Odezwa
Św. Soboru Biskupów P.A.K.P.
z dnia 23 listopada 2017 r.
W związku z tym, iż zaczęto samowolnie wprowadzać do życia
cerkiewnego praktyki obce tradycji i zwyczajom naszej lokalnej
Cerkwi, Św. Sobór Biskupów zwraca się z niniejszą odezwą do P.T.
Duchowieństwa, Mnichów, Mniszek i wszystkich Wiernych w duchu
nauczania Ap. Pawła: „… bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie
się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy
list nasz…”. (2 Tes. 2,15). „Nakazuję wam, bracia, …w imię Pana
naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który
postępuje wbrew porządkowi…” (2 Tes. 3,6).Tradycja jest żywą i
ożywiającą pamięcią Cerkwi. Przekazywana jest z pokolenia na
pokolenie. Jest właściwa żywemu organizmowi Cerkwi i z niej
wyrasta moc zachowująca żywotność organizmu. Cerkiew
prawosławna w Polsce, ukształtowana przez wieki przez różnorodne
uwarunkowania historyczne posiada swoją tradycję, obyczaje i kulturę
cerkiewną. I to jest Jej bogactwem. Budowane ono było na bazie
cyrylometodiańskiej i kijowskiej duchowości. Nie można o tym
dzisiaj zapominać. Historia Prawosławia w Polsce przekazuje nam
wspaniałe wzorce, które wypracowywane były w oparciu o
doświadczenia religijne. Nasi przodkowie z wielką odwagą, pokorą i
poświęceniem kultywowali swoje obyczaje i przekazywali je
następcom, a w trudnych momentach poświęcali za nie swoje życie.
Dzięki tej wierności swojej tradycji żadne doświadczenia, poczynając
od XVI wieku, nie mogły zniszczyć naszego bogactwa duchowego.
Krew męczenników, modlitwy praojców pomogły naszej Cerkwi
przeżyć niejedną „Golgotę”. Pamiętajmy, że bez przeszłości nie ma
zdrowej przyszłości. Nie ceniąc bogactwa swoich Ojców, tracimy to,
co jest najmocniejsze w życiu naszej Cerkwi: uświęcone praktyki i
zwyczaje. Świadomi odpowiedzialności za duchowe bogactwo Św.
Cerkwi, patrząc z nadzieją w przyszłość, zwracamy się do Was Bracia
Kapłani, Mnisi, Mniszki i Wierni – bądźcie wierni ideałom naszych

Przodków i ustanowieniom cerkiewnym przyjętym od wieków w
praktyce cerkiewnej. To uchroni nas od naleciałości zewnętrznych i
pomoże
zachować
praktyki
cerkiewne
właściwe
naszej
autokefalicznej Cerkwi, zgodnie z zaleceniem Ap. Pawła: „ …
czuwajcie we wszystkim…” (2 Tym. 4,5). „Strońcie od każdego brata,
który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą
przyjęliście od nas” (2 Tes. 3,6).
Bóg w Trójcy Świętej niech pomaga nam w tym świętym dziele.
Pokorni:
+ Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski,
+ Abel, Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski,
+ Jakub, Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański,
+ Jerzy, Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński,
Ordynariusz WP,
+ Paisjusz, Prawosławny Arcybiskup Przemyski i Gorlicki,
+ Grzegorz, Prawosławny Arcybiskup Bielski,
+ Atanazy, Prawosławny Biskup Łódzki i Poznański,
+ Paweł, Prawosławny Biskup Hajnowski,
+ Andrzej, Prawosławny Biskup Supraski,
+ Warsonofiusz, Prawosławny Biskup Siemiatycki,

