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Wszystkich Czytelników Gazetki
– i tej tradycyjnej i tej w wersji
elektronicznej pozdrawiam paschalnym
„CHRYSTOS WOSKRESIE”
Niech te słowa zastąpią nam tradycyjne powitanie aż do Wozniesienija. Matka
Cerkiew chce aby one przypominały nam
nie tylko o radości, marzeniach, postanowieniach. Te słowa przede wszystkim
przypominają o tym, że Zmartwychwstały
Zbawiciel przez czterdzieści dni zjawiał się
uczniom, umacniał ich w wierze, rozwiewał ich wątpliwości. Tomaszowi nie tylko
pokazał Swe rany po gwoździach ale kazał
wkładać w nie swe palce a rękę – do rany w
boku przebitym. Nawet apostoła Piotra nie
zapomniał, po tym jak on wyrzekł się Jego.
Ale gdy objawił się mu nad jeziorem Tyberiadzkim, już nie Piotrem, a więc nie „skałą”, nie „opoką” go nazwał ale tym starym,
jako dziecku nadanym imieniem „Szymon”
zwrócił się do niego. Nie zapytał: „czemu
Mnie się wyrzekłeś” gdyż jako Bóg znał
przyczynę słabości. Zapewne wiedział
i to, że apostoł ciężko przeżywał swój upadek. Nie chciał go upokorzyć przy innych
uczniach i na pewno nie chciał usłyszeć
wymyślonego naprędce usprawiedliwienia.
Zapytał: „Czy Mnie kochasz?” – albowiem
chciał na tym co święte odbudować wiarę
Piotra i gotowość do potwierdzenia swej
wiary życiem. – Przedstawiłem ten najwyrazistszy przykład abyśmy teraz, po dwu
tysiącach lat mogli i samo Zmartwychwstanie i każde zdarzenia przez czterdzieści dni po Nim odnieść do samych siebie.
Proszę: nie pomyślcie, że zapraszam was
do jakiejś wirtualnej rzeczywistości! Tak
jak oczywistym było Zmartwychwstanie,
jak oczywistym jest fakt schodzenia błogosławionego Ognia z Grobu Chrystusa –
taką samą oczywistością jest również to, że
Bóg poprzez Swe Zmartwychwstanie zba-

wił dusze zmarłych i oﬁarował zbawienie
żyjącym. Dotyczy to nie tylko tych ludzi,
którzy żyli dwa tysiące lat temu ale wszystkich pokoleń po nich a więc i nas!
Spróbujmy razem dokonać pewnych
porównań. – Uczniowie na widok krzyża
się rozbiegli a słysząc o zmartwychwstaniu
byli zdumieni, zszokowani, niezdolni pójść
na grób aby sprawdzić wiarygodność słów
niewiast. – A ilu z naszych Paraﬁan po wysłuchaniu „Chrystos Woskresie” zaczyna
odczuwać pokusę wyjścia z cerkwi. Zwalają
to na ból „krzyża”, zmęczenie, obojętność,
czasami nawet zadowolenie ze „spełnionego obowiązku bycia w cerkwi” i... naprawdę
odchodzą do domu?. Uwierzcie! To nie jest
wina choroby ani zmęczenia – to „odwyk”
od duchowości, to przyzwyczajenie do materialnej otoczki życia sprawia, że pośród
najpiękniejszych śpiewów, w najświętszej
atmosferze człowiek czuje się obco!
– Uczniowie Piotr i Jan pobiegli i ujrzeli pusty grób, pusty całun (Płaszczanicę)
i odeszli zdumieni. Nawet gdy sam Chrystus mimo zamkniętych drzwi, stanął pośród uczniów i rzekł im „Pokój wam” – myśleli wszyscy, że to duch, zjawa. Dopiero
kawałek chleba podany im do rąk przez
Jezusa sprawił, że uwierzyli w realność widzianego obrazu! – Dziwicie się uczniom?
Oni widzieli śmierć Chrystusa i żywego im
było trudno wyobrazić! – A gdyby teraz do
naszego mieszkania wszedł Jezus? Przecież
ludzie już wiedzą, czytają, oglądają relacje
o cudownych wydarzeniach. Wiedząc że
Bóg stoi obok nas, że chce wejść do naszego serca, – poddajemy się presji wyobcowanego z duchowości otoczenia, które potraﬁ
zakłócić nam radość.
Optymistycznie napawa przykład niewiast. One chciały okazać szacunek Zmarłemu – zakupiły wonności, by polać nimi
całun którym owinięte było ciało Jezusa.
One nie bały się, że ktoś ich ukarze za ten

uczynek. One martwiły się, kto im pomoże
odwalić kamień od wejścia do grobu. Czy
nam starczy wierności temu, co święte? Czy
starczy wiary nawet wtedy, gdy ktoś będzie
chciał okłamać Prawdę, niszczyć nasze
świętości, wpychać do grobu nasze święte
marzenia? Proszę Was, jeżeli w zderzeniu z
szarą rzeczywistością zaczniecie odczuwać
oddalanie się od radości Zmartwychwstania
– pomyślcie wtedy – Boże dodaj nam otuchy! TY i dziś stajesz obok nas, gdy chcemy

uciekać od niebezpieczeństwa jak kiedyś
Kleofas i Łukasz. Ty pytasz nas o miłość,
gdy my zrezygnowani jak Piotr chcemy harówką zatuszować swój brak konsekwencji
i stałości. Ty podajesz nam nie tylko chleb
ale i całego Siebie w Eucharystii abyśmy
nie stracili wiary w Twoją obecność. Tak
myśląc –potraﬁmy nie tylko przez 40 dni
ale jak św. Seraﬁn z Sarowa – przez cały rok
mówić „Woistinu Woskresie Chrystos!!!
Tego sobie i Wam życzy o. Grzegorz.

W NASZEJ PARAFII
 Ciągle trwają poszukiwania wykonawcy tynków na cerkwi – wierzymy, że
Dobry Bóg pomoże znaleźć dobrych ludzi
i nasze marzenia o cerkwi już bez rusztowań i widzianej w całej okazałości staną
się realne.
 Za pośrednictwem drukowanego słowa składamy serdeczne podziękowania tym
naszym Paraﬁanom, którzy już wpłacili
swe oﬁary na konto Paraﬁi lub uczynili to
w świecznym jaszczyku wpłacając na listę
oﬁarodawców. Zebrana suma pozwala nam
realniej planować kolejne etapy prac.
 W tym roku pamięć świętych męczenników Wileńskich Antoniego, Jana
i Eustachego wypada akurat w pierwszy
dzień Paschy. – Zgodnie z regułą w tym
Dniu dodatkowo może być świętowane
tylko Zwiastowanie. Pozostałe uroczystości powinny być przeniesione na trzeci
dzień Paschy. To dlatego w tym roku w
naszej Paraﬁi (podobnie jak i w Wilnie)
pamięć męczenników będzie obchodzona we Wtorek -29.04. – na trzeci dzień
Paschy. - o godz. 800 Jutrznia i modlitwa przed relikwiami męczenników; 900
– świąteczna Liturgia.
 W niedzielę Przewodnią w naszej cerkwi będzie sprawowana tylko jedna Liturgia – o godz. 900. Przyczyną są delegacje

dla naszych batiuszek oraz Uroczystości
w sąsiednie Paraﬁi Zmartwychwstania
Pańskiego na ul. Sikorskiego. Na zakończenie Liturgii będzie rozdawany ARTOS – chleb poświęcony w noc Paschy,
na pamiątkę chleba, którym Zmartwychwstały Spasitiel podawał Swoim uczniom
na dowód swej obecności.
 Zbliża się święto Patrona naszej
Paraﬁi – św. wielkomęczennika Gieorgija. Uroczystości rozpoczną się 05 maja
– w poniedziałek Wsienoszczną – o godzinie 1700. W sam dzień święta – we
wtorek, 06. maja pierwsza Liturgia dla
pracujących rozpocznie się o godz. 630 a
o godz. 800 – poświęcenie wody. Główną
Liturgię Świętą o godz. 1000 sprawować będzie Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy JAKUB Biskup Białostocki i Gdański. Powitanie Władyki –
o godz. 930.
 W dniu Patrona naszej Paraﬁi część naszej młodzieży będzie zdawało swój życiowy egzamin – matury – życzymy samych
dobrych ocen a modlitwę za nich rozpoczniemy w Niedzielę Przewodnią wieczorem
o 1700 – a mając kartki z imionami – będziemy modlili się o pomyślny egzamin i Boże
błogosławieństwo dla ich wiedzy również
na Gieorgija!

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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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.

