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W ciągu ostatnich kilku lat postać św. Spirydona – 
wielkiego hierarchy Cerkwi Greckiej – staje się coraz 
bardziej znana, czczona i wychwalana przez wiernych 
prawosławnych na całym świecie, w tym również na 
gruncie słowiańskim. W Rosji na ten 
przykład jest ona czczona niemal na 
równi ze św. Mikołajem Cudotwór-
cą. Nie wszyscy jednak, do końca 
wiedzą kim właściwie był ów biskup 
i czym zasłużył sobie na tak ogrom-
ne uznanie i uwielbienie Matki Cer-
kwi. Dlatego też w poniższej publika-
cji chcielibyśmy pokrótce przybliżyć 
jego osobę. 

Przyszły biskup Tremithus przy-
szedł na świat w 270 roku w biednej 
rodzinie zamieszkującej niewielką 
cypryjską miejscowość Asia. Jego 
pobożni rodzice – jak i on sam – 
utrzymywali się z pasterstwa owiec. 
Od najmłodszych lat swego życia 
Spirydon odznaczał się łagodnością 
starotestamentowego Dawida, ser-
deczną dobrocią Jakuba oraz Abra-
hamową gościnnością i miłością. Bezdomni zawsze 
mogli liczyć na schronienie w jego domu zaś wędrowcy 
odnajdowali w nim pożywienie i odpoczynek. Prostota 
i wielkoduszność, jaka biła z jego oblicza, pokora, skrom-
ność ale i miłość wobec bliźniego cechowały Spirydona, 
który nie miał względu na człowieka. Za nieustanną pa-
mięć o Bogu natomiast, Pan obdarzył swego wiernego 

sługę darem przepowiadania przyszłości, uzdrawiania 
nieuleczalnych chorób i wyganiania biesów.

Kiedy dojrzał on do podjęcia ważnych życiowych 
decyzji, postanowił założyć rodzinę. Nie dane mu jed-

nak było długo cieszyć się radością 
płynącą z błogosławionego życia 
małżeńskiego. Jego żona umiera 
dosłownie kilka lat po ślubie, „osiero-
cając” Spirydona i ich małą córeczkę 
Irenę. Ogromnym oparciem w tych 
trudnych chwilach były dla niego 
słowa biblijnego Hioba Cierpiętnika: 
Bóg dał i Bóg zabrał. Niech będzie 
imię Pańskie błogosławione na wieki 
(Hi 1,21). Jedyne pocieszenie w tym 
ogromnym bólu i smutku święty od-
najdywał w czytaniu i głoszeniu in-
nym Słowa Bożego. To właśnie za 
Jego pośrednictwem pocieszał każ-
dego, kto pogrążony jest w rozpaczy 
i potrzebuje słowa otuchy. Odtąd 
wielu zaczęło u jego boku odnajdy-
wać spokój i wyciszenie w swoich 
codziennych troskach ale i orędow-

nika w sytuacjach beznadziejnych.
Niedługo potem, po wielu namowach, głównie ze 

strony hierarchii kościelnej i gorącej prośbie wiernych, 
przyjmuje on święcenia kapłańskie, stając się tym sa-
mym gorliwym sługą Ewangelii, wypełniwszy w sposób 
najbardziej doskonały słowa Apostoła Pawła, który wy-
magał od pasterza stada Chrystusowego nienaganno-

Święty Spirydon biskup Tremithus (Adam Magruk)

najświętszym miejscu Ogień jest zapalany ludzkimi rę-
kami, to nie staje się dla mnie od tego mniej świętym, 
niż jeżeli zszedłby on z niebios. Nie chcę podpalać so-
bie brody sprawdzając cudowne właściwości Ognia. Dla 
mnie ten Ogień jest świętością.”19

PIELGRZYMKI 
Najlepszym dowodem dla nas byłoby odwiedzenie 

jerozolimskiej świątyni w Wielką Sobotę przed Paschą, 
żebyśmy mogli się upewnić, że Święty Ogień schodzi 
w Kuwuklii na Grób Pański, a następnie patriarcha wy-
chodzi do wiernych z zapalonymi od niego świecami. 
Dla wielu prawosławnych pielgrzymów jest to ogromne 
przeżycie. Niektórzy wręcz dzielą swoje życie na „przed” 
oraz „po” cudzie.

Ogień Święty przyciąga i zwykłego pielgrzyma, i piel-
grzyma egzaltowanego. Dla wielu to swego rodzaju du-
chowa rozrywka, czasami niezdrowa ciekawość. Moż-
na zrozumieć, że cel życia chrześcijanina zawiera się 
w tym, aby połączyć się z Bogiem. Nie możemy jednak 
stać się czcicielami ognia. W wyznaniu wiary mówimy, 
że wierzymy w Boga Prawdziwego, Światłość ze Świa-
tłości.20 Pod Światłością należy rozumieć nie ogień, nie 
płomień, lecz Światłość Bożą, Światłość Prawdy! Zaś 
połączenie z Bogiem jest możliwe przede wszystkim 
przez dobry uczynek, przez wybaczenie win, przez ofia-
19 http://azbyka.ru/tserkov/chudo/beseda-s-nachalnikom-
russkoj-dukhovnoj-missii-v-ierusalime-arkhimandritom-
isidorom-o-blagodatnom-ogne.shtm
20 „Верую в Света от Света, Бога Истинна от Бога Истинна”

rę, którą człowiek przyniósł do świątyni lub dał biedne-
mu. Jest możliwe przez modlitwę, pokajanie, uczestnic-
two w życiu liturgicznym i sakramentalnym. Nie musimy 
szukać Boga za siedmioma górami i siedmioma lasami. 
Przecież świątynia niekoniecznie musi być w samej Je-
rozolimie, może być w jakiejś jaskini...

Człowiek wychowany w prawosławnej ruskiej tradycji 
wie, że nasze wspominanie Chrystusa leżącego w Gro-
bie trwa w ciszy Wielkiej Soboty. W tym dniu śpiewamy 
na Liturgii: «Niech umilknie każda istota ludzka i niech 
stoi ze strachem i drżeniem i o niczym ziemskim niech 
nie zamyśla».21 Właśnie to powinniśmy mieć na wzglę-
dzie. Niekoniecznie musimy jechać na Paschę do obce-
go kraju, gdzie czekają na nas celnicy, hotele, autobusy, 
zmiana klimatu i czasu, tłumy takich samych pielgrzy-
mów. Ludzie kłamią, żeby oszukać ochronę i dostać 
się do świątyni za pomocą dowolnych prawd, półprawd 
i nieprawd. Trudno też pogodzić się z południową men-
talnością: krzyki, harmider, tłok i gonitwa. Bywa tam też 
i wiele rozczarowań dla szukających cudów. A to zabrak-
nie miejsca przy samym Grobie, a to trzymane świece 
same się nie zapalą.

W naszych cerkwiach wszyscy cichutko podchodzą 
do Płaszczanicy, płaczą, modlą się. A nocą będzie już 
piękne, radosne, uroczyste «Христос Воскресе!». 
Święto świąt...

21 „Да молчит всяка плоть человеча и да стоит со страхом и 
трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет”
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ści, trzeźwości umysłu, rozsądku, przyzwoitości, go-
ścinności, sposobności do nauczania, niekłótliwości, 
opanowania i niepożądania bogactw ziemskich (1 Tym 
3,2-4). 

Po śmierci biskupa Tremithus (dziś jest to niewiel-
kie miasteczko o nazwą Tremetusia, leżące ok. 25 km 
od centrum Nikozji), nikt nie miał wątpliwości, że jedynie 
Spirydon jest najbardziej godnym objąć te wysokie i za-
szczytne stanowisko. Wierni jednogłośnie wybrali swe-
go nowego arcypasterza1. Ta nowa sytuacja nie zmieniła 
nic w jego zachowaniu. Nie pozwolił nigdy – a szczegól-
nie teraz, kiedy jako hierarsze będą mu oddawać szcze-
gólną cześć i uznanie – aby pycha wkroczyła do jego 
serca.

Niezwykła pokora i prostota towarzyszyły mu również 
po chirotonii biskupiej. Nadal nosił skromny ubiór, zaś 
jego głowę codziennie pokrywała czapka - wykonana ze 
splecionych gałęzi wierzbowych (lub liści palmowych) – 
jaką nosili w ówczesnych czasach wiejscy chłopi i paste-
rze owiec. Już na początku swej pracy duszpasterskiej 
Spirydon musiał stawić czoło suszy, połączonej z plagą 
dziesiątkującą mieszkańców Cypru. Widząc nieszczę-
ście, jakie spadło na wiernych, Spirydon wzniósł swe 
modlitwy do Boga. Zdaniem Symeona Metathrastesa: 
Potrzeba wymagała kolejnego Eliasza lub kogoś do 
niego podobnego, kogoś kto swą mo-
dlitwą otworzy niebiosa. Nie było nikogo 
takiego poza Spirydonem. Gdy plaga 
szalała pochłaniając coraz to nowe ofia-
ry on sam poczuł się odpowiedzialny za 
swych wiernych. Skierował swe słowa 
do miłosiernego Boga jak pasterz do 
Pasterza. I Bóg natychmiast  sprawił, 
że chmury pojawiły się w oddali. I Bóg 
utrzymywał chmury w oddali nie pozwa-
lając dotrzeć im na Cypr, dopóki Spiry-
don ponownie się do niego nie zwrócił. 
Gdy święty zapłakał  szczerze nad lo-
sem swych poddanych z nieba spadł ob-
fity deszcz. I owoce zaczęły dojrzewać, 
plony rosnąć, a wszystkie nieszczęścia 
skończyły się w jednej i tej samej chwili. A Spirydon – 
dodaje Metathrastes – otrzymał łaskę większą niż sam 
Eliasz, jeśli mogę tak butnie stwierdzić. 

Był to pierwszy z cudów, które miały stać się udzia-
łem pobożnego biskupa.

Jedną z najważniejszych kart w historii Kościoła było 
zwołanie przez cesarza Konstantego Wielkiego Soboru 
w Nicei w 325 roku, który później otrzymał również mia-
no „Ekumenicznego”. Zwołany on był przeciwko here-
tyckiej nauce Ariusza, według którego Chrystus nie był 
prawdziwym Bogiem a został stworzony w czasie. Nie 
uznawał on również współistotności Ojca i Syna a tym 
samym i Ducha Świętego. Dodatkowo Syn i Duch prze-
wyższają godnością inne stworzenia: lecz tylko Ojciec 
zasługuje na miano Boga Doskonałego. Święty Cypryj-
czyk odegrał na tym soborze jedną z kluczowych ról 
w obronie ortodoksyjności wiary. Cytowany już wcze-
śniej Symeon Metathrastes przypisuje świętemu udział 
w stworzeniu tzw. „Wyznania Wiary”, które oddzieliło 
prawdę od herezji. Do dnia dzisiejszego zachował się 
1 Choć nie brak opinii, według których Spirydon był pierwszym 
biskupem Tremithus.

opis wystąpienia Spirydona przeciw jednemu ze stron-
ników Ariusza. Oto jego obszerny fragment: Lecz Bóg 
Wszechmogący pokazał, że Królestwo Niebieskie jest 
ufundowane nie przez słowa, a przez siłę. Jeden ze 
świętych ojców z imienia Spirydon, biskup Trimithous 
bardzo prosty w naturze i niewykształcony w mowie po-
prosił o pozwolenie przemówienia do filozofa. Lecz oj-
cowie znając prostotę myśli i słów świętego starali się 
mu przeszkodzić. Ten jednak nie przejmował się tym.  
I wystąpił on z tłumu i powiedział: „W imię Jezusa Chry-
stusa filozofie skup się i wysłuchaj co zamierzam powie-
dzieć”. I filozof odpowiedział: „Mów więc, a ja będę słu-
chał” Wtedy Spirydon rzekł: „Jest jeden Bóg, Stworzyciel 
nieba i ziemi i wszystkich rzeczy pomiędzy nimi. On jest 

jedynym, Który rządzi czterema siłami 
niebios. On jest stworzycielem człowie-
ka z ziemi i to On ustanowił wszystkie 
rzeczy zarówno te widzialne jak i niewi-
dzialne. Jego odwiecznym Słowem i Du-
chem niebo i ziemia zostały stworzone, 
wielka i cudowna to była praca. A rzeczy 
następowały po sobie, gwiazdy, świa-
tło, dzień noc i wszystkie inne rzeczy. 
To Słowo Boże, Które my znamy jest 
Synem Bożym, zrodzonym z Dziewicy, 
ukrzyżowanym i w końcu pochowanym. 
Lecz powstał ponownie, wstąpił pomię-
dzy niebiosa i my wstąpimy wraz z Nim 
i da nam wieczne życie. I wierzymy, że 
przyjdzie ponownie, by osądzić nasze 

czyny, słowa i myśli. I wierzymy, że jest z jednej substan-
cji, wspólnej Ojcu, dzieli z Nim tron i wszelkie honory. 
Czy się z tym nie zgadzasz filozofie?” Po długiej chwili 
ciszy mógł on odrzec tylko: „Tak, wydaje mi się, że tak 
jest”. Aby jeszcze bardziej przekonać wszystkich wąt-
piących, iż Trójca Święta to Trzy Osoby ale jeden Bóg, 
Spirydon wziął do ręki kawałek gliny2 (niektórzy mówią 
tu o glinianym naczyniu lub cegle) i po uczynieniu nad 
nią znaku krzyża zawołał: W imię Ojca! Po chwili wy-
buchł z niej płomień, po czym dodał: I Syna! I natych-
miast pociekła woda. Zaś po wypowiedzeniu: I Świętego 
Ducha! - w jego ręku została tylko garstka piasku. Wielu 
zgromadzonych przecierało oczy ze zdumienia, widząc 

2 Podczas Świąt Wielkanocnych oryginalnym obyczajem 
jest tłuczenie glinianych waz, które zrzucane są z balkonów 
w porannych godzinach w Wielką Sobotę. To spektakularne 
widowisko każdego roku przyciąga tysiące turystów na wyspę 
Korfu. Obowiązkiem każdego Greka jest zabranie do domu 
kawałka rozbitej skorupy, gdyż istnieje przekonanie, że w ten 
sposób, łaska Boża nie opuści domostwa przez cały następny 
rok. W taki oto sposób święty  Spirydon stał się patronem 
wszystkich garncarzy.

Monaster św. Paraskiewy
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to niecodzienne zjawisko. Spirydon natomiast chciał 
w ten sposób udowodnić, iż tak jak owe trzy elementy: 
ziemia, woda i ogień, złączone tworzą jedną całość – 
glinę, tak samo analogiczna sytuacja ma miejsce w rela-
cjach i odwiecznym życiu zachodzących między Trzema 
współistotnymi Osobami Trójcy Świętej: Ojcem, Synem 
i Duchem Świętym. 

Święty Biskup sprawował Boską Liturgię niemalże 
codziennie. Pewnego dnia, w jej trakcie, kiedy świą-
tynia była pusta i hierarcha wezwał: Pokój wszystkim!  
(cs. Mir wsiem!), nowicjusz,  który był jedynym wiernym 
obecnym wówczas w cerkwi usłyszał gromki głos Chó-
rów anielskich, który brzmiał: I duchowi twemu! Mogło 
to oznaczać tylko jedno: nawet niebiosa pomagały Spi-
rydonowi i współuczestniczyły w jego 
służbie Bogu. Był on przede wszystkim 
człowiekiem modlitwy, modlitwy, która 
nigdy nie gasła w jego ustach.

Pod koniec swojego życia Spirydon 
stał się postacią powszechnie rozpozna-
waną i darzoną szacunkiem już w całym 
Cesarstwie. Gdy Konstantyn Wielki pod-
upadł na zdrowiu, jego uzdrowicielem 
okazał się święty z Cypru. Władca mia-
nowicie  rozpaczliwie wzywał lekarza, 
obdarzonego mocą Boską, zdolnego 
go uleczyć. Jeden z historyków zano-
tował: Bóg ukazał cesarzowi we śnie 
nieskończoną liczbę biskupów i spośród 
nich tylko dwóch otoczonych było jasną 
mgłą. Konstantyn zinterpretował tę mgłę 
jako znak, że tylko dwóch z nich ma moc zdolną ukoić 
jego cierpienia. Lecz Bóg nie ujawnił mu ani ich imion, 
ani miast z których pochodzili. Listy zostały wysłane w 
najodleglejsze zakątki państwa przyzywające biskupów 
przed oblicze władcy. I gdy cesarz nie rozpoznał żad-
nego z nich posłał po biskupa Cypru Spirydona. Wielki 
uzdrowiciel przybył do Antiochii i gdy stanął  przed Kon-
stantynem ten od razu go rozpoznał. Cesarz oparł głowę 
na ramieniu świętego i natychmiast otrzymał oczekiwa-
ną pomoc, bo nie było żadnej innej mocy uzdrawiającej, 
która przyniosłaby zbawienie od bólu. Żadne lekarstwa, 
ani inne rzeczy pochodzenia ludzkiego nic nie zdziałały, 
tylko łaska niebios pomogła. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż największymi 
cudami, które miały miejsce dzięki jego świętym modli-
twom były wskrzeszania umarłych. Oprócz historii przy-
wrócenia życia swej zmarłej córce, zachowało się także 
opowiadanie o pewnej kobiecie, która przyszła do świę-
tego z martwym synem na rękach, prosząc o jego wsta-
wiennictwo. Po krótkiej modlitwie Spirydona dziecko 
otworzyło natychmiast oczy, zaś matka z wrażenia, ra-

dości i szoku, jakiego doświadczyła zemdlała i po chwili 
zmarła. Święty biskup ponownie wzniósł ręce ku niebu, 
po czym zwrócił się do owej kobiety: Niewiasto powstań 
z umarłych i stań na nogi!  Tak też się stało.

Na kilka dni przed swoim odejściem do wieczności, 
Bóg odkrył Spirydonowi w widzeniu, kiedy ma to nastą-
pić. Spoczął w Panu około 348/358 roku w wieku 78/88 
lat, w podziemiach cerkwi p.w. Świętych Apostołów 
w Tremithus. Jego pamięć obchodzona jest rokrocznie 
12/25 grudnia – czyli w dzień, w którym oddał swą duszę 
w ręce Władcy życia i śmierci.

W jaki sposób jednak, imię św. Spirydona stało się 
nierozerwalnie złączone z grecką wyspą Korfu, skoro za 
swego życia nie odwiedził jej ani razu?

Po kilkudziesięciu latach od jego śmierci, dokonano 
wydobycia doczesnych szczątków biskupa. Ku wielkie-
mu zdziwieniu wszystkich nie dość, że nie uległy one 
naturalnemu rozkładowi, to wydzielały dodatkowo przy-
jemną woń. Wewnątrz trumny znaleziono również gałąz-
kę bazylii - roślinę królewską, której nazwa w kulturze 
greckiej jest terminem, podobnie brzmiącym ze słowem 
„król” (gr. vasileias – król, vasilikos – bazylia). Kiedy 
w pierwszej połowie VII wieku, rozpoczęły się najazdy 
Saracenów na Cypr, w celu uniknięcia zbezczeszczenia 
i zniszczenia relikwii, zostały one przewiezione przez 

cesarza Justyniana II do Konstantyno-
pola. Tam miały one przebywać aż do 
ok. roku 1456, kiedy to kapłan o imieniu 
Grigorios Polieuktos (niektórzy historycy 
mówią o ks. Georgiosie Kalochairetisie), 
w obawie przed ich profanacją ze stro-
ny Turków, potajemnie przenosi je na 
zajmowane wówczas przez łacinników 
Korfu, które było w jego przekonaniu 
najbardziej bezpiecznym miejscem. Tam 
spoczywają one do dnia dzisiejszego.

Święty niejednokrotnie okazywał 
swoją bezcenną pomoc mieszkańcom 
Kerkiry. Oto tylko niektóre ze znanych 
i udokumentowanych faktów historycz-
nych. W 1550 r. klęska głodu opanowa-
ła całą wyspę. W tym samym czasie z 

powodu niesprzyjających wiatrów, żaden okręt będący 
na morzu nie mógł dopłynąć na jakąkolwiek redę. Nagle 
w Niedzielę Paschy Chrystusowej do portu Kerkirskiego 
zacumował statek przewożący mąkę. Na pytanie miesz-
kańców co ich tutaj sprowadziło, kapitan odpowiedział, 
że we śnie święty Spirydon zachęcił go do zmiany kursu 
na Korfu, ponieważ mieszkająca tam ludność głoduje. 
Za ten cud mieszkańcy odwdzięczyli się ustanawiając 
procesję na jego cześć w Wielką Sobotę. Zaś w latach 
1630 i 1673 uchronił wielu przed plagą cholery, dzie-
siątkującą tamtejsze tereny. Kiedy mianowicie pobożni 
Grecy zebrali się w cerkwi p.w. Świętego Spirydona, aby 
modlić się do patrona o wybawienie przed zarazą, jesz-
cze tego samego dnia liczba ofiar cholery nagle zmalała, 
by w Niedzielę Palmową całkowicie zniknęła z Kerkiry. 
W pierwszej połowie XVIII wieku natomiast, pomógł Ker-
kireńczykom w zwycięstwie nad Turkami, którzy w 1716 
r. na miesiąc opanowali wyspę. W obozie tureckiej armii 
krążyła plotka o świętym, który w przebraniu duchowne-
go straszy tureckich żołnierzy, zwiększając w ten sposób 
panikę przed wenecką flotą i mieszkańcami Kerkiry. Vik-

Cerkiew, w której przechowywane są relikwie św. Spirydona

Cerkiew św. Spirydona
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Za założycieli Kościoła w Antiochii tradycyjnie 
uważani są Piotr i Paweł, o czym świadczy wielu 
kościelnych pisarzy. To w drodze do Damaszku Paweł 
doznał widzenia i nawrócił się.1 Zaś wystraszeni 
męczeńską śmiercią Szczepana chrześcijanie 
z Jerozolimy „dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do 
Antiochii”2. Wśród rozproszonych chrześcijan byli także 
Cypryjczycy i Cyrenajczycy, zwolennicy uniwersalizmu 
głoszącego, że człowiek dostępuje zbawienia nie tylko 
przez Zakon Starego Testamentu, lecz w Jezusie 
Chrystusie. Wieść o nich dotarła do zboru w Jerozolimie; 
wysłano wtedy do Antiochii Barnabę. Ten odszukał 
apostoła Pawła i przez cały rok głosili tutaj razem 
Słowo Boże. Problem przestrzegania przepisów 
Prawa Mojżeszowego jako warunku koniecznego dla 
przyjmujących chrześcijaństwo rozwiązano poprzez 
zakaz spożywania mięsa i roślin składanych na ofiarę 
bożkom. Rozstrzygnięty został problem będący 
ogromną przeszkodą w rozpowszechnianiu się 
chrześcijaństwa, którego uniwersalność była zagrożona 
przez zwolenników Prawa Mojżeszowego. To w Antiochii 
po raz pierwszy użyto nazwy chrześcijanie3.

Apostoł Piotr po przybyciu do Antiochii przez 
pewien czas pracował wśród Żydów i Syryjczyków na 
przedmieściach miasta. Dlatego też jest uważany za 
pierwszego biskupa Antiochii. Apostoł Paweł wyruszył 
stąd w podróż misyjną, z Sylasem jako pomocnikiem. 
1 Dz. Ap. 9,1-18; 23,14; 26,15-18.
2 Dz. Ap. 11,19.
3 Dz. Ap. 11,26.

„Polecony łasce Pańskiej przez braci przemierzał Syrię 
i Cylicję umacniając kościoły. Dotarł też do Derbe 
i do Listry, gdzie wziął Tymoteusza, syna niewiasty 
żydowskiej i ojca Greka i obrzezał go, ze względu na 
Żydów, którzy mieszkali o owych okolicach”4.

To z Antiochii Słowo Boże promieniowało we 
wszystkich kierunkach w okresie upowszechniania 
się chrześcijaństwa. Stąd nauka Chrystusa została 
przeniesiona do Grecji i Rzymu. Najprawdopodobniej 
z Antiochii apostoł Piotr rozpoczynał swoje podróże 
misyjne do Pontu, Galacji i Kapadocji, do Azji i Bitynii. 
Wynika to z jego listów.5 Prawdopodobnie do Rzymu 
przybył w pierwszej połowie 64 roku. Paweł zaś wracając 
z podróży odwiedził Jerozolimę i Antiochię. „Spędziwszy 
tam jakiś czas, udał się w drogę, przemierzając 
kolejno krainę galicką i Frygię, utwierdzając wszystkich 
uczniów.”6 Chrześcijanie widząc Żydów wzburzonych 
szybkim rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa, 
odradzali Pawłowi udawanie się do Jerozolimy. 
W Jerozolimie Paweł został schwytany i oddany w ręce 
Rzymian. Śmierć męczeńską poniósł wraz z apostołem 
Piotrem w 64 roku.

 „W Antiochii pierwszym biskupem był Ewodios, 
a drugim słynny podówczas Ignacy.”7 Ewodios 
(Euodiusz) był biskupem w latach 56-68, a od 68 do 110 
4 Dz. Ap. 16,1-3.
5 1 Piotr 1,1.
6 Dz. Ap. 18,22-23.
7 Euzebiusz, Historia Kościoła, tłum. A. Lisiecki, Poznań 1924, 
ks.III, 22.

Starożytne patriarchaty prawosławne cz. III
Patriarchat Antiochii (Aleksy Kordiukiewicz)

torię nad wrogami natychmiast przypisano boskiej inter-
wencji świętego.

Niezliczone są cuda jakich dokonywał i dokonuje do 
dnia dzisiejszego. Słynie on z na-
tychmiastowej pomocy, wszyst-
kim zwracającym się do niego 
ze szczerą prośbą. To wielki orę-
downik i wybawca od wszelkich 
nieszczęść, niepowodzeń, klęsk 
i dramatów życiowych.

Warto w tym miejscu dodać, 
że relikwie św. Spirydona, choć 
zachowane w całości, pozbawio-
ne są jego prawej ręki. Aż do roku 
1984 była ona przechowywana 
w Rzymie w świątyni Zakonu Ora-
torianów. Dzięki wieloletnim staraniom metropolity Ker-
kiry i Paksosu Tymoteusza, powróciła do Grecji, i to wła-
śnie ona odwiedza różne części Hellady i świata.

Relikwie te spoczywają w race z dwoma zamkami, 
którą jednocześnie otwierają dwie osoby posiadające 
dwa różne klucze. Pobożna tradycja lokalna głosi, iż kie-
dy istnieją trudności przy jej otwarciu i wieko nie daje 
się podnieść – oznacza to, iż świętego nie ma akurat 
„w domu” i zapewne udał się pomagać znajdującym 
się w trudnym położeniu i pocieszać strapionych. Może 
o tym świadczyć obuwie, które pokrywa jego święte sto-
py, a które wykonane z miękkiego materiału, dość czę-

sto – z powodu widocznego „zużycia” jest wymieniane 
na nowe. „Stare” buty natomiast są rozdzielane na czę-
ści wiernym i stanowią domową relikwię. Tysiące wier-

nych, z całego świata przybywają 
każdego roku do tego wyjątkowego 
miejsca, pozostawiając świętemu 
w podzięce, bądź jako prośby o ła-
skę, liczne dary, spośród których 
najczęściej spotykane to złote łam-
pady, umieszczane potem nad reli-
kwiarzem Spirydona. 

 W samej tylko Grecji jest oko-
ło 80 cerkwi poświęconych jego 
pamięci. Wszystko to dowodzi głę-
bokiej, pobożnej czci i uwielbieniu, 
jakim otaczany jest ten święty. Jego 

kult jest wciąż obecny na wyspie, a pamięć o nim – z po-
kolenia na pokolenie – podtrzymywana przez jej miesz-
kańców z tym większym zapałem, im więcej pielgrzy-
mów przyjeżdża pokłonić się cypryjskiemu biskupowi.

TROPARION ŚW. SPIRYDONA
Pierwszego Soboru byłeś obrońcą i cudotwórcą, 

mający Boga w sercu Spirydonie, ojcze nasz. Przeto 
zmarłą w grobie przywołałeś i żmiję w złoto zamieniłeś, 
i kiedy śpiewałeś święte modlitwy, aniołów współsłużą-
cych tobie miałeś, o świętobliwy. Chwała Temu, który 
daje tobie moc, chwała Koronującemu Ciebie, chwała 

Temu, który poprzez Ciebie uzdrawia wszystkich.

Kaplica Relikwi
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O świętym i przygotowaniach do pielgrzymki 
piszemy na str. 8-12.


