
W pierwszym tygodniu lutego duchowni kończyli posługę modlitwy 
w domach naszej Duchowej Rodziny — domach naszych Parafian. 
Duchowni z radością opowiadali i opowiadają o serdecznych rozmowach, o 
wspólnej modlitwie i duchowej atmosferze. Dziękujemy Wam za zaufanie, 
jakim obdarzyliście duchownych idących do Was z Ewangelią i modlitwą za 
Wasze rodziny. Ona nie kończyła się w Waszych domach. — Wzruszającym 
bowiem był widok batiuszek, gdy w Ołtarzu, przy Żertwienniku czytali 
Wasze karteczki z imionami, aby domową modlitwę przypieczętować 
modlitwą Liturgii w Domu Bożym. Życzymy Wam Wszystkim, aby chwila 
modlitwy w Waszych domach, wydała plon w Waszych Rodzinach, 
przynosząc bogactwo duchowych owoców: miłość, zgodę, zrozumienie, 
szczęście i odczuwanie obecności Boga błogosławiącego Was i wszystko 
co jest niezbędne w życiu. Wówczas w każdą niedzielę, wszyscy będziemy 
odczuwali potrzebę iść do Domu Bożego i podziękować Bogu za to, że 
chce być z nami. Jeszcze raz dziękujemy za dobre słowo, którym nas 
witaliście. Dziękujemy za szczery uśmiech radości ze wspólnej modlitwy i za 
życzenia, które nam składaliście. Dziękujemy, że odprowadzaliście nas jak 
swoich gości. Modląc się z Wami i za Was przez kolejny rok, będziemy sobie 
jeszcze bliżsi, wzajemnie rozumiejąc się i wspierając. S nami Boh! 

W tym roku, oprócz posługi modlitwy i oświęcenia wodą Jordanu 
Waszych domów, duchowni zostawiali Wam prośbę o włączenie się do 
budowy Domy Parafialnego. Wielu z Was od razu odpowiedziało na 
prośbę, wręczając ofiarę (lub jej część) batiuszkam. Na czas 
przygotowania Gazetki do druku, Wasze ofiary wzrosły do sumy 38.500 
(trzydzieści osiem tysięcy pięćset zł). Dodając drugie tyle ofiar 
wpłaconych na konto Parafii, otrzymujemy sumę wystarczającą na  
wybudowanie ścian pierwszego piętra. Spasi Was Hospodi! 
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• 800 Boska Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli 

• Niedziela o celniku i faryzeuszu • 800 i 1000 Boskie Liturgie 

• 1700 Akatyst Św. Kseni Petersburskiej i modlitwa za studentów 

• Tydzień bez postu 

• 800 Boska Liturgia • 1700 Akatyst do Zbawiciela 

• 1700 Akatyst  Bogurodzicy 

• 800 Boska Liturgia 

• 800 Boska Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli 

• 1700 Wsienoszcznaja Sretienija i poświęcenie świec 

• Spotkanie Pańskie • 600 Poranna Boska Liturgia 

i poświęcenie świec • 900 Boska Liturgia i poświęcenie 

świec • 1700 Akatyst Sretieniju 

• 1700 Akatyst przed ikoną Bogurodzicy „Wzyskanije pogibszych” 

• Św. mnicha męcz. Antoniego Supraskiego 

• 800 Boska Liturgia • 1700 Jutrznia za zmarłych 

• Subota Roditielskaja • 800 Boska Liturgia i panichida 

• 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli 

•Niedziela o Sądzie ostatecznym • 800 i 1000 Boskie 

Liturgie • 1700 Akatyst za zmarłych 

• Tydzień bez postu 

• 800 Boska Liturgia oddanija Prazdnika Sretienija 

• 1700 Akatyst do Zbawiciela 

• 1700 Akatyst przed ikoną Bogurodzicy „Iwierskaja” 

• 800 Boska Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli

Harmonogram 



15-338 Białystok, ul.Pułaskiego 36  
konto: 94 1020 1332 0000 1302 0026 2196 

 

Kancelaria •15-346 Białystok, ul. Krucza 5/2 m. 4 • czynna: pon., wt., pt. — 16.00 – 
18.00; śr., czw., sob. i dni przed świętami cerkiewnymi — 16.00 – 16.45. • Niedz. i 

śwęta — nieczynna • tel. 728-655-585 • E-mail: parafiaswietegojerzego@gmail.com 
 

proboszcz o. Grzegorz Misijuk tel. 600 287 654 • o. Piotr Charytoniuk tel. 512 203 233 
• o. Marian Romańczuk tel. 509 942 604 • o. Ivan Nikulin tel.  731 466 277 

• protodiak. Tomasz Cyrkun tel. 505 250 073
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• Niedziela przebaczenia win (seropustna) 

• 800 Boska Liturgia • 1000 Boska Liturgia i czyn wybaczenia 

(Wieczernia o 1700 odwołana z uwagi na nabożeństwo w soborze) 

• Początek Wielkiego Postu • 700 Czasy, Izobrazitielny i 

Wieczernia • 1700 Powieczerije i Kanon św. Andrzeja z Krety 

• 700 Czasy, Izobrazitielny i Wieczernia 

• 1700 Powieczerije i Kanon św. Andrzeja z Krety 

• 700 Czasy, Izobrazitielny i Liturgia Preżdieoswiaszczennych 

Darow • 1700 Powieczerije i Kanon św. Andrzeja z Krety 

• 700 Czasy, Izobrazitielny i Wieczernia 

• 1700 Powieczerije i Kanon św. Andrzeja z Krety 

• 700 Czasy, Izobr. i Liturgia Preżdieoswiaszczennych 

Darow i oswiaszczenije koliwa • 1700 Akatyst Boskim 

Cierpieniom Chrystusowym 

• 730 Spowiedź • 800 Boska Liturgia i Panichida 

• 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli 

• Tryumf Ortodoksji • 700 Spowiedź • 730 Boska Liturgia 

• 1000 Boska Liturgia i molebien • 1700 Wieczernia i Pasija 

• 1815 Wykład „Główne grzechy człowieka w nauczaniu 

Ojców Cerkwi” (o. Andrzej Kuźma) 



Niedziela o Zacheuszu wprowadza nas w rytm przygotowań 

do Wielkiego Postu. Mimo iż słyszeliśmy już pierwszy raz śpiew 

„Pokajanija otwier'zi mi dwiery Żyznodawcze...”, ten pierwszy 

tydzień jest bez postu. Matka Cerkiew mową obyczaju i obowiązku 

chce przekazać, że post, to nie udręka, ale radość. To tylko pozorna 

sprzeczność. W sobotę wieczorem słyszeliśmy piękne słowa o 

takich sprzecznościach: „Razbojniczo pokajanije raj okradie płacz 

mironosic radost' wozwiesti... (Pokajanie zbójcy raj okradło a płacz 

niewiast (przy grobie) radość Zmartwychwstania obwieścił...)” 

Wielki Post to duchowa wiosna. Grecy witają go puszczając 

latawce. A ten tydzień jest bez postu, jak po Narodzeniu Chrystusa — 

abyśmy z radością i odwagą zajrzeli w nasze sumienia. Z radością gdyż 

tam, w świątyni naszego ciała chce przebywać Bóg. Z odwagą — aby 

wstyd widoku grzechów nie zniechęcił nas do pokajania, a odwrotnie 

— zachęcił! Jak wiosenne sprzątanie mieszkania. Jak przedświąteczne 

porządkowanie podwórka, otoczenia. Bałagan na podwórku 

świadczył o niezaradności gospodarza. A bałagan w sumieniu? On 

wypisany jest w naszych oczach, bo one są zwierciadłem duszy. 

Zbójcy nikt nie dawał szans bycia w społeczeństwie. Skazano 

go na ukrzyżowanie. Patrząc na niewinną śmierć Jezusa, 

przewartościował swoje życie i nie z fotela, nie z tapczanu, ale ze 

swego krzyża do Ukrzyżowanego Chrystusa zawołał: „Wspomnij 

mnie Panie gdy przyjdziesz do Królestwa Twego...”  i raju dostąpił, 

„ukradł” w nim sobie miejsce. 

Niewiasty płakały, że pusty grób, że Chrystusa ktoś wykradł 

— a ich krzyk okazał się pierwszą wieścią o Zmartwychwstaniu. 

Niech nasz płacz za popełniony grzech okaże się znakiem, że 

Chrystus nam wybacza. Niech nasze pokajanie oznacza nasz 

pierwszy kącik w przyszłym raju!                                      o. Grzegorz 

Drodzy bracia i siostry! 


