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Niedziela Niewiast Niosących Wonności 

 – Żen Mironosic 

Ew. wg św. Marka 15,42-16,8  

Христ0съ Воскрeсе !  Вои1стинну Воскрeсе ! 
              Chrystus Zmartwychwstał !  Prawdziwie Zmartwychwstał ! 

      !       Umiłowane w  

         Chrystusie  Siostry, 
 

      !      Umiłowani w 
        Chrystusie Bracia.  
 
Dziś cerkiew prawosławna na 
całym świecie obchodzi 
wyjątkowy dzień. Dzień 
szacunku do kobiet. To ich dzień. 
Prawosławny Dzień Kobiet. 
Dzień Żen Mironosic - Niewiast 
Niosących Wonności. To one 
poszły za Jezusem na Golgotę – 
były wiernymi uczennicami 
Chrystusa i świadkami Jego 
śmierci na krzyżu. Ich wiara 
została nagrodzona. Jako 
pierwsze pośpieszyły wczesnym 
rankiem do Grobu Pańskiego (J 
20,1), by namaścić ciało 

Chrystusa i jako pierwsze dowiedziały się o zmartwychwstaniu Jezusa 
(J 20 11-18).  



Cóż znaczyłby świat bez kobiety? Zbawienie rodzaju ludzkiego nie 
byłoby możliwe bez udziału kobiety. Codziennie każdy z nas widzi, jak 
ważna, potrzebna i niezbędna jest ta nasza „pszczółka” – matka, żona, 
siostra… kobieta. Bez niej nasze świątynie byłyby puste. Bez kobiet świat 
prawdopodobnie stanąłby w miejscu, podobnie jak bez pszczół po kilku 
latach degradacji uległaby przyroda.  

Kochane Panie! Przyjmijcie w tym dniu słowa naszej wdzięczności 
Wam za to, że jesteście, za Wasze poświęcenie, oddanie, wiarę, a także 
jasną, bezinteresowną miłość. Za to, że jesteście żonami, matkami, 
siostrami, a niektóre z Was są lekarzami, pielęgniarkami, Matuszkami. 

Niech święte Niewiasty Niosące Wonności – Żeny Mironosicy –  
będą Wam wzorem do naśladowania,  przykładem obrazu życia. Tak jak 
one służyły Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, którego 
Zmartwychwstanie obchodzimy, tak i Wy bądźcie podobne im, gdyż 
świat potrzebuje pokory i mądrości rozumnych kobiet.  
 

-życzą Wam : Proboszcz Parafii Ks. Andrzej Opolski 
Wikariusz: Ks. Janusz Awksietijuk,  

jak również i pozostała męska część  naszych parafian. 
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤   

Szczególna rola kobiety  
w małżeństwie 

 
Znaczenie kobiety w świecie jest ogromne. Przejawia się to 

we wszystkich obszarach ludzkiej egzystencji, zarówno osobistej, jak i 
społecznej. Kobieta działa w sposób szczególny: jest jakby filtrem, który 
oczyszcza ze zła. Natura kobiety jest dziełem Boga.  

Kiedy badasz Boży świat, to dostrzegasz, jak Bóg wszystko mądrze 
poukładał. Odnosi się to również, a może nawet przede wszystkim, do 
samego człowieka: biologicznie, psychicznie, duchowo i pod każdym 
względem. Zarówno dla mężczyzny, jak i dla kobiety. 

Wspaniałą rzeczą jest nauczyć się rozumieć własną żonę: wiedzieć, 
jak ją zadowolić, jak postępować, aby ją uszczęśliwić. Kobiety mają swój 
specyficzny język i trzeba się go nauczyć, aby słuchać i rozumieć swoją 
żonę. Nie chodzi o słowa, ale o to, by zrozumieć więcej, niż słowa mogą 
powiedzieć - wiele niezauważalnych, a jednocześnie ważnych drobiazgów. 

Musisz bardzo dobrze znać stan umysłu swojej żony - nie tej oto 
kobiety, ale całej natury kobiecej, tak jak żona musi rozumieć osobliwości 
męskiej struktury duszy. Mężowie często nie zdają sobie sprawy, że dusza 
kobiety jest skomplikowana jak labirynt i dlatego nie jest im łatwo się w 



niej odnaleźć. Niełatwo znaleźć właściwą drogę w labiryncie! Niełatwo jest 
uchwycić to, co niewidzialne i niewypowiedziane, w tym, co się widzi i 
słyszy, i zrozumieć to, co miało się na myśli.  

Kobiety zawsze postępują inaczej niż mężczyźni. Tak to urządził 
sam Bóg, bo kobieta jest matką. Cechuje ją subtelność, a jej struktura 
duchowa jest bezgranicznie złożona, ponieważ takie zadanie powierzyła jej 
natura. Obecność kobiet jest kolejną nutą w samej przyrodzie. Pobierając 
się, należy dobrze zrozumieć, że pobieracie się po to, aby mieć dzieci. 
Kobieta nie jest aparatem prokreacyjnym, który odkłada się na półkę, 
zachwycając się dziećmi, które urodziła. Jest to błąd, który niszczy relacje 
międzyludzkie między małżonkami. 

Kiedy Nowy Testament mówi, że żona ma być posłuszna swojemu 
mężowi, nie oznacza to, że żona ma stać się niewolnicą swojego męża. 
Oznacza to, że żona musi traktować męża z miłością, musi go akceptować 
całą swoją duszą. Apostoł Paweł naucza, że żona ma być posłuszna 
mężowi, a mąż ma miłować żonę tak, jak Chrystus umiłował Cerkiew; kto 
miłuje żonę, miłuje samego siebie. Apostoł Paweł ma na uwadze 
osobliwości każdej płci. Mąż potrzebuje, zgodnie ze swoją męską naturą i 
usposobieniem, aby żona go kochała oraz by nie odpychała i nie wątpiła w 
niego. Nie dlatego, że jest bezgrzeszny, ale dlatego, że potrzebuje on 
usłyszeć miłe słowo, usłyszeć coś, co da mu siłę do dalszego życia. A jeśli 
się myli, trzeba mu to powiedzieć z wielką życzliwością i łagodnością. W 
ten sam sposób kobieta, ze względu na swoją naturę i strukturę, 
potrzebuje miłości współmałżonka, aby doświadczać czułości i 
delikatności z jego strony: tak jest stworzona jej kobieca natura. Mąż musi 
kochać swoją żonę i traktować ją z czułością, a żona musi go z całego serca 
zaakceptować i być mu posłuszna - nie z niewolnictwa, ale z oddania. 

Posłuszeństwo w małżeństwie oznacza wyjście poza siebie: 
doskonalimy się, odcinając się od własnej woli. Zawsze działamy z miłości 
do Chrystusa. W człowieku nie trzeba widzieć tyrana, pana, władcy, ale w 
każdym trzeba widzieć Boga: "Błogosławiony człowiek, który szanuje 
każdego człowieka tak, jakby był Bogiem, po Bogu".  

Jestem posłuszna mojemu mężowi z miłości do niego, tak jak 
jestem posłuszna Chrystusowi, ponieważ Go kocham. Moje posłuszeństwo 
jest nicią, która łączy mnie z Chrystusem i z życiem wiecznym. Kiedy 
jesteś posłuszna swemu małżonkowi, odnajdujesz swoją wolność, swoją 
tożsamość, swoje spełnienie.  

Mąż jest głową żony, tak jak Chrystus jest głową Cerkwi i 
Zbawicielem ciała Cerkwi. Nie oznacza to, że mąż jest lepszy od żony, ani 
że żona jest gorsza od męża, ale tak jak jest napisane w Księdze Rodzaju: I 
z tego żebra, które pan Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę (Rdz 2, 22). 



Uczynił to po to, aby żona czuła, że wraz z mężem stanowią jedną całość. 
Bóg uczynił to także po to, aby mąż nie mówił w myślach: "Ona jest mi 
obca, nic mnie z nią nie łączy: ona to jedno, a ja to coś innego".  

 Bóg wziął żebro od męża, a Adam, widząc Ewę, rzekł: "To teraz jest 
kość z moich kości i ciało z mojego ciała; dlatego będzie nazwana moją 
żoną". Nie jest mi obca, lecz moja; jest mną! Stąd właśnie bierze się to 
przyciąganie ku sobie: dwoje bowiem powstało z jednego. "Z żebra jego 
uczyniłeś żonę, i złączyłeś z nim pomocnicę". Połączenie to jedna uprząż. 
To znaczy, że Bóg wziął żonę i jej męża, i umieścił ich w tej samej uprzęży - 
uprzęży małżeńskiej - aby ci ludzie razem dźwigali krzyż i ciężar swojego 
małżeństwa. To nie jest kara, ale droga; krocząc nią, należy osiągnąć więź 
z Bogiem. Chrystus jest Głową Cerkwi, a zadaniem Głowy było służyć 
Cerkwi, zbawiać ją, a nie ciemiężyć. I zbawia ją, składając Samego Siebie 
w ofierze, "ukrzyżowany i zmartwychwstały" za nią. W ten sam sposób 
mąż staje się głową żony, aby ją chronić, służyć jej, strzec jej, poświęcając 
się, a jeśli to konieczne, umrzeć za nią i za swoją rodzinę. Apostoł Paweł 
mówi, że mąż jest głową żony (Ef 5, 23). A pewien mądry starzec dodaje: 
"Tak, ale żona jest sercem męża". I tak jak ciało bez głowy nie jest ciałem, 
tak bez serca jest martwe, zamrożone i zimne. Jeśli mąż jest głową żony, 
to żona jest sercem męża. Dlatego właśnie Bóg nie uczynił ich 
identycznymi: właśnie po to, aby się wzajemnie uzupełniali. Nie 
mężczyzna i kobieta, ale dwoje w jedności.  



Tak więc posłuszeństwo żony wobec męża oznacza, że akceptuje 
ona jego poświęcenie, opiekę i służbę, jego pragnienie, by ją chronić, a 
jeśli trzeba, by za nią umrzeć.  

Z kolei mężowie mają kochać swoje żony tak, jak Chrystus kocha 
swoją Cerkiew. Nie umiłował jej po to, aby Mu służyła, lecz po to. aby ją 
uświęcić i oczyścić - aby nas przyprowadzić do siebie, uwieńczonych Jego 
chwałą, wolnych od grzechu, wad i nieczystości, abyśmy byli święci i bez 
skazy przed Jego obliczem. Dlatego też mężowie, jak własne ciało, powinni 
miłować swoje żony: kto miłuje swoją żonę, miłuje samego siebie.  

Nie ma nic dziwnego w kochaniu i szanowaniu oraz nietłamszeniu 
żony, ponieważ żona - to ty sam. Czy kochasz swoje ciało, dbasz o nie, 
dajesz mu odpocząć, pielęgnujesz je i troszczysz się o nie? W ten sam 
sposób - mówi Paweł - powinieneś kochać swoją żonę i chronić ją, 
troszczyć się o nią i służyć jej, gdyż nie jest ona dla ciebie kimś obcym, lecz 
twoim własnym ciałem, tobą samym. 
 W małżeństwie mąż i żona są duchowo złączeni, a w tej jedności nie 
ma i nie może być żadnego rozgraniczenia. Nie da się oddzielić duszy od 
ciała. Tak też małżonkowie, jak dusza i ciało, muszą być w takiej jedności, 
aby nic ich nie dzieliło. 

Kiedy Cerkiew mówi, że żona jest we wszystkim posłuszna mężowi i 
że mąż jest głową żony, nie oznacza to, że żona jest nic nieznaczącym i 
zniewolonym sługą swojego męża, ale przeciwnie, świadczy to o harmonii 
między małżonkami. W posłuszeństwie bowiem człowiek zdobywa swoją 
największą wolność. Poddając się dobrowolnie i świadomie drugiemu 
człowiekowi, człowiek staje się wszechmocny i prawdziwie wolny. 
Wspaniałe jest posłuszeństwo! Kto podporządkuje się z miłości do Boga, 
ten zrozumie, czym jest życie, czym jest wolność i czym jest radość! Tak 
więc oboje spotykają się i poznają tę wielką tajemnicę: by żona wspierała 
męża, a mąż - swoją żonę. Mąż musi się nauczyć, że w domu, przy żonie, 
odnajdzie spokój. Jest to dla niego konieczne z natury. A żona musi 
nauczyć się być otuchą i pocieszeniem dla swojego męża.  
 Żona musi czuć, że głowa, czyli jej mąż, jest wrażliwy i troszczy się o 
nią, że ją szanuje i poważa. Tak jak mózg troszczy się o ciało, tak mąż 
powinien troszczyć się o żonę, aby nie była sama. 

Wszystko to nie mieści się w zwykłych ludzkich wyobrażeniach, 
ponieważ ma inny wymiar: wymiar Chrystusa i Cerkwi. Kiedy 
fundamentem relacji małżeńskiej jest Chrystus i Cerkiew, relacja ta staje 
się głębsza i uświęcona, nabiera pozaziemskiej perspektywy, która sięga 
wieczności. Ich celem jest doprowadzenie męża i żony do Chrystusa, do 
zjednoczenia z Nim. 

metropolita Limassol Atanazy 



                 

MYŚLI   ŚWIĘTE O MIŁOŚCI 
św. Mikołaj Velimirović – „Kasijana” 

 

iłość wiele wybacza. I dla miłości wybacza się 
wszystko. Pełne pychy usprawiedliwienie samego 
siebie jest przeciwne miłości. Szymon Faryzeusz 

wyśmiał Jezusa, że Ten pozwolił kobiecie jawnogrzesznicy, 
by Mu obmyła nogi swoimi pokutnymi łzami i wytarła je 
swoimi włosami (przyznając się, że ma tyle grzech ów co 
włosów na głowie). Jezus zganił faryzeusza mówiąc: 
„Wybaczone zostały jej liczne grzechy, gdyż wielką miłość 
miała”. Miłość względem kogo? Względem Niego, który był 
na drodze na Golgotę, aby grzechy jej i całego świata zmyć 
łzami i krwią. 
 

iłości nie potrzeba prawa. Miłość jest Prawem nad prawami. To jest Nowe 
Prawo albo Nowy Testament Chrystusa. „Wiemy, że Bóg współdziała we 
wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują” – sławi apostoł Paweł 

(Rzym 8,28). Na drodze Miłości może być wiele przeszkód i trudności, ale wedle 
słowa Bożego i wedle doświadczenia ludzkiego ta droga nieomylnie prowadzi ku 
największemu dobru. 
 

aukowiec przyciąga wiedzą, bogacz bogactwem, urodziwy urodą, fachowiec 
umiejętnością. Każdy z nich przyciąga ograniczoną liczbę osób. Jedynie 
Miłość przyciąga wszystkie ludzkie istoty. Atrakcyjność Miłości jest 

nieograniczona. I uczący się, i nieuk, i bogaty i biedny, i wprawny i niewprawny, i 
piękny i brzydki, i zdrowy i chory, i młody i stary - wszyscy oni pragną być 
kochanymi. Chrystus rozpostarł swoją miłość nad wszystkimi i miłością 
przyciągnął do siebie wszystkich. Swoją miłością objął On również i martwych, 
których ciała dawno już zgniły i o których ludzie już zapomnieli. 
 

iłość jest radością, ceną miłości jest poświęcenie. Miłość jest życiem, ceną 
miłości jest śmierć. 
 

O g ł o s z e n i a    p a r a f i a l n e : 
                                                                                                                                                  
 11 maja (środa) – godz.8:00 św. Litugia;   

                          – godz. 18:00 – Akafist Woskresieniju Chrystowu                                                                                       
 15 maja (niedziela) – godz. 9:00 – św. Liturgia; 
 18 maja (środa) – godz. 18:00 – Akafist Woskresieniju Chrystowu 
 22 maja (niedziela) – dzień pamięci św. Mikołaja  

– godz. 8:00 Akafist z Molebniem do św. Mikołaja  
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                     – godz.  9:00 – św. Liturgia 
– Obchody wsi Olendry  i wsi Boratyniec Ruski 

 25 maja (środa) – godz. 18:00 – Akafist Woskresieniju Chrystowu 
 29 maja (niedziela) – godz. 9:00 – św. Liturgia 

– Obchody miejscowości Siemiatycze Stacja 
 30 maja (poniedziałek) – godz. 18:00 Wsienoszcznoje 

Bdienije – wieczorne nabożeństwo przed świętem św. Jana 
Kormiańskiego  

 31 maja (wtorek) – św. Jana Kormiańskiego – godz. 9:00 - 
Akafist z poświęceniem leków, chleba, oleju, ziół – godz. 10:00 św. 
Liturgia + święcenie wody. 

 1 czerwca (środa) – Oddanie Święta Paschy – godz. 18:00 Akafist 
Woskresieniju Chrystowu przed  Płaszczanicą na środku Cerkwi. 

  2 czerwiec (czwartek) – Wniebowstapienie Pańskie 
- Wozniesienije Hospodnie – św. Liturgia godz. 9:00  

  3 czerwiec (piątek) – godz. 8:30 św. Liturgia  
  5 czerwiec (niedziela)  – godz. 9:00 – św. Liturgia  

– Obchody wsi Szerszenie 
 8 czerwiec (środa) – godz. 18:00 Akafist do Ikony M.B. Iwierskaja 
  11 czerwiec (sobota) – TROICKA POMINALNA SOBOTA – 

WSPOMNIENIE ZMARŁYCH – przynosimy ZAPISKI za zmarłych  
 - za Upokoj  

– godz. 9:00 św. Liturgia + Panichida na którą przynosimy: chleb, mąkę, 
                                                                                                                olej.  
– godz. 18:00 Wienoszcznoje Bdienije przed świętem św. Trójcy. 
 12 czerwiec – Święto św.Trójcy – Zielone Święta–  Pięćdziesiątnica 

– Zesłanie św.Ducha na Apostołów.  
     – godz.9:00 św.Liturgia  
     + Wieczernia z modlitwani na stanie na kolanach.                                                                                                                            

Obchody wsi Anusin.  
12- 19 czerwiec – Tydzień ciągły –  bez postu ! 

 15 czerwiec (środa) –  godz. 18:00 – Akafist do św.Trójcy. 
 19 czerwiec – (niedziela) Święto IKONY MATKI BOŻEJ 

WYBAWIENIE Z POWODU NIESZCZĘŚĆ CIERPIĄCYCH 
Izbawlienije ot bied striażduszczich                                     

– godz. 9:00  - Akafist z poświęceniem leków, chleba, oleju, ziół                             
– godz. 10:00 św. Liturgia + procesja z Ikoną + święcenie wody  
 26 czerwiec (niedziela) – godz. 9:00 św. Liturgia po której będziemy 

celebrować MOLEBIEŃ na zakończenie roku szkolnego.  

 



Parafia Prawosławna p.w. św. Anny, Boratyniec Ruski 66 ; 17- 300 
Siemiatycze / Konto bankowe 32 2030 0045 1110 0000 0331 
0430 / e-mail: opolskia@wp.pl  Kontakt 24h: Proboszcz 
 ks. Andrzej Opolski – 601 662 997  

         Edward Bajkowski – 783 990 362 
 

 

OD  20 CZERWCA DO 11 LIPCA 

POST APOSTOLSKI,  

który kończy się świętem śww. app. Piotra i Pawła 
 
 

Czytanie Psałterza 
Od 13 czerwca do 27 listopada 

-------------------------------------------------------------- 
Tak jak w roku poprzednim, zaczynamy zapisywać osoby chętne, 

które podejmą się trudu modlitwy - codziennego czytania Psałterza  
w okresie od początku Postu Apostolskiego do początku  

Postu Bożonarodzeniowego.  
Pan nasz Jezus Chrystus mówi do nas: 

„Wstańcie i nie bójcie się”(Mat 17,7)   
 „I oto Ja z wami jestem przez wszystkie dni 
 aż do skończenia wieku. Amen” (Mat 28,20) 

„…nabierzcie odwagi: Ja zwyciężyłem świat” (J 16,33)  
 

 Zwracamy się z prośbą o Wasze ofiary bez których nie jesteśmy w stanie 
materialnie funkcjonować. Wszyscy jesteśmy w trudnym finansowo 
czasie, czasie gdy za naszymi granicami toczy  się wojna , która wpływa na 
całe nasze  życie. Postarajmy się jedni drugich zrozumieć i jedni drugich 
brzemiona nosić…  Ofiary można wpłacać na konto bankowe lub 
przynosić do Cerkwi:  

 Ofiara gospodarcza – 100 zł. od osoby kto może, lub co łaska  

 opłata na Stróża cerkiewnego – 100 zł rocznie,  

 opłata za wywóz śmieci na cmentarzu parafialnym  

 – grobowiec   1 osobowy – 40 zł rocznie,  

– grobowiec  2,3 osobowy – 50 zł rocznie,  

mailto:opolskia@wp.pl

