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Bracia i Siostry!

XPИCTOC BOCKPECE!!!

Zbliża się dzień, w którym będziemy dziękować Bogu za dziewięć lat istnienia naszej
Parafii. Do naszych rąk trafia setny numer naszej Gazetki. Te czterysta stron trzeba było
wypełnić słowami. Ale dziewięć lat istnienia Parafii na Nowym Mieście trzeba było wypeł−
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Dzięki swemu wielkiemu autorytetowi
został wybrany ludowym trybunem w
wojsku stacjonującym w Persji.
Słysząc o krwawych prześladowaniach,
którym poddawano chrześcijan, Jerzy zaczął buntować się przeciw okrucieństwom.
Swój majątek rozdał ubogim, wolnością
obdarzył służbę i niewolników, sam zaś
otwarcie wyznał że jest chrześcijaninem.
Cesarz na różne sposoby próbował wymusić na swym ulubieńcu zmianę przekonań. Gdy rozmowy i naciski psychiczne
nie przynosiły spodziewanych efektów
- Jerzego poddano różnorodnym torturom fizycznym. Gdy definitywnie odmówił wyrzeczenia się Chrystusa i złożenia
krwawych ofiar pogańskim bóstwom,
skazany został na męczeńską śmierć. Wyrok wykonano 23 kwietnia 303 r. w palestyńskiej miejscowości Lidda. Tam do
dziś przechowywane są jego relikwie.
Do historii męczeństwa św. Jerzego i
pamięci o nim, w każdym kraju dodawano inną symbolikę lub nową interpretację do już istniejącej, co w końcu stworzyło nawet przekonanie o rzekomej
legendzie. Chrześcijanom na Zachodzie,
przyzwyczajonym do realistycznej ikonografii trudno było zrozumieć symbolikę ikon powstałych na Wschodzie. Ikonę św. Jerzego walczącego ze smokiem
traktowano tam dosłownie, podczas gdy
ikonografowie w ten sposób informowali o walce wewnętrznej świętego, poddanego pokusie wyboru między splendorami władzy a losem torturowanego więźnia. Mówi o tym nawet lanca w ręku
świętego, bardziej do trzciny podobna.
- Ona symbolizuje kruchość wiary. Gdy
krucha wiara zostaje podparta rozwagą,

uczciwością i mądrością - staje się bronią niszczącą pokusy. O historyczności
postaci męczennika mówią fakty – Już
w IV wieku do Liddy przybywali pielgrzymi by modlić się przed relikwiami
św. Jerzego. Gruzja, która w IV wieku stała się krajem chrześcijańskim, za
swego Patrona przyjmuje św. Jerzego a
oficjalną nazwą tego kraju do dziś jest:
Georgia. Również na Zachodzie - św. Jerzego za swego patrona wybrała Anglia.
Za jednego ze swych Patronów uważają
go również: Holandia, Niemcy, Szwecja,
Litwa, Rosja. Podobnie jest z historią
lokalnych Cerkwi - do dziś katedrą Patriarchów Konstantynopola (po utracie
katedry Hagia Sophia) jest cerkiew św.
Jerzego (wybudowano ją ok. 590 roku a
przebudowano w roku 1720).
W każdym z krajów św. Jerzy patronuje nieco innym dziedzinom życia. – W
większości Cerkwi lokalnych św. Jerzy
uważany jest za opiekuna rolników (greckie słowo Georgios znaczy: pracujący
na roli), a zwłaszcza hodowców i pasterzy, jako chroniącego stada bydła, owiec,
koni. Równie popularnym jest przekonanie o jego opiece: nad bogobojnymi żołnierzami, nad chorymi oraz czuwanie nad
zaginionymi i niosącego pomoc w ich
szczęśliwym powrocie.
Sanktuaria i świątynie ku czci wielkomęczennika Jerzego są rozsiane po całym
świecie. Na przykład w Egipcie św. Jerzemu było poświęcone trzy klasztory i 40
cerkwi; na Cyprze - około 60 cerkwi. W
Polsce ku czci św. Jerzego, oprócz naszej,
wybudowanych jest 8 cerkwi, oraz 9 kaplic i jedna parafia Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego – w Gdańsku.

W NASZEJ PARAFII...
 Składam serdeczne podziękowania Parafianom, którzy na każdą prośbę stawiali się na
placu budowy, aby przyśpieszyć prace budowlane; rusztowania do kopuł, impregnacja desek i
krokwi, przenoszenie konstrukcji, porządkowanie placu. Każda z tych prac, powierzona pracownikom najemnym pochłonęła by znaczne
nakłady finansowe. Każda godzina pracy życzliwych, dobrych Parafian była równocześnie i
wielokrotną oszczędnością i ofiarą miłą Bogu.
 Ofiarodawcom na krateczki do pokrycia
kopuły postawionej na wieży nakierowanej na
skrzyżowanie ulic Pułaskiego i Żeromskiego
dziękuję za okazane zaufanie – każde imię zmarłych, powierzone wiecznej pamięci Boga zostało zapisane na płytkach własnoręcznie przez nas
duchownych. Zeszyt zaś z listą Ofiarodawców
zostanie umieszczony w środku kopuły wraz
kartkami z imionami zmarłych, za których
modliliśmy się podczas każdej z Liturgii.
 Wszystkich Ofiarodawców, którzy powierzyli nam modlitwę o zdrowie i pomyślność
ich Rodzin zapewniam, że żadne imię i żadna
ofiara nie zostaną pominięte. Ludzie zazdrośni
o to, że Wasze ofiary błyszczą bardziej niż złoto, głoszą że nie wolno tak robić!?? – Odpowiadajcie im, że taki rodzaj żertwy jest nie tylko
ofiarą na budowę ale i znakiem wiary, że u
Boga, człowiek który czyni dobro nigdy nie
jest zapomniany. Imiona tam zapisane i te za
zdrowie i te za umarłych znaczą więcej niż
betonowe pomniki!.– Beton skruszeje a te
napisy nawet po setkach lat będą świadczyć o
tym, co potrafili ofiarować żywi ludzie Żywemu Bogu oraz dowód na to, że zawsze żyją z
Nim w wieczności!!!
 Na ręce Starszej Bratczycy Walentyny
Wierzbickiej – wszystkim Bratczycam i Bratczykam składam serdeczne podziękowania za dbałość o porządek i czystość w cerkwi. Tak organizować, wykrzesać zapał i motywować chęci do
pracy potrafią tylko ci, którzy kochają Boga!
 Trwają przygotowania do Prazdnika Patrona naszej Parafii – Naszych Gości, szczególnie duchownych, gdy wejdą do prezbiterium
czeka miła niespodzianka. – Surowy mur z tyłu
ikonostasu był takim dysonansem, zgrzytem

przy ładnie już uporządkowanym wnętrzu.
Zastępca Starosty - Sławomir Iwaniuk i Dymitr Kobryniec postanowili betonowe ścianki
ikonostasu pokryć wykładziną korkową, która harmonizuje z kolorami kamienia a samej
konstrukcji nadaje przyjemny, ciepły wygląd.
 Panowie: Jerzy Siemieniako, Walenty Gołub, Eugeniusz Samojlik i Jerzy Patejczuk starają
się z pozostałego gresu ułożyć posadzkę w części
tunelu. Trudno pogodzić i zgrać pracę zawodową każdego z nich i wygospodarowania czasu na
pracę w cerkwi, ale obiecują, że do święta zdąża
– no bo dwu Jerzych... Daj im Boże zdrowia!
 W niedzielę 06 maja – w dniu Prazdnika pierwsza Liturgia o godzinie 745 – będzie
sprawowana w starej cerkwi – w Czyżach jej
Prestoł był poświęcony ku czci św. wlkm Gieorgija. U nas również przez ponad dziesięć lat
była świątynią ku czci Patrona Parafii. – W tym
roku, jeżeli taką będzie wola Boga, przyjazna
nam przez lata cerkiewka będzie przeniesiona
na nowe miejsce w Białymstoku, by wchłaniać
modlitwy tych, którzy rozpoczną budowę nowej cerkwi i nowej parafii. – Po Liturgii – wodoswiatnyj Molebien (też w starej cerkwi).
 Spotkanie Jego Ekscelencji Ks. Biskupa
rozpocznie się o godz. 940 – Dzieci i młodzież
proszeni są ustalać z katechetami miejsce i
sposób powitania. Świąteczna Bożestwiennaja
Liturgia – sprawowana przez Jego Ekscelencję
rozpocznie się o godz. 1000. Bezpośrednio po
nabożeństwie - postawienie krzyża na kopule
(KRZYŻY NA KOPUŁACH). –Ta druga wersja zależy od pogody, zdrowia robotników a
przede wszystkim - błogosławieństwa Bożego
wszystkim naszym dobrym poczynaniom.
 Przy dobrej organizacji pracy, sprzyjającej pogodzie i miłosierdziu Bożym zakończenie stawiania kopuł przewidujemy na 20
maja 07. Symbolika pięciu kopuł jest zapewne
znana wszystkim – Zbawiciel i czterech Ewangelistów. Nie zmieni jej szósta kopuła dzwonnicy – Jej bryła jest konstrukcją niezależną
a kopuła na niej będzie jak płomyk świecy
przed ikoną Zbawiciela i Ewangelistów
 UWAGA ! – już działa strona internetowa Parafii: www. parafia-swietego-jerzego.pl

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI...
(od 01.05 do 03.06 2007 r.)

02. 05. – Śr. – Prepołowienije Piatidiesiatnicy - 900 – Liturgia; 1015 – Wodoswiatnyj
		 Molebien - Wieczorem służba w Zwierkach.
03. 05. – Cz. – św. męcz. Gabriela – Liturgia w Zwierkach;
– 1700 – Akafist do św. męcz Gabriela i Molebien za dzieci w naszej cerkwi.
05. 05. – S. – 800 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja święta wlkm Gieorgija.
06. 05. – N. – 800 – Liturgia i wodoswiatnyj Molebien w starej cerkwi
– 940 – Powitanie J.E. Ks. Biskupa 1000 – Liturgia i poświęcenie krzyży.
– 1700 – Śpiew Akafista do św. wlkm Jerzego i koncert chórów uświetniający 	
	                  dziesięciolecie istnienia chóru młodzieżowego naszej Parafii.
09. 05. – Śr. – 1700 – Akafist do śww męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych
10. 05. – Cz. – 1700 – Akafist do św. wlkm Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców.
12. 05. – S. – 800 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
13. 05. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Akafist Zmartwychwstania.
16. 05. – Śr. – Oddanije Paschi – 900 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Wozniesienija.
17. 05. – Cz. – 900 – Liturgia; 1700 – Akafist do Zbawiciela.
19. 05. – S. – 800 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli.
20. 05. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Akafist do św. Mikołaja.
21. 05. – Pn. – św. Apostoła Jana Bogosłowa – 800 – Liturgia;
22. 05. – Wt. – św. Mikołaja – 800 – Liturgia;
23. 05. – Śr. – 1700 – Akafist do śww męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych
24. 05. – Cz. – 1700 – Akafist do św. wlkm Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców.
26. 05. – Roditielskaja Pominalnaja Subbota – 800 – Liturgia i Panichida.
1700 – Wsienoszcznaja Piatidiesiatnicy – Swiatoj Troicy
27. 05. – N. – Piatidiesiatnica – 800 i 1000 – Liturgia; po drugiej Liturgii – Wieczernia
i kolenoprekłoniennyje molitwy.
28. 05. – Pn. – Dzień Św. Ducha – Liturgia o godz. 800
30. 05. – Śr. – 1700 – Akafist do śww męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych
31. 05. – Cz. – 1700 – Akafist do św. wlkm Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców.
02. 06. – S. – 800 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli.
03. 06. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Akafist do Wszystkich Świętych;
(Zapusty na Piotrowy Post)
Parafia Prawosławna Świętego Jerzego w Białymstoku, Nowe Miasto, ul. Pułaskiego 36.
Proboszcz: ks. mitrat Grzegorz Misijuk, wikariusze: ks. prot. Walerian Antosiuk (085 744 91 92), ks. prot. Władysław
Masajło (085 663 35 63), ks. diakon Tomasz Cyrkun (085 744 96 70). Kancelaria parafii czynna codziennie w godz.
1600–1800, tel. 085 744 95 00, w pozostałych godzinach w kancelarii proboszcza: ul. Krucza 5/2, tel. 085 746 50 20.

