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Bracia i Siostry!
– one w ręku szatana stają się “nożycami”
Kolejny raz przygotowujemy się do odcinającymi nas od społeczności Bożej.
święta Ołtarza w naszej dolnej cerkwi,
Dbałość o własną duszę to nie egooświęconego ku czci Opieki Matki Bo- izm a... wyższy stopień doskonałości! Dla
żej. Przygotowujemy się nie dlatego by dbałości o duszę jako świątynię Boga pouczcić rocznicę, ale podziękować Matce trzeba wysiłków – tych w czynieniu doPARAFII
BożejW
za NASZEJ
kolejny rok
opieki nad nami. bra bliźnim i tych w wypełnianiu wszystPrzygotowujemy się, by przynieść Jej w kich przykazań. Wszystko to powinniśmy
podzięce to, co w ciągu kolejnego roku czynić w imię miłości do Boga, którego
udało nam się uczynić dobrego drugie- chcemy nosić w swym sercu. Dusza pomu człowiekowi, zadbać o własną duszę zbawiona miłości do Boga, bez Pricza– świątynię naszego ciała oraz to, co uda- stija, to jak człowiek pozbawiony możliło się zrobić dla budującej się świątyni.
wości oddychania, po prostu obumiera!
Dobro z miłością uczynione drugie- Ona przecież jest cząstką Boga w nas
mu człowiekowi, zawsze powinno być samych. Jeżeli ktoś pozbawia siebie tej
poparte dziękczynną modlitwą. Jeże- cząstki, lekceważy, niszczy w sobie zarodNABOŻEŃSTWA
W rzecz
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li uczynimy
nawet najlepszą
bez CERKWI
ki współczucia, szacunku,
niszczy swoje
miłości do bliźniego i zaczniemy tym człowieczeństwo. To dlatego widzimy
się chwalić, opowiadać o swej dobroci tak dużo “żywych nieżywych”. Istot, w zeludziom – nasze dobro przestanie być tknięciu z którymi jesteśmy porażeni ich
uczynkiem, który zbliża nas do Boga. Po- cynizmem, sposobem postrzegania ludzi
magać ludziom starają się nawet dalecy i otaczającego świata.
od wiary politycy, chcą bowiem udowadOcenę tych dwu przejawów życia
niać, że są “ludzcy”. Tracą wiarygodność, kierowanych miłością: czynienia dobra
gdy ludzie odczytają ich wyrachowanie. i dbałości o duszę – każdy musi uczyParafia Prawosławna
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sekwencji
rozgoryczeniu i narzekaniu. biste, środowiska, Cerkwi oraz te najważMimo iż to tylko uczucia, odczucia, myśli niejsze – Boże.

– W tym roku na Prazdnik Pokrowa
przynosimy Matce Bożej Za jej Opiekę,
za Jej POKROW nad naszą Parafią mnóstwo podziękowań: za nowe freski, za powstający ikonostas, za powstały łącznik,
za budującą się dzwonnicę, za instalacje
elektryczne, nagłośnienie, monitoring
elektroniczny (alarm i kamery), za nowe
schody, za ułożone płyty na pochylni, za
półki granitowe na ścianach w cerkwi
pod ustawione ikony. Doliczmy podarowane cerkwi: ikony, szaty liturgiczne,
krzyże, świeczniki, anałoje. Wrażliwi na
piękno dodadzą: żywe kwiaty w cerkwi,
pięknie kwitnące datury na zewnątrz,
ładnie rozwijającą się zieleń, nasadzoną na obrzeżach placu cerkiewnego jewww.parafia-swietego-jerzego.pl
sienią ubiegłego roku. Nawet jeżeli nie
wszystko policzyliśmy i nie o wszystkim
pamiętaliśmy, to idziemy na Prazdnik ze
wspaniałą, bogatą wiązanką złożoną z
dobrych uczynków w ofierze Matce Bo-

żej. Jeżeli włączymy w procesję z darami:
dzieci idące do Priczastija, chóry: dziecięcy, młodzieżowy i męski śpiewające w
czasie Liturgii,- to ujrzymy żywy bukiet
serc napełnionych niewymuszoną miłością do Boga!!! Jakiż większy dar można ofiarować Matce niż ten, w którym
zawarta jest miłość do Jej Syna i Boga?!
– Zawsze można zrobić więcej. Nam nie
udało się wciągnąć do tej procesji z darami wszystkich: zagubionych, wątpiących,
gniewnych. Pogubiło się trochę dzieci,
które dorastając wyrwały się z rąk rodziców a Cerkwi też nie umieli nazwać Matką. Umieliśmy liczyć i dokupić brakujące
cegły ale nie potrafiliśmy zapobiec i odkupić od wiecznegoo kłamcy oszukanych
N 139; 20.11 – 31.12.2011
ludzi. To nasza porażka. Módlmy się aby
Bóg nam ją wybaczył a Matka Boża nie
zabrała rozpostartego nad nami choć by
rąbka swojego OMOFORA.
o. Grzegorz

W NASZEJ PARAFII
W dniu Parafialnego Święta w
naszej cerkwi, jak w każdą Niedzie
lę, będą sprawowane dwie Liturgie.
Ranna Liturgia o godz 800 będzie od
prawiana w górnej cerkwi a śpiewać
będzie chór dziecięcy.

Na Prazdnik Pokrowa przyby
wa do nas Jego Ekscelencja Najprze
wielebniejszy GRZEGORZ Biskup Su
praski, który będzie przewodniczyć
świątecznemu nabożeństwu. Spotka
nie Arcypasterza nastąpi o godz 945
a początek głównej Liturgii – o godz.
Nabożeństwo poświęcenia wo
1000
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sionku (pritwore) dolnej cerkwi.
Święto Pokrowa już od kilku lat
Górna cerkiew będzie otwarta jest dniem wolnym od nauki w szkole. W
również w trakcie drugiej Liturgii aby tym roku, wszystko zwielokrotnione mow przypadku chłodnego wiatru, czy dlitwą Niedzieli (Cotygodniowej Paschy)
opadów wierni mogli uczestniczyć w obliguje Rodziców pomóc swoim pocienabożeństwie przy włączonym nagło chom w uczestnictwie w świątecznej Liśnieniu.
turgii.
Parafia Prawosławna św. wlkm Jerzego na Nowym Mieście

Młodzież prosimy: okażcie w sobotę pomoc Rodzicom, tak aby w Niedzielę rano oni nie padali z nóg ze zmęczenia a zgodnie, wszyscy, całą rodziną
mogli przyjść na nabożeństwo! Jeżeli w
ten dzień, wasz “dzień edukacji” ograniczy się do telewizora i komputera, to w
przyszłości
nie gniewajcie się na Niebo
www.parafia-swietego-jerzego.pl
za to, że nikt nie odpowiada na wasze pytania o pracę!

Trudności z wypłacalnością ciągle jeszcze są dokuczliwe. Jednak w porównaniu z miesiącem wrześniem jest
znaczna poprawa. Wierzymy, że Dobry
Bóg błogosławi Ofiarodawców, którzy
tak życzliwie wsparli nasze zamierzenia.
Efekty są widoczne a radość ze współpracy z dobrymi ludźmi
modlitwą
szybciej
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dociera do Niebios niż krąży poczta elektroniczna między ludźmi na ziemi!

Bractwo św. męcz. Wileńskich w
dniu 28.10. (niedziela) organizuje wyjazd
pielgrzymkowy do Lublina na święto Lubelskiej Ikony Matki Bożej. Wyjazd wcześnie rano (ok godz. 430 ). Powrót późnym
W NASZEJ PARAFII
wieczorem.

Dobiega końca sezon budowlany.
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych będziemy starać się kontynuować prace tak by na zimę nie pozostawiać bez zabezpieczeń tego, co może
być uszkodzone przez mróz.

Przygotowywany jest Kalendarz,
z ikonami w naszej cerkwi, na 2013 rok.
Wierzymy, że jak i obecny, spotka się on z
akceptacją nie tylko naszych Parafian. Nie
osądzajcie za późne wydanie. Najpierw
trzeba było nabyć prawa do napisanych
ikon, by można było je eksponować w
wydawnictwach!

Mimo kaprysów pogody wykonawcom wiele udało się zrobić. Jednak
zbyt odważnym było marzenie, aby na
Prazdnik zawiesić dzwony już na stałe w
budującej się dzwonnicy. Jeżeli będzie na
to wola Boga i Jego błogosławieństwo –
powinniśmy do zimy uporać się i z tym
problemem. Są już przygotowane dębowe bale 25x25 cm do zawieszenia na nich
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dzwonów. Zamówiona
stal do konstrukcji, na której będą ułożone te belki.
Przygotowują się mocowania i śruby do
zabezpieczenia zawieszonych dzwonów.
Zakupiono izolatory drgań konstrukcji
metalowych i dzwonów, aby nie przenosiły się one na konstrukcję budynku. A batiuszka, jak mówią niektórzy, odpoczywa.

NABOŻEŃSTWA
NASZEJ
Niż demograficzny W
dotyka
rów-

nież nasze osiedle jak i całą parafię – Na
naukę religii w tym roku uczęszcza ok 40
osób mniej niż w roku ubiegłym. Wierzymy, że wszystkie nasze dzieci chcą
uczęszczać na lekcje religii i ten brakujący odsetek nie jest winą ani nauczycieli
ani... rodziców!?
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01.01. – 21.02.2012

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI

od 07.10 – do 15.11.2012

07.10.ND · 800 i 1000 Liturgia
· 1700 Akafist do św. Sergiusza z Radonieża
10.10.ŚR · 1700 Akafist do św. ap. Jana Teologa
11.10.CZ · 1700 Akafist do św. wlkm Gieorgija · modlitwa za Ofiarodawców
13.10.SO · 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Prazdnika Pokrowa
14.10.ND · 800 ranna Liturgia (w górnej cerkwi)
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Akafist Pokrowu
· 17
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17.10.ŚR
· 1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
tLPOUP
18.10.CZ
· 1700 Akafist do św. ap. Tomasza.
Duchowieństwo:
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20.10.SO
· 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
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21.10.ND · 800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist do Matki Bożej
24.10.ŚR · 1700 Akafist do św. Amwrosija Optinskoho starca
25.10.CZ · 1700 Akafist do św. wlkm Gieorgija · modlitwa za Ofiarodawców
27.10.SO · 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
28.10.ND · 800 i 1000 Liturgia
· 1700 Akafist do Matki Bożej „Sporitielnica chlebow”
31.10.ŚR · 1700 Akafist do św. ap. Łukasza
01.11.CZ · 1700 Akafist do Matki Bożej przed Kazańską Ikoną
03.11.
· DIMITRIJEWSKAJA SUBBOTA · od 730 modlitwa za zmarłych
· 800 Liturgia i panichida · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli.
04.11.ND · 800 i 1000 Liturgia
· 1700 Akafist za zmarłych
06.11.WT · Ikony „Wsiech Skorbiaszczich Radosti”
· 800 Liturgia i molebien
07.11.ŚR · 1700 Akafist przed Ikoną “Wsiech Skorbiaszczich Radosti”
08.11.CZ · św. wlkm Dymitra z Salonik · 800 Liturgia · 1700 Akafist
10.11.SO · 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
11.11.ND · 800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist do św. Iowa Poczajewskoho
14.11.ŚR · 1700 Akafist do św. lekarzy Kośmy i Damiana
15.11.CZ · 1700 Akafist do św. wlkm Gieorgija · modlitwa za Ofiarodawców

