Nr 102;
118; 05.03.
06.07–20.08.2008
Nr
– 15.04. 2006
Parafia Prawosławna św. Jerzego w Białymstoku, ul. Pułaskiego 36, tel. 085 744 95 00

APOSTOŁOWIE
Bracia i Siostry! Krótki w tym roku
Piotrowy Post zbliża się ku końcowi. Post,
dany nam celem przygotowania się nie tylko do uczczenia jednego apostoła – Piotra
i nie tylko Pawła. Bogata duchowością
cerkiewna Tradycja chce nas obdzielić
swym bogactwem i zaraz po święcie Piotra
i Pawła prosi nas o uczczenie wszystkich
dwunastu Apostołów. Nie trzeba wielkiej
przenikliwości by zrozumieć przyczyny
troski Matki Cerkwi o nas. – Najpierw
proponuje nam dwie osobowości – dwie
najbardziej oczywiste i czytelne skrajności: charakteru, wiedzy, stosunku do rodziny a nawet... czasu i sposobu powołania do
apostolstwa!
Postawmy ich naprzeciwko siebie, nie
zapominając, ze obaj głosili tego samego
Chrystusa: Piotr, którego do Chrystusa
przyprowadził brat Andrzej i Paweł – który
początkowo prześladował chrześcijan aż
do czasu, gdy SAM Chrystus mu się objawił. Piotr do końca życia miał zaczerwienione oczy, gdyż płakał na wspomnienie
o trzykrotnym wyrzeczeniu się Chrystusa
– podobnie Paweł, którego oślepił blask
Chrystusa podczas powołania a odzyskał
możliwość widzenia po chrzcie. Piotr – rybak i Paweł – pragnący być rabinem. Piotr,
który porzucił dla Chrystusa rybackie sie-

ci i Paweł - sprawdzający zgodność życia
z Księgami Pism Starego Testamentu.
Piotr – żonaty, który później w podróże
misyjne zabierał ze sobą żonę (patrz: I List
do Koryntian rozdz.9; 5) i Paweł – który dla głoszenia Chrystusa zrezygnował
z założenia rodziny. Te dwie postawy Cerkiew (jeszcze ta nie podzielona) wybrała
za przykład, by każdy znając cechy charakteru głosiciela Ewangelii, mógł słowa
o Bogu przyjmować do serca. To dlatego
współcześnie Cerkiew po święcie Zesłania
Świętego Ducha stawia nam za przykład
wszystkich świętych, świętych naszych
ziem, jako tych, którzy przyjęli dar Św.
Ducha i potrafili Nim żyć!
Ale nie każdy potrafi i... nie wszystkim
się udaje. Spójrzmy na podzielone chrześcijaństwo. – Zachód patronem duchowieństwa nie wybrał Pawła, choć to on żył
w celibacie. Na Głowę Kościoła zamiast
Chrystusa, ale aż jako zastępcę Chrystusa
wybrał Piotra, choć ten zaparł się Chrystusa. Później Zmartwychwstały Chrystus
mu wybaczył i na nowo do apostolstwa
powołał a Piotr całe życie tego kroku żałował. Mimo pouczającej postawy Piotra, rzymski Kościół jest bardzo rygorystyczny, skory do karania nawet śmiercią
wszystkich myślących inaczej ( porównaj:
inkwizycja, a w ubiegłym wieku nasze:

Chełmszczyzna, Podlasie). Kara stała się
elementem rygoru i duchowego przymusu.
Nie ustrzegło to Zachodu przed podziałem
a „nieposłuszne” Watykanowi Kościoły:
reformowany, ewangelicki, anglikański,
baptystów, metodystów, zielonoświątkowców, Polsko-katolicki, Mariawitów oraz
dziesiątki sekt są tego potwierdzeniem.
Prawosławnym zarzucają, że w każdym kraju są niezależne Cerkwie, ale dla
nas to dowód, że Cerkiew to nie instytucja
a żywa wiara w żywego Boga! Prawosławni nie potrzebują przymusu widzialnego
władcy ale żywej wiary w niewidzialnego
Boga i miłości do Niego. Dając nam przykład dwunastu apostołów, Cerkiew pragnie
nas uświadomić, że każdy z nich widział
Jezusa (lub jak Paweł bezpośrednio przez
Niego oświecony), każdy przyjął blask
Jego chwały, każdy na ziemi ujrzał chwałę Nieba. Żaden z nich nie odważył się tej
radości zawłaszczyć dla siebie lub uczynić
jej osobista tajemnicą. Szli nauczać, choć
wiedzieli, że nie przez wszystkich będą
zrozumiani. Oprócz apostoła Jana Teologa, wszyscy umarli śmiercią męczeńską.
Umierali na krzyżach, zabijani mieczami,
torturowani. Mimo to szli i głosili żywe
słowo żywego Boga. Głosili Zmartwychwstanie i chwałę Jego Imienia, Zapisali
słowa Zbawiciela i opisali wydarzenia
z Jego życia: Mateusz, Marek, Łukasz, Jan.
Zachowały się Dzieje Apostołów zapisane
przez ew. Łukasza, Listy Jakuba, Piotra,
Jana, Pawła. Ich siłą była miłość do Boga
i wynikająca z niej miłość do ludzi oraz
potrzeba służenia ludziom. Tylko dzięki temu mogli obalać mitologie Greków
i Rzymian. To dzięki miłości do człowieka nie gardzili żadnym narodem. To dzięki
miłości do Boga zebrali się na Sobór w Jerozolimie (Dzieje Ap. 15; 1-35) by razem
postanowić w jaki sposób głosić Bożą mi-

łość poganom. Żaden z apostołów nie zastąpił nam Boga, ale dzięki temu każdy
z nich dał nam nie swoje a Boże słowo!
Tyle historia, która powinna być naszą
nauczycielką. Przyjmujmy ją niezafałszowaną. Bądźmy ostrożni przed takimi jak
na przykład niektórzy białostoccy „historycy” skorzy do głoszenia własnej wyższości. Kłamstwo jest znakiem egoistów
oraz ludzi słabych. Pierwsi kłamstwem
bronią domniemanej wielkości, drudzy –
by tej wielkości sobie dodać. Nie bądźmy
podobni do egzaltowanych nimfomanek,
które głoszą, że Chrystus im się oświadczył i uczynił ich Swoimi „oblubienicami”. To nie o taką miłość chodzi. My
jesteśmy powołani iść za Chrystusem.
Iść, by zbliżyć się do Niego. To prawda,
że w Bożym świetle widać nawet najmniejszy grzech. Ale prawdą jest i to, że
w tym blasku grzechy wybielają się jak
szare płótno pod wpływem promieni słonecznych. Świętość to nie ogłaszanie siebie świętymi. Świętość to żywa wiara w
Boga, pozwalająca kochać ludzi i służyć
im. Uczmy się Boże słowa przyjmować
do serc i głosić ich światu poprzez swe
uczciwe życie. Głosić je również „jehowitom”, którzy przychodzą opowiedzieć
wam o kłamstwach, którymi zamiast
prawdy zostali nakarmieni. Im najtrudniej
odróżnić fałszowanie Biblii przez „centralę” od prawdy Bożej. Oni potrzebują
pomocy a my musimy nauczyć się obrony świętości przed „filozofią rogatego.”
Wiara to nie przestawianie przecinków
w Biblii tak, aby zmienić znaczenie zdania. Wiara nie polega na dopasowywaniu
Biblii do własnych wyobrażeń o wymyślonych przez siebie bożkach. Wiara to
nie filozofowanie, wiara to życie podług
Bożych przykazań.
o. Grzegorz.

W NASZEJ PARAFII
 W dniu 30 czerwca została podpisana umowa na wykonanie tynków elewacji
cerkwi. Wykonawca zadeklarował rozpoczęcie robót w pierwszych dniach sierpnia
bieżącego roku. Prace tynkarskie będzie
wykonywać z własnych rusztowań, na pewno bezpieczniejszych i wygodniejszych od
naszych drewnianych, które były stawiane
dla murarzy i wykonawców betonowych
stropów. Przydały się przy pokryciu dachu, ale bardziej jako zabezpieczenie dojść
do miejsca pracy i transportu materiałów.
Koszt postawienia i używania metalowych
rusztowań zawarty jest w cenie wykonanie
robót.
 Przed rozpoczęciem robót koniecznym
będzie rozbiórka starych rusztowań. Mamy
nadzieję, że te prace wykonamy sposobem
gospodarczym. Deski pomostów zamierzamy wnieść do środka cerkwi, aby tam ułożyć pomosty robocze. Stemple w budynku
nie uległy destrukcji i zapewne posłużą do
prac przy tynkach wewnętrznych.
 Prace przy rozbiórce rusztowań można
będzie rozpocząć po zakończeniu krycia
dachu. Przewidziany termin rozpoczęcia
demontażu rusztowań to 16 – 17 lipca bieżącego roku.
 Żerdzie i deski mocujące konstrukcje
już nie będą użyte do stawiania nowych
rusztowań i nadadzą się tylko na opał. Za-

interesowanych pozyskaniem opału informujemy, że ci, którzy pomogą w rozbiórce,
będą mieli pierwszeństwo w zabraniu pozyskanego drewna.
 Równocześnie z przygotowaniami do
tynkowania cerkwi trwają przygotowania do
wykonania okien, z materiałów oraz kolorystyką i sposobem wykonania podobnych do
tych w kopułach. Są już niezbędne rysunki
łuków i podziału ośmiu największych okien
przy basztach (każde o wysokości 5m). Dodatkowe utrudnienie polega na wygięciu
aluminiowych profili. Najbliżej od nas takie
prace wykonuje firma w Łodzi.
 Wraz z rozpoczęciem prac przy tynkach
i oknach liczymy na materialne wsparcie
Parafian i wszystkich życzliwych naszej
budowie ludzi. Wasze dotychczasowe ofiary wystarczą na opłacenie robót pokrycia
dachu. Zgromadziliśmy też fundusze na zakup materiałów do tynkowania. Uważamy,
że dzięki Waszej dużej życzliwości podołamy i wydatkom na wykonanie okien oraz
tynków.
 Wieczorem 10 lipca od naszej cerkwi
wyrusza pielgrzymka autokarowa do monasterów w Gródku k/Rowna 11-12 07), filii
tego monasteru na Źródle św. Anny (12.07),
Poczajewa (12-13. 07) a w drodze powrotnej (14.07) – na Wsienoszczną do byłego
Monasteru w Turkowicach.

NOWE RODZINY w Naszej Rodzinie...
Sakrament Małżeństwa zamierzają przyjąć:

20 lipca
20 lipca
25 lipca
10 sierpnia
29 sierpnia
29 sierpnia

o godz. 16
o godz. 1700
o godz. 1700
o godz. 1600
o godz. 1600
o godz. 1700
00

– Marek Jakimiuk z naszą Parafianką Moniką Chodakowską
– Nasz Parafianin Tomasz Androsiuk z Anną Pilecką (m.m)
– Marek Mel (Holandia) z naszą Parafianką Alą Grzegorczyk
– Piotr Omieljańczuk z naszą Parafianką Ewą Siergiejuk
– nasi Parafianie Mariusz Anchimowicz i Ewelina Śleszyńska
– Robert Chocian i nasza Parafianka Anna Skiepko (m.m)

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
(od 06 lipca – do 20 sierpnia)

06. 07.
07. 07.
09. 07.
10. 07.

–
–
–
–

12. 07.
13. 07.
16. 07.
17. 07.
19. 07.
20. 07.

–
–
–
–
–
–

23. 07.
24. 07.
26. 07.
27. 07.
30. 07.
31. 07.
02. 08.
03. 08.
06. 08.
07. 08.
09. 08.
10. 08.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

13. 08.
14. 08.
16. 08.
17. 08.
18. 08.
19. 08.

–
–
–
–
–
–

N
Pn
Śr.
Cz.

– 8 i 10 – Liturgia, – 1700 – Akaﬁst do św. Jana Chrzciciela
– 900 – Liturgia – Narodzenie św. Jana Chrzciciela
– 1700 – Akaﬁst do św. Męcz. Wileńskich – Antoniego, Jana i Eustachego
– 800 – Liturgia – rocznica śmierci śp. Anny Rudzińskiej, – 1700 – Akaﬁst
do św. Jana Kormianskaho
S. – 900 – Liturgia – św. Piotra i Pawła; 1700 – Wsienoszcznaja
N – 800 i 1000 – Liturgia, – 1700 – Akaﬁst do Ap. Piotra i Pawła.
Śr. – 1700 – Akaﬁst do św. Męcz. Wileńskich – Antoniego, Jana i Eustachego
Cz. – 1700 – Akaﬁst do św. Jerzego i modlitwa za Oﬁarodawców.
S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
N – 800 i 1000 – Liturgia, – 16 i 1700 śluby, – 1745 – Akaﬁst do Matki
Bożej
Śr. – 1700 – Akaﬁst do św. Męcz. Wileńskich – Antoniego, Jana i Eustachego
Cz. – 1700 – Akaﬁst do św. Antonija Pieczerskoho.
S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
N – 800 i 1000 – Liturgia, – 1700 – Akaﬁst do św. Włodzimierza.
Śr. – 1700 – Akaﬁst do św. Męcz. Wileńskich – Antoniego, Jana i Eustachego
Cz. – 1700 – Akaﬁst do św. Sieraﬁma z Sarowa
S. – 900 – Liturgia – św. pror. Eliasza; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
N – 800 i 1000 – Liturgia, – 1700 – Akaﬁst do św. Marii Magdaleny.
Śr. – 1700 – Akaﬁst do św. Męcz. Wileńskich – Antoniego, Jana i Eustachego
Cz. – 800 – Liturgia – św. Anny; 1700 – Akaﬁst do św. Joakima i Anny.
S. – 800 – Liturgia – św. Pantieleimona; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
N – 800 i 1000 – Liturgia, 1700 – Akaﬁst przed Supraślką Ikoną Matki
Bożej
Śr. – 1700 – Akaﬁst do św. Męcz. Wileńskich; Zapusty na Uśpieński Post.
Cz. – 800 – Liturgia i małe poświęcenie wody; 1700 – Akaﬁst św. Krzyża.
S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
N – 800 i 1000 – Liturgia, 1700 – Akaﬁst Iwierskoj Ikonie Matki Bożej
Pn. – 1700 – Wsienoszcznaja Preobrażenija;
Wt. – 900 – Liturgia oraz poświęcenie owoców i winogron
00

00

Już teraz informujemy młodzież, że od soboty 23 do 31 sierpnia,
spowiedź i Liturgie w naszej cerkwi będą sprawowane codziennie.
Rok szkolny trzeba zaczynać z Bogiem!
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