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SŁOWO WSTĘPNE 

Już od dwóch lat kilkunastoosobowa grupa analityczna (duchowni i świeccy z Polski i 

Ukrainy) pracuje pod auspicjami Biura Kijowsko-Halickiego Arcybiskupstwa Większego 

Ukraińskiej Greko-Katolickiej Cerkwi d.s. Nowych Ruchów Religijnych i Sekt (Biuro NNR i 

Sekt), analizując działalność grupy z Polski o nazwie  «Wspólnota Chrystusa 

Zmartwychwstałego „Galilea”».  Wspólnota skoncentrowała swoją działalność głównie na 

parafiach wiernych Ukraińskiego Kościoła Greko-Katolickiego i obecnie pozycjonuje 

siebie jako „wspólnota greko-katolicka”. 

Zważywszy, że wiele osób zwraca się do Biura z pytaniami dotyczącymi działalności i 

charakteru tej Wspólnoty, przedstawiamy Państwu główne aspekty dotyczące jej 

powstania w Polsce, status kanoniczny, główne kierunki działania, tworzenie filii w 

Ukrainie, charakter nauczania. 

Niniejszą prezentację stanowią fragmenty materiałów opracowanych przez wyżej 

wspomnianą grupę analityczną. Również ta prezentacja stanowiła podstawę kilkunastu 

spotkań Biura z duchowieństwem UGKC zarówno w Ukrainie, jak i za granicą. Cały 

opracowany materiał został przekazany Kierownictwu Cerkwi, która szczegółowo bada tę 

kwestię. 
 

-Bardziej szczegółowe informacje na temat Biura NRR i Sekt na stronie internetowej jakir.in.ua. 

  



TEMAT PREZENTACJI: 

  
«POLSKA (RZYMSKO-KATOLICKA) 

WSPÓLNOTA CHRYSTUSA 

ZMARTWYCHWSTAŁEGO „GALILEA”                  

W UKRAINIE» 

  

 

 
http://www.galilea.pl 

 



GŁÓWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI 

WSPÓLNOTY „GALILEA” 

1. „Galilea” – Wspólnota założona w Polsce przez ks. Krzysztofa Czerwionkę, należy do 

wewnętrznej struktury Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 

(potocznie Zmartwychwstańcy);  

2. W Ukrainie zakłada swoją filię  z przymiotnikiem „greko-katolicka”, stwarzając pozory 

przynależności do struktur UGKC, przez co wprowadza w błąd wiernych UGKC;  

3. Członkowie Zarządu/Rady filii w Ukrainie  to „niepełnoetatowi” pracownicy Wspólnoty 

„Galilea” ;  

4. Treść nauczania „galilejskich kaznodziejów” w Ukrainie – sformowana na kursach w 

Polsce, w tym metodami protestanckiego pastora Ricka Warrena;  

5. Główny kaznodzieja „galilejski” filii w Ukrainie ks. Roman Bratkowski rozwija swoją 

misję na własnych prywatnych „wizjach” lub osobistych przemyśleniach;  

6. Według ks. Ihora Kozankiewicza, „Galilea" jest umiarkowaną ewangelizacyjną 

wspólnotą i nie ma takich odchyleń, które by „rzucały się w oczy”;  

7. Ogólnie rzecz biorąc, w kierownictwie Wspólnoty „Galilea” nie ma zrozumienia 

Wschodniej Tradycji i Duchowości 

 



PLAN PREZENTACJI 

1. Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” w Polsce: 

–  cel i struktura Wspólnoty, 

– główne elementy działalności 

2. Filia w Ukrainie: 

– struktura Wspólnoty, 

– główne elementy działalności. 

3. Nauczanie głównych „galilejskich kaznodziejów” w Ukrainie: 

– ks. Ihor Kozankiewicz, promotor „Galilei” w Ukrainie, 

– ks. Roman Bratkowski, główny kaznodzieja „Galilejczyków”  w  Ukrainie. 

4. Podsumowanie. 
 

P.s. 

Materiały dostępne w prezentacji mają różne źródła pochodzenia. Dla jasności prezentacji załączone są linki, za 

pomocą których każdy może sprawdzić istnienie prezentowanego faktu. Język zapisów wypowiedzi cytowanych 

osób jest zachowany zgodnie z ich wypowiedzią 



 

1. WSPÓLNOTA CHRYSTUSA 

ZMARTWYCHWSTAŁEGO „GALILEA” W POLSCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia na slajdzie ze strony internetowej Wspólnoty „Galilea”  http://www.galilea.pl/ 

http://www.galilea.pl/


 

WSPÓLNOTA ZAŁOŹONA W POLSCE – w 1992 

ROKU W STRYSZAWIE, WOJEWÓDZTWO 

MAŁOPOLSKIE 
 

Zgodnie z decyzją Kapituły Zgromadzenia  

Ojców Zmartwychwstańców  

wpisana w wewnętrzną strukturę Zgromadzenia 
http://www.galilea.pl/wspolnota/historia-wspolnoty 

     
                                  http://www.galilea.pl/                                                                 https://resurrectionist.eu/pl/nasza-duchowoc/czytelnia/sluga-bozy-bogdan-janski 

Założyciel – o. Krzysztof Czerwionka, ur. 1960,    Wspólnota propaguje  

członek Zgromadzenia Zmartwychwstańców,                                                 ewangelizacyjne ideały  

Pasterz Wspólnoty już trzydziesty rok.                          о. Bohdana Jońskiego, 

Wspólnota nie ma ogólnopolskiego statusu,                                                  Założyciela  

dla całego Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.                  Zakonu Zmartwychwstańców 

Na danym terytorium administracyjnym działa z błogosławieństwa  biskupa miejsca (inf. własne Biura). 

http://www.galilea.pl/                           https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1832117210272133&set=pb.100004216143979.-2207520000..&type=3 
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 CELE I STURKTURA  

Głównym ośrodkiem 

Wspólnoty jest 

Centrum Ewangelizacji 

i Modlitwy „Wzgórze 

Zmartwychwstania” w 

Stryszawie. 

 

3. Winnice  –   

zjednoczone Winne 

Szczepy  

na danym terytorium. 

 

1. Małe grupy –  

których spotkania odbywają 

się najczęściej  w 

prywatnych mieszkaniach,  

tzw. „Domy 

Zmartwychwstania”. 

 

4. Miejsca Misyjne  –  

nowo otwarte obszary  

działalności  Wspólnoty.  

Obecnie jednym z nich jest 

Ukraina. 

 

2. Winne Szczepy –   

mniejsze komórki, które 

później  mogą stać się 

winnicami.  

 

Nie wiadomo, według 

jakiego klucza  

powstają dane 

struktury.  Na stronie 

internetowej   nie ma 

informacji na ten temat. 

 

  Cel główny: „…NOWA EWANGELIZACJA, KTÓRA MA 

PRZYNIEŚĆ INNYM ZBAWIENIE I NADZIEJĘ Z OSOBISTEGO SPOTKANIA 

Z JEZUSEM ZMARTWYCHWSTAŁYM W MOCY DUCHA (KERYGMA)”. 



 
OṤRODKI WSPÓLNOTY W POLSCE                               

I NA ṤWIECIE 

Wspólnota „Galilea” 

← w Polsce i na świecie → 

misja w Tanzanii (Afryka) 

 
 

Ośrodki na świecie: 

Czechy–  2 

Niemcy – 1 

Wielka Brytania – 7 

Bułgaria – Szczep Winny Austria – Winnica 

Nie ma dokładnych statystyk. 27.09.2021 o. Krzysztof Czerwionka pisze na Facebooku, że 

„Galilea” ma 350 Domów Zmartwychwstania. A już 26 listopada 2021 r. w wywiadzie dla 

„Nebo On”, powiedział, że jest już około 400 domówhttps://www.youtube.com/watch?v=21D9C6do55Q) 

http://www.galilea.pl/gdzie-jestesmy 

 Większość ośrodków znajduje się na południu Polski,                                                                       

w pobliżu głównego ośrodka i w pobliżu granicy z Ukrainą 



GŁÓWNE ELEMENTY DZIAŁALNOŚCI 

• Cotygodniowe spotkania w Domach Zmartwychwstania http://www.galilea.pl/spotkania-otwarte/domy-zmartwychwstania  

•Spotkania w internetowych Domach Zmartwychwstania                                                                            
http://www.galilea.pl/spotkania-otwarte/internetowe-domy-zmartwychwstania  

•Spotkania raz w miesiącu – Modlitwa Chwały http://www.galilea.pl/spotkania-otwarte/wieczor-chwaly 

Kursy w ramach Nowej Ewangelizacji: 

• SESA - Szkoła Ewangelizacji Ṥwiętego Andrzeja https://www.nowaewangelizacja.eu/sesa-polska 

• SNE - autorskie kursy szkoły Nowej Ewangelizacji św. Marka  http://www.galilea.pl/sne/opis-kursow 

• Dla liderów Wspólnoty – kursy formacyjne https://nowaewangelizacja.org/szkolenie-liderow-kosciol-swiadomy-celu-w-stryszawie/ 

• Otwarte spotkania dla zainteresowanych http://www.galilea.pl/spotkania-otwarte/domy-zmartwychwstania 

• Formacja liderów według propozycji protestanckiego pastora Ricka Warrena „Kościół 

świadomy celu” https://nowaewangelizacja.org/trwa-ogolnopolski-szkolenie-kosciol-swiadomy-celu/ 

                                                                                                                                     http://www.galilea.pl/ 
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„GALILEA” I RICK WARREN 
 Rick Warren jest założycielem i pastorem Saddleback Baptist Church w Kalifornii, 

USA. Jest również, między innymi, autorem książki „Kościół świadomy celu”, zgodnie z 

którą w 2015 roku w Stryszawie zorganizowano dwie sesje kursów dla liderów Wspólnoty 

„Galilea”. W 2016 roku kursy były kontynuowane. 

 Uczestniczyli też w nich przedstawiciele z Ukrainy.https://nowaewangelizacja.org/szkolenie-liderow-kosciol-swiadomy-celu-w-stryszawie/  

Już częściowa analiza poglądów pastora ujawnia, że: 

– sama nazwa „Kościół świadomy celu”  

skupia się na konkretnych zadaniach; 

– z treści punktów głównych wynika, że struktura  

musi być podporządkowana celom,  

a nie wartościom, jak w prawdziwym Kościele. 

Do pewnego stopnia do organizacji i działalności Kościoła  

stosowane są zasady świeckiej korporacji.  (Inf- własna Biura) 

                                                                                                                           https://ksiegarnia.przystanekjezus.pl/produkt/kosciol-swiadomy-celu/ 

  

 
https://www.gettyimages.com/photos/saddleback-church-rick-warren 
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„GALILEA” I RICK WARREN II 

 Wielkim  autorytetem w „Galilei” cieszy się 

Metropolita Łódzki abp Grzegorz Ryś, który do 

niedawna był przewodniczącym Zespołu do spraw 

Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski                                                 
https://biskup-rys.pl/o-biskupie  

 

Założyciel „Galilei”  o. Krzysztof Czerwionka jest 

członkiem tego Biura. 

W 2021 r. „Galilea”, pod auspicjami tego Zespołu, 

prowadziła dla liderów grup w Polsce kurs: „Kościół 

świadomy celu”, zgodnie z naukami Ricka Warrena. 

Kurs ten jest kontynuowany https://nowaewangelizacja.org/trwa-ogolnopolski-

szkolenie-kosciol-swiadomy-celu/         
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CHARAKTER „GALILEI”, NA PODSTAWIE 

INFORMACJI ZE STRONY WSPÓLNOTY 

«Galilea” to katolicka, charyzmatyczna 

 i bardzo radosna ewangelizacyjna wspólnota.  

Jeżeli trafiłeś na tę stronę, wierzymy, że to nie przypadek: Jezus ma dla Ciebie 

wyjątkowy plan w Twoim życiu, niech Ci go pokaże»; http://www.galilea.pl/spotkania-otwarte/jestem-pierwszy-raz 

– główny czynnik: radość jako środek, cel i podstawowa wartość; 

– członkowie grupy to rodzina, odczuwasz to już na pierwszym spotkaniu; 

– przynależność do grupy jest równoznaczna z poczuciem szczęścia; 

– nauczanie opiera się głównie na temacie Trójcy Świętej. 



PODSUMOWANIE I CZĘṤCI 

 Pierwsza część prezentacji przedstawia strukturę i działalność Wspólnoty 

Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” w Polsce. Założycielem jest o. Krzysztof 

Czerwionka, a sama Wspólnota jest wpisana w wewnętrzną strukturę Zakonu 

Zmartwychwstańców. Prowadzi różne kursy ewangelizacyjne, spotkania. Radość i szczęście 

to główne cechy Wspólnoty. Modlitwa chwały jest praktycznie głównym ośrodkiem życia 

duchowego. W Polsce przez 30 lat działalności struktura „galilejska” jest dość słabo 

rozwinięta. 

 Co ciekawe, w Achidiecezji Łódzkiej, pod kierownictwem Arcybiskupa Grzegorza 

Rysia, nie ma „struktur galilejskich”.  

 Wspólnota nie ma powszechnego uznania w całym Kościele w Polsce. Tam, gdzie 

działa,  ma błogosławieństwo biskupa miejsca.  

 Formację według książki Ricka Warrena „Kościół świadomy celu”  wprowadza jako 

jeden z elementów nowej ewangelizacji.  

 Wspólnota „Galilea” wpisuje się w tzw. ruch pentekostalizacji, który rozwiną się 

wśród zielonoświątkowców (o tym ruchu będzie osobna prezentacja). 

 Nie zapominajmy, że za metodami podąża treść… 



2. FILIA WSPÓLNOTY CHRYSTUSA 

ZMARTWYCHWSTAŁEGO „GALILEA” 

W UKRAINIE 

Stryszawa (Polska) 1992 – o. Krzysztof Czerwionka 

    ↓↓↓ 
 

Drohobycz (Ukraina) 2010 – ks. Ihor Kozankewycz 
 

 Głównym ośrodkiem Wspólnoty w Ukrainie jest Ogólnocerkiewny Ośrodek Rehabilitacji 

„Nazaret” w Drohobyczu. 

 

Status Wspólnoty w UGKC nie został określony, ponieważ nie ma oficjalnego potwierdzenia 
ze strony władz kościelnych. 

List Ekzarchy Donieckiego UGKC   „Duszpasterstwo o- Romana Bratkowskiego”   https://www.ugcc.dn.ua/inside_page_detalis.php?cat_1=49&cat_2=906&lang=1 

 

 

 

https://www.ugcc.dn.ua/inside_page_detalis.php?cat_1=49&cat_2=906&lang=1


 
POCZĄTEK FILII WSPÓLNOTY „GALILEA”                                        

W UKRAINIE 

 Według wiarygodnych źródeł informacji Biura, spotkania te miały mieć charakter 

„Lectio Divina” dla pracowników Karitasu Eparchii Samborsko-Drohobyckiej UGKC, a nie 

formowania lub rozwijania „galilejskich” struktur w UGKC. 

 W tej samej „Rozmowie” ks. Ihor zapewniał:  

 « „Galilea” nie ma dzisiaj zatwierdzonego odrębnego statutu, np. nie wiem, czy są 

jakieś odrębne statuty dla wszystkich bractw, wspólnot. Po prostu ludzie się spotykają, 

modlą się; podobnie „Galilea” – spotykają się, modlą się, czyli nie ma struktury. Podobnie 

w „Galilei” nie ma wyraźnej struktury».  https://www.youtube.com/watch?v=nrobX2Gt2dk 

 

Кадр 2.09. хв  https://www.youtube.com/watch?v=nrobX2Gt2dk 

 Ks. Ihor Kozankiewicz w programie 

„Rozmowa”  z 13.06.2020 wspomina: 

«Znalazłem tę Wspólnotę, spotkałem się z nimi,  

pojechałem do nich z żoną. Myśleli, szykowali 

się, planowali.  

Po dwóch latach przyjechali – dali nam pierwsze 

rekolekcje.  A to było 10 lat temu». 

https://www.youtube.com/watch?v=nrobX2Gt2dk
https://www.youtube.com/watch?v=nrobX2Gt2dk


KIEROWNICZA STRUKTURA „GALILEI” 

W UKRAINIE 

 

 

 

 

       Pasterz o. Krzysztof Czerwionka;       Członkowie Zarządu/Rady Filii Wspólnoty w Ukrainie; 
      

ks. Ihor Kozankiewicz, duchowny ZACHÓD; 

ks. Roman Bratkowski, duchowny WSCHÓD; 

Oleg Łopuszański, który pełni dwie funkcje: koordynator 

 i odpowiedzialny za spotkania formacyjne; 

Romana Dudko, odpowiedzialna za wspólnoty  Domów Zmartwychwstania; 

Myron Banias, odpowiedzialny za SHNE (Szkoła Nowej Ewangelizacji); 

Nie wiadomo, kim zostali mianowani… 

http:// www.galilea.pl/wspolnota/paster https://www.galileaukraine.com/ 

https://www.galileaukraine.com/
http://www.galilea.pl/wspolnota/paster
https://www.galileaukraine.com/


PASTERZ WSPÓLNOTY 

 I UKRAIŃSKA FILIA NA FOTO 

Zjazd członków filii 

Wspólnoty w 

Ukrainie – 2018 r. 

http://rkc.lviv.ua/news_view-Vseukrainskuj_zizd_spilnotu_Galileya_u_Drogobuchi-pl 

 https://www.youtube.com/watch?v=5ZbddHse0aE 

https://www.youtube.com/c/GalileaUkraine/community 

Zjazd członków  filii 

Wspólnoty 

 w Ukrainie 2019.  

Na zdjęciu po lewej – 

o Krzysztof Czerwionka, 

ks. Ihor Kozankiewicz,              

ks. Roman Bratkowski 

 
Ṥwiętowanie w Brosznewi 21.06.2021 

https://www.facebook.com/GalileaUkraine/photos/pcb.4919785691426273/4919785601426282 

https://www.facebook.com/GalileaUkraine/photos/pcb.4919785691426273/4919785601426282


  
STRUKTURA WSPÓLNOTY W UKRAINIE 

 Ukraina jest misyjnym terytorium Wspólnoty z Polski: np. w 2017 roku 

zorganizowano 2-3 dniowe wyjazdy z Polski na Ukrainę. Głównym celem tych wyjazdów 

było: rozwijanie sieci Domów Zmartwychwstania, tworzenie wspólnot, formacja liderów i 

przeprowadzanie kursów.. https://docs.google.com/forms/d/1kOG8LbA1KHs9RtztTHHgD9-grVh_BjFS5BOTWHD2NGo/viewform?edit_requested=true 

 W dniach 24-26 września 2021 odbyło się spotkanie 

 Głównego Zarządu w Polsce, gdzie zdecydowano,  

że w Ukrainie od stycznia 2022 r.  będzie stworzona struktura 

 – Winnica z siedzibą w Drohobyczu,   

która będzie miała trzy regiony.https://www.facebook.com/krzysztof.czerwionka.35 

 

 Galilejczycy z Polski mówią, kim są członkowie Wspólnoty w Ukrainie: 

–  Mirek Cwikla, kierujący misją w Ukrainie, mówi, że do Wspólnoty należą „greko-katolicy i 

Ukraińcy” ;http://www.lublin.galilea.pl/galilea-na-ukrainie 

– wspólnota z Radomia: „Dzięki Bogu za naszych Galilejczyków w Kościele Wschodnim,  

greckokatolickim i rzymskokatolickim”. https://www.facebook.com/Galilea.Radom 
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DOMY ZMARTWYCHWSTANIA 

O formacji i „galilejskich” Domach Zmartwychwstania dowiadujemy się z wywiadu z panem 

Olegiem Łoposzańskim  z 26 maja 2021 r., udzielonego  dla Wspólnoty w Chełmie (Polska). 

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea" Chełm prowadził(a) transmisję na żywo. 

26r majosfad  · Rozmowy o Misjach – Ukraina                                                                                                 
https://www.facebook.com/Wsp%C3%B3lnota-Chrystusa-Zmartwychwsta%C5%82ego-Galilea-Che%C5%82m-326242374919458 

 Na początek kilka słów na temat pana Olega Łopuszańskiego. Jak wynika z 

„galilejskiej” struktury zarządzającej, pan Oleg jest koordynatorem i odpowiedzialnym za 

spotkania formacyjne w filii Wspólnoty w Ukrainie. Wziął udział w posiedzeniu Zarządu 

Głównego „Galilei” w Polsce, po którym Pasterz ogłosił, że w Ukrainie powstanie struktura 

„galilejska” – Winnica. (slajd 19)   https://www.facebook.com/photo/?fbid=2046194078864444&set=a.394439624039906 

 Pan Oleg także „ogłosił władzę Jezusa” nad jednym z miast Ukrainy 

(prawdopodobnie Energodar). Późnym wieczorem, w prawie pustym parku, ogłosił: „Bóg 

kocha cię za darmo, bo nie może nie kochać, więc oddajemy to miasto w Boże ręce. 

Ogłaszamy, Jezu, Twoją władzę, Twoje królestwo, Twoje panowanie nad tym miastem. I 

prosimy Cię, Duchu Święty, abyś przyszedł i prowadził wszystkich, którzy są tutaj, i 

prowadził wszystkich do Jezusa i błogosławił. Amen. I zapraszamy wszystkich, którzy tu są, 

na herbatę i kawę, a my wrócimy do domu, bo zmarzliśmy w nogi…” 
 Ogłoszone; zapisane. powiedziane 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4eOXt0vKHYs 

https://www.facebook.com/Wsp%C3%B3lnota-Chrystusa-Zmartwychwsta%C5%82ego-Galilea-Che%C5%82m-326242374919458/?__cft__%5b0%5d=AZWoqelrlH4GmmOKUTZ4I0EjKnERHPCZv4dN9GJsvXja4_0JTFKCuhjrLz2ApBrKfpgvnCHc5VGUI0L6SJej4WIohJtpjAkok0xxfbJRqMf8atQ3jk_dE1w9xgR2q0GMDXDcahrAGSiIQrmEaf9AvDYLonld4LkYF9bhz-gx-47cCA&__tn__=kC,P-R
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DOMY ZMARTWYCHWSTANIA II 

 Pan Oleg informuje, że Galilea ma 5 regionów na Ukrainie, a mianowicie: 

Drohobycz, Iwano-Frankowsk, Lwów, Tarnopol i Wschodnią Ukrainę. Liczba domów w 

tych regionach jest różna: w Drohobyczu jest około 45, we Lwowie 12, w Iwano-

Frankowsku 25, w Tarnopolu 5, we wschodniej Ukrainie 8 lub 10 i nie wie dokładnie, ile 

ich jest, ponieważ liczba zmienia się co drugi dzień. Obecnie rozpoczęli dla mieszkańców 

formowanie domów Zmartwychwstania na pierwszej linii frontu. (Chodzi  o linię frontu z 

2014 roku). 

 Pan Oleg kontynuuje: „Czas pandemii był bardzo  

błogosławiony, bo wyszliśmy do tych,  

do których bardzo chcieliśmy wyjść, mianowicie za granicę”.  

 Ukraińska filia „Galilei” ma już Domy Zmartwychwstania  

w 12 krajach: „w USA 6-7 domów, Kanada, Hiszpania, Włochy. 

W Polsce „mają dwa domy, w których są Ukraińcy…”                                                                                       
  ( з 9min. Rozmowy o misjach– Ukraina) 

[Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea" Chełm prowadził(a) transmisję na żywo. 26r majosfad  · Rozmowy o Misjach – Ukraina                                                                                                                                                                                      

https://www.facebook.com/Wsp%C3%B3lnota-Chrystusa-Zmartwychwsta%C5%82ego-Galilea-Che%C5%82m-326242374919458/]. 
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DZIAŁALNOŚĆ 

 Zarówno Wspólnota w Polsce, jak i jej filia w Ukrainie organizują kursy, 

rekolekcje i modlitwy uwielbienia. Mają swój własny zespół „Galilea Band”. Zapraszają 

ludzi do swoich domów, potem biorą oni udział w kursach. Ale mają jeden główny 

sposób na rozwój Wspólnoty: wyjście na YouTube przez ks. Romana. Jak kontynuuje 

pan Oleg Łopuszański, we wspomnianym wywiadzie, ta metoda jest najbardziej 

skuteczna:                    „Organizujemy rekolekcje w Zoom na ks. Romana jako rybaka, 

 potem zapraszamy ich do domów, do domów internetowych,  

                                   później zapraszamy ich na kursy i jak uczniów prowadzimy ich…„
                

 

   

 

 

 

             
                                                                                            

  

Polska pomaga: „Pomagacie nam w kursach, więc dzieje się to prędzej. Bierzemy te 

kursy, ponieważ ludzie potrzebują odnowy…” (Tamże) 

[Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea" Chełm prowadził(a) transmisję na żywo. 26r majosfad  · Rozmowy o Misjach – Ukraina                                                                                                                                                                                      

https://www.facebook.com/Wsp%C3%B3lnota-Chrystusa-Zmartwychwsta%C5%82ego-Galilea-Che%C5%82m-326242374919458/]. 
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 KANAŁ YOU TUBE GALILEA 

Jednym z ważniejszych działań „Galilei” w Ukrainie jest kanał YouTube, który pokazuje 

główne aspekty nauczania „galilejskich kaznodziejów”..   

 

 

 

 

 

 

ks. Aleksader Warnycki 
https://www.youtube.com/c/GalileaUkraine/videos 

 
p. Aleksandra Kozankewycz 

https://www.youtube.com/watch?v=JvPEn47n-L0 

Drugie i trzecie miejsca zajmują:  

Głównym kaznodzieją jest     

ks. Roman Bratkowski 
https://www.youtube.com/c/GalileaUkraine/channels 

https://www.youtube.com/c/GalileaUkraine/videos
https://www.youtube.com/watch?v=JvPEn47n-L0
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PARTNERZY KANAŁU „GALILEA” 

  Na kanale Galilei było wielu partnerów. W pierwszej połowie 2021 r. wśród 

partnerów były takie kanały (stan na 05.04.2021 r.):               

     Kanał protestancki z rosyjską rejestracją JGLM.RU. 

                                                                                    

  Mirowyje Chrystyjanskije Nowosti  

 

           Missionerskoje  Dwiżenije  „Cerkow bez stien” 

 

             Moskiewska akademia Teologiczna „Bohosłow” 

  
                                                                                                                                                                        Fragmenty skrinów „partnerów galilejskiego kanału” z archiwum Biura 

 



 
PARTNERZY KANAŁU YOU TUBE FILII 

„GALILEA” W UKRAINIE II 

 Partnerami kanału „Galilea” (stan na 4 lutego 2022 r.) są dwa kanały z Polski: 

Rzymsko-Katolicka Archidiecezja w Łodzi (Polska)  

Arcybiskup Grzegorz Ryś 

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured 

 

 

„Мocni w Duchu”, kanał związany z Zakonem Jezuitów w Łodzi. 

 Jednym z głównych kaznodziejów jest o. Remi Recław. 

https://www.youtube.com/c/MocniwDuchuJezuiciTV1/featured 

    

 https://www.youtube.com/watch?v=yi1DguPntGI 



FINANSOWANIE FILII W UKRAINIE I 

Finansowanie Wspólnoty w Ukrainie przedstawia się następująco: 

 – na stronie internetowej Stryszawy znajduje się prośba o dofinansowanie  misji w 

Ukrainie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

– we wspomnianym wywiadzie pan O. Łopuszański  podziękował członkom „Galilei” w 

Polsce za pomoc w kursach, poradach itp., ale także podziękował im za pomoc 

finansową. (14.23 min.)  

 



FINANSOWANIE FILII W UKRAINIE II 

 Na YouTube, pod każdym zapisem nauk i kazań, znajdują się dane bankowe 

dotyczące darowizn na rzecz Wspólnoty „Galilea” i Misji na Wschodzie, zbiórki na 

budowę świątyni,  

 

 

 

 

     

  

- darowizny od uczestników spotkań z ks. Romanem Bratkowskim;                                                                                                                             
Євангелія Царства. Тема 5. Спасіння дароване безкоштовно https://www.youtube.com/watch?v=X01BXmxz4hI  

- darowizny od uczestników rekolekcji. (przykład z 2020 roku – fragment skrinu– аarchiwum Biura)     

https://docs.google.com/forms/d/1lmJ9iaqiEgNWQ2wzJr2tMG3rzwAsHrmes4qTI-    

HRGtY/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3Ve_Aheb_SVlv24iN8rG14i_UV9rMbi18C6jnaRbh5dSMi8RnCBDZdb_s 

https://www.youtube.com/watch?v=VMyhaZtGyAk Fragment ze strony kanału   https://www.youtube.com/c/GalileaUkraine/about 

https://www.youtube.com/watch?v=X01BXmxz4hI
https://docs.google.com/forms/d/1lmJ9iaqiEgNWQ2wzJr2tMG3rzwAsHrmes4qTI-
https://docs.google.com/forms/d/1lmJ9iaqiEgNWQ2wzJr2tMG3rzwAsHrmes4qTI-
https://www.youtube.com/watch?v=VMyhaZtGyAk


 PODSUMOWANIE CZĘŚCI II PREZENTACJI 

 Podsumowując tę drugą część prezentacji, możemy powiedzieć, że 

Wspólnota „Galilea” w Ukrainie jest filią Wspólnoty z Polski. Jako jej część składowa, 

działa zgodnie z ich zasadami i Statutem, realizuje wizję założyciela Zakonu 

Zmartwychwstańców. 

 Biorąc pod uwagę, że Wspólnota „Galilea” należy do wewnętrznej struktury 

Zakonu Ojców Zmartwychwstańców, oznacza to, że sam Zakon działa za jej 

pośrednictwem, ustanawiając w Ukrainie filię Wspólnoty z przymiotnikiem „greko-

katolicka”, co wprowadza w błąd wiernych UGKC, ponieważ wygląda na to, że jest to 

kolejna struktura w UGKC. 

 Na dzień dzisiejszy w Biurze wiadomo, że Wspólnota nie ma dekretu 

Kierownictwa UGKC, który upoważniałby do istnienia takiej Wspólnoty w strukturach 

UGKC, i to nie tylko w Ukrainie, gdyż rozszerza swoją działalność na wiernych UGKC  

za granicą. 

 Fakt, że w kierownictwie filii w Ukrainie są księża UGKC, nie zmienia istoty 

sprawy. Służą w UGKC, ale są „niepełnoetatowymi pracownikami” Wspólnoty 

„Galilea” w Polsce, która zgodnie ze stanem faktycznym współfinansuje swoją filię w 

Ukrainie, a część środków pokrywają członkowie samej filii. 

  



 

3. NAUCZANIE GŁÓWNYCH „GALILEJSKICH 

KAZNODZIEJÓW” W UKRAINIE 

W trzeciej części tej prezentacji przedstawimy dwie główne osoby w filii „Galilea” 

 w Ukrainie, a mianowicie: 

ks. Romana Bratkowskiego, 

głównego kaznodzieję filii 

„Galilei” w Ukrainie 

ks. Ihora Kozankiewicza, 

 który sprowadził 

 „Galileę” w Ukrainę 

https://www.facebook.com/ihor.kozankevych/videos/1213385468857928 

https://www.facebook.com/ihor.kozankevych/videos/1213385468857928


KSIĄDZ IHOR KOZANKIEWICZ O SOBIE 

                                            Jak mówi: „Nawet nie wiedziałem,  

że istnieje kościół katolicki, po prostu wiedziałem,  że jest 

                                                    prawosławna cerkiew, do której wszyscy chodziliśmy”.  

 Z czasem zrodziła się u niego myśl wstąpienia do prawosławnego seminarium 

duchownego. Służył w armii w Gruzji. Pod koniec służby otrzymał wiadomość, że wiele się 

zmieniło podczas jego służby w wojsku i że „pojawili się grekokatolicy, różni prawosławni, 

i musiał sam zadecydować, gdzie chce być”. Dokonał wyboru na korzyść UGKC. 

 Dwukrotnie próbował wstąpić do seminarium duchownego we Lwowie, ale nie 

został przyjęty. Wspomina, że przewodniczącym komisji rekrutacyjnej był ks. Terlecki. Nie 

został przyjęty po raz drugi, ponieważ otrzymał ocenę niedostateczną ze śpiewu i jak sam 

powiedział, „w zeszłym roku zaśpiewał tę samą piosenkę i otrzymał czwórkę”. 

 Odpowiedział  na poszukiwanie kandydatów na studia w seminarium 

duchownym w Lublinie prowadzone przez biskupa z Polski (Metropolita Iwan), który 

pochodził z sąsiedniej wsi, w której urodził się ks. Ihor. Rozmowa odbyła się we Lwowie. 

Został przyjęty. W seminarium w Lublinie studiował 6 lat. W czasie studiów chodził do 

różnych środowisk. Dużo pracował w Lublinie. Międy innymi rok chodził do więzienia, był 

wolontariuszem w Caritas, w czasie wakacji zawsze przebywał na obozach dla młodzieży i 

dzieci.    https://www.youtube.com/watch?v=nrobX2Gt2dk 

 



 
 

IDEA KS. IHORA KOZANKIEWICZA: 

ZAPOCZĄTKOWANIE „GALILEI” W UKRAINIE 

  Rozpoczynając pracę w Karitas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej, chciał 

wspomóc rozwój duchowy swoich podwładnych: „Muszę pomóc tym ludziom przyjść do 

Boga. Nie mogę ich zostawić z  problemami. Zacząłem szukać, mam doświadczenie 

działalności wspólnot i wiem, że mi pomogą. Która wspólnota jest najbardziej 

ewangeliczna? Która jest mniej awangardowa? Na przykład są wspólnoty, które są bardzo 

charyzmatyczne, niekonwencjonalne. Wspólnota galilejska jest umiarkowana, 

ewangelizacyjna, nie ma takich odchyleń, które są uderzające”. (Tamże) 

 Wydaje się jednak, że Kierownictwo UGKC dostrzegło nawet te odchylenia, które 

według księdza Ihora „nie raziły w oczy”, ponieważ zabroniono księdzu angażować się we 

Wspólnotę. 

„Duchowym mentorem Wspólnoty był, jest i pozostaje  

ks. Ihor Kozankiewicz” –  czytamy w sierpniu 2020 r.  

na stronie Karitas. Diecezja Samborsko-Drohobycka w artykule: 

 „Światło, które promieniuje z Galilei”. https://caritas-sde.org/svitlo-kotre-promenitsja-iz-galilei/   
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PANI ALEKSANDRA KOZANKIEWICZ 
  Ważną rolę w filii „Galilei” w Ukrainie odgrywa żona ks. Ihora (slajd 16).  

Oto, co pani Aleksandra mówi o sobie https://oleksandra.com.ua/ : 

„[…] jestem psychoterapeutką, psychologiem,  

mamą 3 dzieci, chrześcijanką, pracuję w Fundacji  

Charytatywnej Karitas-Drohobycz” .  

W Ukrainie pani Aleksandra z 2000 roku.  

Ponadto, marzy o „zostaniu ewangelizatorem i 

 robieniu czegoś ważnego w życiu”. 

 W lekcji „Przywilej” z 26 lutego 2021 r. pani Aleksandra mówi: „Sama jestem 

obywatelem Polski i mieszkam w Ukrainie, i jakoś myślałam, że mogę na przykład złożyć 

swoje CV, by pracować w polskim konsulacie w Ukrainie. Język polski, historię, tradycję 

znam bardzo dobrze. Jestem obywatelką Polski. Również bardzo dobrze znam tradycję, 

kulturę, a także język ukraiński, i od jakiegoś czasu mieszkam w Ukrainie. To znaczy, 

myślałam, że będę reprezentantem Polski w Ukrainie. A także w jakiś sposób będę dbać o 

interesy Polski, jej prawa, a także procesy, które są ważne dla relacji Polski z Ukrainą.” 
https://www.youtube.com/watch?v=u0sO_ O36B_ A 

 

Foto -

https://m.facebook.com/114046926695716/photos/a.375

661617200911/375661593867580/?type=3&source=54 

https://www.youtube.com/watch?v=u0sO_O36B_A 
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GŁÓWNE FUNKCJE KS. IHORA 

KOZANKIEWICZA W UGKC I „GALILEI” 

Przewodniczący Komisjii Duszpasterstwa Trzeźwości UGKC:  

na przykład wideo z Komisji,na którym widzimy logo Wspólnoty „Galilea”. 

 https://www.youtube.com/watch?v=oxE6LoNp9m4 

 

 
 

 

Dyrektor Fundacji Charytatywnej Nazaret  

Założyciel Fundacji Charytatywnej „Nazaret  Lwów”  

://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42574550      

 

Na podanej stronie możesz zapoznać się z zespołem tych struktur (pożądane jest nawet 

wyciąganie wniosków).                                       https://nazaret.net.ua/team/ 

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42574550


GŁÓWNE FUNKCJE KS. IHORA KOZANKIEWICZA W 

UGKC I „GALILEI” II 

Dyrektor Fundacji Charytatywnej „Karitas”  

Diecezja Samborsko-Drohobycka UGKC od 1.10. 2002;  
https://caritas-sde.org/team/o-igor-kozankevich/                                                                                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=uH6neilnCkQ 

 Widzimy również logo Wspólnoty „Galilea”. 

 

 

 

 

            

  Do niedawna logo „Galilei” widniało wśród partnerów Karitas. (fragmenty skrinu– аarchiwum Biura)  

  Księdzu podporządkowane jest także Centrum Rehabilitacji „Nazaret”, będące 

główną siedzibą filii „Galilea” w Ukrainie https://www.facebook.com/nazaret.org.ua http://www.nazaret.org.ua/about/                                                                                   
https://caritas-sde.org/actions/zahalnotserkovnyi-reabilitatsiinyi-tsentr-nazaret/ 
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PRZYKŁAD NAUCZANIA  

KS. IHORA KOZANKIEWICZA 
Fragmenty z kazania ks. Ihora Kozankiewicza z 12 lutego 2019 r.: 

 „Biskup rzymskokatolicki Grzegorz Ryś, arcybiskup łódzki, napisał takie rozmyślanie, w 

którym mówi, że Kościół jako wspólnota kościelna ma dwie rzeczy, albo jest sam w sobie 

zamknięty, albo jest taki, który wychodzi i ewangelizuje, zaprasza nowe wspólnoty, 

przynosi dobrą nowinę innym. Albo jest egocentryczny. Mówi także, że społeczność 

skoncentrowana na sobie jest martwa. To znaczy, jeśli wspólnota parafialna myśli tylko 

o naprawie kościoła w swojej parafii, ogrodzeniu cmentarza w swojej parafii, ewangelizacji 

w swojej parafii tych wszystkich, którzy jeszcze nie wierzą i nie chodzą do kościoła, 

nauczać, katechizować tych, którzy już chodzą do kościoła, wspierać tych, którzy gdzieś są 

w kryzysie, robić to wszystko, ale tylko w swojej parafii – to ona jest martwa!”. Kazanie ks- Ihora 

Коzankiewicza  (12.02.19) https://caritas-sde.org/propovidi/       https://www.youtube.com/watch?v=HVPxi5JeaJ0&t=70s 

  Z kazania „Uwierz w słowo”: „.Dlaczego tak bardzo depczemy w miejscu? Bo 

wiem, że teraz trochę depczemy w miejscu, tak jak samochód się ślizga. Co to znaczy? 

Oznacza to, że wydaje się, że cerkiew wyszła z podziemia, tak dobrze już się tutaj 

nauczyliśmy, cerkiew nie jest już mniej lub bardziej prześladowana, poza Drohobyczem i 

niektórymi jego bliskimi sąsiadami. Więc?...". Kazanie  «Повір слову» https://www.facebook.com/watch/?v=2599111273667654 
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KRÓTKIE PODSUMOWANIE CZĘŚCI O KS. 

IHORZE KOZANKIEWICZU 

  Ksiądz Ihor Kozankiewicz miał dobre intencje, aby pomóc swoim pracownikom w 

ich rozwoju duchowym. Z biegiem czasu zajmował wysokie stanowisko we Wspólnocie jako 

duchowny na zachodnią część Ukrainy. Kim został mianowany?   

 Niestety, jak zawsze, niektóre rzeczy wymykają się spod kontroli. W czerwcu 2020 

r. ojciec zapewnia, że są to tylko wspólnoty modlitewne, bez struktur. A nieco ponad rok 

później (wrzesień 2021 r.) Pasterz Wspólnoty o. Krzysztof Czerwionka zapowiada, że od 

stycznia 2022 w Ukrainie „Galilea” będzie miała Winnicę z centrum w Drohobyczu i z 

dodatkowymi trzema regionami(slajd 19).          O dziwo, w tak krótkim czasie…   

Ksiądz Ihor ukończył seminarium duchowne w Polsce. 

Odwiedzał różne wspólnoty i uczestniczył w ich działalności. Nic dziwnego, 

że nie mając innego doświadczenia,że tak powiemy, „na żywca”  

wprowadza  w tradycję „greko-katolicką”, co lubi.  

Wydaje się, że dla niego kanoniczne Kierownictwo Cerkwi, która bada kwestię „galilejską” i 

dostrzega te odchylenia, które „nie rzucają się w oczy księdza”, to prześladowcy. 



OJCIEC ROMAN BRATKOWSKI, GŁÓWNY 

KAZNODZIEJA FILII „GALILEA” W UKRAINIE 

  Pochodzi z Ułycznoho w rejonie Drohobycza.  

„Przez 5 lat prowadziłem działalność gospodarczą na Słowacji. Zarabiałem dwa, trzy 

tysiące euro miesięcznie… W wieku 23 lat miałem samochód za 20 tysięcy dolarów, nie 

wiedziałem co z tymi pieniędzmi zrobić, wiedziałem, jak zarobić, ale nie wiedziałem, co 

zrobić z tym…”(Kazanie ks- R- Bratkowskiego w Zaporożu // https://www.youtube.com/watch?v=FVsz46oHeeE)....  

  „Po prostu wiedziałem, kiedy i komu zapłacić. Wszystko to nazywa się 

schwaczeno. Wiedziałem, że mnie przepuszczą, wiedziałem, komu przekazać towar. 

Doszedłem do tego, że to Słowacy dla mnie pracowali. Mam bardzo rozwinięte 

umiejętności przedsiębiorcze… Wiedziałem, że mogę. Poszedłem handlować tam, gdzie 

nasi Ukraińcy nie szli… (nawet handlowałem z policją, która łapała Ukraińców, którzy 

handlują nielegalnie)… i handlowałem z nimi… Znalazłem kanał, jak iść prosto do „lwów”, 

żeby im sprzedać, i oni nie mogli mnie aresztować…  

  ...Bóg tak uczynił, że zostałem deportowany. I to był koniec pięknego życia. 

Długi – i w Ukrainie nic więcej nie mogę robić. Minęło około pół roku i już rozwinąłem się 

na Ukrainie tak, że miałem to samo, co za granicą”.(Boży plan na moje życie – о. Roman Bratkowski Temat 1 

.https://www.youtube.com/watch?v=QXRSYI-LgWI&t=6s Фото – кадр з посилання на текст) 
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„WIZJE” 

 KS. ROMANA BRATKOWSKIEGO 
 Prywatne „wizje” ks. Romana Bratkowskiego stały się podstawą budowania jego 

misji. O tych „wizjach” wiemy tylko ze słów samego księdza: 

„Kiedy Bóg dotknął mnie na morzu. Byłem wtedy jeszcze w seminarium duchownym, nie 

byłem księdzem. Na jednym z nich jest taka Szkoła Maryi Życia Chrześcijańskiego. […] My 

byliśmy na Krymie na morzu, a Krym był nasz. Może dlatego Krym został zabrany, bo tam 

były te rekolekcje”. // Kazanie ks- R- Bratkowskiego w Zaporożu //  https://www.youtube.com/watch?v=FVsz46oHeeE 

  Podczas pobytu na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie, na jednym 

ze spotkań modlitewnych, miał „wizję Chrystusa”, który zgładził jego grzechy (Tamże). 

Проповідь о. Романа 29 січня 2017 року у Запоріжжі) (https://www.youtube.com/watch?v=FVsz46oHeeE Перебуваючи) 

Będąc na Majdanie „miał proroctwo”, że będzie wojna. (Tamże). Проповідь о. Романа 29 січня 2017 року Запоріжжі) 

 W „Rozmowie o życiu osobistym. Część I” ksiądz Roman mówi, że jemu było 

wszystko jedno, czy cerkiew jest greko-katolicka, czy prawosławna. W 2012 roku wstąpił do 

Wołyńskiej Akademii Prawosławnej. Podjętą decyzję usprawiedliwiał tym, że można było 

studiować krócej i była możliwość pracy. Był już człowiekiem żonatym. 
ttps://www.youtube.com/watch?v=XZ_gNfdEO-M 

 O ile nam wiadomo, po 2 latach studiów otrzynał święcenia kapłańskie i brał udział 

w ATO na wschodzie Ukrainy. Następnie (2017) został przyjęty do UGKC i oddelegowany do 

Ekzarchatu Donieckiego. 
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„WIZJE” KS. ROMANA BRATKOWSKIEGO II 

 Główna „wizja”, jaką „miał” ks. Roman, miała miejsce w jego parafii w m. 

Preobrażenka, do której został przeznaczony po przyjęciu w UGKC w 2017 roku. 

 W swojej „wizji” ksiądz „przeszedł przez złote rajskie wrota”, ujrzał aniołów 

śpiewających „Alleluja”; czuł, że jest bardzo kochany i w niebie cieszyli się, że przyszedł; 

widział dzień i noc. Widząc „wielkie światło”, uświadomił sobie, że to Bóg. Z tego światła 

wyszedł Chrystus, trzymający rękę zmarłego syna Adamczyka (zm. 2018 roku). Syn 

zapewnił ks. Romana, że tu jest mu dobrze i że nikt nie jest winien temu, że tu jest. Bóg 

dalej pokazał księdzu, że musi rozpalić całą ziemię ogniem miłości i Ducha Świętego, i będą 

przeciwnicy, ale broń, którą dał mu Bóg, będzie w stanie przezwyciężyć wszystko. 
Bóg pokazał niebiosa  https://www.youtube.com/watch?v=8poNy3UCRaw 

 Ta „wizja” daje ojcu możliwość potwierdzenia swojego wybrania i ważności jego 

niezwykłego powołania – aby rozpalić całą ziemię miłością i ogniem. Sam Bóg daje mu 

zbroję (Tamże).  

https://www.facebook.com/GalileaUkraine/photos/pcb.6163544140383749/61635 

Бог показав Небеса.  Свідчення – отець Роман 

Братковський. 30 березня 2019 // 

https://www.youtube.com/watch?v=8poNy3UCRaw 
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„WIZJE”  

KS. ROMANA BRATKOWSKIEGO III 
 Ekzarcha Doniecki biskup Stepan (Meniok) w „Dialogu z ks. Romanem 

Bratkowskim” powiedział: „Z tradycji kościelnej, abyśmy to zrozumieli i ty też musisz 

zrozumieć: wszystkie wizje nie można przedstawiać ludziom – raz. Jeśli masz wizję, na 

przykład w klasztorach, najpierw inormujesz o tej wizji swojego opata. Opat po wysłuchaniu 

może przekazać ją biskupowi. I taka jest droga aprobaty, żeby w końcu wiedzieć: czy ta wizja 

od Boga czy nie od Boga. To trwa latami, księże, latami”.  27 квітня 2020 р. https://www.youtube.com/watch?v=5k-OSuDJ9b4 

„Zabroniłem mu te wizje. Powiedziałem mu: żadnych wizji,  

nigdzie i nic nie mówić.”(26.42 хв.)  27 квіт. 2020 р  https://www.youtube.com/watch?v=5k-OSuDJ9b4 ( 

 

 Jako przykład naruszenia przez ks. Romana Bratkovskiego nakazu biskupa: w 

maju w „ROZMOWA: Ojciec Roman Bratkovsky – o życiu osobistym. Część pierwsza” 

wspomina o wizjach na rekolekcjach https://www.youtube.com/watch?v=XZ_gNfdEO-M  i w grudniu tego samego roku 

opublikował książkę „Bóg pokazał niebiosa”, w której brakuje jednego, niezwykle ważnego 

zdania: „Za zgodą władz kościelnych”, czyli tzw „Imprimatur”. 
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METODY NAUCZANIA 

 KS. ROMANA BRATKOWSKIEGO 
Ojciec Roman oddziela się od słuchaczy, staje się jak guru: „JA” – „TY”:  

„Nauczę cię". Ponadto np. w wywiadzie na Insajt. Numer 39 z 7 kwietnia 2018 r. ks. Roman 

zdołał powiedzieć „ja” 77 razy w ciągu 10 minut.Інсайт. Випуск 39 від 7 квітня 2018 року // 

https://www.youtube.com/watch?v=cbyNm7g6RUI&fbclid=IwAR3KlDsVjxH7awxwpEpnL0fPz_T2qsRDVcDMqifQaQSEVZZ8ar7GXtkY7fc 

W kazaniu „Czy powinienem wybaczyć?” w ciągu 10 minut „ja” zostało wypowiedziane 34 

razy. Nie licząc form pośrednich zaimka „ja”, takich jak: „ja”, „ja”. (з 17 по 34 хв) Чи потрібно прощати? – о. 

Роман Братковський. https://www.youtube.com/watch?v=ImmZDFYVC0k) 

W wykładzie pt. „Przyszło królestwo. Świadectwo - Ewangelia Królestwa ”, który trwa 1 

godzinę i 40 minut, w rzeczywistości ponad godzinę ksiądz mówi o sobie, a 20 minut – o 

Królestwie Bożym. Тема 7. Царство Прийшло. Свідчення – Євангеліє Царства. Частина 2 (2019) // https://www.youtube.com/watch?v=6RMviKoXwiA 

W innym studium ewangelii Królestwa ksiądz utożsamia rozwój duchowy z 11 klasami 

szkolnymi, w tym: „Przyjmowanie Jezusa jako twego Pana jest przedszkolem, 

przedszkolem. Przyjęcie Ducha Świętego to pierwsza klasa, a jest jedenaście klas. W 11. 

klasie macie robić większe rzeczy niż Chrystus. Pytanie brzmi, czy chodzimy na te 

zajęcia, czy się wstrzymujemy. Nie możemy wejść do przedszkola. […] Większość z nas 

jeszcze nie weszła do przedszkola, co tu mówić o zmartwychwstaniu, wypędzaniu 

demonów, chodzeniu po wodzie, rozmnażaniu chleba. Są to następne klasy. Będę was 

uczył w siódmej, ósmej”. (44-47 хв) Євангеліє Царства (частина ІІ) "Представлення"  https://www.youtube.com/watch?v=0OUIgdPRIhs    

Foto о https://www.youtube.com/c/GalileaUkraine/videos 
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NAUCZANIE KS. ROMANA BRATKOWSKIEGO 

O „MAGII” W KOŚCIELE 

-   Ksiądz, wyjaśniając temat  magii w Kościele, mówi:  

 „Są to specyficzne grupy biblijne. Mogą to być Matki w Modlitwie, może to być 

wspólnota Apostolat Modlitwy,nieważne, w skrócie imię jest nieważne, ważne jest, 

żeby była osoba, która prowadzi określoną grupę ludzi. Więc w kościele przyszedłeś i 

chcesz dołączyć do tej grupy ludzi, ale ten przywódca cię nie akceptuje, lub kontroluje 

cię, lub chce kontrolować każdy twój krok: modlisz się źle, to wtedy, wtedy, wtedy, to 

są ludzie, którzy są już w kościele, co to jest? To jest magia. 

 Co ten przywódca robi: uzurpuje sobie władzę, a kontroluje wszystkich i wszystko, i 

wszystko musi być tak, jak mówi, inaczej rozstrzał, czujesz się wtedy wolny? Nie, 

może być w każdej wspólnocie i nie ma znaczenia, jak ta wspólnota się nazywa, czy 

jest charyzmatyczna, czy jest ewangelizacyjna, czy jest to Apostolat Modlitwy, czy jest 

to Wspólnota Dobrej Śmierci, czy jest to Wspólnota Matki w modlitwie, albo nie wiem. 

To nie ma znaczenia: jeśli ten przywódca nie jest pod władzą Boga, automatycznie 

będzie rządził innymi ludźmi w tej grupie, a ta grupa jest skazana na upadek”. 
Temat 4. Magia – natura magii – Ewangelia Królestwa. Część 3 (2019)      https://www.youtube.com/watch?v=yx7msl1lhmk        Foto . Кадр з посилання на текст. 
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NAUCZANIE KS. ROMANA BRATKOWSKIEGO 

O MODLITWIE NA RÓŻAŃCU 
 Oto nauka Ojca Romana: „Znaczenie różańca to zmiana twojego myślenia, a z 

różańca zrobiono środek cudownej modlitwy. Został stworzony, aby zmienić twoje myślenie, a 

nie rozwiązać wszystkie twoje problemy. Ten sam różaniec, ale dwa różne podejścia. 

Odmawiasz dużo różańców. Czy to pomaga? Ale masz nadzieję, że za sto lat może coś 

nadejdzie. I to musi działać. Dlatego jeśli nawet niepoprawnie (uważamy, że to pomyłka, 

powinno być „poprawnie”) zastosujemy jakąś praktykę, to nie zadziała, bo nawet nie wiesz, jaki 

powinien być wynik. Po prostu kazano się modlić, nie dostajesz  pomocy w modlitwie, a 

modlisz się i naciskasz tak mocno, że nawet dym wydobywa się z tych rąk (pokazuje na 

palcach), szy szy i nic nie wychodzi…”. 
Тема 13. «Як практично жити в церкві». Євангеліє Царства (2019). Https://www.youtube.com/watch?v=xIFokc3QRGE   

 

Proponujemy  księdzu  przeczytać:  

„LIST APOSTOLSKI ROSARIUM VIRGINIS MARIAE  OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II                                    

DO BISKUPÓW DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM”  
 Ten dokument jest w różnych językach. Biorąc pod uwagę fakt,  

że ostatnio ks. Roman na Zoom zaczął mówić językami (mowami?),  

 nie powinno  być problemów z odczytaniem i zrozumieniem tekstu. 
Основи віри. Тема 5. Тайнства ІІ. Миропомазання https://www.youtube.com/watch?v=dV_FkXqsrnE&list=RDCMUCq_fRg_Jj_c_CqUBO8dg3ow&index=                                                                                                                                

(від 1.30 хв і з 1.48.хв)                  1http://catholicnews.org.ua/zhovten-misyac-molitvi-do-bogorodici 
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PASTERZ „GALILEI”  

O KS. ROMANIE BRATKOWSKIM 

  W listopadzie 2021 r. Pasterz „Galilei”  

udzielił wywiadu: „Krzysztof Czerwionka o nawróceniu.  

Jak nawrócić człowieka. Jak ożywić parafie”. 

Na pytanie prezentera: „Wam wiadomo,  

że Wspólnotą „Galilea” w Ukrainie zajmuje się  

ksiądz Roman Bratkowski. Czy jesteście znajomi  osobiście?  

I co możecie o nim powiedzieć?” 

  Ojciec K. Czerwionka odpowiedział: „Oczywiście, znam go, jak jeszcze nie był 

księdzem. Tak więc przez długi czas. „Galilea” na Ukrainie będzie miała w tym roku 10 lat 

istnienia. Więc spotkaliśmy się wcześniej. On też przyjeżdżał do nas. Uczył się. Jak 

pracujemy, jak ewangelizujemy. Był na kursach, a potem wiem, że poszedł na front. Był 

księdzem. Tak my znamy jeden drugiego”. 

https://www.youtube.com/watch?v=21D9C6do55Q КИЇВо.Кшиштоф Червйонка про навернення// Як навернути чоловіка// Як оживити парафії 12 861 перегляд 26 лист. 2021 р. 
Фото https://www.facebook.com/photo?fbid=3163438600646650&set=a.1997111683946020 
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OJCIEC ROMAN BRATOVSKY - ŚLADAMI 

„GALILEJSKIEGO” PASTERZA – PIELGRZYMKA 

SAMBOR-ZARWANICA – 2015  -  

  

 W czwartek zostałem poproszony o opuszczenie Drogi Krzyżowej. Poważnie. 

Biskup wezwał mnie: (ks. Roman kręci głową i pokazuje gest rozmowy telefonicznej) 

musisz ich zostawić. (Uśmiecha się) Ludzie… Niektórzy ludzie byli tak zbuntowani, że 

wydzwaniali do patriarchy do biskupa, aby go zabrano. Czemu? Ponieważ powiedziałem, 

że Bóg jest miłością. Są ludzie, którzy są tak religijni, że nie mogą znieść prawdy i 

podnieśli połowę kościoła, aby mnie zabrać…”.     Фото з ліва кадр з відео https://www.youtube.com/watch?v=Dlat87uCRx8                   
Фото ліворуч – фрагмент фото з приватного архіву.. 

. 

Ksiądz Roman wspomina:  

„Kiedyś szedłem Drogą Krzyżową przez 10 

dni, od Sambora do Zarwanicy. Byłem 

zaproszony.  Tam był ks. Ihor. Odbywaliśmy 

tam rekolekcje.  Dziesięć dni (potrząsa 

głową i uśmiecha się). 



OJCIEC ROMAN BRATOVSKY - ŚLADAMI 

„GALILEJSKIEGO” PASTERZA – PIELGRZYMKA 

SAMBOR-ZARWANICA – 2015  - ІІ 

 „…Nie mówię, że te pielgrzymki są złe. Pielgrzymki są bardzo dobre. Są 

potrzebne. Są przeznaczone do duchowej odnowy. Ale jeśli kierownictwo przejmują 

osoby religijne, czy wiesz, co zrobią? Będą bębnić przez cały dzień, od rana do wieczora 

(pokazuje różaniec albo czotky w swoich rękach). Nie mówię, że modlitwa jest zła. Ale nie 

powiedzą nawet żywego słowa. Bo dla nich w pierwszej kolejności tylko modlitwa 

(znowu wskazuje na różaniec – czotky w dłoniach – i uśmiecha się).” Євангелія Царства1 ! Четверта тема. 

https://www.youtube.com/watch?v=2v4APhmO8Nw  

 Ksiądz Roman był wówczas księdzem prawosławnym, więc dziwne, że brał 

udział w pielgrzymce nie jako pielgrzym, ale jako ksiądz (przyjęty do UKG w 2017 r.). 

Nauczał, spowiadał i służył w Liturgii, ludzie nie mogli tego znieść i zwrócili się do 

kierownictwa Kościoła o przywrócenie porządku. Odpowiedzialnym za tę pielgrzymkę 

miał być ks. Ihor Kozankiewicz (informacje własne Biura). 

 Może nawet wtedy ci pielgrzymi poczuli, że w „naszym domu” nie wszystko 

jest w porządku… (інф. власна Бюро).   Фото кадри з відео тексту. 
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KRÓTKIE PODSUMOWANIE O KSIĘDZU 

ROMANIE BRATKOWSKIM 
 Ksiądz Roman Bratkowski buduje własną misję na podstawie własnych „wizji”. 

Te „wizje”, jeśli istnieją, nie mają potwierdzenia kompetentnych władz kościelnych. W ten 

sposób każdy może, mając talent, odpowiednie przygotowanie, przywoływać swoje „wizje” 

i tworzyć własne „galilejskie” wspólnoty. 

 Niniejsza prezentacja przedstawia tylko kilka przykładów nauczania ks. Romana 

i zostawia je bez komentarza. Każdy może sam sobie odpowiedzieć, na ile te nauki są 

zgodne z nauką Kościoła katolickiego, czy to własne „wizje” ks. Romana o charakterze 

protestanckim. 

 Ksiądz Roman Bratkowski uważany jest za księdza greko-katolickiego, ale jest 

też na pół etatu pracownikiem polskiej filii Wspólnoty „Galilea”. 

 Ks. Roman próbował zostać księdzem UGKC w dość specyficzny sposób,  i z 

cudzą pomocą starał się zostać kapłanem UGKC. Jednak, jak sam mówi, dla niego było 

wszystko jedno, czy kościół  był prawosławny, czy greko-katolicki. 

  Prezentacja ta jest pierwszą z serii, w której kontynuowany będzie wątek 

„galilejski” i nauczanie ks. Romana jako głównego „galilejskiego” kaznodziei w Ukrainie. 

 



4. WNIOSKI OGÓLNE 

  Możemy powiedzieć, że w Ukrainie to nie „Galilea”, ale Zakon 

Zmartwychwstańców, którego strukturalną częścią jest „Galilea”, tworzy filię swojej 

Wspólnoty w Ukrainie, dodając przymiotnik, że to wspólnota greko-katolicka, która, jak 

już zostało powiedziane, wprowadza w błąd wiernych UGKC. 

 Zgodnie z jej deklaracjami, Wspólnota powinna przede wszystkim skierować 

swoje działania na osoby niewierzące, a z jakiegoś powodu zwróciła się do wiernych 

UGKC, nie tylko w Ukrainie. I faktycznie jej podstawą w Ukrainie są wierni UGKC. Można 

nawet przypuszczać, że obecnie, ze względu na brak danych statystycznych  

dotyczących Wspólnoty, znaczną jej część stanowi filia w Ukrainie. 

 Pod koniec września o. K. Czerwionka mówił o 350 domach Zmartwychwstania 

Wspólnoty na świecie, a w wywiadzie dwa miesiące później – o 400. 

 Wspólnota, bez zgody kierownictwa Kościoła lokalnego, prowadzi działalność 

i nauczanie, które nie odpowiadają nawet KKKW i nowej ewangelizacji, co samo w sobie 

stawia pod znakiem zapytania jej zasadność i legalność. 

 



  
WNIOSKI OGÓLNE II 

  Wspólnota stara się tworzyć równoległe struktury w parafiach UGKC, dla 

których najważniejsze jest to, co powie kierownictwo „galilejskie”, a nie kierownictwo 

Cerkwi, do której wierni należą. 

 „Galilea” finansuje i samodzielnie tworzy własne struktury oraz przywództwo 

Wspólnoty w Ukrainie. W związku z tym wydaje się, że osoby w Radzie Zarządzającej filii w 

Ukrainie są jej pracownikami. 

 Patrząc przez pryzmat „galilejskich kaznodziejów” stwierdzamy, że brakuje im 

wiedzy o Duchowości i Tradycji swojej Cerkwi, przez co tak łatwo ulegają fascynacji 

praktykami i naukami innych. Jednocześnie istnieje prawdopodobieństwo, że zrobienie 

kopii wymaga mniej pracy niż odkrywanie tego, co mamy. 

 Odczuwa się ogromny wpływ na emocje słuchaczy, co na dłuższą metę ma też 

szkodliwe konsekwencje, ponieważ ludzie potrzebują coraz to nowych „bodźców”. 

 „Galilejskie” kierownictwo jest w ciągłym poszukiwaniu nowych metod 

ewangelizacji. Wykorzystują więc dziedzictwo protestanckie, z którego za metodą idzie 

treść, i tym samym formacja w rzeczywistości protestancka, a nie katolicka. 
(Na ten temat w następbe prezentacji)  

  

 



WNIOSKI OGÓLNE III 
 Przykładem tego, do czego można dojść w „poszukiwaniach”, jest spotkanie z 

młodzieżą „Reset”, które odbyło się we wrześniu ubiegłego roku w Łodzi i które 

przeprowadził wspomniany już arcybiskup Grzegorz Ryś. Młodzi ludzie zgromadzeni na 

spotkaniu nie wiedzieli, że uczestniczą we Mszy św. Były znajome elementy takich spotkań 

i w pewnym momencie abp Ryś poinformował, że wszyscy są uczestnikami Mszy św. 

 Msza ta rozpoczęła się Prefacją, czyli modlitwą dziękczynną przed 

eucharystyczną częścią Mszy. Wśród wiernych podniosła się wielka fala oburzenia, że to 

już nadto. Że to droga prowadząca donikąd. Msza tutaj jest znacznie zredukowana i dlatego 

nie jest nawet jasne, czy to naprawdę jest Msza. Szczególnie takie „sprawowanie” Mszy jest 

niejasne dla tych, którzy ją znają i kochają. 

 Oto jak uzasadniał działania Arcybiskupa Pasterz „Galilei”, który napisał na 

Facebooku: „Mała podpowiedź do wrzawy podglądaczy wydarzeń ewangelizacyjnych z 

młodymi”. Jak się okazało, podpowiedź ta jest fragmentem listu papieża Benedykta XVI, 

który dzieli się swoimi wspomnieniami ze Światowych Dni Młodzieży w Madrycie (2011), 

czyli w zupełnie innych okolicznościach: „Kościół, w którym tak wielu młodych ludzi 

gromadzi się radośnie wokół Pana, nie ma się czego obawiać w odniesieniu do swej 

przyszłości, nawet jeśli przyjdzie ulewa, która ma zamiar go całkowicie rozbić”. 

Mała podpowiedź do wrzawy podglądaczy wydarzeń ewangelizacyjnych z młodymi. 17 września 2021  https://www.facebook.com/krzysztof.czerwionka.35  Krzysztof Czerwionka       Soodsnze1ś0m51 4212 0wrii700acn   
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WNIOSKI OGÓLNE IV 

  Ojciec Remi Recław (jezuita – „Mocni w Duchu”) powiedział: „Komitet 

organizacyjny starannie przygotowywał się do tego spotkania… Uznaliśmy, że nie ma 

miejsca na mszę, ale po zakończeniu programu doszliśmy do wniosku, że jak to jest bez 

Mszy? A potem opracowaliśmy dla niej taki program. Pomyślano, że zwyczajna może być 

nudna, a młodzież może wyjść, jeść, a w końcu nawet gwizdać, że trzeba zmienić tradycję, 

biskupów było trzech… Jeśli taka „msza” się odbyła, to znaczy, że może… było dużo 

dobrego, a tu ktoś dotyka jednego szczegółu…”. https://www.youtube.com/watch?v=RPzJbS8vb_0&list=PLNCZDi-

RY4iHRR3SmkaBUOIPoiTs0cQ9p 

 Trudno uwierzyć, że tak mówi członek Zakonu, który stał na straży prawa kościelnego… 

  Reakcja Arcybiskupa z Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP na 

„inicjatywę” Arcybiskupa G. Rysia była dość szybka. Podano do wiadomości publicznej list 

Arcybiskupa Rysia, w którym pojawia się słowo „przepraszam”, a Arcybiskup przyznaje, że 

nie wszystko było zgodne z przepisami liturgicznymi.. https://episkopat.pl/informacja-ws-celebracji-eucharystii-podczas-areny-mlodych-

reset-w-lodzi/  

  Według statystyk, w Polsce to właśnie w Łodzi większość uczniów rezygnuje z 

katechezy. 
Katecheza w Łodzi. Jakie są dane Kościoła? https://dzienniklodzki.pl/w-lodzi-w-ciagu-biezacego-roku-szkolnego-12-tysiecy-uczniow-zrezygnowalo-z-religii-to-jedna-trzecia-zapisanych-na-nia-we/ar/c5-15447977 
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WNIOSKI OGÓLNE V 

 Analizując „kwestię galilejską” można przypuszczać, że już niedługo w Polsce 

czy w Ukrainie pojawią się „zapomniane” dekrety, błogosławieństwa, zezwolenia na 

określone działania „galilejskich” kierowników, Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych 

„galilejskich” dokumentów, które potwierdzałyby legalność filii w Ukrainie. 

 Możliwe, że niektóre z przedstawionych w prezentacji odniesień do źródeł mogą 

być nieaktywne. Zmiany kosmetyczne (oczyszczanie treści), takie jak zniknięcie logo 

„Galilei” wśród partnerów, nie zmieniają istoty Wspólnoty i liderów. 

 Na podstawie analizy struktur i działalności Wspólnoty Chrystusa 

Zmartwychwstałego „Galilei”, głównie jej nielegalnej filii w Ukrainie, można zadać sobie 

pytanie: „Czy to jest wspólnota, która prowadzi do Chrystusa? Czy jest to wspólnota ludzi 

skupiona na liderach?”. Pierwsze oznaki słuszności pytania pojawiły się natychmiast po 

rozważeniu przez Synod Biskupów „kwestii galilejskiej” w maju 2020 roku. 



POTRZEBA ZMIAN W TRADYCYJNYM 

DUSZPASTERSTWIE 
  Współczesny człowiek potrzebuje wspólnoty, poczucia przynależności do grupy, 

bo został stworzony dla wspólnoty. Jednocześnie ludzie stali się tak „leniwi”, że potrzebują 

gotowego przepisu na rozwiązanie wszelkiego rodzaju problemów życiowych. To dlatego na 

ludzi tak łatwo wpływają ci, którzy mają „talent” do rozwiązywania ich bolesnych 

problemów. Dziękować Bogu, jeśli jest to prawdziwie Boży dar i prowadzi do Boga. Jednak 

bardzo często dzieje się to na innej zasadzie, co prowadzi do tego, że członkowie takich 

wspólnot uzależniają się od „kaznodziei”. Dlatego też, kiedy takie wspólnoty pojawiają się w 

Kościele, Kierownictwo Kościoła musi dołożyć znacznych starań, aby te grupy, w tym ich 

duchowni (przywódcy), działały w duchu katolickiego nauczania. 

 Któż zatem może nas zapewnić, że nauczanie przywódcy lub grupy jest zgodne z 

nauczaniem Kościoła? Jest to Urząd Nauczycielski Kościoła, czyli Kolegium Biskupów na 

czele z Papieżem. W każdej diecezji biskup jako następca apostołów jest stróżem czystości 

wiary. Dlatego też, gdy powstaje grupa, która chce działać wśród wiernych w diecezji, musi 

mieć błogosławieństwo biskupa diecezjalnego. Kwestia rozszerzenia działalności grupy na 

cały Kościół jest rozważana na Synodach Biskupów… 

 Warto przeczytać: „Główne kryteria oceny działalności wspólnot w UGKC 

dotyczące działalności ruchów i grup w diecezji Samborsko-Drohobyckiej UGKC”; 

„Elementy destrukcyjnych sekt – zagrożenie dla wolności człowieka w każdej 

społeczności”. -  jakir.in.ua 

 



ZAKOŃCZENIE 

Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów opracowanych przez grupę analityczną 

BNRR i sekt – Przedstawiciele duchowieństwa i świeckich z Polski i Ukrainy. 

Chcielibyśmy podziękować Jego Eminencji Biskupowi Wasylowi Iwasiukowi, biskupowi 

eparchii kołomyjskiej UGKC, za pomoc w „kwestii galilejskiej”. 

Dziękujemy również Biskupom Arcbiskupom i Biskupom z niektórych jednostek 

administracyjnych UGKC w Ukrainie (Lwów, Drohobycz, Stryj, Iwano-Frankowsk, Kołomyja, 

Tarnopol, Charków, Łuck, Odesa) , jak również za granicą (Wrocław, Monachium), z 

możliwością zorganizowania seminariów informacyjnych dla duchowieństwa (nie tylko 

przyszłych wolontariuszy Biura) na temat „kwestii galilejskiej”.  Zaplanowane spotkania w 

Chmielnickim, Pradze, Paryżu…   

Dziękuję za rady członkom Fundacji Dominik Przeciwdziałania Uzależnieniom z Polski. 

Również wielkie podziękowania dla członków grupy analitycznej! 

 

-Korekta językowa p. Olga Pastuch  Korekta techniczna  p. Katarzyna Zabłudowska, Iwan Budz 

                                       BNRR i sekt -  12.02.2022                                 Dalej będzie…  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Każdy z nas chce nieustannie „latać” w radości i 

szczęściu, prawdopodobnie w takim locie nie zobaczymy 

czyhającego niebezpieczeństwa… (BNRR i sekt) 

 

Foto . https://krasivosti.pro/pticy/17898-pticy-v-oblakah.html 

 


