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Kolejne relikwie w naszej cerkwi!
W dniu 22 sierpnia w niedzielę po św. Liturgii i molebnie w górnej
cerkwi podeszło do mnie dwoje młodych ludzi — nasza Parafianka i
mieszkaniec Kijowa, który mieszka już w Białymstoku. —
Onieśmieleni i wzruszeni mówili, że chcą przekazać dar dla naszej
cerkwi — ikonę św. Zofii z Klisury (swiatoj Sofii Klisurskoj). Pierwszy
raz słyszałem o świętej XX wieku, czczonej w Grecji, znanej w Rosji i
Ukrainie. Młody człowiek opowiadał, że przez prawie pięć lat
pracował i mieszkał w klasztorze Zwiastowania NMP w Kijowie,
gdzie była ikona św. Zofii z cząstką relikwii.
Gdy przyjechał do Białegostoku i wszedł do naszej górnej
cerkwi, pośród wielu ikon zauważył postać św. Zofii — zdumiony
zadawał pytania: dlaczego ona i dlaczego tu? Telefonicznie
porozumiewał się z Archimandrytą Warłaamem z Kijowa, prosząc o
wyjaśnienie i pomoc w wyjściu z duchowego wstrząsu, który
przeżył. Archimandryta pytał pod jakim wezwaniem jest ta cerkiew,
gdzie było widzenie. Gdy usłyszał, że jest to cerkiew pod
wezwaniem św. wielkiego męczennika Jerzego, powiedział: „A nie
czytałeś w „Żitii” o tym, jak zjawiali się w jej życiu i w kielii podczas
choroby: Bogurodzica, Archanioł Gabriel i św. Jerzy? Ona chce być
w jego cerkwi”. Młody człowiek znalazł sponsorów, u
Archimandryty wyprosił cząstkę relikwii, a ojca błagał, by przewiózł
Tę ikonę przez granicę do Białegostoku. A on już dostarczył ją do

naszej cerkwi. W niedzielę wieczorem zmieniliśmy plany i
odsłużyliśmy pierwszy Akafist przed nową ikoną (tekst Akafista też
nam ofiarowano!). Zanim wydrukujemy Akafist i żywot świętej —
garść informacji o świętej:
— Urodzona w 1886 roku, w północnej części Turcji w staro
chrześcijańskiej diecezji Trapezunt. W 1907 r. mając 21 lat Zofia
wyszła za mąż za Jordana Chotikuridi. Marzyli o potomstwie i trzy
lata później, w 1910 r. urodził im się synek. Gdy ich jedynak miał dwa
latka, wydarzyła się tragedia — pozostawiony na chwilę sam, został
rozszarpany przez stado świń. W 1914 r. jej męża Jordana, wraz z
innymi chrześcijanami w wieku od 18 do 50 lat zabrali do obozu
koncentracyjnego. Zginął jak inni męczennicy. Zofia nie mając w
pobliżu klasztoru i nie znając klasztornego życia sama ułożyła sobie
życie na wzór podwiżnicy.
Młoda wdowa swój żal łagodziła modlitwą i postem. U Marii,
Najświętszej Bogurodzicy szukała pomocy i wskazówek na ratunek
prześladowanym. W czasie tych prześladowań chrześcijan w Turcji,
wdowie objawił się św. Jerzy ostrzegając o pacyfikacji wsi, gdzie żyli
starcy, kobiety i dzieci. Zdążyli się ukryć i zaczęli przygotowywać się
do bieżeństwa — ucieczki z Turcji. Zofia już wtedy swą modlitwą,
skromnością i pokorą zadziwiała i stawała się autorytetem godnym
zaufania i naśladowania. — Gdy płynęli wraz z innymi do Grecji,
statek kilkakrotnie zaczynał tonąć. Pasażerowie mówili później, że
uratowały ich ciche modlitwy Zofii. Gdy już dotarli do Grecji, sama
Bogurodzica objawiła się Zofii mówiąc: „Przychodź do Mego
domu”. Gdy Zofia zapytała: „A gdzie Twój dom?” - usłyszała „Ja
mieszkam w Klisuri” — Zofia wstąpiła do klasztoru mając 44 lata i
tyleż czasu w klasztorze spędziła. Będąc piękną kobietą, zaczęła
swą twarz smarować sadzą lub węglem, ubierać się w łachmany. To
dlatego ikonopiscy przedstawiają jej twarz taką jak ona chciała, a
nie tak piękną jak widzial i dał jej Bóg. Zofia najchętniej przebywała
w chłodnej klasztornej piwniczce. Jeżeli już przenosiła się do celi, to

pod słomą i suchymi liśćmi, które ścieliła zamiast siennika,
układała... ostre kamienie. Post i modlitwa były jej codziennością.
Pokora i skromność zadziwiały wszystkich. Nikogo nie obraziła,
wszystkim chciała pomóc. Wszystkim okazywała życzliwość.
Ofiarowane jej ubrania, przedmioty i pieniądze oddawała
potrzebującym. Za pokorę i skromność otrzymała od Boga dar
przewidywania. Sobie nic nie gotowała, pielgrzymów zaś
przyjmowała kawą, każdemu znalazła dobre słowo, a nade
wszystko radę. Często mawiała: „Oni przychodzą do Bogurodzicy
czarnymi a wychodzą wybieleni”. Najwięcej uwagi poświęcała
niezamężnym kobietom, które zbłądziły w życiu. Zbierała je wokół
siebie i pouczała lepiej niż rodzona matka. Oddając im to, co
otrzymała w ofierze od innych, niejako wyposażała ich na nowe
życie, mówiąc: „Bogurodzica was nie zgubi”. Jej modlitwa
pomagała założyć nowe rodziny oraz godzić i łączyć zwaśnione, a
bezdzietnym małżeństwom pomagała wymodlić dar rodzicielstwa.
Gdy ciężko zachorowała, dostąpiła łaski widzenia Najświętszej
Bogurodzicy, Archanioła Gabriela i św. Jerzego Zwycięzcy, po czym
cudownie wyzdrowiała. Pod koniec życia zakonnica klasztoru
Bogurodzicy w Klisuri złożyła śluby wielkiej schimy i otrzymała imię
Maria. Tak dożyła roku 1974 — Umarła ... 06 maja mając 88 lat,
otoczona aurą świętości. Kanonizowana w 1982 roku, a 6 lipca 2012
zaliczona w poczet świętych przez Cerkiew Rosyjską. Do nas wieść
o świętej dotarła w 2021 r.
o. Grzegorz
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Harmonogram
03.11. ŚR. • 800 Liturgia • 1700 Akatyst do męczenników Wileńskich
04.11. CZ. • 1700 Akatyst przed Kazańską Ikoną Matki Bożej
05.11. PT. • Św. apostoła Jakuba, Brata Pańskiego
• 800 Boska Liturgia • 1700 Utrenia
06.11. SO. • Sobota św. Dymitra (wspomnienie zmarłych)
• 800 Liturgia i panichida • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
07.11. ND. • 800 i 1000 Boskie Liturgie • 1700 Akatyst do św. Dymitra
08.11. PO. • Św. wielkiego męczennika Dymitra Sołuńskiego
• 800 Boska Liturgia
10.11. ŚR. • Św. Hioba Poczajowskiego • 800 Boska Liturgia
• 1700 Akatyst do św. Hioba Poczajowskiego
11.11. CZ. • 1700 Akatyst do św. wielkomęczennika Jerzego
12.11. PT. • 800 Boska Liturgia
13.11. SO. • 800 Boska Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
14.11. ND. • 800 i 1000 Boskie Liturgie
• 1700 Akatyst do św. Kosmy i Damiana
17.11. ŚR. • 800 Liturgia • 1700 Akatyst do męczenników Wileńskich
18.11. CZ. • 1700 Akatyst do św. wielkomęczennika Jerzego
19.11. PT. • 800 Boska Liturgia
20.11. SO. • 800 Boska Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
21.11. ND. • Sobór Archanioła Michała • 800 i 1000 Boskie Liturgie
• 1700 Akatyst
24.11. ŚR. • 800 Boska Liturgia • 1700 Akatyst przed Ikoną Matki
Bożej „Skoroposłusznica”
25.11. CZ. • 1700 Akatyst do Trzech Hierarchów
26.11. PT. • Św. Jana Złotoustego • 800 Boska Liturgia
27.11. SO. • Św. Apostoła Filipa • 800 Boska Liturgia
• 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
28.11. ND.

