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CHRISTOS WOSKRESIE!
Jeszcze raz w tym roku pozdrawiam Was
Paschalnym pozdrowieniem. W środę – Oddanije Paschi a w ostatnie Woskresienije Paschalnego czasu Matka Cerkiew przypomina
nam o zdarzeniu, które było jeszcze przed
Zmartwychwstaniem – gdy Jezus Chrystus
przywrócił wzrok niewidomemu od urodzenia. – Było by źle, gdybyśmy odebrali to jako
zwyczajowe wspomnienie o zmarłym. Jeżeli macie w pobliżu Ewangelię – otwórzcie 8
rozdział ewangelii w/g Jana – przeczytacie
wersety 56 –59 o tym jak reagowali na słowa Zbawiciela „uczeni w Piśmie” – Jezusowi zarzucali kłamstwa, gdy powiedział, że
Abraham się cieszył, gdy ujrzał dzień Jezusa.
Krzyczeli: „Ty pięćdziesięciu lat nie masz
a Abrahama widziałeś?” A gdy Jezus rzekł:
„Zaprawdę mówię wam: pierwej niż Abraham
stał się JAM JEST” – faryzeusze chwycili
kamienie by Go zabić. Wieczny Bóg Słowo
– Syn Boży świadczy o Sobie a ludzie przez
Niego stworzeni chcą Go kamieniować! Ich
oczy duchowe były zasnute bielmem fanatyzmu, hipokryzji, egoizmu. Oni widzieli
w Jezusie tylko człowieka. Czyż nie tak postępują i teraz niektórzy? Najwyrazistszym
przykładem są tak zwani świadkowie Jehowy – Czytają Jezusowe świadectwo o Sobie jako Bogu – JAM JEST to po hebrajsku
JAHWE – a mimo to mówią, że Jezus był
tylko człowiekiem. Chrześcijaństwo Zacho-

du, zafascynowane człowieczeństwem Jezusa
uznało, że człowiek może Go zastąpić i... wybrało następcę. Później wystarczyło już tylko
dodać przepisy by chrześcijaństwo sprowadzić do instytucji a bycie chrześcijaninem –
do ślepego wypełniania przepisów, nakazów,
zakazów.
Matka Cerkiew o uzdrowieniu niewidomego przypomina nam nie dla poszukiwania
podobieństw lecz dla przestrogi. Ostrzega nas
byśmy nie popełnili podobnych błędów. Nie
błędów niewidomego. – On nawet nie prosił o uzdrowienie. On siedział i prosił o jałmużnę. Apostołowie pytali Jezusa: czy to
on zgrzeszył, czy jego rodzice a Zbawiciel
mówił, że jego cierpienie jest na objawienie
chwały Boga. – Wszyscy inni prosili u Jezusa pomocy a temu niewidomemu Chrystus
sam ofiarowuje pomoc ale pozostawia wybór
– każe mu iść przez miasto do sadzawki Siloe. Wątpiący w uzdrowienie pozostał by na
miejscu. Wierzący w bezinteresowną pomoc,
potykając się szedł przez miasto, i mimo iż
odczuwał piekący ból od piasku w oczach,
nie prosił przechodniów o wodę – umył oczy
tam, gdzie nakazał mu Jezus. Przestrzegający
przepisów mieli kolejny zarzut na Chrystusa
– w sobotę cud uczynił! Ich nie obchodziło,
że uzdrowiony pierwszy raz zobaczył ojca
i matkę, niebo i ziemię, drzewa i kwiaty. Oni
nie chcieli wiedzieć, że ten, kto do tej pory
tylko odczuwał promienie słońca – teraz po-

znał i ich źródło i oślepiający blask światła.
Pokorny wobec doznanego cudu, spokojnie
odpowiadał faryzeuszom na pytania, odważnie bronił Nieznanego Dobroczyńcę przed
złośliwymi pomówieniami. A gdy już ujrzał
Zbawiciela – zapytany o wiarę w Syna Bożego – tego Którego widzi i Który cudu dokonał
– bez wahania wyznał: „Wierzę Panie”! Zauważcie różnicę – uzdrowiony widząc człowieka – oczami duszy ujrzał Boga i wyznał
Go! Ci zaś co mieli oczy od zawsze, oraz wiedzę i władzę – szukali argumentów by podważyć cud i znieważyć Zbawiciela.
To do nich i do nas Jezus powiedział: „Póki
jestem na świecie, jestem światłością świata.”
Nie zamykajmy oczu i nie myślmy: „Już niedługo wspomnienie Wniebowstąpienia, te słowa straciły ważność.” Nie! Jezus żegnając się
z uczniami powiedział: „ ...Ja jestem z wami
po wszystkie dni aż do skończenia świata.”
(Mt. 28;20). Gdy zamykamy oczy, słońce nie
przestaje świecić. Gdy zapominamy o Bogu
– Bóg nie zapomina o nas! Jego światłość,
mocniej niż słońce oświeca świat zbawiony
z naszego powodu! Przecież Bóg nie przyrodę a nas stworzył na Swój obraz i Swoje podobieństwo! Stworzył człowieka i odpoczął
od czynów, ludziom powierzając władzę nad
przyrodą, światem. To nam, ludziom Bóg powierzył dzień Swego odpoczynku na wykorzystanie rozumu, zdolności, sił którymi nas
obdarzył. Cała historia ludzkości, ze wszelkimi jej zakrętami to historia tego jednego
dnia, w którym Bóg powierzył ludziom troskę o cały świat!!! Później, patrząc na naszą
nieporadność chciał nam pomóc. Przyszedł do
nas w połowie tego Dnia, jak by w skwar po-

łudnia. Przyszedł by wziąć nas za rękę i pokazać jakim powinien być człowiek. Przyszedł
z miłości – a ludzie w południe swego dnia,
przybili Go do krzyża! A Bóg nawet ten krzyż
wykorzystał jak by klucz do otwarcia bram
otchłani by wskrzesić, by z wiecznej śmierci
przywrócić do życia w wieczności wszystkich
umarłych w oczekiwaniu Mesjasza. Nie wojną i wojskiem a krzyżem i Swą Miłością bramy piekieł otworzył!
Patrząc dookoła siebie musimy zrozumieć,
że to nie Pan Bóg zawinił w otaczających
nas wynaturzeniach, zwyrodnialstwach. To
my, powołani do współpracy z Bogiem, do
głoszenia chwały Jego Zmartwychwstania
– wołamy do nieba o cud dla nas. Zamiast
pomóc jeden drugiemu – Boga chcemy zatrudniać by zrobił wszystko za nas. Zamiast
przynieść Bogu owoce swej pracy i wnosić
dobro do swego środowiska – wołamy Boga
do poprawiania swych maleńkich, a czasami
bardzo brzydkich a nawet podłych spraw. Bóg
broni nas przed tym, pozwalając nie widzieć
zła albo... cierpieć z powodu wiedzy o brutalności zła. Chce byśmy potrafili budować
świątynie Niepoznawalnemu Bogu jak Samarytanie, a oczami duszy poznawać Boga pod
postacią człowieka, jak ujrzał to niewidomy
uzdrowionymi przez Boga oczami. Bóg nie
chce nam sypać piasku w oczy – potrafią to
zrobić nieżyczliwi ludzie. Ale Bóg poświęcił
dziesiątki tysięcy źródełek – cerkwi pobudowanych na całej ziemi, byśmy umywając
oczy duszy nie zapomnieli, że nasze życie
na ziemi to przygotowanie do wieczności, do
której drzwi otworzył nam Jezus poprzez Swe
Zmartwychwstanie.
o. Grzegorz

W NASZEJ PARAFII
 Gościliśmy wiernych z zaprzyjaźnionej

Pokrowskiej Parafii w Kaliningradzie. Kilkudniowy pobyt poświecili na poznanie proble-

mów i osiągnięć naszej Cerkwi. Byli w Warszawie, Orli, Św. Górze Grabarce, Bielsku,
Hajnówce, Zwierkach, Białymstoku. O wra-

żeniach będą pisać ale już te wypowiedziane
słowa świadczą o zadziwieniu dokonaniami
naszych wiernych.
 Oczekujemy na rozpoczęcie prac tynkarzy. Wierzymy, że w niedługim czasie dane
nam będzie nie tylko oceniać solidność pracy Wykonawcy ale i cieszyć się z tego, że
nasze ofiary Bóg pobłogosławił i pozwolił
by skromne datki przemieniły się w tynki,
na których będą napisane ikony! Nasze wezwanie kierujemy do tych, którzy jeszcze nie
mieli możliwości dokonać wpłaty ofiary na
budowę. – Dołączcie do nas, niech i Wasza
żertwa stanie się materią, na której będzie napisana ikona. Pamiętacie jak listki blachy na
kopuły – ofiarowane przez wielu teraz stanowią przepiękną całość!
 Bractwo Trzech Świętych Męczenników
Wileńskich organizuje w dniach: od 24 wieczorem, powrót nocą 28 czerwca, pielgrzymkę do Sanktuariów Rusi Kijowskiej: KijewoPieczerskiej Ławry, Soboru Świętej Sofii,
klasztorów w Korcu, Gródku, Krzemieńcu,
Źródle św. Anny, Poczajowie. Przewidywany
koszt pielgrzymki do 450 zł. w tym: podstawowe posiłki oraz noclegi w Kijowie, Gródku, Poczajowie).
 W tym roku Trojckaja Roditielskaja Subbota wypada 06 czerwca. Po święcie Zesłania

Świętego Ducha na Apostołów kolejne niedziele będą poświęcone uczczeniu świętych.
Przed Trojcą Cerkiew chce byśmy wspomnieli naszych zmarłych Przodków, aby pamięć
o nich stała się nam świętością. To oni przekazali nam dar wiary. To oni zapewnili kolejnym
pokoleniom uczestnictwo w historii Cerkwi
zapoczątkowaną w Dniu Pięćdziesiątnicy. To
również dzięki ich modlitwom przed ołtarzami nieba my dostąpiliśmy zaszczytu budowy
i modlitwy w nowej świątyni. Modlitwa za
nich w tę Sobotę będzie naszym dziękczynieniem Bogu za dar wiary powierzony naszym
przodkom a przez nich – nam.
 W Niedzielę 14 czerwca – zapusty na Piotrowy Post – jeden z czterech wielodniowych
postów Roku Liturgicznego. Bywa krótki,
gdy Wielkanoc jest późna i aż sześciotygodniowy gdy Wielkanoc jest bardzo wczesna.
W tym roku to równe cztery tygodnie. Dla łakomych na wędliny to dużo. Dla tych, którzy
chcą przeprosić Apostołów za lenistwo w modlitwie lub brak gorliwości w głoszeniu Zmartwychwstania - to zbyt krótki czas. Jednym
i drugim jest jeszcze sporo czasu na podjęcie
dobrej decyzji i ważnych postanowień – jak
wysoko ustawimy wymagania wobec siebie
samych i z jakim rezultatem staniemy na codzienną wieczorną modlitwę przed Bogiem.

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

24 maja, w naszej cerkwi, o godz. 1600 – Marcin Brzeziński syn Zbigniewa (wyznania
rzymsko-katolickiego) z naszą Parafianką Elwirą Grzybek córką Michała i Ireny.
05 czerwca, w naszej cerkwi o godz. 1600 – Puszkaruk Robert syn Eugeniusza (wyznania
prawosławnego) z naszą Parafianką Julitą Karpowicz, córką Michała i Aliny.
05 czerwca, w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, o godz. 1700 – nasz
Parafianin Bołtruczuk Marek syn Włodzimierza i Haliny z Julitą Bartoszuk córką
Sławomira i Eugenii.
05 czerwca, w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, o godz. 1500 – nasz
Parafianin Krzysztof Ruta syn Mikołaja i Grażyny z Moniką Jaroszewicz córką Walentego
i Ireny.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
(od 24 maja – do 28 czerwca)

24.05. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Akafist Zmartwychwstania
27.05. – Śr. – 800 – Jutrznia i ok. 900 – Liturgia Oddanija Paschy; 1700 – Wsie
noszcznaja Wozniesienija
28.05. – Cz. – 900 – Liturgia Wozniesienija
30.05. – S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
31.05. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Akafist św. Męczenników Chełmskich
i Podlaskich
03.06. – Śr. – 1700 – Akafist św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych.
04.06. – Cz. – 1700 – Akafist do św. wlkm. Gieorgija i molebien dla dzieci uczących
się jęz. białoruskiego
05.06. – Pt. – 800 – Liturgia Oddanija Wozniesienija i molebien do św. Jewfrosinii
Połockoj
06.06. – S. – 800 – Liturgia i Panichida Trojckoj Roditielskoj Pominalnoj Subboty;
1700 – Wsienoszcznaja Piatidiesiatnicy
07.06. – N. – 800 i 1000 – Liturgia Piatidiesiatnicy – bezpośrednio po drugiej
Liturgii Wieczernia i kolenoprekłoniennyje modlitwy
08.06. – Pn. – Świętego Ducha – 900 Liturgia; 1200 – Molebien w intencji nauczy
cieli i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 50
10.06. – Śr. – 1700 – Akafist św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
11.06. – Cz. – 1700 – Akafist przed Ikoną Matki Bożej Sporucznica Gresznych
13.06. – S. – 800 – Liturgia Oddanija Piatidiesiatnicy; 1700 – Wsienoszcznaja Nie
dzieli
14.06. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; – 1700 – Molebien dziękczynny za mijający
Rok Szkolny. Rozdanie świadectw z nauki religii. Zapusty na
Piotrowy Post
17.06. – Śr. – 1700 – Akafist św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
18.06 – Cz. – 1700 – Akafist przed Białostocką Ikoną Matki Bożej
20.06. – S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
21.06. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Akafist do św. Onufrija Wielikoho
24.06. – Śr. – 1700 – Akafist św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
25.06. – Cz. – 1700 – Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
27.06. – S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
27.06. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Akafist przed Ikoną Matki Bożej
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