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 Widziane z Ruskiej 

-  Na  terenie  naszej  diecezji  nie  ma  już  konfliktów  między  Kościołem  katolickim 

a prawosławnym. Po przyjściu księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego wszystkie sprawy drażliwe 

udało się rozwiązać, twierdzi biskup prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej – Abel.

Jeszcze  pamiętam  podniesione  glosy,  sine  od  gniewu  twarze  prawosławnych  chłopów 

z Jabłecznej,  gdy  byłem  tam  pięć  lat  temu.  O  cmentarzu  z  irytacją  mówili  wtedy  mnisi 

z pobliskiego  klasztoru.  Nie  przebierali  w  słowach  prawosławni  chłopi.  Ich  katoliccy  sąsiedzi 

mówili  o  całej  sprawie  z  wyraźnym  zakłopotaniem.  W  Jabłecznej  trwał  wtedy  nikomu 

niepotrzebny, absurdalny spór o cmentarz. Dopiero kilka miesięcy temu zapanowała zgoda.

Do konfliktu doprowadziła pomyłka geodetów. Cmentarz, na którym po lewej stronie chowano 

katolików, a po prawej prawosławnych, w latach 70. geodeci przez pomyłkę przypisali Kościołowi 

katolickiemu.  Tymczasem  ziemia,  na  której  wytyczono  cmentarz,  była  własnością  wszystkich 

chłopów z Jabłecznej. Przed wojną chowano na nim wyłącznie prawosławnych. Pierwszy katolicki 

pochówek odbył się już po wojnie. Wszystkie starsze nagrobki zdobią prawosławne krzyże. Po obu 

stronach  podzielonego  ścieżka  cmentarza  te  same  nazwiska  katolików  i  prawosławnych  - 

mieszkańców Jabłecznej. Gdy Kościół prawosławny uregulował swoje stosunki z państwem, zabrał 

się  za  porządkowanie  spraw  własnościowych.  Wtedy  okazało  się,  że  cały  cmentarz  jest  już 

własnością  parafii  katolickiej,  która  wcześniej  uregulowała  swoje  stosunki  z  państwem,  a  tym 

samym sprawy własnościowe. Duchowni z Jabłecznej nie doszli do porozumienia. Rozpoczęła się 

kilkuletnia  epopeja  sądowa  i  wymiana  korespondencji  miedzy  biskupem  siedleckim  Janem 

Mazurem i lubelsko-chełmskim biskupem Ablem. Paradoksalnie wyjątkowo często pojawiało się 

w niej słowo „ekumenizm”.

Tymczasem w pobliskiej wsi, gdzie zdarzyło się podobne nieporozumienie, proboszcz katolicki 

i prawosławny spotkali się, pogadali i podzielili cmentarz uwzględniając potrzeby obu stron. Być 

może w Kodniu nikt nawet nie mówił o ekumenizmie. Po prostu ducha ekumenizmu wcielono tam 

w codzienne życie.



Dialog z silniejszym

Biskup  prawosławnej  diecezji  lubelsko-chełmskiej  Abel,  gospodarz  cerkwi  katedralnej 

Przemienienia Pańskiego przy ulicy Ruskiej uważa, że o losach dialogu ekumenicznego decyduje 

stosunek  Kościoła  katolickiego  do  wyznań  mniejszościowych.  Kościół  rzymskokatolicki  jest 

w Polsce potężny i niektórzy jego hierarchowie czy księża mogą łatwo ulec pokusie siły. A wtedy 

kończy  się  dialog,  a  ekumenizm  staje  się  pustym  hasłem.  Przedstawicielom  kościołów 

mniejszościowych nawet nie przychodzi do głowy, aby występować z pozycji siły.

- Nie mogę nawet sobie wyobrazić konfliktu między Kościołem prawosławnym a Kościołem 

ewangelicko-augsburskim,  czy  Kościołem  baptystów.  Jeżeli  się  pojawia  jakaś  sprawa  sporna, 

spotykamy się i szybko znajdujemy rozwiązanie zadowalające obie strony - deklaruje biskup Abel.

- Tak się na przykład zdarzyło, że na naszym cmentarzu w Mogilnicy leży pierwszy baptysta, 

który na Lubelszczyźnie pojawił się jeszcze w XIX wieku. Baptyści chcieli upamiętnić to miejsce. 

Wydałem pozytywną decyzję i teraz baptyści maja na naszym cmentarzu swoją działkę. 

Od lat prawosławni z Lublina i ewangelicy z niemieckiego okręgu Balingen w Wirtembergii 

modlą się za siebie. Odwiedzają się hierarchowie z Lublina i Balingen, księża, młodzież, koncertują 

parafialne chóry. Dzięki pomocy ewangelików z Wirtembergii powstaje w Lublinie prawosławny 

dom spokojnej  starości.  Biskup  Abel  pokazuje  jeszcze  pachnącą  farbą  drukarską  dwujęzyczną 

książkę „Ewangelicko-prawosławna współpraca. Lublin - Balingen”, która dokumentuje kilkuletnia 

już ekumeniczna zażyłość.

Ekumenicznie i energicznie

- Stosunki miedzy Kościołem katolickim a kościołami mniejszościowymi na Lubelszczyźnie 

chyba  nigdy  nie  były  tak  dobre  jak  obecnie.  Prawdziwie  ekumeniczna,  a  zarazem energiczna 

polityka  arcybiskupa  Józefa  Życińskiego  sprawiła,  że  ekumenizm  z  deklaracji  zmienia  się 

w codzienną praktykę - twierdzi biskup Abel.

Kilka miesięcy temu kompromisowo rozwiązano zadawnioną sprawę cmentarza w Jabłecznej. 

Na rozwiązanie czeka jeszcze podobna sprawa w Dobratyczach. - W tej atmosferze jestem pełen 

nadziei, że wkrótce nie będzie problemu - mówi prawosławny biskup lubelsko-chełmski.

Podczas tygodnia młodych chrześcijan biskup Abel na zaproszenie biskupa siedleckiego Jana 

Wiktora Nowaka wygłosił w kościele kazanie, które uważa za inaugurację zupełnie nowego etapu 

ekumenicznej współpracy z siedlecką kurią biskupią. Dotychczas rzymskokatolicki biskup siedlecki 



i  prawosławny  lubelsko-chełmski  uprawiali  korespondencję  procesową,  a  ich  przedstawiciele 

spotykali się w sądzie.

Biskup  Abel  przekonuje,  ze  otwierają  się  zupełnie  nowe  perspektywy  współpracy  między 

Kościołem rzymskokatolickim i  prawosławnym. -  Podczas seminarium ekumenicznego na KUL 

ksiądz  arcybiskup  lubelski  zadeklarował,  że  podczas  konferencji  dziekanów  na  problematykę 

ekumeniczną  spróbuje  wyczulić  całe  duchowieństwo.  Gdyby  wszyscy  księża  katoliccy  poszli 

śladem swego arcybiskupa...

Tydzień  Modlitwy  o  Jedność  Chrześcijan  zakończyło  nabożeństwo  w  cerkwi  katedralnej 

Przemienienia Pańskiego przy ulicy Ruskiej. Kazanie pod nieobecność uczestniczącego w ingresie 

w Tarnowie arcybiskupa Józefa Życińskiego wygłosił arcybiskup senior Bolesław Pylak. Podczas 

nabożeństwa  orderami  Świętej  Równej  Apostołom  Marii  Magdaleny,  przyznawanymi  przez 

metropolitę  Bazylego  w  imieniu  synodu  biskupów  polskiego  Kościoła  prawosławnego. 

uhonorowano kierującą radą parafialną Kościoła ewangelicko-augsburskiego Sylwię Irge i - po raz 

pierwszy w dziejach prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej,  a być może po raz pierwszy w 

dziejach  odznaczenia  –  dwóch  księży katolickich.  Orderem,  po  konsultacjach  i  przy aprobacie 

metropolity lubelskiego Józefa Życińskiego, Kościół prawosławny uhonorował proboszcza parafii 

w Turowcu koło Wojsławic ks. kanonika Tadeusza Kawale i proboszcza parafii w Krupem koło 

Krasnegostawu ks. Marka Czerko. 

Ksiądz  Tadeusz  Kawala  mówił  w  lubelskiej  cerkwi:  „Nie  sadze,  byśmy  zrobili  coś 

szczególnego, nie sadzę, byśmy zrobili coś szczególnego dla siostrzanego Kościoła prawosławnego. 

Po  prostu  staraliśmy się  na  co  dzień  być  braćmi.  I  to  wszystko.  Tak  się  składa,  że  obydwaj 

pochodzimy z terenu pogranicza kulturowego. Jeden z Białej Podlaskiej, drugi z Zamościa. Temu 

z Zamościa przyszło pracować kilka lat na Podlasiu. ten z Białej Podlaskiej został skierowany na 

zamojskie  Roztocze.  Obaj  spotykaliśmy  ludzi  starych  i  stareńkich,  spotykaliśmy  starszych 

i stareńkich  kapłanów.  Często  mówili  nam:  »Kiedyś  to  była  ekumenia.  Razem modliliśmy się, 

odwiedzaliśmy nasze świątynie. Księża razem chodzili na spacery i spotykali na pogaduszkach. 

Razem świętowaliśmy i pomagaliśmy sobie wzajemnie. Żyliśmy w zgodzie i pokoju«. Właśnie te 

spotkania ze starymi ludźmi z Podlasia, Roztocza i Chełmszczyzny nakazują nam kontynuowanie 

wszystkiego. co było wówczas dobre. Wszak katolicy i prawosławni, niezależnie od pojawiających 

się czasem animozji, są pod każdym względem sobie najbliżsi. Warto sobie uświadomić, że nie ma 

bliższego Kościoła jak Kościół prawosławny dla katolika i nie ma dla prawosławnych bliższego 

Kościoła niż katolicki”.

Prawosławny biskup opowiada o obu odznaczonych księżach katolickich: - Wszędzie tam gdzie 



pracowali, mieszka kilka bardzo starych osób wyznania prawosławnego. Księża opiekują się tymi 

babciami, przynoszą im do domu „Przegląd Prawosławny”. W swoich parafiach uporządkowali też 

opuszczone prawosławne cmentarze.

Nieco gorzej

Biskup Abel zaznacza zarazem, że nie wszędzie dialog ekumeniczny wygląda równie dobrze jak 

w  Lublinie.  Komentuje  wypowiedź  arcybiskupa  białostockiego  Stanislawa  Szymeckiego,  którą 

słyszał  jadąc  samochodem  w  okolicy  Siemiatycz.  Arcybiskup  mówił  o  swoich  wzruszeniach 

podczas nabożeństwa ekumenicznego z udziałem Jana Pawła II we Wrocławiu, w którym brało 

udział  kilku  hierarchów  Kościoła  prawosławnego.  -  Ksiądz  arcybiskup  był  jednak  wyraźnie 

zawiedziony, że żaden z hierarchów prawosławnych nie złożył homagium, nie podporządkował się 

papieżowi. Ksiądz arcybiskup chciał chyba powiedzieć o hierarchach prawosławnych: „ot, jacy oni 

zatwardziali”  –  komentuje  biskup  Abel.  –  Myślę,  że  arcybiskup  białostocki  nie  rozumie  idei 

ekumenizmu. To tak jakby zamiast tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan urządzić w Lublinie 

tydzień żarliwej modlitwy o podporządkowanie się innych wyznań chrześcijańskich Kościołowi 

rzymskokatolickiemu.

Biskup Abel narzeka też, że wciąż niejasna jest sprawa pounickich świątyń na Podkarpaciu, 

z których korzysta Kościół  prawosławny.  Tłumaczy,  że  gdy przygotowywano ustawy regulujące 

stosunki miedzy kościołami a państwem uzgodniono, że Kościół prawosławny zrzeknie się swoich 

praw  do  ponad  stu  świątyń  na  Lubelszczyźnie  w  miejscach,  w  których  nie  ma  już  wiernych 

Kościoła  prawosławnego,  a  w zamian będzie  użytkował  23 pounickie  cerkwie  na Podkarpaciu. 

Podczas głosowania nad ustawą regulującą stosunki między państwem a Kościołem prawosławnym 

posłowie wyłączyli z regulacji sprawę majątku pounickiego. W efekcie Kościół prawosławny stracił 

już prawa do świątyń na Lubelszczyźnie, a sprawa pounickich cerkwi na Podkarpaciu wciąż czeka 

na rozstrzygnięcia ustawowe.

Ekumenizm rodzinny

- Jestem przeciwnikiem małżeństw mieszanych – mówi biskup Abel.  – Moje doświadczenia 

mówią  mi,  że  zawsze  prowadzą  one  do  tego,  że  Kościół  większościowy  wchłania  wiernych 

wyznania mniejszościowego. Miedzy małżonkami wszystko jest w porządku do czasu pojawienia 

się  pierwszego  dziecka.  Kiedy  trzeba  je  ochrzcić,  rodzice  prawie  zawsze  wybierają  Kościół 

większościowy.  Małżeństwa mieszane  prowadzą  do  tego,  że  mniejsze  wyznania  rozpływają  się 



w katolicyzmie.

Zdarza  się  też  –  chociaż  rzadko  –  że  katolickie  rodziny  przechodzą  na  prawosławie. 

Zafascynowani  prawosławnymi tradycjami  i  duchowością  są  zwykle  inteligenci.  Od 1989 roku 

w prawosławnej diecezji lubelskiej z katolicyzmu na prawosławie przeszło dziesięć rodzin. Biskup 

Abel zastrzega: - Jest nam obcy wszelki prozelityzm. Nie prowadzimy działalności misyjnej wśród 

innych wyznań chrześcijańskich. Nie namawiamy do pośpiechu, a wprost przeciwnie - zwlekamy. 

Chcemy, aby to była w pełni przemyślana, dojrzała decyzja. a nie efekt krótkotrwałych emocji.


