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AXIOS - GODNY
WYBRANO NOWEGO PATRIARCHĘ MOSKWY I CAŁEJ ROSJI

W Kościele Prawosławnym trzykrotna aklamacja greckiego słowa „axios” (godny) poprzedza moment objęcia tronu patriarchy
przez nowego elekta. Moje pierwsze spotkanie z ówczesnym arcybiskupem Cyrylem było dla wielkim, niezapomnianym przeżyciem.
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skiego Metropolity Cyryla Gundajewa. Jed-
nym z  powodów mojej radości jest t o, że
z nam osobiście nowego Zwierz chnika
Kościoła Prawosławnego.

Arcy biskup a Cy ry la p oz nałem 19
grudnia 1991 roku. Ówcz esny  probosz cz
parafii św. Mikołaja w Kaliningradzie ojciec
Pant elejmon z apros ił mnie do swojej
świątyni na odpust parafialny. By ło to dla
mnie wielkim przeżyciem. Pierwszy raz w
życiu uczestniczyłem w liturgii prawosław-
nej, którą sprawował biskup. Mnie, kap ła-
nowi  katolickiemu, wskazano miejsce nie
wśród licznie zgromadzonego ludu Bożego,
a z a ikonostasem. Władyka zaprosił mnie
do ołtarza za carskimi wrotami, gdzie mogą
przebywać tylko duchowni i posługujący.
Nie mogą tam wchodz ić niewiast y, ani
ludzie, którzy nie należą do kościoła prawo-
sławnego. Uznałem to za wyróż nienie, za
znak szacunku  do Kościoła, który przedsta-
wiam, i do mnie.

Ojciec Pantelejmon prz eds tawił mnie
arcy biskupowi jako nowego kap łana
katolickiego w Obwodzie Kaliningradzkim.
Pamiętam, że Metropolita przywitał mnie
bardzo serdecznie. Nastepnie, nieoczekiwa-
nie dla mnie, zaczął interesować się t ym
skąd p rz y by wam, gdz ie miesz kam, jak
liczna jest nasza wsp ólnota i jakie są jej
problemy? Potem zacz ęła uroczysta archi-
jerejska liturgia. Była p iękna i podniosła.
Widać było jak angażują się w nią ludz ie
spragnionych wiary i eucharystii.

Utkwiło mi jesz cz e w pamięci,  ż e
Metropolita wygłosił homilię o św. Mikołaju
i  odradzaniu się chrześcijaństwa w Rosji.
Gdy z bliż y ł s ię liturgicz ny moment
przekazania znaku pokoju, Władyka Cyryl
przekazał najpierw duchownym prawosław-
nym, a nas tępnie podszedł do mnie, objął
za ramiona i,  delikat nie uśmiechając się,
powiedział: „Pax tecum”. Mile zaskoczy ło
mnie t o, ż e arcy biskup  p rawos ławny
pozdrawia kat olickiego księdz a po łacinie.
Na przestrzeni prawie 18 lat mojego pobytu
w Obwodzie Kaliningradzkim widz iałem z
bliska Metropolitę Cyryla wiele razy. By ły
to spot kania prywatne, w cerkwiach i na
różnych uroczystościach państwowych. Przy
tym zawsze  podziwiałem tego człowieka.
Był On przecież  wybitną i wysoko posta-
wioną osobistością w  Kościele Prawosław-
nym. Podróżował po świecie, spełniał ważne
zadania w Patriarchacie w Moskwie. Jednak
nade wszy stko był biskupem kaliningrad-

zkim i smoleńskim.
Gdy  przy jeżdżał do Kaliningradu, zacho-
wywał się tak jakby tu ciągle przebywał.
Doskonale orient ował s ię we wszy stkich
sp rawach swej diecez ji,   p oszczególny ch
parafii, w tym tych najmniejszych, i klasz-
torów. Juz z kilku Jego słów wynikało, że
Ten, który organizował w Jantarnym Kraju
życie prawosławne, ani na chwilę nie zapo-
minał o swojej owczarni.  W Jego ocz ach
stale odzwierciedlała się troska o lud Boży
i miłość do innych ludzi naszego obwodu.
Zawsze byliśmy ciekawi Jego opinii w spra-
wach społecznych i moralnych. Ludzie róż-
nych przekonań czekali na sobotni poranek,
by uczestniczyć dzięki telewizji w kateche-
zach metropolity Cyryla.  Jestem przekona-
ny, że obecny Patriarcha wniósł największy
wkład w odrodzenie duchowe, moralne i
społecz ne naszego regionu. I nie t ylko.
Będąc najbliższy m wsp ółpracownikiem
poprzedniego Patriarchy Aleksego, by ł jed-
nocześnie współtwórcą wiosny prawosławia
na terytorium by łego ZSRR.

Włady ka Cyry l  kierował Wydz iałem
Stosunków Zewnętrznych w Moskiewskim
Patriarchacie. Wszyscy dobrze wiemy, z jak
wielką energią i wytrwałością pracował na
polu dialogu pomiędzy  p rawos ławiem a
innymi religiami, czy też świeckimi insty-
t ucjami i organizacjami między narodo-
wymi. Trwamy w nadziei, że Jego dotych-
czasowe doświadczenia i kontakty dobrze
przysłużą się  Rosyjskiemu Kościołowi Pra-
wosławnemu oraz umocnią do t worzenia
dobrych stosunków  z  innymi religiami w
Rosji i za jej granicami.

Patriarsze Cyrylowi I, Arcypasterzowi
Owczarni Chrystusowej na ziemi rosyjskiej,
katolicy Obwodu Kaliningradzkiego życzą
z całego serca Boż ej op ieki, szlachetnych
natchnień Ducha Świętego oraz krzepkiego
zdrowia! Ad multos annos! Mnogaja leta!
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