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Drodzy Czytelnicy!

Z wielką przyjemnością po raz kolejny oddajemy wWasze ręce nowy numer
bractwowego kwartalnika „Neos”.

Znajdujemy się teraz w okresie Wielkiego Postu – duchowej wiosny w życiu
każdego prawosławnego człowieka. Jest to czas wyciszenia i szczególnej
modlitwy, który przygotowuje nas do Święta Świąt – Paschy Chrystusowej.
Życzymy Wam na ten wyjątkowy czas wiele sił duchowych i wytrwałości.

Zachęcamy Was do przeczytania ciekawych artykułów, wywiadów, które
czekają na kolejnych stronach „Neosa”. Nie zabraknie również niezmiennych
działów naszego kwartalnika: smaczne przepisy, informacje z działalności
bractw oraz rubryki dla dzieci.

Życzymy przyjemnej lektury!
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Dawid Szejbut

Okres postu przed Narodzinami Chrystusa, jak i Świętem Świąt – Paschą
zawsze kojarzy mi się z gowieniami młodzieżowymi w monasterze, które
kończyły się przyjęciem sakramentu Eucharystii. Tak naprawdę to cały rok
oczekiwało się na ten wyjątkowy jeden jedyny weekend. Gdy przyjeżdżało się
w piątkowy wieczór do monasteru, wchodziło do świątyni, gdzie panował
półmrok, czuć było zapach „cerkwi”. Wszystkie zmysły były zaangażowane.
Wzrok w panującym półmroku dostrzegał wizerunki świętych na ikonach, słuch
delektował się anielskim brzemieniem wypowiadanych modlitw, mięśnie były
zaangażowane w robienie pokłonów. Po zakończeniu wieczornego nabożeństwa
przechodziliśmy do stołówki monasterkiej, w której panuje niespotykany
minimalizm połączony z przepysznym smakiem. Podczas gowienii młody
człowiek poznawał tych „tajemniczych” mnichów, dowiadywał się, iż można do
nich zwyczajnie się odezwać. Osobom, które nigdy nie były w monasterze, często
wydaje się, że mnisi to są ludzie, do których lepiej się nie odzywać, bo pochłonięci
są modlitwą. Dzięki uczestnictwu w gowieniach przekonałem się na własnej
skórze, że mnisi to osoby, które tkwią w modlitwie nawet podczas rozmowy
z drugim człowiekiem. Każde spotkanie z mnichem i możliwość rozmowy bardzo
mocno wpływa na duszę młodego człowieka.

ks. Piotr Hanczaruk

Pobyt na Gowieniach w Sakach umożliwił mi duchowe wyciszenie. Podczas
spotkań z duchownymi, wzbogaciłam wiedzę na temat swojej religii. Praca
w grupach, która była zorganizowana na terenie monasteru pozwoliła
na wspólną integrację.

Patrycja

Byłem w Sakach już niejednokrotnie, ale na bractwowych Gowieniach pierwszy
raz. W trakcie pobytu poznałem życie monastyczne „od kuchni”. Dzięki modlitwie
i pracy na rzecz monasteru poczułem duchowy spokój.

Nektariusz

ENIJACHO GOW



Kierunek Lublin! - ŚDMP 2020 - „Akcja Autobus Diecezjalny”

W grudniu odbyło się Walne
Zgromadzenie Bractwa Młodzieży
Prawosławnej w Polsce. Miało ono
charakter sprawozdawczo-wyborczy,
gdyż w tym roku, do Zarządu Centralnego
weszły dwie nowe osoby: Małgorzata
Grygoruk oraz Paweł Żak. Walne
Zgromadzenie rozpoczęło się Św. Liturgią
celebrowaną przez Arcypasterzy PAKP
w Monasterze pw. Zwiastowania
Przenajświętszej BogurodzicywSupraślu.
Następnie w Akademii Supraskiej odbyły
się obrady, podczas których każda
z diecezji oraz Zarząd Centralny
przedstawili sprawozdania z działalności
w minionym roku. Tegoroczne Walne
Zgromadzenie przyznało również ordery
Honorowego Członka Bractwa
Młodzieży Prawosławnej w Polsce,
Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu

Ablowi Arcybiskupowi Lubelskiemu
i Chełmskiemu oraz byłemu
Przewodniczącemu BMP w Polsce –
AleksandrowiWasylukowi.
W dniach od 14 do 16 lutego bieżącego

roku odbyły się obchody Światowego
DniaMłodzieży PrawosławnejwLublinie.
Nasza diecezja zebrała się w grupie ponad
siedemdziesięciu osób, by wspólnie
z Bratczykami z całej Polski celebrować
ten wspaniały dzień. W piątkowy wieczór
zorganizowana została Wielka Integracja,
podczas której nasi Bratczycy
przygrywali na instrumentach
muzycznych.DawidTichoniuk oraz Jacek
Drużba zostali mistrzami akordeonów
klawiszowych a Andrzej Babulewicz oraz
Łukasz Gromotowicz porwali do rąk
gitary! ŚDMP 2020 na długo pozostanie
w naszej pamięci!

Z ŻYCIA DIECEZJI
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Bractwo w Narwi było współ-
organizatorem wycieczki z naszej
parafii do klasztoru w Wojnowie.

Wgrudniubraliśmyudziałwturniejupiłki
nożnej, organizowanym przez Bractwo
Młodzieży Prawosławnej parafii

NAREW
Halowy Turniej w Piłkę Nożną Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku.

Bractwo Młodzieży Prawosławnej
działające przy soborze Św. Trójcy
od 8 do 9 lutego br. niosło wspaniałą
nowinę kolędując w obrębie swojej
parafii. Ludzie z chęcią przyjmowali
młodych kolędników, częstując ich
smacznymi, domowymi wypiekami.
W dniach od 29 do 31 stycznia

z błogosławieństwa Jego Eminencji
Metropolity Warszawskiego i Całej
Polski Sawy odbyła się autokarowa
pielgrzymka Bractwa Młodzieży
Prawosławnej w Hajnówce do Świętej
Ławry Poczajowskiej oraz Lwowa
na Ukrainie. Duchową opiekę
nad pielgrzymami sprawowali
ks. Krzysztof Kuderski oraz ks. Piotr
Kamieński.
W Poczajowie podeszliśmy do

świętości Ławry: stopki Matki Bożej,
Cudotwórczej Ikony Bogurodzicy,
relikwii Śww. Hioba i Amfiłochiusza.
Wzięliśmy też udział w wieczornym
nabożeństwie, które sprawowane było
w Cerkwi p.w. Świętej Trójcy.

Następnego dnia odwiedziliśmy Skit
w Onyszkowcach, gdzie znajduje
się istocznik św. Anny. W godzinach
popołudniowych pojechaliśmy
na cmentarz, na którym pochowani
są mnisi z Ławry Poczajowskiej
oraz pokłoniliśmy się świętościom
znajdującym się w Skicie Świętego
Ducha. Po skicie oprowadził nas
hierodiakon Wikientĳ. Zaprowadził nas
także do duchownika Skitu ojca
Nazarĳa, który opowiedział naszej
młodzieży o historii skitu oraz
znaczeniu wiary w naszym życiu.
Po wieczornym nabożeństwie w skicie

spotkaliśmy się z ks. Jerzym
Prokopczukiem, który jest wykładowcą
katechizmu w Prawosławnej Szkole
Dyrygentów w Krzemieńcu. Ks. Jerzy
umożliwił nam spotkanie z uczniami
swojej szkoły. Ukraińska młodzież
przyjęła nas z wielką radością
oraz zadawała pytania dotyczące
prawosławia w Polsce. Nie brakowało
wspólnego śpiewania pieśni oraz kolęd.

Młodzież z Hajnówki podczas pielgrzymki na Ukraine.

HAJNÓWKA
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Św. Ducha, w którym zajęliśmy drugie
miejsce. Uczestniczyliśmy w Walnym
Zgromadzeniu Bractwa Młodzieży
Prawosławnej w Supraślu.

W styczniu braliśmy udział
w rekolekcjach oraz zdobiliśmy
cerkiew na święto Narodzenia
Jezusa Chrystusa.
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W okresie przedświątecznym nasze
Bractwo zorganizowało warsztaty
robienia kartek i ozdób świątecznych.
Dnia 23 grudnia odwiedziliśmy Dom

Opieki na Grabarce oraz ZPO
w Siemiatyczach, którym przekazaliśmy
ozdoby wykonane przez dzieci wraz
z pozdrowieniami z okazji zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia.

Dziewiętnastego stycznia odbyło się
spotkanie bractwa, podczas którego
został wybrany nowy zarząd.
W spotkaniu wziął udział także Biskup
Siemiatycki Warsonofiusz wraz
z duchowieństwem. Nowy zarząd zebrał
się po raz pierwszy 25 stycznia w celu
omówienia nowych inicjatyw oraz
ustalenia kalendarium na rok 2020.

Skład nowego zarządu przedstawia się następująco:
• Natalia Szumarska – przewodnicząca
• Angelika Boruc – wiceprzewodnicząca
• Agata Bajena – skarbnik

SIEMIATYCZE
Spotkanie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Siemiatyczach.

Jedną z inicjatyw naszego bractwa jest
podtrzymywanie tradycji kolędowania.
Bratczycy w okresie świątecznym
odwiedzają domy parafian niosąc im
dobrą nowinę o narodzeniu Chrystusa.
Kolędowanie jest też doskonałą formą
integracji młodzieży.
Nasze Bractwo zaprezentowało się

także na przeglądzie kolęd „Orlańskie

Kolędowanie” oraz, we współpracy
z orlańską parafią, zorganizowało
choinkę parafialną. Dzieci mogły
posłuchać kolęd w wykonaniu
młodzieżowego chóru i obejrzeć występ
zespołu 1/3 ze Szkoły Podstawowej
w Orli. Po występach i poczęstunku
nadszedł czas na zabawy – nasi
bractwowi animatorzy zapewnili

ORLA
Parafialna choinka w Orli w sali bankietowej Maestro.
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Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim
W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

jest wiele rzeczy do zrobienia w parafii.
Jedną z nich jest pieczenie prosfor,
w którym pomagaliśmy 25 grudnia
2019 roku młodsi bractwowicze mogli
dowiedzieć się, jak robione są prosfory.
Jak co roku nasze Bractwo w trzeci

dzień świąt Bożego Narodzenia
kolędowało. Zebrane pieniądze
przekazane zostały na cerkiew.
Okres bożonarodzeniowy to czas,

w którym spotykamy się niosąc radość
innym ludziom. Dwunastego stycznia
2020 roku urządziliśmy świąteczną
choinkę dla dzieci.
Od dłuższego czasu pracowaliśmy

i wymyślaliśmy scenariusz, który będzie
odpowiedni dla najmłodszych parafian.

Joanna Troc z teatru Czrevo, w ciekawy
sposób wprowadziła dzieci w czasy
Jezusa i Jego uczniów, którymi byli
prości rybacy. Potem umiejętnie
przeobraziła to w zabawę (łowienie
ryb). Gry przygotowane przez
bractwowiczów były przeplatane
śpiewaniem kolęd. Pojawiła
się Śnieżynka – wnuczka Mikołaja,
a chwilę później w asyście ochroniarzy
przyjechał na saniach samMikołaj.
Na koniec członkowie Bractwa

zatańczyli walca. Zgromadzona
publiczność czuła się jak w bajce.
Następnie dzieci otrzymały prezenty.
Głównym organizatorem

i pomysłodawcą choinki był nasz
opiekun duchowy ojciec Rustan Belov.

BIELSK PODLASKI
Choinka Parafialna Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim.

dzieciom moc ciekawych
atrakcji: zabaw, tańców, zawodów.
Nie obyło się oczywiście bez wizyty
Świętego Mikołaja.
W okresie Postu Filipowego, w każdy

piątek po Akatyście do św. Młodzieńca
Gabriela odbywały się Wieczory
Filipowe, które gromadziły w salce
parafialnej sporą liczbę wiernych,

gdyż poruszano na nich ciekawą,
religĳną tematykę.
W grudniu bieżącego roku nasze

Bractwo zorganizowało Warsztaty
Bożonarodzeniowe. Na zajęciach dzieci
z pomocą bratczyków wykonały kartki
świąteczne i wieńce ozdobne. Kilka
godzin pracy upłynęło w miłej,
parafialno-rodzinnej atmosferze.
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Bractwo z Dubin podczas pieczenia pierniczków.

Przed świętami Bożego Narodzenia
członkowie parafialnego Bractwa
Młodzieży Prawosławnej w Dubinach,
z pomocą opiekuna duchowego
o. Andrzeja Busłowskiego oraz
matuszki Lilli Busłowskiej, upiekli
świąteczne pierniczki. Wszyscy byli
bardzo zaangażowani w pracę, nawet
chłopcy z entuzjazmem ozdabiali
je lukrem i słodką posypką.
Pierniczki oraz drobne upominki

członkowie Bractwa podarowali
najmłodszym parafianom podczas
bożonarodzeniowych nabożeństw.
Bractwowicze w okresie

bożonarodzeniowym wspólnymi siłami

przygotowali ponad pięćdziesiąt
paczuszek z siankiem, które później
były rozdawane w cerkwi. Członkowie
bractwa wraz z o. Andrzejem
Busłowskim głosili radosną nowinę
o Narodzinach Jezusa Chrystusa
w czasie kolędowania w Nowosadach.
Pieniądze zebrane podczas tego
wydarzenia zostały przeznaczone
na zakup ikony Św. Męczennika
Młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego.

Młodzież z naszego Bractwa
26 stycznia 2020 roku pomagała
też zorganizować parafialną zabawę
choinkową dla dzieci.

DUBINY
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Z ilu kanonicznych ksiąg składa się Biblia?

a. 77

b. 66

c. 44

d. 56

Ile osób uratowało się w arce Noego?

a. 40

b. 1

c. 8

d. 7

W jakim miejscu ukryli się Jezus, Józef i Św. Maria
od króla Heroda?

a. Jerozolima

b. Nazaret

c. Egipt

d. Betlejem

Ile lat Noe budował swoją arkę i nawoływał ludzi
do pokuty?

a. 120

b. 40

c. 3

d. 160

Jaki owoc najprawdopodobniej zjedli Adam i Ewa
z drzewa poznania dobra i zła?

a. jabłko

b. figi

c. winogrono

d. banan

SPRAWDŹ
SWOJĄ WIEDZĘ

? ?

?
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Święta Wielkanocy to czas radosny poprzedzony Wielkim
Postem, który trwa czterdzieści dni. W moim domu staramy
się go przestrzegać. W sobotę przed Niedzielą Palmowa
przygotowujemy z mamą palemki, aby na drugi dzień je
poświęcić. WWielkim Tygodniu uczestniczymy z bratem
w nabożeństwach, szczególnie w tych w Wielki Czwartek,
Piątek i nocne nabożeństwo. Zazwyczaj jajka farbujemy
w cebulniku. WWielką Sobotę cała rodzina idzie poświęcić
koszyczek. Wielkanoc jest to okazja, aby spędzić czas
z rodziną, z którą na co dzień nie ma czasu się zobaczyć.

Magda

Wielkanoc jest to święto upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Paschę poprzedza czterdziestodniowy post. W moim domu
staramy się jego przestrzegać. Wielkanoc kojarzy mi się z malowaniem
pisanek. Przed Wielką Sobotą spotykamy się z ciocią, z którą rysujemy
na skorupce wzory gorącym woskiem, a następnie zanurzamy jajka
w różnokolorowych barwnikach. Święta Wielkanocne to radosny czas,
który spędzamy w rodzinnym gronie.

Julka

WWielkim Tygodniu razem z mamą uczęszczam na
większość nabożeństw, szczególnie te w Wielki Czwartek,
Piątek i Sobotę. Na poświęcenie koszyka z Paschą chodzę
z babcią pod krzyż we wsi Malinniki. W dzień Paschy
rodzina od strony mojego taty zbiera się u babci na
śniadaniu Wielkanocnym. Samo święto jest dobrą okazją
do spotkania z bliskimi.

Natalia

Magdalena Stiepaniuk
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Wielkanoc kojarzy mi się z jajkiem. Przygotowanie
tej potrawy jest tradycją, która jest praktykowana
od starożytności. W wielu religiach jajko łączy się ze
zdrowiem, miłością i płodnością. W chrześcĳaństwie
jednak symbolizuje zwycięstwo życia nad śmiercią.

Michał

Wielkanocne tradycje to przede wszystkim pisanki. W wielu
domach można zobaczyć różne sposoby ich robienia.
Prawdopodobnie najczęstsza, którą można spotkać jest farbowanie
w cebulniku, czyli farbowanie jajek w wywarze z łupin cebuli.
Ciekawym pomysłem są także pisanki z wykorzystaniem dętki
rowerowej z różnymi wzorami. Dętkę tnie się na różnej grubości
paski i ostrożnie nakłada się na jajka, a następnie farbuje. Można
użyć także gumek recepturek. Piękne jajka wychodzą także przy
ręcznym zdobieniu farbami czy woskiem. Obowiązkowo odbywała
się „bitwa na jajka”. Zwycięzca otrzymywał kilka sztuk jajek. Dawną
tradycją było rzucanie jajkiem przez podwórko. Trzeba było rzucić
jak najdalej, żeby jajko przeleciało przez wszystkie budynki. U mnie
w domu przestrzegało się zasad postu. Obowiązkowe było
uczestnictwo w nabożeństwach, zwłaszcza w nocnym. Na tę okazję
zakładano nowe, specjalnie zakupione na święto ubranie.
Pamiętam też jak babcia myła garnki i naczynia, aby nie została
chociaż odrobinka tłuszczu.

ks. Jarosław

WWielkim Tygodniu wraz z siostrą uczęszczamy na
nabożeństwa. WWielką Sobotę wraz z rodziną idziemy do cerkwi
poświęcić Paschę. Wielkanocne śniadanie to czas, gdy cała
rodzina zasiada przy suto zastawionym stole. W kuchni od rana
czuć zapach smakołyków. W dzieciństwie robiliśmy zawsze
zawody. Toczyliśmy pisanki ze specjalnie uformowanej rynienki.
Osoba, której jajko najdalej się potoczyło – wygrywała.

Julita
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Święta Liturgia znajduje się w centrum życia chrześcĳańskiego. Wszystko
co powstawało w Cerkwi i co można określić mianem kultury prawosławnej
ma wymiar liturgiczny: ikonografia, architektura świątyni, śpiew cerkiewny.
W pierwszych wiekach chrześcĳaństwa Kościołem nazywano właśnie zgromadzenie
liturgiczne. Brać udział w świętej Liturgii oznaczało mieć udział w Kościele,
zgromadzić się na świętą Liturgii oznaczało zgromadzić się w Kościół. Sama
Liturgia zaś była przede wszystkim zgromadzeniem eucharystycznym.
Zgromadzenie się w Kościół w dzień niedzielny było dla pierwszych chrześcĳan

zgromadzeniem się w Ciele Chrystusa i Jego Krwi. Nie było innego celu świętej
Liturgii oprócz Eucharystii. Według zachowanych źródeł wiemy jak wyglądała
pierwotna Liturgia: najpierw śpiewano psalmy i czytano Pismo Święte, później
biskup wygłaszał pouczenie. Następnie katechumeni opuszczali zgromadzenie

i w tym momencie wierni, którzy pozostali już nie jako
zgromadzenie, lecz jako Kościół pod przewodnictwem biskupa,
uczestniczyli w Eucharystii.
Eucharystia miała szczególny wymiar życia pierwszych

chrześcĳan. Była ona wspomnieniem Tajnej Wieczerzy,
wcielenia Syna Bożego i jednocześnie oczekiwaniem na Drugie
Przyjście, doświadczeniem Dnia Pańskiego, udziałem
w Królestwie Bożym. Życie chrześcĳanina było umiejscowione
pomiędzy Golgotą a Drugim Przyjściem, w doświadczeniu
i przeżywaniu Zmartwychwstania. Eucharystia zaś była
i pozostaje udziałem wiernych, oczekujących na Dzień Pański,
w Tajnej Wieczerze Królestwa Bożego. Teksty modlitw
liturgicznych wskazują na ten wyjątkowy charakter
zgromadzenia eucharystycznego. Pierwsza modlitwa wiernych

zaznacza samą istotę zgromadzenia: Dzięki składamy Tobie, Panie Boże Mocy,
że uczyniłeś nas godnymi, abyśmy i teraz stanęli przed świętym Twoim
ołtarzem… uczyń nas godnymi składania Tobie modlitw… oraz bezkrwawych
ofiar za cały Twój lud… Druga modlitwa wiernych mówi o Eucharystii: …daj nam
stanąć przed świętym Twoim ołtarzem niewinnie i bez osądzenia… aby zawsze
z bojaźnią i miłością służyli Tobie, aby niewinnie i bez osądzenia uczestniczyli
w świętych Twoich Tajemnicach… Współczesna praktyka rzadkiego
przystępowania do Priczastia, która powstała w wyniku kryzysu wiary,
powstrzymuje wiernych przed coniedzielną Eucharystią, aby uniknąć niegodnego
przystępowania do Świętych Darów. Modlitwa ta nie mówi jednak
o powstrzymaniu się przed Priczastiem, tylko o unikaniu niegodnego
przystępowania do Priczastia. Brak Priczastia w naszym życiu liturgicznym na
pewno nie czyni nas bardziej godnymi Świętych Tajemnic. Musimy jednak zwrócić

ŚWIĘTA LITURGIA uwagę nie na kwestię rzadkiego lub częstego Priczastia, lecz na to, że sama Święta
Liturgia, nawet sama Cerkiew, jest zgromadzeniem Eucharystycznym
i pozbawienie siebie Priczastia jest pozbawieniem samych siebie swojego udziału
w Cerkwi. Dlatego pierwsi chrześcĳanie uważali nieobecnych bez poważnego
powodu na zgromadzeniu Eucharystycznym za wyłączonych z Kościoła, ponieważ
sami siebie wyłączyli.
O Priczastiu wiernych mówi modlitwa Eucharystyczna: Składamy Tobie również

to duchowe i bezkrwawe posługiwanie i prosimy Cię, i modlimy się,
i błagamy: Ześlĳ Ducha Twego Świętego na nas i na te przedłożone Dary… Aby te
Dary stały się dla przyjmujących Je ku trzeźwości
duszy, ku odpuszczeniu grzechów, ku wspólnocie
Ducha Twego Świętego, ku pełni Królestwa Niebios,
ku śmiałości wobec Ciebie, a nie na sąd lub potępienie.
Eucharystia nas zbawia, łączy z Bogiem, wprowadza
w życie wieczne. Wiara bez Eucharystii jest niemożliwa,
chrzest bez Priczastia będzie niespełniony. Święta
Liturgia znajduje się w centrum życia chrześcĳan, jest
przejawem Cerkwi, życiem Cerkwi w świecie. Pewien
kapłan z pierwszych wieków chrześcĳaństwa
odpowiedział na pytanie: jak powinno się żyć
prawidłowo, następująco: po prostu pamiętaj, że jutro,
albo pojutrze, albo za kilka dni, przystąpisz
do Eucharystii.
Przygotowanie się do Liturgii powinno być tożsame

z przygotowaniem się do Priczastia. Całe nasze życie,
powinno być przygotowaniem się do Eucharystii
i owocem Eucharystii. Liturgiczna modlitwa przed
Priczastiem mówi: Tobie oddajemy całe nasze życie
i nadzieję… Całe nasze życie powinno być oceniane
wymiarem naszego udziału w Cerkwi jako
zgromadzenia Eucharystycznego. Wszystko w naszym
życiu powinno być napełnione, przemienione
i uświęcone Liturgią. Największym sensem naszych
czasów jest to, że nasze życie jest oderwane od
przygotowania się do Eucharystii, staje się coraz
bardziej sekularne. Pamiętajmy, że Jezus Chrystus przyszedł nie po to, abyśmy
mogli przeznaczyć niewielką część naszego czasu na spełnienie obowiązków
religĳnych. W niedzielny dzień przynosimy całe nasze życie Bogu, aby w Jego
Świętych Tajemnicach uświęcić całych siebie. Chrześcĳanin to człowiek, który żyje
między Eucharystią a Eucharystią. Dlatego nasze przygotowanie się do Świętej
Liturgii powinno obejmować więcej czasu niż jeden dzień, lub jeden sobotni
wieczór. Najlepiej zacząć czytanie modlitw przed Priczastiem kilka dni wcześniej,
np. w czwartek, kończąc całość modlitw w sobotę wieczorem. W ten sposób pojawi
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się możliwość stopniowego duchowego wejścia w Liturgiczną przestrzeń
Eucharystyczną. W sobotę wieczorem byłoby wskazane zapoznać się z niedzielnym
czytaniem z listów Apostolskich i Ewangelii, zapoznać się z żywotem świętego
lub świętych których liturgiczna pamięć wypada na ten dzień, przeczytać troparion
i kondakion dnia. Wtedy nasz udział w Liturgii będzie w pełni świadomy. Sobotni
wieczór powinien być wolny od wszystkiego, co nas duchowo rozprasza. Już
wieczorem przed Liturgią powinniśmy zacząć nasze wstępowanie do liturgicznego
przeżywania niedzieli.
Pamiętajmy, że niedziela jest dniem świętym, przeznaczonym na zgromadzenie

Eucharystyczne, przeżywanie obecności Królestwa Bożego. W tym dniu
pozostawiamy według pieśni cherubinów: …wszelką życia troskę. Nasza obecność
w świątyni w tym dniu powinna być obecnością w Cerkwi w samym głębokim
znaczeniu tego słowa. W tym dniu my wszyscy stanowimy Cerkiew – Ciało
Chrystusa, naród święty, królewskie kapłaństwo. Dlatego też w niedzielny
poranek, przed wyjściem do Cerkwi najlepiej unikać postronnych rozmów, żartów,
zamartwiania się sprawami życia codziennego. Powinniśmy się skupić na Liturgii,
której uczestnikami wkrótce będziemy. Jeżeli włączymy telewizję przed wyjściem
z domu, będziemy słuchać radia w samochodzie, napełniać się wiadomościami
politycznymi lub gospodarczymi, a przed wejściem do świątyni zajmiemy siebie
rozmową ze znajomymi, stracimy nasz duchowy nastrój. Liturgia stanie się tylko
krótką przerwą na duchowy odpoczynek w naszym życiu powszednim, z reguły
dalekim od Eucharystii i modlitwy, lub jeszcze gorzej – tylko okazją do spotkania
się z kolegami i duchowo bezwartościowych rozmów.
Jeżeli będziemy przywiązani do ziemi i wszystkiego co ziemskie na tyle mocno,

że nawet Liturgia nas nie wzniesie na Niebo, dzień niedzielny nie będzie różnił się
od pozostałych dni w tygodniu, a obecność w Cerkwi nie będzie różniła się od
obecności w domu. Właśnie to miał na myśli Apostoł Paweł mówiąc o niegodnym
spożywaniu Ciała i Krwi Chrystusa. Wtedy Priczastie staje się na sąd i osądzenie,
a nie na życie wieczne. Cała nasza uwaga powinna się skupiać na ołtarzu, modlitwie,
duchownym, który w imieniu nas wszystkich składa Dary, na każdym słowie
modlitw śpiewanych i wygłaszanych, na każdym geście celebransa. Pamiętajmy, że
Święta Liturgia składa się z dwóch części: Liturgii Katechumenów i Liturgii
Wiernych.
Liturgia Katechumenówma charakter nauczania, katechezy. Kończy się modlitwą

za katechumenów, aby Bóg uczynił ich: godnymi kąpieli powtórnych narodzin,
odpuszczenia grzechów i szaty niezniszczalności… Wezwanie: Katechumeni,
skłońcie swoje głowy przed Panem. Wzywa do opuszczenia świątyni wszystkich,
którzy nie biorą udziału w Liturgii Wiernych. Od tegomomentu zgromadzenie staje
się Cerkwią, Eucharystią, królewskim kapłaństwem, narodem świętym
zgromadzonym dla udziału w Świętych Tajemnicach. Zwróćmy uwagę na słowa
dziękczynienia, które na koniec Liturgii wyrażają samą istotę naszego
doświadczenia Eucharystycznego:Widzieliśmy prawdziwą światłość, przyjęliśmy
Ducha z niebios, znaleźliśmy prawdziwą wiarę… Takiego stanu powinniśmy

doświadczyć podczas Liturgii. Wychodząc z Cerkwi, wracając do tego świata,
powinniśmy dać świadectwo temu, co doświadczyliśmy, czego uczestnikami
byliśmy. Zwróćmy się ponownie do tekstów liturgicznych:Niech się napełnią nasze
usta Twoją chwałą, Panie, abyśmy śpiewali Twoją sławę. Pozwoliłeś nam
bowiem uczestniczyć w Twoich świętych, Bożych, nieśmiertelnych i życiodajnych
tajemnicach. Zachowaj nas w Twojej świętości, abyśmy w ciągu całego dnia
uczyli się Twojej sprawiedliwości. Ważne jest to, jak my przeżywamy Świętą
Liturgię i co wynosimy z Cerkwi w świat. Modlitwy dziękczynne, po Eucharystii,
które zazwyczaj czytamy tuż po nabożeństwie w niedzielę, można byłoby rozłożyć
na kilka dni, czytając nie od razu. Modlitwom tym można poświęcić pierwszą
połowę tygodnia. Druga połowa tygodnia poświęcona modlitwom przed
Eucharystią pozwoli nam cały czas przeżywać Priczastie, cały czas żyć w świetle
Świętej Liturgii.
Największym grzechem naszych czasów jest to, że Liturgia, Eucharystia, nawet

modlitwa lub lektura Pisma Świętego stają się zjawiskiem przypadkowym,
sporadycznym. W naszym życiu Liturgicznym nie ma ciągłości. Priczastie często
staje się wyjątkiem, zgromadzenie w Cerkwi nie zawsze realizuje się jako
zgromadzenie eucharystyczne. Wszystko to jest skutkiem dramatycznego
rozdwojenia życia na większą, sekularną i mniejszą, religĳną częśc. Żyjąc w dwóch
wymiarach często zostawiamy dla wiary jedynie margines. Duchowa rzeczywistość,
jednak nie cierpi rozdwojenia. Powinniśmy przywrócić całość naszego życia. Siłą
scalającą powinna zostać Święta Liturgia, która zachowuje niezmiennie Tajemnicę
Wcielenia – pamięć i Tajemnicę Drugiego Przyjścia – nadzieję. Liturgia łączy
przeszłość i przyszłość nadając teraźniejszości szczególny wymiar, kierując życie na
ścieżkę zbawienia.

ks. Denis Rusnak
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Co Cię skłoniło do studiowania w Grecji?

Od wielu lat interesuje się teologią. Grecja to kolebka prawosławnej teologii.
Nowy Testament oraz większość dzieł Świętych Ojców zostały napisane w języku
starogreckim. Grecję można uważać za spadkobiercę Imperium Bizantyjskiego,
w którym w pierwszych wiekach chrześcĳaństwa formowały się dogmaty,
kanony, tradycja liturgiczna. To stamtąd przyszło do nas Prawosławie.
To wszystko skłoniło mnie do rozpoczęcia studiów teologicznych w Grecji.

Jak wygląda tam życie codzienne?

Życie toczy się tam o wiele spokojniej niż w Polsce, ludzie nigdzie się nie śpieszą.
Grecy są z natury bardzo otwarci, lubią długie rozmowy na tysiące tematów przy
kawie. Porządek dnia różni się trochę od tego w Polsce. Życie zaczyna się tam
później niż u nas, o siódmej rano ulice są jeszcze puste, natomiast w nocy ludzie
przysiadują w restauracjach czy barach do trzeciej nad ranem. Grecy mają
bardzo spokojne podejście do życia, można powiedzieć, że momentami żyją
w innym świecie. Czasem denerwuje to osoby przyjeżdżające z innych krajów,
szczególnie podczas załatwiania różnych spraw w urzędach. Grecję wyróżnia
również Prawosławie obecne na każdym kroku. Wiele cerkwi, kaplic, duchowni
przechadzający się po ulicach, dźwięk cerkiewnych dzwonów rano i wieczorem.
W Grecji nawet w małych miejscowościach codziennie rano i wieczorem
są odprawiane nabożeństwa.

Grecka Cerkiew a Polska Cerkiew? Czym się różnią?

Różnic jest wiele. Nawet idąc na zwykłą Liturgię można dostrzec różnice. Różnią
nas niektóre elementy w tradycji liturgicznej, śpiew cerkiewny, architektura.
Nawet sposób pojmowania niektórych tematów teologicznych jest inny. Cerkiew
w Polsce przed uzyskaniem autokefalii przez kilkaset lat znajdowała się pod
wpływem Cerkwi Rosyjskiej, w której kilka razy miały miejsce różne reformy,
zmieniło to trochę tradycję, która przyszła do nas z Bizancjum. Część różnic

Piotr Sterlingow – od 2015 roku student Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Jak sammówi, od najmłodszych
lat interesuje się teologią i życiem cerkiewnym. Właśnie to skłoniło go do
studiowania w kraju, który jest kolebką Prawosławia.

Oprócz teologii interesuje się także śpiewem bizantyjskim, na którego
lekcje uczęszcza, a także ma niezwykłą skłonność do szybkiego uczenia się
nowych języków. – mówi Jakub Sterlingow – brat Piotra oraz członek
zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

16

ŻYCIE I S UDIA W GRECJI
PIOTR STERLINGOW

17

wynika również z tego, że jesteśmy dwoma różniącymi się narodami, mamy
tradycję przystosowaną w pewien sposób do naszych warunków.

Czy Grecy przykładają się do tego w jakim stroju chodzą do cerkwi?

Większość Greków zwraca na to uwagę. Przychodzą oni do świątyni
w odpowiednim stroju. Oczywiście są tam trochę inne normy, kobiety nie
zakładają chustek idąc do cerkwi. Latem ze względu na wysokie temperatury
czasem można zauważyć pewne skrajności, takie jak prysłużnik w krótkich
spodenkach.

Czy czujesz, że Grecja to Twój drugi dom?

Po prawie pięciu latach studiów przywiązałem się do tego kraju. Poznałem tam
wielu wspaniałych ludzi. Mam wiele dobrych wspomnień związanych z pobytem
w Grecji. Zawsze chętnie tam wracam. Myślę, że mogę nazwać Grecję swoim
drugim domem.

Piotrek,w imieniuBractwaMłodzieży PrawosławnejDiecezjiWarszawsko-Bielskiej
chciałabym Ci bardzo podziękować za to, że opowiedziałeś nam trochę o swoim
życiu, studiach, zainteresowaniach i o Grecji. Mam nadzieję, że wszystkie Twoje
życiowe plany i marzenia się spełnią a w życiu będziesz robił jedynie to
co kochasz! Cała nasza diecezja mocno trzyma za Ciebie kciuki!

Raz jeszcze Ci dziękuję!
Gabriela Ewa Nowaszewska

Kielia Burazeri - Athos - fot. Piotr Sterlingow
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Wielki Post jest najbardziej wymagającym okresem w roku dla prawosławnego
chrześcĳanina. To czas, w którym człowiek próbuje być jak najlepszy, stara się
wyciszyć i żyć w zgodzie ze swoją naturą. To również najlepszy moment, w którym
można pracować nad swoim charakterem, powalczyć ze złymi przyzwyczajeniami
i stać się lepszym człowiekiem. Po poście czeka największe święto dla każdego
wierzącego człowieka – Zmartwychwstanie Pańskie. Dla każdego, kto godnie
przeżył okres Wielkiego Postu sprawia ono wielką, nieograniczoną radość.
Moment, w którym zasiadamy razem z bliskimi za świąteczny stół i słyszymy od
rodziny, znajomych, nauczycieli pozdrowienie Chrystos Woskresie uświadamia
nam, że warto było poświęcić czterdzieści dni na modlitwę i oczekiwanie
Zmartwychwstałego Jezusa.
Post można porównać z maratonem (oczywiście z przymrużeniem oka). Przed

zawodami sportowiec musi się do niego przygotować, poświęcić czas na trening,
dobrać odpowiednią dietę i ustalić cele do których będzie dążyć. Podobnie jest
z czterema niedzielami poprzedzającymi Wielki Post. Wtedy to ciężko trenujemy
chodząc do cerkwi, przyjmując sakrament spowiedzi i Eucharystii. W czasie
niedziel ,,Mięsopustnej” i ,,Seropustnej” stopniowo ograniczamy spożycie
produktów pochodzenia zwierzęcego. Nowo otwarty lokal z burgerami musi
zaczekać – w końcu szlifujemy formę przed zawodami! Następnie ustalamy cele,
w które będziemy celować podczas maratonu. Chcemy przebiec cały dystans
w równym czasie. Nie forsujemy tempa, by się nie zmęczyć i nie zatrzymać
w połowie trasy. Priorytetem jest dotarcie do mety i miejsce w pierwszej dziesiątce.
Przychodzi dzień zawodów, jesteśmy pewni siebie i ruszamy. Mĳa kilometr za
kilometrem. Z początku idzie nam gładko, ale przy piętnastym kilometrze jesteśmy
zmęczeni, wątpimy, widzimy osoby, które z biegu już zrezygnowały. Chcemy iść
za ich przykładem, ale przypominamy, że możemy liczyć na pomoc – żegnamy się,
siły wróciły. Na mecie otrzymujemy nagrodę, jesteśmy z siebie dumni, a radości
nie ma końca. Tak samo wkraczamy w okresWielkiego Postu. Chcemy ,,dać z siebie
wszystko”. Są chwile w których wątpimy: nowy film superbohaterski w kinach lub
czwarty sezon serialu Dom z Papieru na Netflixie. Cały świat nas przekonuje,
że warto na jeden wieczór odpuścić. Mówimy sobie: „ale już od jutra to na pewno
będę pościł!”. Przychodzi następny dzień i odbieramy telefon od kolegi, który
informuje nas, że w centrum otworzyli nowy lokal z pysznymi kebabami. Cóż, nie
wypada odmówić, ,,ale wszystkim wiadomo, że następnego dnia to na pewno będę
pościł!”. Tak tworzy się błędne koło, z którego ciężko uciec. Wtedy warto zwrócić się

WIELKI POST OCZYMA
MŁODEGO CZŁOWIEKA
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z pomocą do naszego największego sojusznika. Pan Bóg nam zawsze pomoże, poda
pomocną dłoń i wyciągnie z opresji.
Na czasie są wszelkiego rodzaju diety. Czyż post nie jest idealnym okresem,

podczas którego można zrzucić zbędne kilogramy? Wskazane jest również
porzucenie rozrywek, które zajmowały zbyt wiele czasu. Oglądanie telewizji, seriali,
granie na komputerze można zastąpić siłownią. Połączymy w ten sposób przyjemne
z pożytecznym.
W okresie Wielkiego Postu młody człowiek stara się pracować nad swoimi

wadami, odnosić się z szacunkiem do rodziców, nie przeklinać i nie kłócić
z rówieśnikami. Nie można zapominać jednak, że najważniejsza jest modlitwa
i uczestniczenie w nabożeństwach. To dzięki niej człowiek wzmacnia się i czuje się
silniejszy.

Maksym Fionik

Wielki Post
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Urodził się na początku IV wieku w mieście Nisibis (Mezopotamia)
w chrześcĳańskiej, ubogiej rodzinie zajmującą się uprawą roli. W dzieciństwie
Efrem był znany ze swojego temperamentu i niecierpliwości, choć był
wychowywany w pobożnym duchu. To się zmieniło, gdy pewnego razu został
niesłusznie posądzony o kradzież owcy i wrzucony do więzienia – wtedy we śnie
usłyszał głos wzywający do pokajania i naprawy swego życia. Po przebudzeniu
został oczyszczony z zarzutów i zwolniony. Udał się w góry, by dołączyć
do pustelników. Tam stał się uczniem św. Jakuba z Nisibis – znanego ascety
i przeciwnika herezji arianizmu. Pod jego opieką trwającą czternaście lat
przeobraził się duchowo – stał się pokorny, opanowany.
Po przejęciu Nisibis przez Persów w 363 roku

Efrem powędrował do monasteru w pobliżu
Edessy, gdzie żyło wielu wspaniałych ascetów.
Monasterem były de facto pieczary – pustelnie.
Zamieszkujący je mnisi żywili się wyłącznie
roślinami.
Efrem łączył tu ascezę z nieustannym

studiowaniem Słowa Bożego. Bóg dał mu dar
nauczania, więc ludzie zaczęli do niego
przychodzić, szukając porady. Efrem był biegły
w sztuce i mowy i pisma, więc pisał kazania,
modlitwy, porady. Krytykował również
arianizm. Efrem jest autorem pierwszego
aramejskiego komentarza do Pięcioksięgu.
Skomponował hymny na dwanaście wielkich
świąt oraz pogrzeb. Pisał po aramejsku, jednak
wcześnie jego teksty zostały przełożone na
grecki, łacinę, arabski i ormiański, przy czym
tłumaczenia łacińskie i późniejsze słowiańskie
zostały dokonane za pośrednictwem greki.
Życie i dzieła świętego Efrema obrazują życie

innych syryjskich ascetów, które koncentrowało się na modlitwie i pracy w różnych
formach posłuszania. Życie ziemskie uważali oni za czas łez, postu i trudów.
Uznawali, że celem ich wysiłków jest komunia z Bogiem i osiągnięcie Boskiej Łaski.
Zgodnie z tradycją niedługo przed swoją śmiercią Efrem udał się do Egiptu,

by zobaczyć wysiłki wielkich ascetów, a w drodze powrotnej odwiedził Cezareę,
gdzie spotkał się ze św. BazylimWielkim, który chciał go wyświęcić na kapłana, lecz
Efrem uznał się za niegodnego. Ostatecznie jednak Efrem zgodził się na święcenia
diakońskie, i diakonem pozostał do końca życia.

ŚWIĘTY EFREM SYRYJCZYK

Ikona Świętego Efrema Syryjczyka
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prawoslawie.pl/prawoslawie/o-prawoslawiu/wielki-post/214-wielkopostna-modlitwa-sw-efrema-syryjczyka
pocojescskoromoznaposcic.wordpress.com/2017/03/27/swiety-efrem-syryjczyk-krotki-zywot-i-cytaty

Po powrocie do Edessy pragnął spędzić resztę swego życia w samotności, jednak
przez panujący głód postanowił pomóc wiernemu ludowi. Dopiero potem wrócił do
pieczary w pobliżu miasta, gdzie pozostał do śmierci.
Spośród wszystkich wielkopostnych hymnów i modlitw jedną można uznać za,

w szczególnym tego słowa znaczeniu, wielkopostną – i jest to modlitwa,
której autorstwo tradycja przypisuje jednemu z wielkich nauczycieli duchowego
życia – św. Efremowi Syryjczykowi.

”Szczęśliwy ten, kto zapłonął wiarą w Boga
– jest on jak lampa płonąca wysoko”.

święty Efrem Syryjczyk

Господи и Владыко живота моего!

Дух праздности, уныния,
любоначалия и празднословия
не даждь ми.

Дух же целомудрия,
смиренномудрия, терпения
и любве даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю! Даруй ми
зрети моя прегрешения и не
осуждати брата моего.

Яко благословен Еси во веки
вкеков.

Аминь.

O Panie i Władco życia mego.

Nie daj mi ducha lenistwa,
zniechęcenia, pożądania władzy
i próżnych słów.

Daruj zaś słudze Twemu ducha
czystości, pokory, cierpliwości
i miłości.

O Panie, Królu, pozwól mi widzieć
moje grzechy i nie osądzać
brata mego.

Albowiem błogosławiony jesteś
na wieki wieków.

Amen.
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MARZEC 2020

KWIECIEŃ 2020

MAJ 2020

3-5 - Gowienĳa Wielkopostne Saki i Zaleszany
5 - św. Marii Egipcjanki - V Niedziela Wielkiego Postu
7 - Zwiastowanie Bogarodzicy
12 - Palmowa. Wjazd Chrystusa do Jerozolimy - VI Niedziela Wielkiego Postu
19 - Pascha - Zmartwychwstanie Chrystusa
19-25 - Tydzień Paschalny
20 - Poniedziałek Wielkanocny
21 - Wtorek Wielkanocny
26 - Antypascha

3 - Św. św. Niewiast Mirro Nosiących - Św. Męczennika Gabriela Zabłudowskiego
- Św. Mikołaja Welimirowicza

6 - Św. męcz. Jerzego - Św. męcz. Aleksandry
10 - O Paralityku
17 - O Samarytance
21 - Św. Ap. Jana Teologa
22 - Przeniesienie relikwii św. Mikołaja
24 - O Ślepcu - Św. Cyryla i Metodego
28 - Wniebowstąpienie Chrystusa
31 - Świętych Ojców Siedmiu Soborów Powszechnych

1 - Niedziela Seropustna - Przebaczenia Win
8 - Tryumf Prawosławia - Prepodobnych Ojców - I i II Odnalezienie Głowy

Św. Jana Chrzciciela - I Niedziela Wielkiego Postu
15 - Św. Grzegorza Palamasa - II Niedziela Wielkiego Postu
22 - Krestopokłonnaja - 40 Męczenników Sebastyjskich - III Niedziela

Wielkiego Postu
29 - Św. Jana Klimaka - IV Niedziela Wielkiego Postu
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fot. Marta Gryciuk

POTRAWA POSTNA

VEGANMUFFINY
MARCHEWKOWE

Składniki
• 1 szklanka mąki pszennej

• 1/3 szklanki cukru

• 3 małe marchewki
(około szklanki)

• 1/2 łyżeczki sody

• 1 łyżeczka cynamonu

• 1/3 szklanki oleju

Dodatkowo
• 100g cukru pudru

•Garść orzechów włoskich
bądź tyle ile kto lubi

• Gorzka czekolada – 3 kostki

trudność: łatwe

porcje: 10-12

czas przygotowania:
40 minut

autor:Marta Gryciuk

O potrawiePrzygotowanie
Piekarnik rozgrzewamy do 180°C, następnie

myjemy marchewki, obieramy i ścieramy
na tarce o drobnych oczkach. Wszystkie suche
składniki łączymy ze sobą.
Startą marchew łączymy z olejem i wlewamy do

suchych składników. Całość miksujemy w misie
blendera do połączenia się składników.
Dodajemy orzechy i czekoladę pokrojoną
w drobne kawałki.
Masa może być gęsta, w zależności ile

marchewki miały w sobie soku, a także wskutek
dodania dodatkowych składników. Z tego
powodu można dodać trochę wody i/lub oleju
tak, aby przypominała ona standardowe ciasto
na muffiny. Masę przekładamy do silikonowych
foremek do 3/4 wysokości i pieczemy
przez 25 minut.
Wystudzone muffiny możemy oprószyć cukrem

pudrem.
Jeśli ktoś woli, to można czekolady nie kroić,

a do każdej muffiny do środka włożyć po kostce
czekolady, bardzo fajnie się roztopi. Można
również pokroić drobniej i tylko posypać
na samą górę, ale to już według uznania.

Smacznego!
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fot. Marta Gryciuk

PIERŚ Z KURCZAKA
WCIEŚCIE FRANCUSKIM

Składniki
• ok. 500-600g piersi
z kurczaka (2 sztuki)

• ok 450g (1 opakowanie)
szpinaku rozdrobnionego

• 375 g ciasta francuskiego –
1 opakowanie

• 150g sera (żółtego/feta/
koziego/pleśniowego)

• pomidory suszone
pokrojone w paseczki do
farszu – według uznania

• sól, pieprz, papryka,
opcjonalnie przyprawa do
kurczaka pikantna

• 1 ząbek czosnku

trudność: łatwe

porcje: 4-5

czas przygotowania:
60 minut

autor:Marta Gryciuk

O potrawiePrzygotowanie
Umyte piersi z kurczaka doprawiamy solą, papryką

bądź posypujemy przyprawą do kurczaka. Można
posypać suszonym oregano. Nożem robimy
„kieszonkę” wzdłuż piersi.

Rozmrożony szpinak wyrzucamy na patelnie
i dodajemy rozdrobniony ząbek czosnku. Lekko
doprawiamy. Następnie możemy zetrzeć ser
na większych oczkach tarki. Gdy szpinak będzie już
gotowy i lekko przestudzony dodajemy ser, a także,
jeśli chcemy, suszone pomidory i mieszamy tak aby
wszystko się połączyło ze sobą. Następnie nadzienie
wkładamy w kieszonkę kurczaka.

Piekarnik rozgrzewamy do 200°C. Ciasto francuskie
rozwĳamy i następnie przekrajamy na dwie równe
części. Gotową pierś z farszem układamy na środku
ciasta francuskiego. Posypujemy jeszcze pierś papryką.
Następnie po dwóch bokach ciasta nacinamy brzegi
nożem tworząc paski, środek pozostawić w całości,
a pierwszy pasek od góry i dołu nacinamy tak, aby były
trochę większe od pozostałych. Zawĳamy paski do
środka na zakładkę, delikatnie dociskamy łączenia,
doklejamy i podcinamy ciasto w razie potrzeby.

Ciasto można posmarować rozmieszanym żółtkiem
z mlekiem i wstawić do nagrzanego piekarnika, ale nie
jest to konieczne, same ciasto również wychodzi
pyszne. Pieczemy przez 40 minut na złoty kolor.

Smacznego!
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Ewangelia

Płaszczennica

Efrem

Kanon

Krzyż

Judasz

WielkiPost

Bóg

Marta

Maria

Pokłon

Pascha

Modlitwa

Ikona

Wykreśl podane poniżej słowa z wykreślanki. Rozwiąż labirynt, by odnaleźć drogę na najważniejsze wydarzenie
organizowane przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w maju.
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NAJMŁODSZYCH

Czy zauważyłeś w jaki kształt układa się trasa?

Czy wiesz jak nazywa się to wydarzenie?

Odpowiedzi znajdują się na następnej stronie.
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A,C,C,A,B

SprawdźSwojąWiedzę

ACINNEZCZSAŁP
CHMODLITWARZO
YMNANOKIMSASK
TAUEWANGELIAŁ
KRSZMŻYZRKRDO
ATRBÓGTWFYAUN
PASCHACHEWMJS
TTSOPIKLEIWAŁ

Wykreślanka

Labirynt

LabiryntukładasięwkształtliterBMP.

WydarzenieoktórymmowatoMAJOWA,którejpełnanazwatoOgólnopolska
PaschalnaPielgrzymkaMłodzieżyPrawosławnejnaŚw.GóręGrabarkę,które

corokuodbywasięwmaju.
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1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu pod tytułem „Orthomoment” (dalej „konkurs”) jest Bractwo Młodzieży
Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej (dalej „Organizator”).
1.2. Celem Konkursu jest propagowanie sztuki fotograficznej.
1.3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w edycjach miesięcznych.

2. Zasady uczestnictwa
2.1. Przystąpienie do Konkursu następuje przez wysłanie fotografii na adres e-mailowy.
2.2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik (dalej „Uczestnik”) akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
2.3. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na okładce gazetki „Neos” nadesłanej fotografii oraz
swojego imienia i nazwiska.

3. Dane osobowe
3.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
3.2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.
3.3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
a w przypadkach wymienionych w art.23 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną
sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu
administratorowi danych.
3.4. Organizator informuje, że dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby konkursu
i zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
w szczególności w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na organizatorze dotyczącego
przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Zasady Konkursu
4.1. Konkurs polega na wybraniu przez Zarząd BMP DWB spośród nadesłanych fotografii jednej najlepszej.
4.2. Zgłaszana fotografia musi mieć co najmniej 800 pikseli w poziomie i pionie oraz żaden z boków nie może
być dłuższy niż 2500 pikseli. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB.
4.3. Termin początkowy nadsyłania fotografii rozpoczyna się po ogłoszeniu na stronie Facebook BMP
DWB, a termin końcowy też podany jest każdorazowo na stronie.
4.4. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń Organizator opublikuje wszystkie prace, które zostały
nadesłane i spełniły warunki udziału w konkursie.

O co chodzi w konkursie? Idea jest prosta!

Jeżeli tutaj dotarłeś, to zapewne wiosenna edycja Neosu nie skrywa przed Tobą
żadnych tajemnic. W naszym kwartalniku zastosowaliśmy kolor przewodni. Zimą
był niebieski, wiosną jest zielony, latem – żółty, natomiast jesienią – czerwony. Jak
pewnie się już domyślasz, są to kolory Bractwa.

Zatem zasada konkursu jest prosta. Organizujemy konkurs na zdjęcie na okładkę
następnego kwartalnika Neos! Fotografia musi być dopasowana do danej pory
roku. Pozwoli to Tobie drogi „artysto” na wyróżnienie.

Liczymy na Was!

ORTHOMOMENT

Regulamin konkursu „Orthomoment”.



Wójt Gminy Orla
Leon Pawluczuk

Miasto
Siemiatycze


