
APEL
Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Sawy

Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego
w związku z

Przeniesieniem Relikwii św. Męczennika Dziecięcia Gabriela
21 - 24 września 1992 roku
z Grodna do Białegostoku

Do Przewielebnych Pasterzy, Świątobliwych Braci i Sióstr Zakonnych,
wszystkich Boga miłujących Dzieci Diecezji Białostocko - Gdańskiej

„Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił.”
(Ps. 91, 1)

       Niezbadane są wyroki Boże i miłość Jego niepojęta! Nie tak dawno, marzeniem 
wielu z nas, była pielgrzymka do Grodna, pielgrzymka by pokłonić się relikwiom św. 
Męczennika  Dziecięcia  Gabriela  Zabłudowskiego.  Z  woli  i  błogosławieństwa 
Najwyższego,  otaczającego  wielką  troskliwością  Swoją  Cerkiew,  św.  relikwie  syna 
białostockiej ziemi, patrona naszej młodzieży i dzieci, zostaną przeniesione w dniach 
21-22. IX. 1992 roku z Grodna do Białegostoku.
      "Cudowny jest Pan w Świętych Swoich - wołamy dzisiaj do Stwórcy -  jako żywy 
Bóg, i żyje Jego Święta Cerkiew."
      Przygotowując  się  do  urzeczywistnienia  tego  historycznego i  cerkiewnego  aktu, 
zanoszę dziękczynienie Bogu i głoszę Jego chwałę. Jako biskup, urzędujący na terenie 
diecezji,  w  której  znajdować  się  będą  św.  relikwie,  kieruję  moją  arcypasterską 
wdzięczność  ku  Świętym  Prawosławnym  Cerkwiom:  Rosyjskiej  i  Białoruskiej. 
Dziękuję Im za uchronienie św. relikwii w czasach ciężkich prób i zamętu, a w chwili 
obecnej - za przekazanie ich nam.
      Pomni jesteśmy faktu, że Cerkwiom Rosyjskiej i Białoruskiej sądzone było bronić 
swojego istnienia krwią wielu męczenników. Lecz mimo to, znalazły One wśród swych 
dzieci  tych,  którzy  uchronili  św.  relikwie  Męczennika  Dziecięcia  Gabriela  do  dnia 
dzisiejszego. Zaszczyt i chwała im za to!
      Relikwie  Świętego  Męczennika  Dziecięcia  Gabriela  będą  jedynymi  pełnymi 
relikwiami  w  naszej  Cerkwi.  Zobowiązuje  to  nas  wszystkich  -  a  zwłaszcza 
mieszkańców Białostocczyzny, którą z relikwiami łączą najściślejsze związki. Świętość 
ta  powinna  w  naszym  środowisku  "zapalić  ducha"  ku  odrodzeniu  moralnemu,  ku 
rozwojowi  i  umocnieniu  wiary  prawosławnej  oraz  pobudzić  nas  do  okazywania 
odpowiedzialnego jej świadectwa w otaczającym świecie.
      Począwszy od XVII stulecia św. relikwie Męczennika Dziecięcia Gabriela, poprzez 
wszystkie  burzliwe  okresy,  aż  do  dnia  dzisiejszego,  umacniały  wiarę  naszych 
prawosławnych przodków. Ten trud obecnie przyjmujemy my. Czyż możemy postąpić 
inaczej? Nie! "Z nami Bóg, poddajcie się narody, bowiem z nami Bóg."
      Przeniesienie relikwii św. Męczennika Dziecięcia Gabriela to święto całej Cerkwi, 
ale  zwłaszcza  Wasze,  Droga  Młodzieży  i  Dziatwo.  Niepokalane  Dziecię  Gabriel 
cierpiał  w  imię  Chrystusa  i  Chrystus  Go  rozsławił.  I  Wy,  natchnieni  przez  Ducha 
Świętego, organizując się w Bractwo Młodzieży Prawosławnej, wybraliście Go swym 



Patronem.  Dzięki  temu,  łącząc  się  we wspólnej  modlitwie,  przybliżacie  sobie  Jego 
osobowość i czerpiecie wzór z ideału niezłomności wiary. Nieraz zwracaliście się do 
mnie, jako do swego biskupa ordynariusza, by czynić starania w sprawie zwrotu św. 
relikwii na Jego ojczystą Ziemię Białostocką. Gorąco się o to modliliście. I oto Bóg się 
zlitował i Wasze modlitwy zostały wysłuchane - św. relikwie, jak Pan Bóg pozwoli, 
będą  z  Wami.  Za  ów  dar  Wy,  i  my  wszyscy,  składamy  dziękczynienie  Panu. 
Najlepszym  wyrazem  naszej  wdzięczności  Najwyższemu,  będzie  osobisty  udział 
każdego z nas w uroczystościach przeniesienia św. Relikwii.
      Czcigodni Duszpasterze! Powierzono Wam obowiązek należytego przygotowania 
wiernych  do  uroczystego  spotkania  św.  relikwii.  Masowy  udział  wiernych  w 
przeniesieniu św. relikwii będzie najbardziej owocnym świadectwem naszej miłości do 
Boga i Świętych Jego Wybrańców. Przygotujcie swych parafian, w tym także młodzież 
i  dzieci,  tak,  by wszyscy uświadomili  sobie wielkie historyczne i  duchowo-religijne 
znaczenie zbliżającego się wydarzenia.
      Zwracam  się  do  Was,  Drodzy  Rodzice!  Przygotowując  się  do  oczekiwanej 
uroczystości wznieście modlitwę za swoje dzieci, by wzrastały i rozwijały się w wierze, 
w  bojaźni  Bożej,  by  zostały  uchronione  od  pokus  świata,  przywar  cywilizacji, 
skłonności do fanatyzmu, narkomanii i alkoholizmu.
      Modlitwy  Wasze  w  te  dni  przygotowań  i  udziału  w  przeniesieniu  relikwii  św. 
Męczennika  Dziecięcia  Gabriela  będą  ubogaceniem Waszych  dzieci,  dziedzictwem, 
które sprzyjać będzie zachowaniu ich godności ludzkiej. Wzmacniajcie modlitwą swoją 
świadomość, że wychowanie dzieci to najwyższy stopień współpracy z Bogiem.
      Arcypasterską modlitwę do Boga i św. Męczennika zanoszę w intencji wszystkich 
dzieci i  młodzieży, by wzrastały ku radości rodziców, na chlubę naszej Cerkwi i ku 
chwale Bożej.
      Drodzy Chłopcy, Dziewczęta, Dziatwo! Sypcie kwiaty na drogę, po której niesione 
będą św. relikwie.  Niech kwiaty te dopełnią modlitwę Waszych Rodziców, a Wasze 
modły niech będzie impulsem tym, którzy są leniwi, słabi duchem i opieszali w swej 
wierze.
      Relikwie św. Męczennika Dziecięcia Gabriela zostaną umieszczone w katedrze św. 
Mikołaja w Białymstoku. Ich obecność w głównej świątyni diecezji, wierzymy w to - 
uświadomi nam potrzebę zbudowania kaplicy w miejscu pochowania i wysławienia św. 
Męczennika Dziecięcia Gabriela we wsi Zwierki.

Swiatyj Muczenicze Mładiencze Hawriile, moli Boha o nas!

Modlący się za Was

Sawa

Arcybiskup Białostocki i Gdański

Białystok, 20 sierpień 1992 r.
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