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Obchody czterdziestego dnia (3 marca 2014 roku)
3 marca mija 40 dni od śmierci pierwszych bohaterów kijowskiego Majdanu: Serhija Nihojana
i Michaiła Żyznieuskiego. Po nich zginęli inni – Jurij Werbyćkyj i Roman Senyk. Tych 40 dni
w tradycji wschodniej to czas, kiedy śmierć powoli przestaje tak dotkliwie boleć tych, co pozostali, kiedy powoli żałoba wysusza łzy, a strata, tak bardzo bolesna, bo nieodwracalna, zaczyna
ustępować miejsca obowiązkowi pamięci. Czterdziestego dnia w szczególny sposób w liturgii,
w naszych słowach i myślach wspominamy tych, którzy odeszli.
W tradycji wschodniej w modlitwach za zmarłych tym, których żegnamy, obiecujemy Wieczną
Pamięć – Wicznaja Pamiat’. Chcemy o nich pamiętać i nie chcemy, aby odeszli w zapomnienie.
Nie chcemy zwłaszcza zapomnieć ich śmierci, tak dla nas wszystkich ważnej.
Panu Bogu, Dawcy Życia i Światłości Sprawiedliwych powierzamy w modlitwach dusze tych,
którzy odeszli. Temu, który jest Panem wszelkiego miłosierdzia i Zwycięzcą śmierci, polecamy
tych, którzy zginęli od kul, pobici, zamarzli – w walce o lepsze jutro swoich dzieci, sióstr i braci,
o lepsze jutro swoich bliskich. Zginęli tam Ormianin, Białorusin i Ukraińcy. Bito i raniono Polaków, Rosjan i Żydów. Nie wedle narodowości, lecz wedle miejsca na barykadzie – bo stali po
drugiej, tej słabszej stronie barykady.
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” – mówi
Chrystus, zachęcając nas do miłości bliźniego aż do złożenia ofiary z samego siebie. Oni na
pewno nie chcieli umierać, ale jeszcze bardziej nie chcieli żyć jak niewolnicy i wśród niewolników. I to jest najbardziej dobitne świadectwo ich miłości – życie swoje postawić na szali, by
inni byli wolni!
Czterdziestego dnia po tym jak odeszli, chcemy w gronie przyjaciół różnych narodowości i wyznań – Polaków, Białorusinów, Ormian, Rosjan, Żydów, Ukraińców i innych – z wdzięcznością
i modlitwą ich wspomnieć, chcemy, wedle starego zwyczaju, nisko im się ukłonić i zaśpiewać
z całą mocą duszy – Wieczna Wam Pamięć!
Zapraszamy wszystkich do włączenia się w upamiętnienie tych, którzy zginęli walcząc o wolność.
Już wkrótce więcej informacji o planowanych przez nas w różnych miastach uroczystościach.
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