juniusowi Brutusowi, albo Junonie, 
• Quintilis (31) = 'piąty', 
• Sextilis (31) = 'szósty' 
• September (31) = 'siódmy'  
• October (30) = 'ósmy', 
• November (31) = 'dziewiąty', 
• December (30) = 'dziesiąty', 
• Ianuarius (31) -   pierwszy  poświęcony Janusowi, 
• Februarius (28) – drugi  

Kalendarz gregoriański – kalendarz słoneczny wprowadzony w 1582 przez papieża Grzegorza 
XIII bullą Inter gravissimas; kalendarz juliański zreformowany przez Luigiego Lilio; w Polsce 
stosowany od roku wprowadzenia.Jest to w zasadzie kalendarz juliański, do którego wprowadzono 
poprawkę w naliczaniu lat przestępnych . 
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Różnice pomiędzy kalendarzami juliańskim a gregoriańskim sprowadzają się do dwóch kwestii:

• ominięcia 10 dat dziennych, od 5 do 14 października 1582 roku;
• skorygowanie zasady obliczania lat przestępnych, lata o numerach podzielnych przez 100, 

ale niepodzielne przez 400, nie będą przestępne, przy zachowaniu przestępności pozostałych
lat o numerach podzielnych przez 4. Poprawka ta znalazła dotychczas zastosowanie 
trzykrotnie: lata 1700, 1800 i 1900 były w kalendarzu gregoriańskim latami zwyczajnymi 
(podczas gdy np. 1600 i 2000 pozostały przestępne). 

              

Wspomniana korekta nie dotyczyła całości opóźnienia narosłego od 46 p.n.e., lecz tylko jego 
części. Przywrócono mianowicie kalendarz do stanu, w jakim był w czasie Soboru Nicejskiego I w 
325 n.e. Ma to ten skutek, że termin np. przesilenia zimowego wypada   21 lub 22 grudnia, podczas 
gdy w czasach Cezara przypadało ono 24 grudnia.  

Odpowiednia  bulla  (Inter  gravissimas)  została  wydana  przez  papieża  Grzegorza  XIII  (łac.
Gregorius  XIII –  stąd  nazwa  kalendarza)  w  1582,  jednak  poszczególne  kraje  przyjęły  nowy
kalendarz w różnych latach (niektóre dopiero w XX wieku),  a niektóre Kościoły wciąż jeszcze
posługują się kalendarzem juliańskim.

Kalendarz  został  wprowadzony  natychmiast  (15  października)  jedynie  w  Hiszpanii,  Portugalii,
Polsce, i prawie całych Włoszech. W niedługim czasie poszło za tym przykładem wiele innych
krajów   już  zamienionych  na  zachodni  katolicyzm.  Niektóre  kraje  protestanckie  adaptowały
kalendarz jedynie po części, a niektóre dopiero w późniejszym czasie (np. w Wielkiej Brytanii w
1752). Ostatnimi krajami europejskimi, które wprowadziły kalendarz gregoriański, były ogólnie te,
w których większość ludności wiązała się z Kościołami prawosławnymi.

Ostatnim  europejskim krajem,  który  przeszedł  z  kalendarza  juliańskiego  na  gregoriański,  była
Grecja w 1923 (Grecki Kościół Prawosławny wprowadził zmianę w 1924). Ostatnim zaś w świecie
krajem, który wprowadził kalendarz gregoriański, była Turcja w 1927, która do tego czasu używała
kalendarza  muzułmańskiego,  chociaż  oficjalną  datą  zmiany  kalendarza  jest  1917.  Republika
Chińska oficjalnie zaadaptowała ten kalendarz w 1912, potem po długim czasie rewolucji ponownie
był on wprowadzony w 1929. Gdy w 1949 została utworzona Chińska Republika Ludowa, lata
zaczęto odliczać tak jak na Zachodzie, a nie od 1912 jako pierwszego.

Daty nowego i starego porządku (daty nowego stylu i starego stylu) – problem z dziedziny 
rachuby czasu związany z przechodzeniem poszczególnych krajów z kalendarza juliańskiego 
(„starego porządku”) na gregoriański („nowego porządku”). 

Ze względu na fakt, że zmiana ta dokonała się w różnych krajach w różnym czasie, daty zapisane 
na dokumentach wytworzonych np. w XVI-, XVII- a nawet XVIII-wiecznej (z I połowy wieku) 
Wielkiej Brytanii nie były utożsamiane z tak samo zapisanymi datami w Hiszpanii, Portugalii, 
Włoszech, Polsce i we Francji. 
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Wymienione kraje wprowadziły kalendarz gregoriański w 1582 (cztery pierwsze 4 października
tego roku, Francja 20 grudnia – licząc według nowego porządku), Austria, Czechy i Śląsk w 1584
roku,  protestancka  część  Niemiec  w  1700  roku,  natomiast  Wielka  Brytania  i  jej  imperialne
posiadłości 14 „nowego” września 1752, a Rosja i jej posiadłości jeszcze później – po rewolucji
październikowej w 1917 – dokładnie 14 lutego 1918 roku (z ilustracji obok – u góry – wynika
jednak, że w Polsce – w zaborze rosyjskim – w dokumentach urzędowych stosowano niekiedy
datowanie podwójne). Niemal równocześnie zrobiły to prawosławne kraje bałkańskie – Rumunia,
Serbia, Bułgaria oraz Grecja (ta ostatnia dopiero w 1924 roku), a z krajów muzułmańskich – Turcja
oraz  Egipt.  Wynikające  z  tego  nieporozumienia  skutkują  na  przykład  tym,  że  wspomniana
rewolucja nosi nazwę „październikowej”, choć rozpoczęła się według rachuby obowiązującego w
większości Europy i w Ameryce nowego porządku 7 listopada 1917 (a według obowiązującego
wówczas w Rosji starego porządku juliańskiego – 25 października). 

Innym przykładem jest data śmierci Szekspira i Cervantesa, określana na 23 kwietnia 1616, choć w 
rzeczywistości Szekspir zmarł dziesięć dni po Cervantesie: Anglicy do zapisu daty śmierci 
Szekspira używają bowiem stosowanej tam wówczas rachuby starego stylu. Z kolei Wilhelm III 
Orański wypłynął w 1688 z Holandii 11 listopada, a wylądował w Brixham w Anglii 5 listopada, 
choć przecież nie mógł wkroczyć do Anglii przed wyruszeniem na wyprawę, tylko po prostu czas 
rozpoczęcia podróży liczony jest według nowej rachuby, a dokonania Wilhelma w Anglii – według 
starej. 

• Dodatkowe komplikacje biorą się jeszcze stąd, że choć początkiem roku kalendarzowego
był  w  większości  Europy  1  stycznia,  to  w  Wielkiej  Brytanii  liczono  go  od  dnia
Zwiastowania,  przypadającego  25  marca.  Dlatego  na  przykład  dzień  śmierci  Elżbiety  I
Tudor  24  marca  przypadł  w  ostatni  dzień  roku  1602  według  rachuby  brytyjskiej,  choć
według rachuby obowiązującej w pozostałej części Europy był to rok 1603. Choć według
nowego  porządku  juliański  24  marca  przypadał  w zapisie  gregoriańskim 3  kwietnia,  to
przyjęło się zapisywać datę śmierci tej królowej bez korekty daty dziennej i miesięcznej, a
jedynie  ze  skorygowanym (na  1603)  rokiem.  Podobnie  datę  egzekucji  Karola  I  Stuarta
zapisywaną niegdyś jako 30 stycznia 1648 koryguje się obecnie na 1649, ale bez doliczania
dodatkowych dni do daty dziennej. Aby uniknąć nieporozumień, historycy do opisywania
dat z okresu, w którym obowiązywały różne kalendarze stosują niekiedy (zazwyczaj gdy
piszą  o  krajach  posługujących  się  różnymi  kalendarzami)  –  format  podwójny,  np.  „24
grudnia  1602  /  3  stycznia  1603”  albo  „25  października  /  7  listopada 1917”.  Tak  samo
zresztą,  jak pokazano na ilustracji  z 1907, postępowali  urzędnicy w krajach stosujących
kalendarz starego porządku. W tym układzie aktualną (gregoriańską) datą jest ta druga.

W ten sam sposób źródła  polskie  z  XIX i  początku XX wieku datowały  wydarzenia  zaszłe  w
zaborze rosyjskim: na ziemiach zabranych i w Królestwie Polskim. Kalendarz gregoriański (nowy
styl) wyprzedza juliański (stary styl) o 13 dni (od 1900 r.). W latach 1582–1699 różnica wynosiła
10 dni, w latach 1700–1799 – 11 dni, a w latach 1800–1899 – 12 dni. W miarę postępów rusyfikacji

po  upadku  powstań  listopadowego  i  styczniowego  –  stary  styl  stawał  się  stopniowo  jedynym

obowiązującym urzędowo sposobem datowania w tym zaborze.Sytuacja ta trwała do wycofania się

Rosjan z Polski w 1915 roku.
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Wprowadzenie 1 stycznia jako początku roku i kalendarza gregoriańskiego wiązało się   także z 
zaprowadzeniem unifikacji, handlu oraz tych samych świąt .  

Polski Narodowy Kościół Prawosławny – wspólnota prawosławna posługująca się obrządkiem
łacińskim,  która  istniała  w  Polsce  jako  autonomiczny  Kościół  pod  jurysdykcją  Polskiego
Autokefalicznego  Kościoła  Prawosławnego  w  latach  1926–1949.   Polski  Narodowy  Kościół
Prawosławny  powstał  w  1926  w  wyniku  przyjęcia  przez  Polski  Autokefaliczny  Kościół
Prawosławny do unii kościelnej grupy księży i wiernych z diecezji misyjnej Polskiego Narodowego
Kościoła  Katolickiego.  Administratorem  i  organizatorem  tej  denominacji  był  ksiądz  Andrzej
Huszno z Dąbrowy Górniczej.W latach 30. XX wieku w łonie wspólnoty doszło do podziałów
między  duchownymi  co  znacznie  osłabiło  Polski  Narodowy  Kościół  Prawosławny  liczebnie.
Denominacja zanikła po 1939 a ostatnia parafia Kościoła z siedzibą w Warszawie przestała istnieć
formalnie w 1949.Polski Narodowy Kościół Prawosławny wyznawał doktrynę prawosławną, jednak
w obrzędowości posługiwał się liturgią łacińską. Różnice z Kościołem rzymskokatolickim odnosiły
się do:

• nieuznawania władzy zwierzchniej papieża 
• uznawania jedynie ustaleń pierwszych siedmiu soborów powszechnych 
• wyznaczania daty Wielkanocy według kalendarza juliańskiego 
• odrzucenia w Credo słów Filioque 
• sprawowania mszy w języku polskim 
• udzielania wiernym komunii pod dwiema postaciami. 

Wprowadzono też nieznaczne zmiany w księgach liturgicznych polegające na dopasowaniu mszału 
rzymskiego do nauczania Cerkwi prawosławnej.Prezbiterów Polskiego Narodowego Kościoła 
Prawosławnego nie obowiązywał celibat.

Zachodni ryt prawosławia (Zachodnie prawosławie,  prawosławie zachodniego obrządku)  –
terminy  używane  do  opisywania  zgromadzenia  i  grupy,  które  są  w  komunii  z  wschodnimi
Kościołami  prawosławnymi  z  wykorzystaniem  tradycyjnych  liturgii  zachodniej,  a  nie  przyjęły
liturgii  wschodniej,  takiej  jak  Boska  Liturgia  Jana  Chryzostoma.  Rzadziej  termin  „zachodnie
prawosławie” odnosi się do Kościoła Zachodniego przed Pierwszą Wielką Schizmą.

Chociaż  w  historii  istniały  przykłady  dawnych  kościołów  obrządku  zachodniego  na  terenach
pozostających pod wpływem obrządku bizantyjskiego (np.  klasztor  Saint  Mary z Latins,  często
określany jako Amalfi), to za początek historii ruchu często uważany jest wiek XIX i działalność
Juliusa Josepha Overbecka. Overbeck – były ksiądz rzymskokatolicki – przeszedł na luteranizm,
następnie zaś w 1865 w Londynie konwertował na prawosławie. Wtedy też przedstawił Overbeck
swoją ideę Zachodniego Kościoła Prawosławnego w 1866 i zaczął przekonywać innych do tego
pomysłu.  Metropolita  moskiewski  Filaret  był  na  początku  niezdecydowany  co  do  wniosku
Overbecka, ale nie wykluczał całkowicie tego pomysłu. Julius Overbeck ostatecznie złożył petycję
z 122 podpisami do Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w 1869 z prośbą o
utworzenie  Rytu  Zachodniego  Kościoła  Prawosławnego  w  Anglii  i  został  zaproszony  do
przedstawienia swojego projektu przed komisją w Petersburgu w 1870. 
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Jego pomysł uzyskał akceptację komisji, a on sam został wezwany do przedstawienia poprawionej
liturgii zachodniej do oceny przez Komisję, co zrobił w grudniu tego roku. Projekt został następnie
zatwierdzony do użytku na Wyspach Brytyjskich. Następne kilka lat spędził na pracy nad dalszym
rozwojem liturgii zachodniej dotyczącej sakramentów jak również odmawiania brewiarza.

Overbeck próbował  również  pozyskać  starokatolików do swojego programu,  ponieważ  dopiero
niedawno starokatolicy popadli w schizmę z Kościołem katolickim w związku z ogłoszeniem przez
Sobór Watykański I dogmatu o papieskiej nieomylności. W 1876 zaczął się Overbeck zwracać do
innych Kościołów prawosławnych o uznanie jego planu. W 1879 został przyjęty na audiencji przez
patriarchę Konstantynopola Joachima III, który teoretycznie uznał prawo zachodnich chrześcijan do
zachodniego obrządku Kościoła Prawosławnego a trzy lata później patriarcha ekumeniczny i Synod
warunkowo  zatwierdzili  zachodni  obrządek.  Jednak  wysiłki  Overbecka  nie  doprowadziły
ostatecznie do ustanowienia zachodniego prawosławia. Był on szczególnie podejrzliwy w stosunku
do  roli,  jaką  Grecy  w  Londynie  (i  Patriarchat  Konstantynopolitański  ogólnie)  odgrywali  w
powstrzymaniu jego zamiarów.

W 1898 Święty Synod Rosji zorganizował w Czechach diecezję z zastosowaniem zachodniego rytu.

Tymczasem – mimo że Overbeck zmarł w 1905 – idea Zachodniego Kościoła Prawosławnego nie
zniknęła.  W  1911  Arnold  Harris  Matthew  (biskup  starokatolicki),  wszedł  w  komunię  z
Patriarchatem Antiochii oraz Metropolitą Gerasimos (Messarah) w Bejrucie i papieżem Focjuszem
w Aleksandrii. Oba związki powstały w krótkim odstępie czasu i trwały tylko przez okres kilku
miesięcy.  Mimo,  że  związki  te  zostały  oprotestowane  przez  arcybiskupa  Canterbury  wobec
Focjusza i patriarchy Antiochii, grupa Arnolda H. Matthew twierdziła, że komunia nie została nigdy
formalnie  zerwana.  W 1890,  proboszcz  pierwszej  społeczności  prawosławnej  rytu  zachodniego
Ameryki Północnej – parafii w Green Bay w Wisconsin – ks. Joseph Vilatte, został przyjęty przez
biskupa  Włodzimierza  (Sokołowskiego-Awtonomowa)  do  Kościoła  prawosławnego.  Jednakże
Vilatte został wkrótce wyświęcony na biskupa w Kościele Jakobickim, który nie jest w komunii z
prawosławiem.

Inne  małe  grupy  zachodniego  obrządku  (np.  we  Francji  –  bp.  Louis-Charles  Winnaet)  zostały
zaakceptowane, ale zwykle miały niewielki wpływ lub wkrótce ogłosiły niezależność. W Polsce
parafie prawosławne obrządku zachodniego zostały ustanowione w 1926 jako Polski Narodowy
Kościół Prawosławny, lecz ruch ten zamarł po 1939.

Obecnie istnieją parafie w obrządku zachodnim m.in. w Rosyjskim Kościele Prawosławnym poza
granicami  Rosji  (ROCOR)  i  Antiocheńskiej  prawosławnej  archidiecezji  Ameryki  Północnej  w
ramach  Antiocheńskiego  Wikariatu  Rytu  Zachodniego  (AWRV).  Parafie  obrządku  zachodniego
istnieją  w krajach  o  dużej  przewadze  osób wyznania  rzymskokatolickiego  lub  protestanckiego.
Największa ilość parafii  zachodniego rytu jest  zlokalizowana w Ameryce Północnej  jako część
AWRV, oprócz tego są tez kongregacje w Australii, Nowej Zelandii, Brazylii i Anglii.

Zachodni ryt prawosławia bywa czasem postrzegany jako prawosławna „odpowiedź” na wschodnie
kościoły „unijne” w ramach Kościoła rzymskokatolickiego.
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Filioque   – łaciński termin, przedmiot i synonim sporu teologicznego prawosławia z 
katolicyzmem, a pośrednio też z protestantyzmem, o sformułowanie dogmatyczne zawarte w 
przyjętej przez Zachód wersji nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary. 

W następującym zdaniu Credo: 

[credo] Et in Spiritum Sanctum, (...), qui ex Patre  procedit.

Wierzę w Ducha Świętego (...), który od Ojca pochodzi 

wstawiono wzmiankę o Synu:

[credo] Et in Spiritum Sanctum, (...), qui ex Patre Filioque 

procedit.

Wierzę w Ducha Świętego (...), który od Ojca i Syna 

pochodzi

W pismach Ojców Kościoła zachodniego z IV w., Hilarego z Poitiers i Ambrożego z Mediolanu, 
znajdujemy pewne sformułowania przygotowujące Filioque, wypowiadane pod wpływem teologii 
greckiej. 

W symbolu wiary z Filioque pierwszy raz spotykamy się w aktach zachodniego rzymskiego nie 
greckiego Synodu toledańskiego III (589 r.), kan. 2, choć najprawdopodobniej jest to wstawka 
późniejsza:

...jednakowo Duch Święty winien być przez nas wyznawany. Należy głosić, że pochodzi 

(procedere) od Ojca i od Syna, i z Ojcem i Synem jest jednej istoty (substantia).

Prawdziwe  zażarte  dysputy  teologiczne   rozpoczęły  się  w  wieku  VIII.  Na   Zachodzie  użycie
Filioque było już wtedy szeroko rozprzestrzenione. Występuje ono m.in. w  Liturgii gallikańskiej,
zrekonstruowanej przez F. J. Mone, oraz w aktach Synodu we Fréjus (Synodus Foroiuliensis) z 791
r. i Synodu we Frankfurcie nad Menem (Synodus Francofordensis) z 794 r. Synod w Akwizgranie
(Synodus Aquisgranensis), wsparty przez Karola Wielkiego, w 809 r. zwrócił się do papieża Leona
III z prośbą, aby dodatek Filioque został przyjęty przez cały Kościół. Papież jednak nie zgodził się,
ponieważ nie chciał nic dodawać do Symbolu. Przyczyną jego odmowy był zapis Soboru efeskiego
(431), który, odczytany w sposób literalny i wyrwany z kontekstu, można było zrozumieć jako wolę
Soboru, by nigdy już nie dodawano niczego - innej [przeciwnej prawdy] wiary /(gr.) πίστιν ἑτέραν -
pistin heteran / - do Symbolu zatwierdzonego w Nicei w 325 r. 

                                                                      43.



Jednak według późniejszej korespondencji samego Cyryla Aleksandryjskiego, który przewodniczył
Soborowi  w  Efezie,  jako  przedstawiciel  papieża  Celestyna,  należało  słowo  ἑτέραν (heteran)
rozumieć nie w sensie żadnej innej lecz w znaczeniu żadnej przeciwnej prawdy wiary w stosunku
do  prawd  zawartych  w  Symbolu  nicejskim.  Tak  też  rozumieli  to  zdanie  Ojcowie  Soboru
chalcedońskiego  (451  r.),  którzy  też  sami  przyjęli  nie  tylko  rozszerzony  Symbol
konstantynopolitański, lecz także włączyli weń definicje z Efezu i z Chalcedonu.

Kolejnym istotnym wydarzeniem w procesie przyjęcia nowej formuły dogmatycznej na Zachodzie,
było uroczyste odśpiewanie  Credo z dodanym  Filioque z okazji koronacji w Rzymie w 1014 r.
cesarza niemieckiego Henryka II  Świętego.  Henryk specjalnie  o to  poprosił  papieża Benedykta
VIII, a ten przychylił się do prośby nowego cesarza.

Jednym z  głównych  wschodnich  oponentów  Filioque w IX w.  był  patriarcha  Konstantynopola
Focjusz, swe argumenty przedstawił w dziele  Mistagogia (13:338 AB; PG 102,279-392). Oprócz
przedstawienia argumentów z pogranicza metafizyki i dogmatyki, patriarcha uważał, że Zachód,
modyfikując Credo nicejsko-konstantynopolitańskie, jest niewierny wobec uchwał Soboru z 381 r.
Szeroko polemizował z tezami teologów zachodnich,  nie uznał on w ogóle pism i argumentów
ojców łacińskich.

Filioque zajął się po ponad dwóch stuleciach Sobór lyoński II (1274) za papieża Grzegorza X.
Teolodzy prawosławni, zwani Grekami, twierdzili że dodanie  Filioque przez Zachód, świadczy o
popadnięciu w błąd co do rozumienia istotowej jedności Osób Boskich, gdyż czyni z Ojca i Syna
dwie niezależne zasady odwiecznego pochodzenia Ducha Świętego. Dyskusja na ten temat trwała
już przed Soborem. 

Także Cyryl mówi w traktacie Kazanie do cesarza Teodozjusza: Zbawiciel sam z siebie wydaje 
Ducha i tchnie, tak jak i sam Ojciec- ale rozumieć to należy w taki sposób, że Syn jako 
Emanacja oraz wcielenie Boga  jest jednością z Ojcem Stworzycielem a nie jako osoba 
odrębna i jakiś  przekaźnik, będąc w stałej łączności z Ojcem czyli Duchem Świętym gdyż 
sam Bóg jest Osobą duchową spirytualną oraz Bytem Najwyższym .

Słowo ‘tchnienie’  oznacza w synonimach także Ducha jako  dech, oddech, oddychanie

Sobór wypowiedział się na ten temat w czasie swej drugiej sesji, 18 maja 1274 r., w konstytucji O
Najwyższej  Trójcy  i  o  wierze  katolickiej.  Dokument  ten  potwierdza  z  jednej  strony  słuszność
dodatku o  Synu,  z  drugiej  zaś  wyjaśnia,  że  rozumienie  jakoby  chodziło  o  pochodzenie  Ducha
Świętego od Ojca i Syna, jako od dwóch niezależnych zasad, jest błędne. W czasie czwartej sesji, w
obecności papieża odczytano symbol wiary cesarza bizantyjskiego Michała Paleologa,  który też
zgodził się podpisać Unię lyońską. Jego zabiegi o pojednanie i jakikolwiek dialog z Kościołem
katolickim spotkał się jednak z odrzuceniem wśród wiernych w Bizancjum. Unia przetrwała siedem
Kolejnym  łacińskim nie greckim soborem, który zajął  się zagadnieniem Filioque był  zachodni
Sobór florencki (1439-1443). W Dekrecie o ( zwalczanych) Grekach doprecyzowano orzeczenie
Soboru lyońskiego: 

Duch Święty pochodzi wiekuiście od Ojca i Syna, i swoją istotę (essentia) i swoje istnienie (esse
subsistens) ma jednocześnie od Ojca i od Syna, i od Obydwu jakby od jednej zasady i jednego
tchnienia (spiratio) pochodzi. 
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Współcześnie wielu  ekumenicznych   teologów,  w ślad za Yvesem Congarem sugeruje,  że  w
nauczaniu Kościołów o pochodzeniu Ducha Świętego stawia się różne akcenty, ale zasadnicza treść
ich wiary jest ta sama. Proponują oni ekumeniczne formuły wyznania wiary, w których Filioque jest
interpretowane jako przez Syna .

Filioque stanowi  do  dziś  dnia  jeden  z  trudnych  punktów  w  dialogu  ekumenicznym  Kościoła
katolickiego z prawosławiem. Z tego powodu w ostatnich latach, w czasie niektórych celebracji
Eucharystii  papieże używają formuły wyznania nicejskiego w jego oryginalnym brzmieniu,  bez
dodatku Filioque.  Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan oświadczyła niedawno,
że  rzeczywiście  byłoby  herezją,  gdyby  pochodzenie  od  Syna  skojarzyć  z  greckim  słowem
ἐκπορεύεσθαι (ekporeusthai) tekstu Symbolu konstantynopolitańskiego, nie jest zaś herezją,  jeśli
wyrazi  się  je  łacińskim  terminem  procedere,  którego  greckim  odpowiednikiem  jest  προϊέναι
(Proijenai). 

Strona prawosławna

Według  J.  Pelikana,  byłego  amerykańskiego  luterańskiego  teologa,  który  przyjął  prawosławie,
prawosławni teolodzy nie uznają Filioque jedynie w samej relacji w Trójcy. Refleksję o tajemnicy
Trójcy dzielą oni na dwa działy: ekonomię - objawienie się Boga w historii oraz teologię, czyli samą
tajemnicę  wewnętrzną  Boga,  objawianą  przez  ekonomię.  Zgodnie  z  tym rozróżnieniem,  należy
dostrzec  dwa różne  terminy:  posłanie i  pochodzenie.  Patrząc  pod względem  ekonomii,  w dniu
Pięćdziesiątnicy  Duch Święty  został  posłany przez  Obydwu:  zarówno Ojca  jak  i  Syna.  Jednak
patrząc teologicznie - w samym Bóstwie jedynie Ojciec jest zasadą i źródłem istnienia, z którego
obydwaj: Syn i Duch Święty wiecznie  pochodzą.Jako uzasadnienie tego rozróżnienia na  posłanie
(ekonomia) i pochodzenie (teologia), prawosławni teologowie przytaczają fragment z Ewangelii św.
Jana,15, 26:

                        Gdy jednak przyjdzie oświeciciel  którego Ja wam poślę 

         od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi On będzie świadczył o Mnie.  

Jak widzieliśmy wcześniej, argument ten wysuwał już w IX w. w swym dziele Mistagogia (13:338 
AB; PG 102,279-392) patriarcha Konstantynopola Focjusz. 

Teologia reformacyjna  bez zastrzeżeń przyjęła  Filioque, choć dostrzegano niewłaściwy sposób 
jej przyjęcia .

Święta prawosławne w Polsce – grupa świąt w prawosławnym roku liturgicznym oraz 
okolicznościowe dni obchodzone przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (PAKP). W 
kalendarium podane jest podwójne datowanie z uwagi na liturgię odprawianą w Cerkwi według 
kalendarza juliańskiego (tj. według tzw. starego stylu). Data wg obowiązującego kalendarza 
gregoriańskiego (tzw. nowy styl) dla lat 1900-2100 występuje na 2.pozycji.

• Kolor czerwony pogrubiony – „12 głównych wielkich świąt” oraz „święto świąt” czyli 
Pascha (Wielkanoc) 
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• Kolor zielony pogrubiony – inne ważne święta 
• kolor czarny pogrubiony – „małe święta” 
• czcionka normalna – lokalne święta lub ważniejsze wspomnienia oraz okolicznościowe dni 
• język cerkiewnosłowiański (w transliteracji) – skrót „cs.” 
• zobacz też: data Paschy (Wielkanocy) (od której zależą święta ruchome) i sobór (świątynia) 

Styczeń

 Narodzenie Chrystusa – ikona w Soborze Zwiastowania w Moskwie
• 25 grudnia/7 stycznia – (cs.) Rożdiestwo Christowo, Narodzenie Chrystusa, Boże 

Narodzenie 
• 26 grudnia/8 stycznia – Sobór Najświętszej Bogurodzicy 
• 27 grudnia/9 stycznia – Apostoła i pierwszego męczennika Stefana 
• 1/14 stycznia 

• „stary” Nowy Rok 
• Obrzezanie Pańskie 
• Świętego Bazylego Wielkiego 

• 6/19 stycznia 
• (cs.) Kreszczenije Hospodnie, Chrzest Pański połączony z Epifanią czyli 

Objawieniem Pańskim (zw. Teofanią) podczas którego ma miejsce obrzęd święcenia 
wody zwany świętem Jordanu (Epifania to również potoczne określenie tej grupy 
świąt) 

Luty

• święta ruchome: 
• Maslenica – ostatni tydzień przed początkiem Wielkiego Postu tj. 7 tygodni przed 

Paschą (Wielkanocą) 
• Niedziela przebaczenia win (Niedziela Seropustna) – w ostatni dzień Maslenicy 

• 30 stycznia/12 lutego – Trzech Wielkich Hierarchów i Nauczycieli Kościoła: Bazylego 
Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego 

• 2/15 lutego: 
• (cs.) Sretienije Hospodnie, Spotkanie Pańskie[1], Ofiarowanie Pańskie, 

Ofiarowanie Chrystusa w Świątyni 
• Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej 

Marzec

• święta ruchome: 
• (cs.) Wschod Hospodien wo Ijerusalim, Wjazd Pański do Jerozolimy, Niedziela 

Palmowa – tydzień przed Zmartwychwstaniem Pańskim 
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Kwiecień

• święta ruchome: 
• święto świąt: Zmartwychwstanie Pańskie, Pascha (Wielkanoc) – 1.niedziela po 

1.wiosennej pełni księżyca i po Passze Żydowskiej (kwiecień, maj) 
• (cs.) Woskresienije Christowo, Tydzień Paschy (po Wielkanocy od Poniedziałku 

do Soboty Paschy) 
• Radonica – powielkanocne modlitwy nad grobami 

• 25 marca/7 kwietnia – (cs.) Błahowieszczenije Prieswiatoj Bohorodicy, Zwiastowanie 
Bogurodzicy (Zwiastowanie Pańskie) 

Maj

• święta ruchome: 
• (cs.) Wozniesienije Hospodnie, Wniebowstąpienie Pańskie – 40.dzień po 

Zmartwychwstaniu Pańskim 
• (cs.) Soszestwije Swiataho Ducha na Apostołow, Zesłanie Ducha Świętego na 

Apostołów, Trójcy Przenajświętszej – 8.niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim, 
tzw. Pięćdziesiątnica 

• Wszystkich Świętych – I Niedziela po Pięćdziesiątnicy 
• Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” (od 2002 pod 

patronatem PAKP, mający swoje początki w Hajnówce z 1982 roku) 
• 23 kwietnia/6 maja – Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy 
• 9/22 maja – Przeniesienie Relikwii Świętego Mikołaja 
• 11/24 maja 

• Dzień Świętego Ducha 
• Równych apostołom świętych: Cyryla i Metodego 

Czerwiec

• święta ruchome: 
• Świętych Męczenników Chełmskich i Podlaskich – 1.niedziela czerwca 

• 14/27 czerwca – Sobór świętych z Diwiejewa[3] 

Lipiec

• 24 czerwca/7 lipca – Narodzenie proroka Jana Chrzciciela 
• 29 czerwca/12 lipca – Świętych chwalebnych, pierwszych wśród zwierzchnich 

apostołów: Piotra Pawła 

Sierpień

• 6/19 sierpnia – (cs.) Preobrażenije Hospodnie, Przemienienie Pańskie 
• 15/28 sierpnia – (cs.) Uspienije Preswiatoj Bohorodicy, Zaśnięcie Najświętszej 

Bogurodzicy 
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Wrzesień

• 29 sierpnia/11 września – Ścięcie Św. Jana Chrzciciela 
• 1/14 września – Początek Nowego Roku Kościelnego 7519 (na rok 2010) od stworzenia 

świata 
• 8/21 września – (cs.) Rożdiestwo Prieswiatoj Bohorodicy, Narodzenie Najświętszej 

Bogurodzicy 
• 9/22 września – Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej w rocznicę przeniesienia relikwii św. 

Gabriela Zabłudowskiego (męczennika)[4] 
• 14/27 września – (cs.) Wozdwiżenije Kriesta Hospodnia, Podwyższenie Krzyża Pańskiego

Październik

• 1/14 października – (cs.) Pokrowa Preswiatoj Bogorodicy, Święto Opieki Najświętszej 
Bogurodzicy

Listopad

• 26 października/8 listopada – Świętego Męczennika Dymitra 
• 8/21 listopada – Sobór Archanioła Michała i św. mocy niebios
• 13/26 listopada – Jana Złotoustego 

Grudzień

• święta ruchome: 
• Niedziela Świętych Praojców – druga niedziela przed Bożym Narodzeniem w czasie

„Małego” Wielkiego Postu) 
• Niedziela Świętych Ojców – niedziela przed Bożym Narodzeniem (w czasie j/w 

podczas których wspomina się starotestamentowych proroków i świętych) 
• 21 listopada/4 grudnia – (cs.) Wwiedienije wo chram Prieswiatoj Bohorodicy, 

Wprowadzenie Bogurodzicy do Świątyni 
• 6/19 grudnia - Świętego Mikołaja Cudotwórcy 

Boska Liturgia Świętego Jana Chryzostoma (Złotoustego) – jedna z form celebracji Boskiej 
Liturgii w obrządku bizantyjskim. Tradycja Kościoła przypisuje autorstwo tej liturgii świętemu 
Janowi Chryzostomowi, arcybiskupowi Konstantynopola. Pod koniec czwartego wieku św. Jan 
Chryzostom przeniósł do Konstantynopola Liturgię św. Bazylego (luźno opartą na Liturgii św. 
Jakuba) i nieznacznie ją skrócił. Ze stolicy wschodniego Cesarstwa Liturgia św. Jana Chryzostoma 
rozpowszechniła się na cały Wschód jako forma do dziś praktykowanej liturgii bizantyjskiej – 
prawosławnej i unickiej.
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Tematyka podejmowana w anaforze Liturgii św. Jana Chryzostoma

Tak, jak we wszystkich wschodnich rytach, anafora Liturgii św. Jana Chryzostoma podejmuje wątek
"chwały Bożej", podkreślając transcendencję Boga, Jego wielkość i świętość. Wątek ten ma 
korzenie biblijne; szczególnie silnie podejmowano go w Izraelu po niewoli babilońskiej. Kolejnym, 
istotnym tematem, jest stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże, i związana z tym 
wydarzeniem Boża miłość do człowieka (filantropia).

Schemat celebracji Liturgii św. Jana Chryzostoma

Proskomidia (gr. Prothesis)

• Przygotowanie duchownych 
• Tzw. "zwyczajny początek" ("Błogosławiony Bóg nasz w każdym czasie...") 
• Tropariony pokutne 
• Modlitwy przed ikonami 
• Wkładanie szat przez diakona i kapłana 
• Obmycie rak 

• Przygotowanie darów 
• Tzw. "modlitwa wstępna" przy proskomidionie, w j. cerkiewno-słowiańskim 

żertwiennik ("stół ofiarny") 
• Przygotowanie chleba i wina 
• Wspomnienia i wycinanie cząstek z chleba dla świętych, żywych, umarłych oraz do 

komunii kapłana i wiernych 
• Błogosławienie kadzidła i nakrywanie darów gwiazdą, pokrowcami i dużym 

welonem 
• Okadzanie darów i modlitwa nad darami 
• Rozesłanie (tzw. "odpust") – oddzielające proskomidię od reszty Boskiej Liturgii 
• Ponowne okadzenie darów 

Liturgia wiernych

• Przygotowanie do anafory 
• Modlitwy wiernych (Cherubikon) 
• Wielkie wejście (z Darami, które będą konsekrowane) 
• Wielka ektenia błagalna 
• Pocałunek pokoju (obecnie praktykowany tylko przez duchowieństwo) 
• Wyznanie Wiary 

• Anafora 
• Prefacja (dziękczynienie za: stworzenie 
• Śpiew "Święty" 
• Dziękczynienie za odkupienie 
• Opowiadanie o ustanowieniu 
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• Anamneza 
• Anafora w sensie właściwym 
• Epikleza 
• Modlitwy wstawiennicze za zmarłych 
• Hymn do Bogurodzicy 
• Modlitwy wstawiennicze za żywych 

• Łamanie 
• Ojcze nasz 
• "Święte świętym" 
• Łamanie Chleba 

• Komunia 
• "Z bojaźnią Bożą..." 
• Komunia 
• Przeniesienie Kielicha na proskomidion 
• Modlitwy dziękczynne 
• Błogosławieństwo i rozesłanie 
• Rozdawanie antydoru (chleba niekonsekrowanego) tym, którzy nie przystąpili do 

Komunii 

Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego - jeden z porządków sprawowania Boskiej Liturgii 
w rycie bizantyjskim.Tradycja Kościoła przypisuje jej autorstwo świętemu Bazylemu Wielkiemu, 
biskupowi Cezarei Kapadockiej.Ten porządek celebracji stosowany jest do dziś w wielu Kościołach
Prawosławnych i Katolickich Kościołach Wschodnich:

• w niedziele wielkiego postu (z wyjątkiem Niedzieli Palmowej), 
• w Wielki Czwartek, 
• w Wielką Sobotę, 
• w Narodzenie Pańskie, 
• w Epifanię 
• i w dzień liturgicznego wspomnienia św. Bazylego Wielkiego. 

Ryt  bizantyjski,  inaczej  obrządek  grecki –  wschodni  obrządek  liturgiczny,  rozwinięty  w
starożytnym patriarchacie konstantynopolitańskim.Ryt bizantyjski oparty jest na liturgii św. Jakuba
z Jerozolimy, ze zmianami wprowadzonymi przez św. Bazylego i św. Jana Chryzostoma. Ryt ten
jest  stosowany we wszystkich Cerkwiach prawosławnych i  greckokatolickich.  W liturgii  można
używać języków narodowych, chociaż wśród narodów słowiańskich przyjęte jest, że odprawia się ją
w języku cerkiewnosłowiańskim.W rycie bizantyjskim występuje kilka porządków sprawowania
liturgii; są to m.in.:

• Liturgia św. Jakuba – używana w dzień św. Jakuba i w pierwszą niedzielę po Wielkanocy 
• Liturgia św. Jana Złotoustego – zwyczajna liturgia prawosławna oraz greckokatolicka. 
• Liturgia św. Bazylego Wielkiego – używana w niedziele  wielkiego postu (z wyjątkiem

Niedzieli Palmowej), Wielki Czwartek i Wielką Sobotę, w wigilię Bożego Narodzenia, w
wigilię Epifanii i w dzień św. Bazylego (1 stycznia). 
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• Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów – skodyfikowana na soborze in Trullo, 
odprawiana w środy i piątki wielkiego postu, a w niektórych monasterach także od 
poniedziałku do piątku wielkiego postu. 

Celebrans wznoszący modlitwę eucharystyczną w rycie bizantyjskim, Cerkiew Opieki Matki Bożej,
Düsseldorf. 

Boska Liturgia – nazwa celebracji eucharystycznej stosowana w Kościołach wschodnich, głównie 
Cerkwi Prawosławnej i Kościele Greckokatolickim. Sens i struktura Boskiej Liturgii odpowiada 
zachodniej mszy. Do najważniejszych porządków należą:

• Liturgia św. Jana Złotoustego – arcybiskupa Konstantynopola 
• Liturgia św. Bazylego Wielkiego – biskupa Cezarei Kapadockiej 
• Liturgia św. Jakuba – Brata Pańskiego 
• Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów św. Grzegorza Dialogosa – papieża Grzegorza 

Wielkiego 

Każdy z porządków Liturgii składa się z trzech głównych części:

• Proskomidia (gr. prothesis) – przygotowanie się duchownych do celebracji i przygotowanie 
darów na Liturgię (pomijane w Liturgii UPD) 

• Liturgii Katechumenów – czytanie i wyjaśnianie Słowa Bożego oraz śpiew ektenii 
• Liturgii Wiernych – właściwe sprawowanie Eucharystii i rozdzielanie Komunii 
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                         Nie zdradzajmy dziedzictwa przodków 
                                          http://www.przegladprawoslawny.pl
 
 Dobiegam osiemdziesiątki, ale nie uważam siebie za tradycjonalistę ani za kogoś, kto idzie z tak
zwanym  postępem,  nie  oglądając  się  za  siebie.  Ostatnimi  czasy  spotykam  młodych  ludzi  z
Białostocczyzny, studiujących na uczelniach poznańskich, których tamtejsi kate¬checi wspaniale
przygotowali  do  czynnego  uczestnictwa  w  nabożeństwach.  Bardzo  dobrze  czytają  w  języku
cerkiewnosłowiańskim, a niektórzy z nich - niekoniecznie dzieci duchownych - doskonale orientują
się w cerkiewnym ustawie w zakresie  korzystania z takich ksiąg liturgicznych,  jak  minieje  czy
triod’. Chwała wam, ojcowie duchowni. 

   Jakże byłem zaskoczony, kiedy na pytanie, jakiej czują się narodowości, niektórzy jednoznacznie
określali się jako Polacy. Coś jeszcze o swoich dziadkach wiedzą, ale rodzice już nie zadbali o to,
by dzieci  zdawały sobie sprawę z tego,  że prawosławie w Polsce zrodziło się dzięki  świętemu
księciu  Włodzimierzowi  na  Rusi  Kijowskiej  przed  przeszło  tysiącem  lat.  No  i  cóż  można  tu
powiedzieć? Jeżeli ojcom duchownym chwała - to rodzicom wstyd. 

   Warto więc, byśmy sobie uświadomili, że jest jeszcze w Polsce południowej taki region i wiele
wysepek odeń pochodnych w Polsce zachodniej  i  północnej,  gdzie nikt  nie  podważa racji  bytu
języka  cerkiewnosłowiańskiego  w  naszej  Cerkwi.  Co  więcej,  nikt  nie  kwestionuje  języka
ojczystego, w jakim głoszone jest tam kazanie. 

   Ludzie tam trwają nieugięcie w kulturze swoich ojców, jak kiedyś obywatele trojga narodów w
pierwszej  Rzeczypospolitej.  Po  niełatwym  powojennym  półwieczu,  dla  wielu  naznaczonym
tragicznymi  doświadczeniami,  doczekali  się  czasów,  w  których  dzięki  unijnym  europejskich
standardom  coraz  bardziej  szanowane  są  prawa  religijnych  i  etnicznych  mniejszości.  
   
Tym prawosławnym z reszty kraju, którzy z różnych, najczęściej przyziemnych, powodów nie tylko
mówią już w języku polskim, ale i myślą też po polsku, a na dodatek chcieliby jeszcze odejść od
swoich  przeszło  tysiącletnich  cyrylo  -  metodiańskich  korzeni,  polecam  zastanowienie  się  nad
kontynuowaniem pełzającej zdrady tego, co w spadku zostawili im przodkowie - uniwersalny język
modlitwy  i  liturgii  przeważającej  części  Słowian  -  Bułgarów,  Macedończyków,  Czarnogórzan,
Serbów i wreszcie narodów wschodnio¬europejskich o wspólnych korzeniach starożytnej Rusi.  
   
Truizmem byłoby twierdzić, że język cerkiewnosłowiański może być dla wszystkich zrozumiały
między innymi dzięki regularnemu uczęszczaniu na nabożeństwa, ale nie można zaprzeczyć, że
słuchanie tekstów liturgicznych w tym języku nas uduchawia. Przyjęty w Cerkwi śpiewny sposób
wygłaszania  Ewangeli  i  Aposłoła  nie  zawsze  przebiega  zgodnie  z  zasadami  interpunkcji,  co
dodatkowo utrudnia rozumienie tekstu. 

  Kiedy  miewałem  problemy  ze  zrozumieniem  cerkiewnosłowiańskich  tekstów,  sięgałem  po
dwujęzyczny  (cerkiewnosłowiańsko-rosyjski)  Nowy Testament,  wydany  jeszcze  przed  pierwszą
wojną światową.    
Dzisiaj przydałoby się tłumaczenie polskie obok cerkiewnosłowiańskiego, z pewnością pomogłoby
szybciej i łatwiej zrazumieć tekst nie tylko młodzieży, ale i osobom starszym, nie obeznanym z
językiem rosyjskim. Przecież w Kościele rzymskokatolickom kiedyś doskonale sobie radzono w
podobny sposób z łaciną. O ileż aktywniej i bardziej świadomie wierni mogliby uczestniczyć w
nabożeństwie, mając do dyspozycji tak zredagowany Nowy Testament czy Służebnik. Nie widzę
powodu, by się wstydzić korzystania podczas nabożeństw z takiej pomocy.
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 Może jednak ktoś powiedzieć, że tak wydane książki odniosą odwrotny skutek od zamierzonego i
tekst polski, łatwiej przecież docierający do czytającego, zacznie dominować w jego świadomości, 
ale cóż - na lenistwo nie ma rady. 
   Na zakończenie chciałbym przytoczyć przykład korzystania z takiego dwujęzycznego tekstu i to 
niekoniecznie w cerkwi czy w domu. Moja córka, zięć i dwóch wnuków podczas podróży 
samochodem na dłuższych trasach, np. do monasteru na Grabarce czy w Ujkowicach, czytają na 
przemian wydany przez Bratczyka dwujęzyczny Kanon sw. Andrzeja z Krety. Modlitwa ich 
uskrzydla - czują Bożą Opiekę. 
 
   Aleksander Żuk, Poznań 

Cerkiewnosłowiański jednoczy prawosławnych

     Mieszkam na obczyźnie. Bywam na Liturgiach w Cerkwi amerykańskiej, białoruskiej, 
macedońskiej, serbskiej, gdzie używany jest cerkiewnosłowiański. Czuję się jak u siebie, jestem 
szczęśliwa. Uważam, że cerkiewnosłowiański jednoczy prawosławnych. 
   Daj Boże, aby trwał po wsze czasy w Cerkwi prawosławnej. 
   A ci, którzy nie chodzą do cerkwi, prawdopodobnie nie przyjdą nawet wtedy, gdy Liturgia będzie 
po polsku. 
   Prawosławni w Polsce, macie cudowne świątynie, cudowne chóry cerkiewne, wspaniałych 
duchownych, korzystajcie z tego wielkiego daru Bożego. 
   Jeżli będziecie często uczestniczyć w nabożeństwach, to nawet nie umiejąc czytać ani pisać po 
słowiańsku, będziecie rozumieć Liturgię. A tym, którzy pragną nauczyć się tego języka, proponuję 
książeczkę "Pan Bóg i Ja", napisaną przez ks. Piotra Pietkiewicza i inne podobnie napisane. 
    
   Serafina Domańska 
   Schaumburg, USA 
    
   

Czy warto wprowadzać zmiany?    
   Słuszne są wypowiedzi w kwietniowym Przeglądzie Adama Kiryluka, Anny Remży i Katarzyny
Gryciuk dotyczące niewprowadzania języka polskiego do Liturgii. Polski został wprowadzony do

Kościoła katolickiego, i co? Kiedy liturgię odprawiano w języku niezrozumiałym, po łacinie,
praktykujących katolików było 70 proc., po wprowadzeniu polskiego, a więc języka zrozumiałego,
procent uczestniczących w liturgii spadł do 30. Zatem nie język decyduje o potrzebie uczestnictwa

w Liturgii św. 
   W Kościele katolickim wprowadzono wiele innych zmian, np. zlikwidowano post w wigilię

Bożego Narodzenia, wprowadzono mszę św. niedzielną w soboty, a więc niedziela to już nie dzień
ku chwale Bożej, ale dla wypoczynku i rozrywki katolików. To wszystko przyczynia się do braku

duchowości i powoduje zeświecczenie. 
   Zmiany w Kościele katolickim spowodowały zanik prawdziwej religijności i moralności. Warto
więc zastanowić się nad wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w Cerkwi, aby nie było tak jak w

Kościele katolickim. 
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    Stała czytelniczka 
    

                                                                 
Świadomie się modlić  

   Dziękuję Bogu za życie w tak niezwykłych czasach - napisała jedna z uczestniczek Liturgii św.,
celebrowanej po polsku w kaplicy na warszawskim Podwalu. Kolejny raz Boska Liturgia odkrywa

swe wnętrze coraz mocniej - stwierdził kto inny. 
   Od 5 lutego 2005 roku w Warszawie sprawowana jest prawosławna Liturgia w języku polskim.
Wpisy jej uczestników, umieszczane w specjalnej kronice, pokazują, jak istotnym wydarzeniem w

życiu Cerkwi było rozpoczęcie tych nabożeństw. 
Liturgia każdorazowo gromadzi 30 - 50 osób. Wśród nich stali bywalcy, szczególnie ci, którzy
starali się jej sprawowanie urzeczywistnić. Młodzież, studenci, młodzi, pracujący mieszkańcy

Warszawy. Małżeństwa mieszane (Nareszcie zrozumiałem wasze nabożeństwo - - Marek), z małymi
dziećmi, ludzie starsi (Mieszkam pod Warszawą, ale jak tylko usłyszałam o tej Liturgii, od razu tu

przyjechałam - pani Maria). Niektórzy jedynie z ciekawości. Jak to będzie? Jak to brzmi? Niektórzy
z przekonania, z wypływającej z wnętrza potrzeby. Niektórzy bez specjalnego zdania "przed", za to

z konkretnymi wnioskami "po". 
   

Dlaczego zdecydowano się na Liturgię w języku polskim? Przede wszystkim pod wpływem próśb 
samej młodzieży, pragnącej uczestniczyć w Liturgii sprawowanej w języku w pełni zrozumiałym. 
Polskojęzyczna Liturgia ma pomóc zarówno dorosłym, jak i dzieciom w pełni świadomie w niej 
uczestniczyć. Jest to szczególnie ważne w przypadku tych młodych ludzi, którzy często pozbawieni
są znajomości języków słowiańskich, zarówno cerkiewnosłowiańskiego, jak i rosyjskiego. 
   
Ta Liturgia ma służyć przede wszystkim nam. To my wbrew pozorom ma-my problemy ze 
zrozumieniem tekstów nabożeństw, choć od lat w nich uczestniczymy. Wreszcie chcieliśmy wiedzieć 
nie tylko to, że pięknie do Boga mówimy, ale też to, co do Niego mówimy (Andrzej). 
   
Liturgia po polsku ma również zachęcić do uczestnictwa w życiu Cerkwi tych, którzy swoją 
bierność tłumaczą niezrozumiałością języka, małżeństwa wyznaniowe mieszane, jak i tych, którzy z
powodu niezrozumiałości nabożeństw oddalili się od Cerkwi. 
   
- Po raz pierwszy w życiu po wezwaniu "Stańmy prosto" rzeczywiście się wyprostowałam - 
stwierdziła Ania. - Do tej pory "Premudrost’, prosti" niewiele dla mnie znaczyło. Teraz widzę, że to 
bardzo praktyczne wezwanie. 
   
To, że Liturgia w języku polskim nie brzmi obco, to również zasługa śpiewu. Amatorski chór, 
złożony zarówno z osób z chóralnym doświadczeniem, jak i z osób całkowicie nowych, wykonuje 
utwory w powszechnie znanych opracowaniach, tyle że z polskim tekstem. 
   
Warto podkreślić, iż wiele osób uczestniczących w nabożeństwie jest w nie czynnie 
zaangażowanych. Jedni śpiewają, czytają teksty godzin kanonicznych (czasów) , inni przysługują, 
czy czytają tekst lekcji apostolskiej (apostoła). Kilkanaście osób przystępuje regularnie do 
Eucharystii. Po każdej Liturgii odbywa się spotkanie przy herbacie i ciastkach, które pozwala 
obecnym na Liturgii lepiej się poznać i wymienić wrażenia po nabożeństwie. To właśnie na tych 
spotkaniach można swoje opinie wpisać w specjalnej kronice. 
  
To piękne, że można wspólnie, świadomie modlić się, a potem rozmawiać (Marta). 
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Współczesny stan Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Prawosławna  Diecezja  Lubelsko-Chełmska  została  restytuowana  postanowieniem  Soboru
Biskupów  Kościoła  Prawosławnego  w  Polsce  z  dnia  1  marca  1989  r.  Jest  ona  bezpośrednią
kontynuatorką  tradycji  dawnej  diecezji  chełmskiej.  Diecezja  objęła  województwa  środkowo-
wschodniej Polski:  bialskopodlaskie,  chełmskie,  lubelskie,  siedleckie,  tarnobrzeskie,  zamojskie i
częściowo rzeszowskie. W chwili powołania diecezja liczyła 16 parafii podzielonych na 2 dekanaty.
Na  terenie  diecezji  znajdował  się  również  monaster  św.  Onufrego  w  Jabłecznej,  będący  w
jurysdykcji  metropolity  warszawskiego  i  całej  Polski  oraz  Wyższe  Prawosławne  Seminarium
Duchowne w Jabłecznej.

 Powołanie  diecezji  znacząco  wpłynęło  na  ożywienie  życia  religijnego  i  rozwój  Kościoła
Prawosławnego na tych ziemiach. Obecnie diecezja dzieli się na 5 dekanatów: bialski, chełmski,
lubelski,  terespolski  i  zamojski,  posiada  31  parafii,  5  filii,  monaster  męski  oraz  żeński  dom
zakonny,  ma  48  świątyń  oraz  ok.  270  cmentarzy.  W diecezji  pracuje  27  duchownych  oraz  3
etatowych  psalmistów.  Centrum  diecezjalne  oraz  siedziba  arcybiskupa  mieści  się  w  Lublinie.
Lubelska  cerkiew  katedralna  pw.  Przemienienia  Pańskiego jest  najstarszą  w  Polsce  świątynią
będącą we władaniu Kościoła Prawosławnego. Pierwsze informacje o prawosławnej świątyni w
Lublinie pochodzą z 1395 r.  Lublin był miastem położonym niedaleko polsko - ruskiej  granicy
etnicznej. Obok ludności polskiej, już w średniowieczu, osiedlała się tu ruska ludność prawosławna.
Obecna cerkiew wzniesiona została na początku XVII w., po spłonięciu wcześniejszej, w niezwykle
trudnych dla Kościoła Prawosławnego latach. Wyświęcił ją prawdopodobnie w 1633 r. metropolita
kijowski Piotr (Mohyła). Lubelska cerkiew kilkakrotnie była odbierana prawosławnym, ostatecznie
stała się unicką w 1695 r. Powróciła do prawosławia w r. 1875. W ciągu XX w. kilkakrotnie pełniła
funkcję świątyni katedralnej tytularnych biskupów lubelskich, od 1989 r., po raz pierwszy w swej
historii, jest katedrą biskupa diecezjalnego - ordynariusza diecezji lubelsko-chełmskiej.

 W przeszłości  Chełm  był  duchową  stolicą  Chełmszczyzny,  a  prawosławni  posiadali  tu  wiele
świątyń. Obecnie w rękach prawosławnych pozostała jedynie niewielka cerkiew p.w. św. apostoła
Jana Teologa. Pozostałe nie istnieją lub są w posiadaniu Kościoła Rzymskokatolickiego, jak np.
sobór  p.w.  Narodzenia  Bogurodzicy  na  Górze  Chełmskiej,  wzniesiony  w XVII  w.  na  miejscu
świątyni  ufundowanej  przez  księcia  Daniela  w  XIII  w.,  będącej  pierwszą  katedrą  biskupów
chełmskich.   Chełmska cerkiew św.  Jana  wzniesiona została  w 1840 r.,  będąc wówczas  jedyną
prawosławną świątynią  w mieście.  Po roku 1918 znów stała  się  jedyną cerkwią w Chełmie (z
wyjątkiem lat II wojny światowej). Tutaj przeniesiono tradycję  Chełmskiej ikony Bogurodzicy i
tutaj  obchodzone jest  tradycyjne święto Ziemi Chełmskiej -  Preczysta,  czyli  święto Narodzenia
Bogurodzicy.  Od  1989  r.  cerkiew  św.  Jana  Teologa  pełni  funkcję  drugiej  katedry  biskupa
lubelskiego  i  chełmskiego.  Jedynym  monasterem  prawosławnym  na  terenie  diecezji  lubelsko-
chełmskiej jest monaster męski p.w. św. Onufrego Wielkiego, egipskiego pustelnika z IV w. 

Monaster powstał pod koniec XV w. Szczególną rolę odegrał w okresie unii brzeskiej, był wówczas
znaczącym  ośrodkiem  prawosławia.  W  I  połowie  XVII  w.  mieściła  się  tu  nawet  siedziba
prawosławnego biskupa chełmskiego. 

                                                                      55.



Monaster ten jako jeden z nielicznych przez całe swe dzieje pozostał prawosławnym. Okres jego
największego rozkwitu przypadł na początek XX w., przebywało w nim wówczas 80 mnichów,
działało 5 szkół,  prowadzone było ambulatorium medyczne i gospodarstwo rolne.  Największym
świętem monasteru  jest  dzień  jego patrona  -  św.  Onufrego Wielkiego (25  czerwca),  od  stuleci
przybywają tu wtedy tysiące wiernych. 

 W  1993  r.  obchodzono  jubileusz  360-lecia  lubelskiej  cerkwi  p.w.  Przemienienia  Pańskiego.
Kulminacyjnym momentem obchodów były uroczystości w dniu 17 października 1993 r. z okazji
święta  Lubelskiej  cudotwórczej  ikony  Matki  Boskiej,  w  których  wzięli  udział  liczni  goście  i
pielgrzymi  z  terenu  diecezji  lubelsko-chełmskiej  i  innych  diecezji  Kościoła  Prawosławnego  w
Polsce oraz z Ukrainy, Niemiec, Francji. Uroczystości liturgiczne poprzedziła konferencja naukowa
poświęcona dziejom lubelskiej cerkwi, z udziałem wielu naukowców z Polski, Ukrainy i Rosji. 

 W życiu diecezji wiele uwagi poświęca się zachowaniu pamięci o przeszłości i tradycji Kościoła.
Na  przykład  w  1992  r.  uroczyście  obchodzono  110  rocznicę  urodzin  i  20  rocznicę  śmierci
poprzedniego  biskupa chełmskiego - Iłariona.  Na Zjeździe Duchowieństwa i Świeckich Diecezji
Lubelsko-Chełmskiej  6  lutego  1996  r.  powołano  do  życia  diecezjalną  Komisję  Pamięci
Historycznej, której zadaniem jest praca na rzecz budowania tożsamości wiernych i poznawania
przeszłości diecezji.

 Jednym ze znaczących ośrodków prawosławia na Chełmszczyźnie był monaster w Turkowicach.
Istniał on już w XVI w., zlikwidowany w XVIII w., odrodził się jako monaster żeński na początku
XX w. Po I wojnie światowej władze polskie nie wyraziły zgody na jego istnienie, zaś w budynkach
umieszczono szkołę rolniczą, która mieści się tam do dziś. Monaster ten słynął Turkowicką Ikoną
Matki Boskiej, na coroczne święto przybywały tu tysiące pielgrzymów, nawet w okresie, gdy nie
istniał już monaster. Tradycja owa zamarła po wysiedleniu z tych terenów prawosławnej ludności
ukraińskiej w latach 40-tych. Odrodziła się w znacznie skromniejszej formie w latach 80-tych, lecz
już w Tomaszowie Lubelskim, gdzie znajdowała się najbliżej Turkowic położona czynna cerkiew
prawosławna.

 Od kilku lat, po zmianie sytuacji geopolitycznej i powstaniu niepodległej Ukrainy, na święto do
Tomaszowa przybywali licznie także dawni mieszkańcy tych ziem, kiedyś wysiedleni na Ukrainę i
ziemie zachodnie Polski. Przybywają oni również na święta cerkiewne w innych miejscowościach
Chełmszczyzny, jak np. w Chełmie, Hrubieszowie, Holi. Dnia 28 sierpnia 2008r. dekretem Jego
Ekscelencji Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla  został utworzony Żeński Dom Zakonny
pw.  Opieki  Matki  Bożej  w Turkowicach.  Przełożoną  Domu Zakonnego  została  siostra  Eufalia
(Zołotariew).

Jedną z ważnych form prawosławnej pobożności są pielgrzymki wiernych do znanych ośrodków
religijnych.  W  przeszłości  pielgrzymki  były  niezwykle  popularne  wśród  wiernych  diecezji
chełmskiej.  Udawano  się  pieszo  na  święta  do  Chełma,  Jabłecznej,  Turkowic,  Tomaszowa,
pokonując  nawet  po  kilkadziesiąt  kilometrów.  Po  wojnie,  wraz  z  wysiedleniem  ludności
prawosławnej, tradycja pielgrzymek zamarła. Zaczęła się odradzać dopiero na początku lat 90-tych,
po reaktywowaniu diecezji. 
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Obecnie  największe  pielgrzymki  udają  się  każdego  roku  z  okolic  Jabłecznej  na  święto
Przemienienia  Pańskiego  na  św.  Górę  Grabarkę  (sierpień)  oraz  na  uroczystości  ku  czci  św.
Onufrego do monasteru w Jabłecznej  (czerwiec).  Ważną rolę w życiu każdej parafii  odgrywają
chóry  cerkiewne.  Bez  udziału  chóru  trudno  wyobrazić  sobie  jakiekolwiek  nabożeństwo
prawosławne. Mniejsze lub większe chóry istnieją przy wszystkich parafiach diecezji. Niektóre z
nich osiągnęły wysoki poziom artystyczny i zdobyły renomę w środowiskach koneserów muzyki
cerkiewnej. Najbardziej znanym chórem diecezji jest chór parafii katedralnej p.w. Przemienienia
Pańskiego w Lublinie, działający pod kierunkiem Włodzimierza Wołosiuka. W latach 80-tych chór
ten zajmował czołowe miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce;
często występuje z koncertami w kraju i za granicą. 

 W tradycji  Kościoła Prawosławnego ważną rolę w życiu wspólnoty odgrywają świeccy, jest to
zgodne z duchem soborowości. W XVI-XVII w. właśnie skupiające świeckich bractwa cerkiewne
były  głównymi  ośrodkami  broniącymi  prawosławia.  Trudne  losy  prawosławia  spowodowały,
niemożność realizacji tej zasady w pełni. Jednak zawsze istniały rady parafialne, współpracujące z
duchowieństwem przy organizowaniu życia parafialnego. Obecnie zaistniała możliwość i potrzeba
większego zaangażowania wiernych i przejęcia przez nich większej odpowiedzialności za Kościół.
6 lutego 1996 r.  odbył  się  w Lublinie  I  Zjazd Duchowieństwa i  Świeckich Diecezji  Lubelsko-
Chełmskiej, w którym wzięli udział duchowni i przedstawiciele wszystkich parafii diecezji oraz
bractw. Na Zjeździe omówiono różne aspekty życia diecezji oraz powołano Radę Duchowieństwa i
Świeckich  Diecezji  Lubelsko-Chełmskiej,  która  będzie  organem  doradczo-decyzyjnym  przy
biskupie  lubelskim  i  chełmskim.  Powstało  kilka  komisji  problemowych:  pamięci  historycznej,
współpracy zagranicznej, gospodarczo-ekonomiczna, charytatywna oraz śpiewu cerkiewnego. 

 Ważną rolę w życiu diecezji odgrywa działalność młodzieży. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w
Polsce  powstało  na  początku  lat  80-tych,  wcześniej  władze  komunistyczne  uniemożliwiały
powołanie takiej organizacji. Już w I połowie lat 80-tych powstały pierwsze ośrodki Bractwa na
terenie dzisiejszej diecezji lubelsko-chełmskiej: w Białej Podlaskiej (obejmując swą działalnością
całe  Południowe  Podlasie)  oraz  w  Lublinie.  Niedługo  po  restytuowaniu  diecezji  -  w  1990  r.,
powstała ogólnodiecezjalna struktura Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Wówczas też powstawały
koła  Bractwa  w wielu  parafiach  oraz  rozwinięto  różnorodną  działalność:  spotkania  młodzieży,
ogniska, pielgrzymki, obozy, wycieczki. Na terenie diecezji, poza organizacją młodzieżową, działa
również Bractwo Prawosławne pw. św. Atanazego Brzeskiego, które powstało w 1992 r. Organizuje
ono  spotkania,  sympozja  poświęcone  roli  świeckich  w  życiu  Kościoła,  prowadzi  również
działalność  charytatywną  (m.in.  pomoc  materialną  dla  wiernych  Kościoła  Prawosławnego  na
Ukrainie).

 Oprócz świątyń w wielu miejscowościach powstały także domy parafialne, w których znajdują się
mieszkania  proboszczów  oraz  pomieszczenia  przeznaczone  na  spotkania  parafian.  W  ciągu
kilkunastu  ostatnich  lat  takie  domy  wzniesiono  w  Białej  Podlaskiej,  Siedlcach,  Terespolu,
Zahorowie,  Międzylesiu.  Dobudowano  również  nowe  skrzydło  w  budynku  w  monasterze  w
Jabłecznej. Obecnie powstają kolejne domy parafialne w Sławatyczach i Kobylanach oraz centrum
diecezjalne w Lublinie. Inwestycje te wspomagają finansowo niemiecka organizacja "Diakonisches
Werk der EKD in Deutschland" oraz Grecki Kościół Prawosławny. 
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Mimo wielu zniszczeń, zachowały się we władaniu Kościoła Prawosławnego liczne cenne zabytki:
cerkwie, cmentarze, ikonostasy, sprzęty liturgiczne, ikony. Często przez wiele lat pozostawały one
opuszczone  i  ulegały  dużym  dewastacjom.  Od  lat  80-tych  podjęto  ich  restaurację.  Prace
konserwatorskie były finansowane zarówno przez państwo, jak i ze składek wiernych. Dotychczas
odnowiono  już  kilkanaście  cerkwi:  w  Lublinie,  Holi,  Włodawie,  Kobylanach,  Chełmie,
Wojsławicach,  Hrubieszowie,  Dubience,  Sosnowicy  oraz  monaster  w  Jabłecznej,  w  wielu
konserwacji poddano ich wyposażenie: w Chełmie, Holi, Hrubieszowie, Lublinie. Mimo to jeszcze
wiele świątyń oczekuje na podjęcie lub zakończenie prac konserwatorskich. 

 W diecezji  jest  wiele  samotnych osób w starszym wieku,  które  nie  mają  zapewnionej  opieki.
Nierzadko ich dzieci zmieniły wyznanie i nie interesują się losem swych rodziców, którzy chcą
pozostać wierni swej kulturze i wierze. Gdy Kościół Prawosławny odzyskał w centrum Lublina
grunty, narodziła się idea wzniesienia tu Domu Spokojnej Starości dla wiernych diecezji, w którym
mogliby godnie i z zachowaniem własnych tradycji spędzić ostatnie lata życia. Inicjatywa spotkała
się z wielkim zainteresowaniem. 

 Dom Spokojnej  Starości  zaprojektował  znany lubelski  architekt  A.  Załuski.  Będzie  się  w nim
mieścić także cerkiewka p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Budowę Domu rozpoczęto w 1994
r.  Pewną kwotę na budowę przeznaczył Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Inicjatywę tę wsparł
finansowo także Ewangelicki Okręg Kościelny Balingen. Prawosławny Dom Pomocy Społecznej w
Lublinie funkcjonuje od 2003 r.

 Zarówno po pierwszej, jak i po drugiej wojnie światowej Kościół Prawosławny pozbawiony został
wielu swych majątków i świątyń. Nawet obiekty będące w jego władaniu (w tym także świątynie)
nie  miały  uregulowanych  kwestii  własnościowych.  Na  zmianę  tej  sytuacji  pozwoliła  ustawa
określająca status prawny Kościoła Prawosławnego w Polsce, uchwalona 4 lipca 1991 r. Na mocy
postanowień tego aktu prawnego Kościół Prawosławny mógł przez okres dwóch lat zgłaszać swe
roszczenia majątkowe. 

Ponieważ na terenie diecezji  lubelsko-chełmskiej nieruchomości odebranych prawosławnym jest
niezwykle dużo, proces ten okazał się skomplikowany i  wymagający wiele wysiłku i nakładów
finansowych.  Wielką  pomoc  w  tych  działaniach  okazali  dziekan  W.  U.  Deetjen  -  ówczesny
proboszcz parafii w Täbingen - oraz szwajcarska organizacja "Glaube in der 2. Welt". Diecezja
lubelsko-chełmska złożyła ogółem 300 wniosków o uznanie własności użytkowanych, jak i zwrot
zabranych  nieruchomości:  świątyń,  cmentarzy,  budynków,  gruntów;  jednak  nie  dotyczyły  one
wszystkiego, co utracono. Większość wniosków rozpatrzono pozytywnie, jednak pozostały również
sprawy  nie  rozstrzygnięte  oraz  takie,  których  rozwiązanie  nie  spełniało  oczekiwań  strony
prawosławnej.  Odzyskane  dobra  zostaną  wykorzystane  dla  rozwoju  diecezji.  Na  przykład  w
budynkach dawnych koszar we Włodawie, przekazanych diecezji w zamian za inne nieruchomości,
powstanie  w  najbliższej  przyszłości  monaster  żeński,  zaś  w  okolicach  wsi  Jabłeczna  na  600
hektarach gruntów powstanie nowoczesne gospodarstwo rolne.   Akcja rewindykacyjna dotyczyła
również cmentarzy, których w wielu przypadkach prawa własności nie były formalnie uregulowane.
Wiele z cmentarzy, po wysiedleniu w latach 40-tych ludności prawosławnej, było pozbawionych
opieki i zdewastowanych. 
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Ogółem diecezja lubelsko-chełmska uzyskała formalne uznanie prawa własności do 270 cmentarzy
prawosławnych.  Pojawiło  się  jednak  kilka  spraw  spornych,  gdyż  do  dawnych  cmentarzy
prawosławnych  swe  pretensje  zgłosił  Kościół  Rzymskokatolicki,  tak  było  np.  w  przypadku
cmentarzy  w  Jabłecznej,  Dobratyczach,  Bublu,  Hrubieszowie,  Rakołupach.  Najgłośniejsza  była
sprawa cmentarza w Jabłecznej, którego tytuł własności w latach 80-tych uzyskał, niezgodnie z
prawem,  Kościół  Rzymskokatolicki.  Przez  długi  okres  trwał  spór,  rozstrzygnięty  na  korzyść
prawosławnych przez Najwyższy Sąd Administracyjny dopiero w roku 1995. Konflikt ten wpłynął
na wyraźne pogorszenie stosunków między oboma Kościołami i miał pewien rezonans za granicą. 

 W  miarę  swych  skromnych  możliwości  diecezja  prowadzi  również  działalność  wydawniczą.
Zainaugurowało ją wydanie w 1990 r. kilku książek liturgicznych. W 1993 r. z okazji 360 rocznicy
wyświęcenia cerkwi katedralnej w Lublinie opublikowano w językach polskim i ukraińskim, zarys
jej historii, zaś w latach 1993-1995 ukazały się trzy wydania folderu o monasterze św. Onufrego w
Jabłecznej.  W 1995  r.  wydaniem  pracy  wybitnego  prawosławnego  teologa  o.  J.  Meyendorffa
Małżeństwo w Prawosławiu zainaugurowano serię wydawniczą "Światło Przemienienia", która ma
prezentować  bogactwo  teologii  i  duchowości  chrześcijańskiego  Wschodu.  Ważną  pozycją  jest
również "Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia", red. K. i J. Leśniewskich, która jest
jakby kompendium wiedzy o Prawosławiu. Ukazało się również kilkanaście pocztówek i ikonek.
Podejmowano  również  próby  wydawania  periodyków:  w  1992  r.  ukazał  się  jeden  numer
"Wiadomości  Diecezji  Lubelsko-Chełmskiej",  Bractwo  Młodzieży  Prawosławnej  w  Lublinie
wydawało pisemko młodzieżowe "Orthodox" (1991-1992), zaś w 1995 r. parafia prawosławna w
Lublinie  wydała  kilka  numerów  trójjęzycznego  pisemka  parafialnego  również  pod  tytułem
"Orthodox" . Działalność wydawnicza prowadzona była dzięki dotacjom uzyskanym od instytucji
państwowych i samorządowych, jak i środkom własnym diecezji. Książki wydane w 1995 r. zostały
wydrukowane w Grecji  i  są  darem Greckiego Kościoła  Prawosławnego dla  Diecezji  Lubelsko-
Chełmskiej. Plany wydawnicze diecezji na lata następne przewidują kilka kolejnych publikacji.

 Od kilkunastu lat diecezja organizuje Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu. 
Niezwykle ważnym wydarzeniem w dziejach diecezji była kanonizacja Męczenników 
Chełmskich i Podlaskich w 2003r., do grona świętych zaliczono wówczas osiem osób, które 
poniosły męczeńską śmierć w okresie drugiej wojny światowej. 

 Diecezja posiada własną stronę internetową, swe stron ma również kilka parafii oraz BMP 
Diecezji Lubelsko - Chełmskiej. Diecezja podejmuje różnorodne działania z wykorzystaniem 
środków Unii Europejskiej.

http://www.lublin.cerkiew.pl/page.php?id=151

dekanat lubelski
dziekan:ks. mitrat Andrzej Łoś
ul. Ruska 1520-126 Lublint   el. (81) 747-74-38  e-mail: andrzej_los@wp.pl
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Wnętrze  cerkwii.
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      BIAŁYSTOK PRAWOSŁAWIE NIEDZIELA PALMOWA 
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                             Grupa starowierców z okolic Niżnego Nowogrodu  rok 1890. 

W  XVII w.  patriarcha  Nikon  przeprowadził  reformę  wiary  w Rosji.  Chodziło  mu  o zbliżenie
prawosławia rosyjskiego do obrządku greckiego,  bo Grecja  była  (i pozostaje)  ważnym centrum
prawosławnym. Reforma napotkała silny opór. Buntowników przezwano starowierami, obrońcami
prawosławia przed zmianami,  choć należałoby raczej nazwać ich staroobrzędowcami.  W 1666 r.
oficjalna Cerkiew ogłosiła ich schizmatykami (po rosyjsku schizma to  raskoł, rozłam). To słowo
odnajdujemy w nazwisku Raskolnikowa, bohatera „Zbrodni i kary” Dostojewskiego, postaci pełnej
sprzeczności.

Staroobrzędowcy (starowiercy lub  starowierzy)  pozostali  przy  obrzędach,  ikonach  i księgach
liturgicznych niepoprawionych. Odrzucili również próby uzachodnienia Rosji,  w tym Cerkwi, za
panowania Piotra I. Reformy tego cara uważali za dzieło Antychrysta i herezję. Niektórzy na znak
protestu popełniali samobójstwa. 
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Asceza w epoce hipermarketów. Rozpoczynają się dni kultury 

prawosławnej.
Autor: miarecki. Poznań, 15 Października 2012 

To już siódme Poznańskie Dni Kultury Prawosławnej organizowane przez Barak Kultury.
Choć tematyka spotkań nie zawsze jest łatwa corocznie impreza przyciąga sporą grupę osób
zainteresowanych rozwojem duchowym.

W czasie kiedy „wszystko wolno” asceza wydaje się być pojęciem niezrozumiałym. Wyrzeczenia?
Dążenie do doskonałości duchowej? Po co…? A jednak „ludzie przychodzą do pustelni. Niosą ból
duszy”  –  mówi  mnich  Gabriel  Giba  –  jeden  z  tegorocznych  gości  Poznańskich  Dni  Kultury
Prawosławnej.

Czy  zatem  można  być  ascetą  w  „epoce  hipermarketów”?  Czy  asceza  nie  jest  „szkodliwa  dla
zdrowia”? Refleksjom nad powyższymi pytaniami sprzyjać będą różnorodne wydarzenia festiwalu:
spotkania, koncerty, warsztaty, liturgia.

W pierwszy dzień festiwalu na wystawie fotografii zatytułowanej „Monastycyzm” zaprezentowane
zostaną różne oblicza klasztorów i ich codzienność: praca, modlitwa mnichów oraz celebracja dni
świątecznych. Ekspozycja obejmująca zdjęcia z kilkudziesięciu państw świata została zebrana przez
pasjonatów  kultury  prawosławnej  –  grupę  OrthPhoto.  Następnie  uczestnicy  będą  mieli  rzadką
okazję  spotkać  się  z  ojcem  Gabrielem  Gibą,  prawosławnym  mnichem,  archimandrytą,  byłym
zwierzchnikiem monasteru Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu. Ojciec Gabriel opowie o swoim
doświadczeniu związanym z życiem w jedynej pustelni prawosławnej w Polsce.

Następnego dnia Bartłomiej Brzeziński opowie o powstaniu i roli hezychazmu w krajach, w których
występuje  prawosławie  oraz  o  tym  czy  hezychazm  można  nazwać  „chrześcijańską  jogą”.  Po
spotkaniu odbędzie się projekcja filmu „Gdzie jest Sonia?”(2012) – prezentowanym we współpracy
z festiwalem TRANZYT. Dokument Radki Franczak zdobył międzynarodową nagrodę na festiwalu
„Visions du Réel” w Szwajcarii. Film otwiera przed widzami świat prawosławnego klasztoru, w
którym mimo surowości reguł można stworzyć świat pełen życia, piękna i artystycznej ekspresji. Po
pokazie reżyserka opowie m.in. o zafascynowaniu Wschodem w swojej pracy artystycznej.

Ostatni dzień festiwalu rozpocznie nabożeństwo w cerkwi odprawione z udziałem członków Chóru
Prawosławnej  Katedry  pw.  św.  Mikołaja  z  Białegostoku  „Aksion”  pod  dyr.  Aleksandra
Łysynkiewicza,  gdzie  wykonana zostanie  współczesna kompozycja „Liturgia  mira”,  która łączy
tradycje Wschodu z Zachodem.Ponadto chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach pisania ikon
prowadzonych przez Jana Grigoruka – ikonografa, nauczyciela, przewodnika w Muzeum Ikon w
Supraślu.  W tym roku tematem przewodnim będzie  postać  mnicha  i  związana  z  tym tematem
symbolika.VII  Dni  Kultury Prawosławnej  zakończą się  energetycznym występem młodzieżowej
grupy folkowej „Żemerwa” z Bielska Podlaskiego, nagrodzonej honorowym dyplomem UNESCO.
Zespół wykonuje unikatowe pieśni w języku starobiałoruskim i starocerkiewnym.
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Saloniki, Grecja - 16 marca: Grecki Kościół Prawosławny wnętrze, święty Demetrios w Salonikach 
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