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Niech do pokajanija przyjdą tu wszyscy – ci co mogli złożyć swą ofiarę na budowę oraz szczególnie ci, którym jeszcze
nie było dane tego uczynić. To obecność
na modlitwie biednych i bezrobotnych,
zadłużonych i przeżywających trudności, sprawi że ofiary już złożone staną się
Bogu jeszcze milsze, ważniejsze i bogatsze! Bo to dzięki tym szczerym ofiarom
serca Boże dzieci mogą tak licznie przychodzić do Domu Ojca! Niech nikt w
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i zazdrość; pycha i hardość; obojętność
i bylejakość. Niech Bóg poznaje nas po
miłości i szacunku, niech cieszy się z naszych sukcesów, Niech błogosławi nasze
dobre plany i marzenia. Odwagi! Wielki
Post nie jest trudny!
– o. Grzegorz
FAKTY MÓWIĄ
ZA SIEBIE....
Pewne autentyczne wydarzenia, pozornie niemożliwe w dobie elektroniki,
warte są chwili zadumy. Przecież barbarzyńskie zachowania też nie pasują do
naszej epoki – a media codziennie epatują nas potwornością zdarzeń „z ostatniej chwili” – To dlatego wprowadzamy
nową rubrykę w naszej ciągle „chudej”
gazetce, aby wskazać na miejsce lub na
sposób schronienia przed agresją i złem.
Wielu ciągle uważa, ze w Wielkim Poście
wystarczy zachować post tylko w środy
i piątki. Gdy uświadomimy istotę postu
w środy i piątki ciągu całego roku – wtedy znajdziemy motywację do tego, by
w Wielkim Poście wszystkie dni ofiarować Bogu dla zdrowia ciała i zbawienia
duszy. Przeczytajcie o zdarzeniu ...

„ŚRODA I PIĄTEK”
Pewna wierząca kobieta przez cały rok
surowo przestrzegała postu w środę i w
piątek – niczego nie jadła i nie piła wody.
Kiedy nadeszła starość i ciężko jej było
samej, postanowiła sprzedać swój największy skarb – krowę. Wracając z targu
o zmroku, postanowiła przenocować w
sąsiedniej wiosce. Gospodarze dowiedziawszy się od niej skąd wraca i za ile
sprzedała krowę, postanowili ją zabić
a pieniądze zabrać. O północy, kiedy mieli wykonać swój zbrodniczy zamiar, ktoś
zastukał do okna. Gospodarz otworzył
okno i ujrzał dwóch młodzieńców, którzy
zażądali aby otworzył drzwi.
- Wypuść matkę!
- Żadnej matki tu nie ma.
- Wypuść – powtarzają surowo –
wychodź babciu, wychodź, nie chcemy,
żeby spotkała cię krzywda.
Musieli gospodarze wypuścić staruszkę. Młodzieńcy wzięli ją pod ręce
i odprowadzili prosto do domu. Na pożegnanie powiedzieli jej: „Wiedz, że w tym
domu chcieli cię zabić i zabrać pieniądze. Zostań z Bogiem”. Staruszka padła
im do nóg: „Powiedzcie synkowie, jak
się nazywacie, będę modlić się za was?”
- Jeden mówi: „Nazywam się Piątek”,
a drugi „Nazywam się Środa”. - Okazało
się, że to Bóg zesłał dwóch Aniołów i oni
uratowali staruszkę. Żaden dobry uczynek nie bywa zapomniany przez Boga
i jeszcze za życia bywa nagradzany. Jeśli
chcecie, żeby wasza modlitwa dotarła do
Boga, to dodajcie jej dwa skrzydła – jałmużnę i post.
Na podstawie tłumaczenia
Ireny Kwiatkowskiej
opracowała matuszka Anna Cyrkun

W NASZEJ PARAFII
 Zakończył się czas kolędowania i kolędy – Z radością i dumą informujemy, że
dzieci i młodzież z Nowego Miasta i Kleosina, zebrane ofiary przekazały na budowę cerkwi. Z ogromnym uznaniem wszyscy
mówią o Bratczykach i Bratczycach – Oni
potrafili przełamać wszelkie obawy i musieli zużyć dużo więcej sił niż młodzież –
dlatego Parafianie ich tak wdzięcznie przyjmowali i docenili. Zakolędowaną sumę
również wpłacili na konto Parafii z prośbą
przeznaczenia ich na pokrycie dachu. - Proboszczowskie „dziękuję” na pewno jest niewystarczające dlatego dodaję: „Spasi Was
Hospodi”!
 Podobne podziękowania składa Parafianom Kler Parafii. - Na budowę cerkwi podczas kolędy zebrali sumę około 18.000 zł.
W każdym domu życzliwie przyjmowano
nas i proszono o informacje na temat budowy
cerkwi. Życzliwe zainteresowanie sprawami
Parafii dawało podstawy do przekonania, że
nie zmarnowaliśmy Waszych ofiar ani nie
zawiedliśmy Waszego zaufania.
 Zbliża święto Sretienija (Spotkania).
Każdego roku przypominamy, by nikt nie
chciał przynosić do poświęcenia świec nabytych poza cerkwią. Świeca gromniczna to też
rodzaj ofiary – na budowę świątyni czy na
funkcjonowanie Parafii. Świeca gromniczna
to również błogosławieństwo naszej Cerkwi
dla każdej Rodziny – Maleńkiej Cerkwi. Nie
wypada wnosić nieuczciwości do życia. Każdą matkę boli kłamstwo lub nieuczciwość
dziecka. - Matka Cerkiew też chce naszej
solidności. Matka Boża też chce być dumna
z nas! Nie zróbmy Jej przykrości!
 Tydzień od 17 do 24 lutego – to
SPŁOSZNAJA SIEDMICA – to znaczy, że
w tym tygodniu post nawet w środy i piątki
zezwala się na spożywanie pokarmów mięsnych. W ciągu roku jest trzy takie okresy:

Swietłaja Siedmica (tydzień po Wielkanocy), Światki (czas od Bożego Narodzenia
do wigilii Kreszczenija) oraz trzecia – tydzień od Niedzieli o celniku i faryzeuszu do
niedzieli o synu marnotrawnym. Jest jeszcze tydzień przed zapustami, w ciągu którego już nie spożywa się mięsa ale w środy
i piątki zezwala się na spożywanie nabiału
(maslenica). W tym tygodniu w środę i piątek nie odprawia się Liturgii.
 Podczas przygotowania do Wielkiego Postu jest również szczególny dzień na
modlitwę za zmarłych. - Wsielenskaja Roditielskaja miasopustnaja Subbota. – Matka
Cerkiew zachęca nas abyśmy przed tym,
zanim poprosimy o wybaczenie domowników, przyjaciół, znajomych i nieznajomych, - zwrócili się z prośbą o wybaczenie do tych, którzy już stoją przed Bogiem
i znają skutki duchowego lenistwa. Prosić
wybaczenia u tych, którzy przekazali nam
dar wiary, uczyli nas modlitwy, na ręku nieśli do cerkwi.
 W Niedzielę 24 lutego o godz. 1700
– w naszej cerkwi będzie czytany Akafist
do św. męcz. Maniefy - niewielu naszym
Parafianom jest znane życie i podwig świętej męczennicy – po Akafiście i namaszczeniu olejem, matuszka Maria Bogus opowie
nam o życiu świętej Maniefy. W końcu tego
(i każdego) Akafista odbywa się namaszczenie św. olejem – najczęściej tym przywiezionym ze świętych miejsc, od świętych
relikwii, ikon. Chcemy w ten sposób dzielić się z uczestnikami nabożeństwa darem
i bogactwem łaski Bożej właściwej dla tych
miejsc.
 W Niedzielę seropustną (09. 03) – czyn
proszczenija obid w naszej cerkwi odbędzie
się bezpośrednio po drugiej Liturgii – Wieczorem wszyscy duchowni powinni być na
czynie proszczenija w soborze św. Mikołaja.

09.03. Cz. – 730 – Czasy i Izobrazitielnyje; 1700 – Powieczerije z Kanonem św. Andrzeja
10.03. Pt. – 730 – Czasy i Izobrazitielnyje, Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow –
– po Liturgii – oswiaszczenije Koliwa; 1700 – Krestnaja Pieśń.
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– 17 – Akafist do św. Jerzego c.d. spowiedzi młodzieży szkolnej na piątek
– w końcu Liturgii – czyn oswiaszczenija koliwa
14.04. Pt. – 700 00– Czasy i Izobrazitielnyje, Liturgia Preżdieoswiaszczennych
– Krestnaja
Pieśń. młodzieży, w trakcie o 1700 – Krestnaja Pieśń
00
– –1617
– Początek
spowiedzi
00
00
15.03.
–
S.
–
–
Liturgia;
Niedzieli Niedzieli Palmowej
008
00 – 17 – Wsienoszcznaja
15.04. S. – 7 00– spowiedź;
8 – Liturgia; 001700 – Wsienoszcznaja
00
16.03. – N. –w 8trakcie
i 10
–
Liturgia;
–
17
–
Passija
Wsienoszcznej – spowiedź na niedzielę.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI

Paraﬁa Prawosławna Świętego Jerzego w Białymstoku, Nowe Miasto, ul. Pułaskiego 36.
Duchowieństwo: Proboszcz: ks. mitrat Grzegorz Misijuk, wikariusze: ks. prot. Władysław Masajło, ks. Walerian Antosiuk,
ks. diakon Tomasz Cyrkun. Kancelaria parafii czynna codziennie w godz. 1600-1800, tel. 085 744 95 00, w pozostałych
godzinach w kancelarii proboszcza: ul. Krucza 5/2, tel. 085 744 95 00.

