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– W  OCZEKIWANIU 
NA  DZIECKO...

Ten święty czas oczekiwania, rodzice-
chrześcijanie przeżywają szczególnie. Oni 
wiedzą, że do rodzenia i pomnażania swego 
gatunku dąży każda istota. Ludzie miłujący 
Boga, Który pobłogosławił i ich miłość rozu-
mieją, że gdy ich dziecko przyjdzie na świat 
i krzykiem ogłosi swą obecność, dla nich 
rozpocznie się święte staranie, by podzię-
kować Bogu za dar rodzicielstwa a dziecku 
pomóc narodzić się z wody i Ducha. Tym na-
rodzeniem dla Boga jest Sakrament Chrztu. 
Zbawiciel w rozmowie z Nikodemem (patrz 
Ewangelia w/g Jana rozdz. 3 wiersze 3 – 5) 
powiedział: „...jeżeli ktoś nie narodzi się 
powtórnie nie może ujrzeć królestwa Boże-
go” - gdy Nikodem nie mógł tego zrozumieć 
- dopowiedział: „ ...jeśli się ktoś nie narodzi 
z wody i Ducha, nie może wejść do królestwa 
Bożego.” A więc Chrzest święty to nie oby-
czaj, nie obrządek a przygotowanie do życia 
wiecznego! - Tak jak narodziny z łona mat-
ki sprawiają, że dziecko zaczyna samodziel-
nie oddychać, przyjmować pokarm, oglądać 
świat, rozpoznawać głosy bliskich – tak na-
rodziny z wody i Ducha sprawiają, że dziecko 
zaczyna samodzielne życie duchowe – uczy 
się oddychać łaską Niebios, widzieć duszą po-
dobnie jak oczami, słyszeć głos Anioła Stróża, 
mówić do Boga „Ojcze”. (Jeżeli teraz umiemy 

rejestrować ważne momenty z życia naszych 
pociech, może kiedyś dane nam będzie zoba-
czyć dokonane przez aniołów „nagranie” nas 
samych w dzieciństwie oraz to ... co zostało 
z naszej dziecięcej świętości!). Wróćmy do 
szczęśliwej rodziny. – Bywa że jeszcze przed 
narodzeniem dziecka wybierają jemu (jej) 
imię i chrzestnych. Bardzo często wybierają 
sobie problem albo nawet dwa! 

– Pierwszy – to „modne” imię – modne, 
bo tak dziecko nazwali sąsiedzi, bo to ład-
nie brzmi, bo nie będzie razić. Pełen męskiej 
dumy tata rejestruje dziecko w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego a gdy przychodzi do kancelarii 
Parafii ustalić datę Chrztu w cerkwi, okazuje 
się, że takiego imienia nie ma w naszym ka-
lendarzu. Zaczyna się krzyk, że Prawosławie 
nie nadąża za czasem, jest konserwatywne, 
nie uznaje woli rodziców itd. Zraniona duma 
młodego człowieka nie przyjmuje do wiado-
mości, że wybrał imię „świętego” który był 
przeciwnikiem Cerkwi albo nie był nawet 
chrześcijaninem. Jeżeli wybrane imię ma 
swój odnośnik w innych wyznaniach ale jest 
obce naszej tradycji, komu rodzice chcą się 
podobać: Bogu czy sąsiadom? Zdarzają się 
sytuacje tragikomiczne, gdy dziadkowie nie 
potrafią wymówić imienia wnuczęcia i nadra-
biając miną opowiadają o „uczoności” środo-
wiska swoich dzieci. Najsmutniejsze jest to, 
że już na starcie rodzice „ubezpieczając” swe 

Bracia i Siostry! W tym numerze Gazetki chcę odstąpić od refleksji na temat nie-
dzieli lub święta a miejsce poświęcić na rozmowę o ważnych sprawach dla każdej  
Rodziny. Ten numer poświęcam sprawie wyboru chrzestnych oraz imienia dziecku. 



dziecko przed możliwą nietolerancją, niejako 
kodują w nim wstyd przed swoim wyznaniem, 
pochodzeniem, narodowością. Nie bierzmy 
z nich przykładu.

Drugi obowiązek – to wybór rodziców 
chrzestnych. Mówią o tym w kancelarii: 
„Zdecydowaliśmy, że do chrztu trzymać będą, 
przyjaciółka, kolega, brat koleżanki..” Gdyby 
chodziło tylko o „trzymanie”, to już dawno wy-
myślono by stolik z poduszeczkami a wszyscy 
byliby świadkami, czy w czasie chrztu dziec-
ku było wygodnie. A chodzi o RODZICÓW 
CHRZESTNYCH !!! - Rodziców, którzy 
w dramatycznej dla dziecka sytuacji staną się 
mu matką i ojcem! Czy nadal uważacie że jest 
to tylko zaszczytna funkcja na dzień chrztu 
a później - sponsora okolicznościowych pre-
zentów? Chrzestni RODZICE w czasie udzie-
lania Sakramentu Chrztu składają przed Bo-
giem przysięgę w imieniu dziecka! Dziecko, 
choć duszą jest bliżej Boga, samo nie potrafi 
wypowiedzieć wyznania swej wiary. To RO-
DZICE Chrzestni najpierw w imieniu dziec-
ka trzykrotnie wyrzekają się – „szatana, sług 
jego, służenia jemu i pychy jego.” Po trzykrot-
nym „wyrzekam się” – ponownie batiuszka 
pyta się trzy razy „czy wyrzekłe(a)ś się szata-
na” by uzyskać odpowiedź w formie dokona-
nej „wyrzekła(a)m się” Dopiero wtedy prosi 
kumów by okazali pogardę złu: „Dmuchnij 
(to znaczy: swoim tchnieniem chrześcijanina 
tchnij na to dziecko) i „spluń przed siebie” – 
To trzykrotnym gestem wyrażona modlitwa 
RODZICÓW Chrzestnych, aby ich chrzest-
ne dziecko dorastając potrafiło rozpoznać zło 
i okazać mu pogardę, niezależnie od tego co 
powiedzą koledzy, środowisko. Okazać po-
gardę złu by wybrać współpracę z Bogiem. 
– Po trzykrotnym splunięciu chrzestni odwra-
cają się w stronę stołu z Ewangelią i Krzyżem 
i trzykrotnie odpowiadają na pytanie: „Czy 
łączysz się z Chrystusem”? „Łączę się” odpo-
wiadają trzykrotnie. Podkreślam trzykrotność 
wypowiadanych pytań i odpowiedzi. W cza-
sach Chrystusa wypowiedzenie trzy razy: 
„nie” lub „tak” było równoznaczne dzisiejszej 
wielosłownej przysiędze.

Jeżeli zrozumieliście świętość, tej nie naj-
ważniejszej w czasie udzielania Sakramentu 
chwili, to oczywistym będzie dla was to, że 
tej przysięgi nie powinien składać człowiek 
niewierzący. On co najwyżej później będzie 
śmiał się z Tainstwa i bluźnił przeciwko Bogu! 
Czy pomyśleliście, jak może się czuć w tym 
momencie człowiek z innego wyznania? Jak 
poczulibyście się wy, gdy nie rozumiejąc isto-
ty czynności, przy wypowiadaniu modlitw 
w nieznanym języku, raptem usłyszeli, że na-
kazują wam mówić: „wyrzekam się” „wyrze-
kłem się”?! Czy wiedząc, że jest to przysięga, 
chętnie byście ją wypowiadali? 

Zamiast więc mówić, że Cerkiew czegoś 
zabrania, zrozumcie fakt, że Cerkiew broni 
zarówno godności waszych nie-prawosław-
nych kuzynów czy przyjaciół, jak i świętości 
Tainstwa Chrztu waszego dziecka czy wnuka! 
W moim długoletnim posługiwaniu takie sy-
tuacje miały miejsce i musiałem długo tłuma-
czyć osobom nie-prawosławnym, że pytania 
dotyczyły wyznania wiary dziecka a nie ich! 
Podobnie bywa w czasie ślubu, gdy nie-pra-
wosławni posądzają nas, duchownych o pod-
stępne udzielanie „komunii” w czasie, gdy 
podajemy narzeczonym błogosławione wino 
na pamiątkę cudu w Kanie Galilejskiej!

Celem zapobieżenia posądzeniom o nie-
zawinione rzeczy w czasie Tainstwa Kresz-
czenija, Cerkiew nakazuje, by na Rodziców 
Chrzestnych wybierać z rozwagą. Powinny 
to być osoby o nieposzlakowanej opinii, wie-
rzące i praktykujące. To dlatego prosimy o za-
świadczenie, że Pokajanijem i Priczastijem 
uświęcił siebie, by móc godnie wypowiadać 
przysięgę za dziecko w czasie chrztu. - Złego 
człowieka sama przynależność wyznaniowa 
nie wybiela! W przypadku małżeństw miesza-
nych wyznaniowo, gdy strona nie-prawosław-
na życzy aby jedno z chrzestnych było z jego 
rodziny - koniecznym jest aby przy chrzcie 
dziewczynki Matka Chrzestna była wyzna-
nia prawosławnego, dla chłopca zaś – Oj-
ciec Chrzestny. Prosimy was o zrozumienie 
i pomoc w tworzeniu godnych warunków 
do zachowania świętości Tainstwa.  (c.d.n)



W NASZEJ PARAFII
 W dniu święta Pokrowa Matki Bożej Li-
turgię, pod nieobecność w kraju J.E. Arcybi-
skupa Jakuba, Liturgię w naszej cerkwi spra-
wować będzie Jego Ekscelencja Najprzewie-
lebniejszy GRZEGORZ Biskup Supraski. Nie 
przypadkowo Cerkiew parafialne święto uwa-
ża za DRUGĄ PASCHĘ – Patroni świątyni 
wypowiadają tego dnia szczególną modlitwę 
za ofiarodawców dzięki którym ta świątynia 
powstała oraz za tych, którzy w tej cerkwi 
modlitwą Priczastijem uświęcają świątynię 
swego ciała.
 14 października to również Dzień Nauczy-
ciela – W naszej Parafii to szczególne po-
dwójne wyzwanie dla rodziców i młodzieży. 
Pierwsza to wesprzeć modlitwą nauczycieli, 
którzy ofiarowują dzieciom swe zdolności, 
zdrowie i czas – by mogli czynić to z radością 
i satysfakcją. Druga - dla młodzieży – przyjść 
tego dnia nie do szkoły - a do cerkwi na nie-
powtarzalną lekcję modlitwy za rodziców, 
nauczycieli a przede wszystkim – za siebie – 
prosić Matkę Bożą o opiekę (pokrow), by nie 
zgubić pieczęci Ducha Świętego, by potrafić 
rozwijać zdolności, którymi obdarzył ich Bóg 
w czasie Chrztu. By nikt nie sprzeniewierzył 
się Matce Cerkwi, a tego co święte nie zastąpił 
wydmuszką, którą łatwo zdusić. 
 Zbliża się koniec sezonu budowlanego 
a u nas ciągle trwają prace. – Studzienki od-

prowadzające wodę deszczową wskazują ile 
jeszcze trzeba nawieźć ziemi i żwiru by uło-
żyć na nich bruk z kostek granitowych (koszt 
materiału taki sam jak polbruku ale kamień 
nie nasiąka wodą). Tam ułożą również kable 
do podświetlenia cerkwi, ocieplenia nad tu-
nelem i łącznikiem, dostosują schody, usypią 
skarpy. To od waszych ofiar kochani zależy ile 
z tych zamierzonych, koniecznych prac zdą-
żymy wykonać w tym roku.
 Od ofiar setek ludzi zależy, kiedy i gdzie 
postawimy zamówione i wykonane dzwo-
ny. Wiele wskazuje na to, że nawet rysunki 
konstrukcji dzwonnicy potrwają jeszcze ja-
kiś czas. Te, rysunki, które już są wskazują, 
że koszt jej budowy będzie wysoki jak ona 
sama.
 Dziękujemy Bogu za Ofiarodawców na 
dzwony i dziękujemy Ofiarodawcom za żer-
twy. Im i sobie życzymy by jak najszybciej 
serca dzwonów obwieszczały o radości zakoń-
czenia kolejnych etapów budowy. Wierzymy, 
że uderzenia serc dzwonów pobudzą do mo-
dlitwy serca owinięte kokonami zabiegania, 
zapracowania, trosk, kłopotów. Szamoczą się 
z problemami i sami nie potrafią wyplątać się 
z nich. Może właśnie glos dzwonów podpo-
wie: „Tu jest miejsce, gdzie serce zaczyna bić 
Bogu a On wszelkie troski potrafi w radość 
przemienić!”

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
(od 11 pażdziernika – do 20 grudnia)

11.10. – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do Najśw. Bogurodzicy 
13.10 – Wt. – 1700 – Wsienoszcznaja Pokrowa Preswiatoj Bogorodicy 
14.10 – Śr. – 830 – Wodoswiatnyj Molebien;  – 930 – powitanie J.E. Ks. Biskupa,   

–  1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist Pokrowa Najśw. Bogurodzicy
15.10. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców
17.10. – S. – 800 – Liturgia;  – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
18.10 – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do ap. Tomasza
21.10 – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
22.10 – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jana Kormianskaho 
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24.10. – S. – 800 – Liturgia;  – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
25.10 – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do Iwierskoj Ikony Marki Bożej
28.10 – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
29.10 – Cz. – 1700 – Akafist do św. wmcz. Pantieleimona
31.10. – S. – 800 – Liturgia;  – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
01.11. – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist za zmarłych
04.11 – Śr. – 1700 – Akafist przed Kazańską Ikoną Matki Bożej
05.11. – Cz. – 1700 – Akafist przed Ikoną Wsiech Skorbiaszczich Radosti
06.11. – Pt. – 800 – Liturgia i Molebien przed Ikoną Wsiech Skorbiaszczich
07.11 – S. – Dimitrijewskaja Roditielskaja Subbota:  – 800 – Liturgia i Panichida,  

– 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
08.11. – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do św. wlkm. Dymitra z Salonik
11.11. – Śr. – 1700 – Akafist do św. Iowa Poczajewskoho
12.11. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców
14.11. – S. – 800 – Liturgia;  – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
15.11. – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do św. lekarzy Kosmy i Damiana
18.11. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
19.11. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców
20.11. – 1700 – Wsienoszcznaja święta Michała Archanioła
21.11. – 900  – Liturgia;  – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
22.11 – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do św. Archanioła Michała
25.11. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych 
26.11. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jana Złotoustego 
28.11. – S. – 800 – Liturgia Początek Filipowego postu;  – 1700 – Wsienoszcznaja
29.11 – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do Matki Bożej
02.12. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych 
03.12. – Cz. – 1700 – Wsienoszcznaja Wwiedienija wo chram Diewy Marii 
04.12. – Pt. – 900 – Liturgia Wwiedienija wo chram.
05.12. – S. – 800 – Liturgia;  – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli.
06.12. – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do Matki Bożej
08.12. – Wt – 800 – Liturgia Oddanija Wwiedienija wo chram.
09.12. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych 
10.12. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców
12.12. – S. – 800 – Liturgia;  – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
13.12. – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do św. ap. Andrzeja
16.12. – Śr. – 1700 – Akafist do św. wlkm Barbary 
17.12. – Cz. – 800 – Liturgia i molebien do św. wlkm Barbary 
18.12. – Pt. – Wsienoszcznaja w Soborze św. Mikołaja
19.12. – S. – 800 – Liturgia i molebien do św. Mikołaja;  – 1700 – Wsienoszcznaja 
20.12. – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do św. Mikołaja


