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Czas mija nieubłaganie, z drzew śli. A przecież oni nie byli królami ale astroopadły liście; w kalendarzu na ten rok po- logami (magami, mędrcami). Oni szukali
zostało niewiele kartek, dzieciom przyby- króla, który będzie mecenasem ich wieło dni; młodzieży – lat; starszym – siwych dzy, będzie słuchać ich przepowiedni. Zowłosów... Tylko Bóg pozostaje niezmien- baczcie z jaką łatwością tradycja poniża
ny, wieczny i od nas oczekuje niezmiennie Boga Słowo, Króla Niebios, każe nazywać
Wi uczynków
NASZEJświadczących
PARAFII o naszej Go dzieckiem, synem cieśli, a wróżbitów,
postaw
wierze i miłości do Niego i nadziei na Jego niby-astronomów nazywa królami! Przemiłosierdzie. Świadomość tych prawd po- strogą również niech będą wydarzenia
może nam w rozważnym i solidnym przy- ostatnich dni, gdy Święto Niepodległogotowaniu się do Filipowego Postu wpro- ści przemieniono w święto nienawiści.
wadzającego nas w radość Świąt Bożego Zamiast radości i zgody, by udowadniać
Narodzenia. Jeżeli zaś ten post potraktu- wielkość swojego „patriotyzmu” – rzucajemy nie tylko jako obowiązek, ale jako no kamienie i słowa cięższe od kamieni.
dar – obronimy się przed pokusą biegania Broń nas Boże przed takim świętowaniem!
po marketach, myśleniem o bogatych O tym musimy mówić. Nie mieszamy się
świętach, ochotą do wywołania zazdrości do polityki, ale musimy wiedzieć o tym, że
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Zapewne niektórzy gniewają się za ci uczyć miłości do Ojczyzny i wzorów pażarty z robienia zakupów. – Zakupy to triotyzmu. Patrząc na to, co często dzieje
szara codzienność, ale gdy same w sobie się wokół nas, trudno a nawet wstyd jest
stają się „świętem”, rytuałem a ilość towa- mówić że: „<człowiek> to brzmi dumnie”.
ru staje się miernikiem wielkości świąt,
Pora spojrzeć, jak i jakiego człowiewówczas w same Święta zabraknie Naj- czeństwa uczy nas Matka Cerkiew. – Post
ważniejszego – Boga w naszych sercach pomaga nam inaczej spojrzeć na naszą
i domach. My, prawosławni chrześcijanie, codzienność. – Gdy troskę o pokarm odnie musimy bezkrytycznie przyjmować suniemy na dalszy plan, to nie tylko głodParafia Prawosławna św. wlkm Jerzego na Nowym Mieście
narzucanej
namul.Pułaskiego
tradycji. Nie
nych zauważymy wokół siebie. – Uwol15-338 Białystok,
36 dlatego, że
jest ona agresywna, wszechobecna, sama nione od przesytu ciało umożliwi poczuć
Kancelaria:
siebie
reklamuje ale dlatego, że... wysta- głód własnej duszy. Gdy przestaniemy do#JBZTUPL VM,SVD[BtD[ZOOBDPE[JFOOJFXHPE[00 - 1800tUFM
wia
cenę. – Ta cena jest nam nie do przy- gadzać ciału, odczujemy potrzebę odnotLPOUBLUIUFMtFNBJMLBODFMBSJB!QBSBöBTXJFUFHPKFS[FHPQM
jęcia,
gdyż w tej tradycji jest coraz mniej wienia duszy, by znów stała się świątynią
tLPOUP
miejsca
dla Boga! Nawet gdy do zgiełku Boga. To do niej kolejny raz zechce przyjść
Duchowieństwo:
przygotowań
przenika informacja o Naro- Chrystus. Gdy nasze ciało, duch i dusza
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dzeniu
– to mowa wyłącznie o człowieku, wrócą do jedności (iscelenije – znaczy: podziecku, królach co dary dziecku przynie- nownie tworzyć całość) – rozum podpowie

jak świętować; sumienie – kogo powinniśmy przeprosić; a dusza – jak Boga na
Święto zapraszać! Ale tak jak było z naszym Chrztem – zanim my nauczyliśmy
się mówić: „Wieruju wo Jedinaho Boha...”Bóg powiedział: „ dziecko wierzę w ciebie,
że będziesz człowiekiem...” – tak i teraz,
kolejny raz Bóg mówi: „TO JA ZAPRASZAM
WAS NA UCZTĘ”. Fragment Ewangelii mówiący o tym usłyszymy w przed-ostatnią
Niedzielę Filipowego Postu. To od nas zależy, gdzie i jak usłyszymy wołanie Boga:
we własnej duszy, w krzyku aniołów na
rozstajach dróg lub na bezdrożach; w
zgiełku miasta, w domu – wypowiedziane ustami dziecka? Ważne by usłyszeć,
dojrzeć wyciągniętą Bożą dłoń. To tak jak
po przymrozku, samochód stojący nawet
pod zwykłym zadaszeniem jest gotów do

jazdy. Stojący na parkingu ma oszronione
szyby. Tak i nasze duchowe oczy i słuch.
W chłodnym sumieniu nie potrafią bezpiecznie prowadzić do Boga. Po dachem
świątyni uwalniają się ze stanu hibernacji,
stają wrażliwe na głos nawet czyjejś modlitwy. – Pomocą w świadomym powrocie
do współpracy z Bogiem niech posłużą
nam Sakramenty Spowiedzi i Priczastija. Spowiedzi – by zobaczyć swe błędy,
uzmysłowić własną niedoskonałość. Łatwiej wtedy będzie prosić Boga o Priczastije – błagać by Jezus Swoją Krwią omył
nasze uczucia aby były zdolne odczuwać
radość bycia w Jego bliskości. Aby naszą
duszę, karmioną przez nas surogatami
duchowości, ON nasycił Chlebem Życia
i uczynił zdolną życia w wieczności.
o. Grzegorz

Co winni wiedzieć narzeczeni różniący się wyznaniowo
a chcący przystąpić do sakramentu małżeństwa w Cerkwi
Cerkiew Prawosławna przez wieki zachowała niezmienioną istotę Sakramentu
Małżeństwa. Broniąc zasad teologii Sakramentu płaciła nieraz wysoką cenę. Dzięki
temu dzisiaj nabożeństwo Sakramentu
urzeka nie tylko zewnętrznym pięknem
ale i zaskakuje bogactwem duchowej
oraz teologicznej treści.
Troska o teologię Sakramentu nie
pozwoliła traktować go jako aktu prawnego. Gdy władze państwowe nakazywały aby Sakrament Małżeństwa był traktowany jako akt prawny – Cerkiew nakazała
wyłączyć Sakrament z Liturgii Świętej.
To dlatego prawosławni ze zdumieniem
patrzyli na starania Kościoła rzymsko-katolickiego o prawne usankcjonowanie sakramentu – co w efekcie dało tzw „śluby
konkordatowe” – Skutek: – nabożeństwo
Sakramentu wypłukane z duchowości
powoli staje się tylko aktem prawnym.

Należy podkreślić, że tradycja zachodnia
już dawno przygotowała grunt pod takie
traktowanie małżeństwa. – Mimo ewangelicznych uzasadnień protestantyzm w
okresie swego formowania się, nie zaliczył
go do sakramentów. To, co było już normą
w ówczesnym nabożeństwie sakramentu,
dawało podstawy do traktowania go jako
prawnej legalizacji związku dwu osób.
W obecnej definicji Sakramentu Małżeństwa w Kościele rzymsko-katolickim
to narzeczeni udzielają go sami sobie
mówiąc: „Ja biorę ciebie......i będę wierny
aż do śmierci” a ksiądz powagą Kościoła
błogosławi ich decyzję. – Czy narzeczeni przychodząc do kancelarii parafialnej
nie powiedzieli już sobie „pobierzmy się”?
Gdy mówili te słowa zapewne nie dodawali: „dla sportu... – na pewno mówili; „na
zawsze”! Dziwną jest formuła: „do śmierci”
– Czyjej: twojej? mojej?
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To dlatego w Cerkwi istotą

Sakramentu Małżeństwa nie jest przysięga
narzeczonych a Boża akceptacja ich
zamiaru! To Bóg koronuje ich miłość,
marzenia, plany, decyzje Swym błogosławieństwem! Tak jak ukoronowaniem
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nauki jest dyplom;N pracy
– wynagrodzenie; uczciwości – szacunek i poważanie;
tak samo ich decyzję koronuje Boże błogosławieństwo: „Hospodi Boże nasz sławoju i czestiju wienczaj ich”!!!
(cdn)
o

W NASZEJ PARAFII
Planowane ukończenie pisania fre- Waszych Przyjaciół, gdyż będą świadczyły
sków w środkowej nawie górnej cerkwi nie o Waszej ofiarności.
zostało ukończone zgodnie z marzeniami.
W przygotowaniu do druku jest
Może były zbyt śmiałe, może nie byliśmy
ścienny
kalendarz z ikonami na każdy miegodni ujrzeć ich w wymyślonym czasie?
siąc.
Chcemy
by ten kalendarz był pamiątA może Dobry Bóg wybrał nam lepszy
termin i czas? To, co może i powinno być ką drogą sercu każdego Ofiarodawcy.
zrobione niezależnie od fresków jest konW kalendarzu niezależnym od nas
tynuowane.
NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
20.11ferii
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2. 2011
zapisane są terminy
świątecznych
–
Rozpoczęto prace przygotowaw- od 23 do 31 grudnia. – Proponujemy aby
cze do wykonania szalunków pod „kładkę” rekolekcje dla młodzieży ze Szkół Pod– to znaczy przejście z dzwonnicy do po- stawowych i Gimnazjów przeprowadzić
mieszczenia dla chóru. Kontynuacja prac w dniach 16 i 17 grudnia. W piątek, 16
00
i ich efekty będą zależeć od pogody jaką grudnia – spowiedź od godziny 14 do
00
18
(godziny
dogodne
dla
poszczególpotrafimy wybłagać u Boga (bo strach
nych klas ustalą katecheci). W sobotę,
mówić: „na jaką zasłużyliśmy”).
17 grudnia – pamięć św. wlkm Barbary
Dzięki dobroci Parafian, którzy sta- – Liturgia o godz. 800. Wierzymy, że młoParafia Prawosławna św. wlkm Jerzego na Nowym Mieście
le15-338
odzywają
sięul.Pułaskiego
na wołanie36o pomoc, zo- dzież dla dorosłych będzie dobrym przyBiałystok,
stały posadzone drzewka i krzewy ozdob- kładem przygotowania do Świąt.
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ne.
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Termin
ukazania się Gazetki obliwana
pomoc v-Prezydenta Miasta Pana
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guje
do
przypomnienia
o tradycji wspóltLPOUP
Aleksandra
Sosny. Pozostaje wierzyć, że
nej
noworocznej
zabawy.
– Czekaliśmy
wiosną
nie zabraknie troskliwych rąk do
Duchowieństwo:
się,
że
młodzi
Parafianie
sami
wyjdą z
pielęgnacji,
podlewania tak, aby sadzonki
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inicjatywą,
potwierdzą
potrzebę
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dobrze się ukorzeniły a my dobrze się czuwania
się
nie
tylko
przy
budowie,
zgłoszą
li w ich otoczeniu.
nowe pomysły. To ogłoszenie prosimy
Wydane zostały pocztówki świą- potraktować jako pytanie: ORGANIZUteczne z nadrukiem fresków z naszej cer- JEMY?!? Propozycje sposobu organizacji
kwi. Pocztówka z Ikoną Bożego Narodze- i uczestnictwa prosimy zgłaszać w świecznia jest do nabycia w świecznym jaszczy- nym jaszczyku. Przypominamy – spotkaku. Uważamy, iż Wasze życzenia, napisane nie naszego Nowego Roku to noc z piątku
na jej odwrocie, będą ciepłe i bliskie sercu na sobotę!
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20.11.ND. · 800 i 1000 Liturgia · 1700 Wsien. święta Archanioła Michała
21.11.PN. · 900 Liturgia święta Archanioła Michała
23.11.ŚR. · 1700 Akafist przed Ikoną Matki Bożej Skoroposłusznica
24.11.CZ. · 1700 Akafist przed ikoną Matki Bożej Miłostiwaja
26.11.SO.
· 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli. No 139; 20.11 – 31.12.2011
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27.11.ND. · 800 i 1000 Liturgia
· 1700 Akafist do św. Gurija Samona i Awiwa · Zapusty
28.11.PN.
· 800 Liturgia
· Początek
przed
Bożym Narodzeniem
Parafia Prawosławna
św. wlkm
Jerzego naPostu
Nowym
Mieście
00
30.12.ŚR.
·
17
Akafist
do
śww.
Męcz.
Wileńskich
i modlitwa za chorych
15-338 Białystok, ul.Pułaskiego 36
00
01.12.CZ.
Kancelaria: · 17 Akafist do św. wlkm. Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
00
00
03.12.SO.
· 8VM,SVD[BtD[ZOOBDPE[JFOOJFXHPE[
Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
i Ofiarowania N.M.P.
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04.12.ND. · 8 i 10 Liturgia · 17 Akafist do Matki Bożej
tLPOUP
W NASZEJ
PARAFII
07.12.ŚR.
· 1700 Akafist
do św. wlkm. Jekatieriny
Duchowieństwo:
08.12.CZ. · 800 Liturgia oddanija Prazdnika Wwiedienija
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· 1700 Akafist Bogurodzicy
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10.12.SO. · 800 – Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
11.12.ND. · 800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist przed ikoną MB Znamienije
14.12.ŚR. · 1700 Akafist do śww. Męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
15.12.CZ. · 1700 Akafist do św. wlkm. Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
16.12.PT. · od 1400 Spowiedź młodzieży szkolnej i przygotowanie
		 do Priczastija w sobotę.
17.12.SO. · św. wlkm. Barbary · 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
18.12.ND.
· 800 i 1000 Liturgia
· 1700 Akafist
do św. Mikołaja
NABOŻEŃSTWA
W NASZEJ
CERKWI
20.11. – 31.12. 2011
19.12.PN. · 800 Liturgia
21.12.ŚR. · 1700 Akafist do śww. Joakima i Anny
22.12.CZ. · 1700 Akafist przed ikoną Matki Bożej Nieczajannaja Radość
24.12.SO. · 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
25.12.ND. · 800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist Iisusu Sładczajszemu
28.12.ŚR. · 1700 Akafist do św. Abp. Łukasza (Symferopolskiego)
29.12.CZ. · 1700 Akafist do św. wlkm. Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
31.12.SO. · 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
Parafia Prawosławna św. wlkm Jerzego na Nowym Mieście
15-338 Białystok, ul.Pułaskiego 36
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