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W naszych cerkwiach przed oczami
Krzyż wyniesiony do adoracji.
Krzyże na świątyniach, domach, nosimy je na piersi, umieszczamy w biurach, tyle Krzyży jest na ziemi a dlaczego
jeszcze więcej ludzi żyje tak, jak by nie
było Krzyża, Golgoty, Zmartwychwstania? Czyżby jeszcze więcej ich trzeba
było postawić? Zapytajmy więc siebie
samych: Czy rozumiem Krzyż? A może jest
on moim zwątpieniem – że Bóg był bezsilny kiedyś a teraz też nie potrafi zaradzić
złu?” To trudne pytania. Jeżeli jednak
pozostawimy je bez odpowiedzi, rogaty
podsunie nam najbardziej obrzydliwe
odpowiedzi. Za przykład weźmy artystów rzeźbiarzy, malarzy, plastyków, architektów. To środowisko nie lubi schematów, poszukuje nowości, kształtuje
mody, smaki. Nic złego się nie dzieje,
gdy czyni to człowiek obdarzony przez
Stwórcę zdolnościami i Jemu chce ofiarować owoc swej twórczości. – Gdy zaś
do „tworzenia” zabiera się zarozumialec,
to skutki takiego artyzmu są przerażające. Artyści zapewne dobrzy w innej dziedzinie - w dziedzinie duchowości fundują nam zdeformowane krzyże; na nich –
wykrzywione bólem postacie imitujące
Chrystusa czy świątynie świadczące o
religijnej bezduszności!
Zostawmy artystów, spójrzmy na siebie. – Wiara chrześcijańska wymaga miłości, szacunku i zrozumienia dla Obiektu
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wiary. Bez tego jest jedynie wiarą w siebie, we własną chytrość i ludzką naiwność! Bóg, Który dał Dziesięć Przykazań
Mojżeszowi, napisał je na dwu kamiennych tablicach. Gdy zaś Swego Syna posyłał do nas – chciał aby te przykazania,
uzupełnione przykazaniami o miłości
i błogosławieństwami były napisane na
połówkach naszych serc. Bóg nie chciał
byśmy przyjmowali to z przymusu, na
rozkaz. Nie chciał byśmy traktowali to
jako regulamin, przepis. Chciał by Jego
słowa stały się naszym życiem! Życiem,
bo oddawał Siebie na służbę biednym,
chorym; wskrzeszał, uzdrawiał nie tylko
dzieci Narodu Wybranego, ale i córkę
niewiasty kananejskiej i trędowatego
samarytanina. Gdy przyszedł czas – oddał Swe życie za zbawienie grzesznego
świata. Podczas narodzenia Ziemia dała
grotę a gdy własną krwią omywał ludzkie grzechy – Ziemia zbrukana ludzką
nienawiścią, dała już tylko Golgotę! Gdy
rodził się w Betlejem, nie było Mu miejsca w domu; – umierał również poza murami miasta! Grota ofiarowała kamienne
jasełka a krzyż zbito z bezcennego drzewa, które zostało zignorowane przez budowniczych świątyni. Wszystko to jako
dar przyjmował, bo chciał pobudować
świątynie w ludzkich sercach. Nawet złą
wolę ludzi wykorzystywał ku ich zbawieniu. – Rzymscy żołnierze chcąc dokuczyć
Izraelitom, Golgotę – Wzgórze Czaszki

uczynili miejscem kaźni. Krzyż postawili
tam, gdzie byli pochowani Adam i Ewa.
A ukrzyżowany Zbawiciel własną krwią
omywał kości Prarodziców stworzonych
na obraz i podobieństwo Boże! Swymi
cierpieniami nas uczył cierpliwości. Tym,
którzy wbijali mu gwoździe nie powiedział: „Ja was zapamiętam” ale mówił:
„Ojcze wybacz im..” Przyjął cierpienia z
miłości do ludzi. To dlatego Jego twarz
nawet na Krzyżu była pogodna. Oczywiście bolał nad tym, co Mu uczynili ludzie,
ale większą była radość ze spełnienia
woli Ojca! - Łotrowi drwiącemu z Boga:
„jeżeli Nim jesteś to nas pozdejmuj z krzyży,
to uwierzymy” – nic nie odpowiedział. Ale
drugiemu, który w chwili konania zdobył
się na współczucie – Siebie i Swoje królestwo ofiarował! To o tym przypomina
podnóżek na krzyżach w cerkwi – wobec
Boga nie można być letnim, obojętnym.
Nie można być biernym obserwatorem
Krzyża. Można być tylko „za” albo „przeciw”. Nie można też liczyć, że zbawi nas
bliskość Boga. – ON zawsze jest przy
nas. Z nami przebywa gdy przyjmujemy

Priczastije. Ale od nas zależy to, jak Go
przyjmiemy i co Mu ofiarujemy!
Krzyż, poświęcony na Golgocie i Grobie Pańskim, wynoszony na środek naszej świątyni jest jak drogowskaz i przypomnienie. – Wierzymy w Zmartwychwstanie, które przyszło dzięki Krzyżowi.
Idziemy pokłonić się Chrystusowi, Który
umarł, by duszą jako człowiek a zarazem
jako Bóg zejść aż do piekieł po Swoją własność – po dusze zmarłych dzieci, które
chciały być bogami! Najpierw własną
krwią omył ich kości, później własnymi
rękoma z otchłani wyprowadził ich dusze! Krzyż jest tego znakiem. Jeżeli ktoś
tego nie zrozumie, będzie go odwracać
do góry nogami, ośmieszać, profanować.
Będzie myśleć o sobie, że jest modny,
wyzwolony a okaże się, że nieświadomie
posłużył rogatemu – temu samemu, który kiedyś namówił ludzi, by Bogu krzyż
postawili. Chroń nas Boże przed złymi
pokusami. Pozwól nam, na znak że jesteśmy Twoimi dziećmi, godnie nosić krzyżyk na własnej piersi.
o. Grzegorz

W NASZEJ PARAFII
⁜

Wydarzyło się sporo. Osiągnięcia
niewielkie ale istotnie wpływające na
funkcjonowanie Parafii. – W górnej cerkwi wymieniono, a dokładniej na bazie
istniejącego nagłośnienia stworzono ja
kościowo nowe, które pozwala spokojnie uczestniczyć w nabożeństwach i zapewnia słyszalność w każdym miejscu
w cerkwi.

⁜ Założono aluminiowe okna w dzwo

nnicy i uzgodniono wykonanie żaluzji
w na najwyższym piętrze wieży. – Tam
niemożliwym było wstawienie zwykłych

okien. Aby zapewnić słyszalność, trzeba
by było je otwierać na czas dzwonienia.
Przy znacznej wysokości (18 m) i silnych
przeciągach nie było by to bezpieczne
dla dzwonnika.

⁜ Dokonano naprawy uszkodzonych

elementów fresku. Aby wykonać prace
na wysokości 18 m, trzeba było z wielką
ostrożnością na wykonaną już posadzkę
ustawić (i rozebrać) specjalistyczne rusztowania. Było to możliwe dzięki ofiarności i życzliwości Państwa Majdan – którzy
zapewnili sprzęt i ludzi. Rusztowanie sta-

ło zaledwie kilka dni, a naprawa – tylko
jeden dzień.

⁜ Oddany został do realizacji projekt

kamiennych balustrad na klirosy przed
ikonostasem. Wypełnienie przestrzeni
pomiędzy słupkami metalowymi przedstawieniami symboli religijnych, wymaga dalszych ustaleń.

⁜

Trwają prace przy bocznym ikonostasie. Wykonywane są również detale
ikonostasu głównego. Przygotowane są
deski, na których będą napisane ikony.
Od nas powinna płynąć nieustanna modlitwa o pomyślną realizację naszych zamierzeń i planów.

⁜ Minęło osiemnaście lat istnienia na-

szej Parafii. Wierni, którzy od początku
włączyli się w życie, Parafii pamiętają ile
trzeba było wyrzeczeń, wysiłków i ofiarności aby nawet wątpiący dostrzegli, jak
na pustym miejscu modlitwa i marzenia
stają się materialną rzeczywistością. Chór
i młodież uczcili to w niedzielę koncertem aby podziękować Bogu za to, że w
Cerkwi odnaleźli swoje miejsce.

⁜ Prazdnik Pokrowa w naszej cerkwi

zaszczyci obecnością Jego Ekscelencja
Arcybiskup Jakub i będzie przewodniczyć świątecznej Liturgii i procesji.
14.09. to dzień wolny od zajęć w szkole. Wierzymy, że młodzież szkolna poświęci ten dzień na modlitwę za rodziców, nauczycieli i za swoje zdolności.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
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1700 Akafist do św. męczennic Wiery, Nadziei i Luby i ich matki Zofii
1700 Akafist do św. Krzyża
800 Liturgia oddanija Wozdwiżenija
1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist do św. Jana chrzciciela
1700 Akafist do św. Sergiusza z Radonieża.
800 Liturgia ( św. Ap. Jana Teologa )
1700 Akafist do św. ap. Jana Teologa
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia
1700 Akafist Pokrowu Preswiatoj Bohorodicy
1700 Wsienoszcznaja Pokrowa Preswiatoj Bohorodicy
830 wodoswiatnyj molebien
930 powitanie J. E. Ks. Arcybiskupa Jakuba
1000 Liturgia i procesja • 1700 Akafist Pokrowu
1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
1700 Akafist do św. wlkm Jerzego i modlitwa za ofiarodawców
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist do św. ap. Tomasza
1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych

• 1700 Akafist do św. Amwrosija Optinskoho starca
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
• 800 i 1000 Liturgia
• 1700 Akafist do św. Bonifatija i modlitwa za uzależnionych
29.10.ŚR
• 1700 Akafist przed Ikoną Matki Bożej “Sporitielnica Chlebow”
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30.10.CZ
• 1700 Akafist prze Iwierską Ikoną Matki Bożej N 140; 01.01 – 21.02.2012
01.11.SO
• Subbota Roditielskaja • 800 Liturgia i panichida
• 1700 Wsienoszcznaja
02.11.ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist za zmarłych
05.11.ŚR
• 1700 Akafist przed Kazańską Ikoną Matki Bożej
06.11.CZ
• 1700 Akafist przed Ikoną M.B. “Wsiech Skorbiaszczich Radosti”
09.11.SO
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
09.11.ND
• 800Parafii
i 1000 Liturgia • 1700 Akafist prep. Iowu Poczajewskomu
W Naszej
00
12.11.ŚR
• 17 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
13.11.CZ
• 1700 Akafist do św. wlkm Jerzego i modlitwa za ofiarodawców
15.11.SO
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
16.11.ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist Kosmie i Damianu
19.11.ŚR
• 1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
20.11.CZ • 1700 Wsienoszcznaja
21.11.PT
• 900 Liturgia Arch. Michała
22.11.SO
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
23.11.ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist do Anioła Stróża
Nabożeństwa
Naszej
Cerkwi
26.11.ŚR
• 800 Liturgiaw(św.
Jana Złotoustego)
• 1700 Akafist przed Ikoną “Miłostiwaja”
27.11.CZ
• Zapusty na Post przed Bożym Narodz
• 1700 Akafist do Gurija, Samona i Awiwa
29.11.SO
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
30.11.ND • 800 i 1000 Liturgia
• 1700 Akafist do św. Bonifatija i modlitwa za uzależnionych
23.10.CZ
25.10.SO
26.10.ND
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