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XPИСТОС ВОСКРЕСЕ !!!
Umiłowani w Zmartwychwstałym Chrystusie Zbawicielu naszym Bracia
i Siostry! Pozdrawiam Was ze Świętem Świąt – gdyż Zmartwychwstanie jest
słońcem, a wszystkie inne święta są jego promieniami. Pozdrawiam z naszym
zmartwychwstaniem dla Chrystusa – gdyż na krzyżu Jezus nie tylko skruszonemu
W NASZEJ PARAFII
złoczyńcy ale wszystkim pokoleniom ludzi świata raj otworzył. Pozdrawiam z nową
nadzieją – abyśmy patrząc jak wiosna dobywa życie z ziemi zrozumieli, że Ten który
stworzył pory roku, SAM aż do otchłani zstąpił po dusze umarłych, by im przywrócić
raj a żywym dać radość współpracy ze SOBĄ. Pozdrawiam z nową szansą, którą daje
nam Bóg, gdyż poniżające cierpienia na krzyżu przyjął nie z powodu Swej bezsilności
a z miłości do nas. ON pragnął nam przywrócić swobodę wyboru drogi do życia
godnego wieczności.
W imieniu Duchownych naszej Parafii oraz własnym życzę każdej Rodzinie
radości ze spełnienia danych na Post postanowień. Tych, którym nie starczyło sił,
prosimy:
nie poddawajcie się
MironosicyCERKWI
też lękały się ciężaru
kamienia
grobie.
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Nie wiedziały, że Anioł go odwalił i siadając na nim dawał znak, że kamieniem nieba
nie można zasłonić. Niech żaden kamień nie przywali drzwi dla tych, którzy chcą
iść na świąteczne nabożeństwo. Żadne bolące słowo od bliskich niech nie podzieli
rodziny. Lenistwo niech nie będzie gwoździem, który przybije do pościeli! – „Chrystos
Woskresie” Rodzicom prowadzącym dzieci do cerkwi. „Chrystos Woskresie” młodzieży
i każdemu, kto Pokajanijem i Priczastijem przygotował serce do spotkania ze
Zmartwychwstałym.
Najgłośniejsze „Chrystos Woskresie” chcę przekazać Ojcu Anatolowi Siegieniowi
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ofiarom górna cerkiew jest prawie gotowa do pierwszego nabożeństwa w Dniu
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Parafii św. wielkomęczennika Jerzego! To na Prestole ofiarowanym przez Ojca
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Mitrata
Anatola sprawowana będzie pierwsza Liturgia! Jest też drugi Prestoł do tej
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cerkwi.
Trzeba jeszcze czasu aż oba staną na swoich miejscach. A my gdy będziemy
wchodzić
do tej cerkwi błagajmy Aniołów, by weszli do niej i do naszych serc. Niech
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oni naszą świątynię i nasze serca uczynią Domem Zmartwychwstania!
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materiały zamontowane i te przygotowane
   Ułożono już na posadzce cerkwi ruraż
do montażu, została już opłacona.
i okablowanie elektryczne, nagłośnieniowe, alarmowe i przeciw-pożarowe. Te prace
   W dolnej cerkwi i w łączniku firma
i materiały użyte do tych prac już zostały
kamieniarska
MARMUR GRANIT Pana Kisieopłacone. Również opłacone zostały matelewskiego
z
Solniczek
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stycji
wnętrze
stało
się
bardziej
dostojne,
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godne
Domu
Bożego.
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NABOŻEŃSTWA
W NASZEJ
06.03. - 16.04. 2011
uzyskaną
różnicą opłaciliśmy
robociznę. CERKWI
   Zamontowano kolejne przesuwne
Instalację grzewczą układali robotnicy Pana
drzwi w łączniku dolnej cerkwi. Montaż
Zenobiusza Kamińskiego!
opóźnił się o kilka miesięcy ale już w przy-

szłym sezonie grzewczym nie trzeba będzie
   Dzięki pomocy naszych Parafian
wieszać ciężkich (i mało praktycznych) zaw ciągu dwu dni została powiększona solesłon zapobiegających wyziębianiu ogrzeja, zgodnie z potrzebami pod usytuowanie
wanej cerkwi.
przyszłego ikonostasu. Dzięki przesunięciu
schodów o jeden metr uzyskano miejsce na
   Trwają prace projektowe ikonostasów
godziwe klirosy (podobne jak w soborze św.
do górnej cerkwi. Ikonostasów, gdyż ikonoMikołaja);
natomiast miejsce pod boczny
przed głównym i bocznym Prestołami,
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świątyni. Na niewielką w sumie inwestycję
nocnej, będą tworzyły jedną całość. MożKancelaria:
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i termiczna technika ich obróbki wraz ze
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złoceniami – zachęcają do podjęcia decytLPOUP
zji. Odwagi dodają też wypowiedzi ParaDuchowieństwo:
   Ułożenie instalacji grzewczej wymafian a pokusy – fakt, że tego typu ikonostas
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gało
natychmiastowego zabezpieczenia. –
byłby piątym pośród istniejących w świecie
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Wykonanie wylewki zlecono Panu Aleksana jego koszt – mniejszy niż rzeźbionego
drowi Charytonowicz z Bielska. To robotnicy
w drewnie!
z jego firmy wykonywali tynki wewnętrzne
w naszej dolnej i górnej cerkwi. Teraz do
   Już przez dwa tygodnie składane są
wykonania wylewki muszą przerzucić rękoofiary na kwiaty do Płaszczanicy. Dziękuma do maszyny 40 m3 płukanego żwiru i 8
jemy za zrozumienie i potrzebę serca aby
ton cementu! – Jak widać radość tworzenia
żywemu Bogu, od swego życia i pracy,
na chwałę Bożą jest udziałem wielu.
ofiarować żywe kwiaty. To piękny dar, który
rozważnie wykorzystany pomnoży piękno
   Zamontowano już metalową konw naszej cerkwi.
strukcję schodów z dolnej ryznicy do górnej
(w północno-wschodniej wieży). Wykonano
   Nawiązując do tradycji minionych
też drewniane stopnice do tych schodów.
lat, również w tym roku w Wielki PonieOstateczny montaż nastąpi po zdjęciu ruszdziałek będzie sprawowany Sakrament
towań w tej wieży i wykonaniu koniecznych
Namaszczenia Chorych. O godz. 1300 rozprac betoniarsko-murarskich. Należność za
pocznie się Spowiedź – Sakrament Poka-

janija – stanowiący przygotowanie do Sakramentów Namaszczenia oraz Eucharystii.
Przystępującym do Sakramentu potrzebna
jest świadomość potrzeby uczestnictwa
w TRZECH SAKRAMENTACH NARAZ!!! Ważną jest też kolejność: Pokajanije, Namaszczenie oraz Eucharystia – jako pieczęć działania
Boga w Trójcy Jedynego. Zbawiciel
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często do chorych najpierw mówił: „Wybaczam ci twoje grzechy” a dopiero później:
„Weź twoją pościel i idź.”
   Porządek Nabożeństwa Sakramentów: 1300 – Spowiedź; 1400 – Namaszczenie
Chorych; 1600 – Liturgia Preżdieoswiaszczennych i Priczastije. Tylko ciężko chorzy
oraz ci,
nie mogą
być tak długo bez
Wktórzy
NASZEJ
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posiłku i wody (na przykład: diabetycy)
mogą do Priczastija przystąpić we wtorek
rano.
   W Wielki Piątek rano od godz. 900 –
sprzątanie cerkwi i przygotowanie do wyniesienia Płaszczanicy – Prosimy o pomoc
dla Bratczyc – One jak pszczoły troszczą
się o czystość i piękno. Gdy brakuje pomocy – kończy się motywacja. Podtrzymajmy
ich na duchu. Dodajmy im sił aby zdążyły
NABOŻEŃSTWA
W NASZEJ
i w swoje
domy zaprosić Zmartwychwstałego. Gdy dużo będzie chętnych rąk – praca
będzie nie męczącą a radosną!

nia przyjąć Ciało i Krew Jezusa!!! Wszyscy
więc, którzy w okresie Wielkiego Postu
przynajmniej jeden raz przystąpili do Sakramentów Pokajanija i Priczastija, mogą
w Paschalną noc przystąpić do Priczastija.
Warunkiem jest otrzymanie od duchownego rozgrzeszenia i błogosławieństwa
o
– najlepiej w Wielką N
Sobotę
podczas
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– 29.05.2011
cenia pokarmów (ostatecznie podczas
Paschalnej Jutrzni). Ci, którzy przez cały
Wielki Post nie znaleźli czasu na Pokajanije – pozbawili siebie prawa do Priczastija
w Paschalną Noc. Teraz trudno nawet o wyjątek dla przebywających po za granicami
naszego kraju – Cerkwie są w całej Zachodniej Europie i Prawosławni tam odnajdują
swych Braci w wierze.
   Na święto Patrona wybierają się do
nas Goście z USA i Kaliningradu a Liturgię świąteczną odprawi Jego Ekscelencja
Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup
Białostocki i Gdański.

   W Sobotę 07 maja od godz. 800 – planujemy ustawianie rusztowań dla ikonopisców. – Mamy nadzieję, że i tym razem
nie zabraknie chętnych, pracowitych jak
CERKWI
17.04. rąk,
- 29.05.
2011
mrówki ludzi i zdolnych
które
migiem
sprostają zadaniu a później będą cieszyć
widokiem, jak dzięki prostej życzliwości
na ścianach powstają ikony, które może
   Kolejną tradycją w naszej Parafii
przez wieki będą służyć ludziom kochająjest Priczastije w Paschalną Noc. Pościmy
cym Boga i dziękujących Mu za Budowniprawie 50 dni po to, by doczekawszy się
czych.
uczestnictwa w radości Zmartwychwsta-

Parafia Prawosławna św. wlkm Jerzego na Nowym Mieście
15-338 Białystok, ul.Pułaskiego 36
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17.04. - 29.05. 2011

17.04. Niedziela Palmowa • 730 i 1000 Liturgia • 1700 Nabożeństwo W. Pn.
18.04. W. Pn. • 700 Spowiedź • 730 Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
		 1300 spowiedź chorych • 1400 Sakr. Namaszczenia • 1600 Liturgia
19.04. W. Wt. • 700 spowiedź • 730 Liturgia i Priczastije • 1700 Jutrznia W. Śr.
20.04. W. Śr. • 700 spowiedź • 730 Liturgia i Priczastije • 1700 Jutrznia W. Cz.
21.04. W. Cz. • 700 spowiedź • 730 Liturgia św. Bazylego i Priczastije
• 1700 Jutrznia W. Piątku i czytanie 12 Ewangelii
22.04.
• 700 Wielikije
900Nowym
sprzątanie
ParafiaW.Pt.
Prawosławna
św. wlkmCzasy
Jerzego• na
Mieściecerkwi i przygotowanie grobnicy
00
• ul.Pułaskiego
15 Wieczernia
i wynos i pokłonienije Płaszczanicy, procesja.
15-338 Białystok,
36
23.04.
W. So. • 700 Liturgia Wielkiej Soboty • od 930 do 1800 święcenie pokarmów
Kancelaria:
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24.04. PASCHA CHRYSTUSOWA • 24 Procesja i Paschalna Jutrznia
tLPOUP
• ok. 130 Liturgia • 1400 Paschalna Wieczernia i procesja
Duchowieństwo:
25.04. Wielkanocny Poniedziałek • 800 Jutrznia • 900 Liturgia • 1700 Wieczernia
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26.04.
Wielkanocny Wtorek • 800 Jutrznia • 900 Liturgia • 1700 Wieczernia i Litija
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przed ikoną św. Męcz. Wileńskich Antonija i Jewstafija
27.04. Wielkanocna Środa – św. męcz. Wileńskich Antonija Ioana i Jewstafija
• 800 Jutrznia • 900 Liturgia
30.04. Wielkanocna Sobota • 800 Jutrznia • 900 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja
01.05. N.
• 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist Zmartwychwstania
03.05. Wt. • 800 Liturgia i Molebien do św. męcz. Gabriela
04.05. Śr.
• 1700 Akafist do św. męcz. Gabriela
05.05. Cz. • 1700 Wsienoszcznaja święta Patrona Parafii – w górnej cerkwi!
06.05. Pt. • 630 Liturgia w Pokrowskiej cerkwi; 830 wodoswiatnyj molebien
• 945 powitanie Arcypasterza • 1000 Liturgia i procesja • 1700 Akafist
07.05. S.
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
08.05. N.
• 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist Zmartwychwstania
11.05. Śr.
• 1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
12.05. Cz.
• 1700 Akafist do św. wlkm Jerzego i modlitwa za ofiarodawców
14.05. S.
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
15.05. N.
• 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist Zmartwychwstania
17.05. Śr.
• 800 Liturgia Prepołowienija, poświęcenie wody
• 1700 Akafist przed ikoną Matki Bożej „Nieupiwajemaja Czasza”
19.05. Cz.
• 1700 Akafist do św. Iowa i namaszczenie olejem od relikwii
21.05. S.
• 800 Liturgia – św. ap. Jana Teologa • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
22.05. N.
• 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist do św. Mikołaja
25.05. Śr.
• 1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
26.05. Cz.
• 1700 Akafist do św. wlkm. Jerzego i modlitwa za ofiarodawców
28.05. S.
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
29.05. N.
• 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist Zmartwychwstania

