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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
Rozpoczynając Wielki Post, śpiewaliśmy stichiry Paschy „Da woskresniet
Boh...” – zbliża się czas, gdy i aniołowie i serce przyprowadzą nas do cerkwi,
abyśmy dokończyli ich śpiew troparionem: „Christos Woskresie...”Wyśpiewać
nie tylko ustami ale całym sercem i świadomością. Wyśpiewać nie „na rozkaz”
– ale z potrzeby duszy. Radość nie przychodzi na zawołanie, ale jest w głębi
serca. Bóg stał się Człowiekiem, by ludzie mogli odnaleźć swe człowieczeństwo.
Bóg zstąpił aż do piekieł, by odnaleźć i wyprowadzić do raju naszych praprzodków. Zstąpił również po to, by nam stworzyć możliwość zajrzeć do głębin
naszej świadomości, odnaleźć i odnowić w nam obraz i podobieństwo Boga!
Dzisiaj Rodzice niech porównają chwilę pierwszego głosu narodzonego
dziecka – jak jego płacz stawał się waszą radością. Dzieci poszukajcie w pamięci
zdarzenia gdy w chwili zagubienia odczuwaliście strach a na widok uśmiechu
odnalezionych rodziców – radość. Wszyscy przypomnijmy odczucie, gdy przez
czyste okno do naszego domu wpada radosny promyk wiosennego słońca.
Pomyślmy: – z Grobu wychodzi ogień, który nie niszczy. Z nieba – Bóg
posyła nowe łaski i wybaczenie. Aniołowie czekają by usunąć kamień z naszych
sumień i serc. Od nas zależy czy wtedy, gdy do serca, wolnego od ciężarów
grzechu, wejdzie Chrystus i powie „MIR WAM” – czy i my wówczas jak Mironosicy, jak Apostołowie zakrzykniemy: Chrystus Zmartwychwstał, naprawdę
Chrystus Zmartwychwstał” – czy Zmartwychwstał w moim sercu, w naszej
rodzinie, w naszych domach, mieszkaniach, Parafii... Życzymy takiej radości,
życzymy nowych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Życzymy zdrowia,
aby z darów otrzymanych od Boga tworzyć nowe dobra, realizować marzenia
a radość Paschalna niech opromienia każdą chwilę Waszego życia.

Christos Woskresie! – o. Grzegorz i Kler Parafii

W NASZEJ PARAFII
1/ BUDOWA

2/ WYDARZENIA

⁜ Brak uzgodnionych z Parafią rozwiązań architektonicznych, bez których
nikt nie zrobi rysunków konstrukcyjnych,
sprawia że nie możemy kontynuować
prac przy budowie dzwonnicy, pokrycia
dachu łącznika. Zamiast tego musimy
remontować na nich tymczasowe przykrycia dachu.

⁜ Chór naszej Parafii dokonał nagrań
Liturgii Paschalnej dla IV Programu Polskiego Radia. Słuchacze tego programu
będą mogli ubogacać się słowami Paschalnych modlitw i pieśni naszej Cerkwi.

⁜ Wieże boczne, w założeniu miały
być w kształcie walca, bez uzgodnień z
parafią zmieniono na kształt stożka. Ten
kształt ułatwił przenikanie wód opadowych i wilgoci do ścian. Mimo próśb nie
otrzymaliśmy pomocy w naprawieniu
błędu konstrukcyjnego i sposobów na
usunięcie zagrożeń. – Każdy widzi zawilgocone i odpadające tynki na wieżach.
⁜ Brak uzgodnionych z parafią rysunków linii przebiegu ogrodzenia, wysokości cokołu i słupów, kształtu i długości
przęseł, zmusza nas do pokrywania się
rumieńcem wstydu na widok zrujnowanego tymczasowego płotu.
⁜ Zamiast porządkowania otoczenia
świątyni musimy skupić się realizacji wystroju wnętrza: – projektowania żyrandola, metalowych wypełnień balustrady
przy ikonostasie, szaf i półek, ławek. Wiele z tych spraw można by robić później.
Staramy się w pokorze mówić do Boga:
„Chwała Tobie, że pozwalasz nam robić i
te małe rzeczy. Jeżeli będziemy cierpliwi
– pozwolisz nam i na większe.”

⁜ W Wielkim Tygodniu nabożeństwa
Wielkiego Poniedziałku, Zwiastowania
(W. Wtorek) Wielką Środę oraz Liturgia
Wielkiego Czwartku będą sprawowane
w dolnej cerkwi.
⁜ Poczynając od nabożeństwa Strastiej (czytanie dwunastu fragmentów
Ewangelii o cierpieniach Zbawiciela),
Wynos Płaszczanicy w Wielki Piątek,
Liturgia Wielkiej Soboty, święcenie
pokarmów oraz nabożeństwa Paschalne będą odprawiane w górnej cerkwi. Wierni, którzy nie zmieszczą się na
górze, będą mogli przejść do dolnej cerkwi, by w otoczeniu ikon i namodlonych
ścian, słuchać z głośników przebieg nabożeństwa.
⁜ Korzystając z możliwości poświęcenie pokarmów w łączniku górnej
cerkwi, będziemy przyzwyczajać się
do starożytnej tradycji – zachowanej
w nie tylko w starożytnych klasztorach. – Zgodnie z nią, do cerkwi nie
należy wnosić pokarmów mięsnych.
Po dokonanym poświęceniu, gdy wierni
jeszcze raz podchodzą do Płaszczanicy,
pokarmy zostają na stołach. Zabieramy
je wychodząc do domu. Wielu z nas za-

pewne wspomni minione lata, gdy w
naszych rodzinnych miejscowościach
ludzie nie nieśli pokarmów do cerkwi, a
batiuszka przyjeżdżał do każdej wsi i w
kilku wybranych przez ludzi domach, dokonywał
święcenia, aby ludzie nie wnosiwww.parafia-swietego-jerzego.pl
li mięsa do cerkwi!
⁜ Przygotowując się do Paschalnej
Procesji również w tym roku będziemy
oczekiwać na błogosławiony Ogień z
Grobu Zbawiciela. Do przywiezienia go
z Jerozolimy delegowany jest J.E Biskup
Siemiatycki
Jerzy. Parafii
– Anioł Stróż niech
W Naszej
wspomaga Arcypasterza w podróży a
nasi Aniołowie niech wspomagają nas
w Paschalnej Procesji. Oby Błahodatnyj
Ohoń oświetlał i naszą procesję, i nasze
drogi życia!
⁜ Podczas Paschalnej Liturgii o godzinie 100 w nocy wszyscy ci, którzy modlitwą, postem, Spowiedzią i Priczastijem
Nabożeństwa
w Naszej
przygotowywali
się do święta
Paschy i
pokłonu Zmartwychwstałemu, niech i w
tym roku przyjmą modlitwę rozgrzeszenia przystąpią do Priczastija. Paschalne
Priczastije to szczególne zaproszenie
Zmartwychwstałego Chrystusa do swego serca, do rodziny, domu. Niech on
przygarnie nas do Siebie. Niech zaliczy

nas do grona Swej Rodziny. Niech błogosławi nasze Święta, niech ubogaci naszą
codzienność!
⁜ Nabożeństwo Paschalnej
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ni, sprawowane przez
Jego Ekscelencję Arcybiskupa Jakuba, będzie rejestrowane przez telewizję i emitowane
w Drugim programie TV Warszawa w
Wielkanocny Poniedziałek. Serdecznie prosimy na modlitwę z Arcypasterzem i za Arcypasterza – nasza obecność będzie dowodem uczestnictwa w
budowie i przywiązania do wszystkiego co święte.
⁜ Prosimy zachęcić dzieci do nabożeństwa w Paschalnej Wieczerni – Ich
obecność na każdej służbie jest znakiem
naszej Parafii. – Pragnieniem jest, aby w
czasie Paschalnej Wieczerni – po procesji sam Arcybiskup podał im świąteczną
pisankę i do ich czystego serduszka poCerkwi
wiedział: „Christos Woskresie”! Nie wiadomo kiedy następny raz będzie taka
możliwość. Nie wiadomo czy na następnej Wieczerni będzie Biskup. Wiadomo,
że Paschalnej transmisji z naszej cerkwi
nie będzie w następnych kilkunastu latach. Wykorzystajcie daną wam od Boga
szansę!
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NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
( 05. 0 4 – 0 3 . 05. 2 0 1 5 )

·
·
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7 i 10 Liturgia i poświęcenie palm
1700 Nabożeństwo W. Poniedziałku
700 Czasy · 800 Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
06.04.W.PN
		
1700 Wsienoszcznaja Błahowieszczenija
07.04.W.WT · Zwiastowanie · 700 Czasy · 800 Liturgia
· 1700 Nabożeństwo W. Środy
08.04. W.ŚR · 700 Czasy · 800 Liturgia Preżdieoswiaszczennych;
· 1700 nabożeństwo W. Czwartku
· 700 Czasy i Izobrazitielnyje
09.04.W.Cz
· 800 Liturgia św. Bazylego (dolna cerkiew)
· 1700 STRASTI · czytanie 12 fragmentów Ewangelii
		 o cierpieniach Jezusa (górna cerkiew)
10.04.W.PT · 700 Wielikije Czasy · 1500 Wieczernia, wynos Płaszczanicy,
		 Utrennia i procesja
11.04.W.SO · 700 Czasy, spowiedź i Liturgia św. Bazylego
· po Liturgii od godz. 1000 do 1800 święcenie pokarmów
· 2300 Połunoszcznica i wniesienie Płaszczanicy na ołtarz
05.04.ND

30

00

12.04. PASCHA CHRYSTUSA · 2400 Paschalne procesja, Jutrznia
· ok. 130 Liturgia
· 1330 Powitanie Arcypasterza,
· 1400 Paschalna Wieczernia i Procesja
13.04. Paschalny Poniedziałek · 900 Liturgia i procesja · 1700 Wieczernia
14.04. Paschalny Wtorek · 900 Liturgia i procesja · 1700 Wieczernia
· 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli Przewodniej
18.04.SO
· 800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist Zmartwychwstania
19.04.ND
· 1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich
22.04.ŚR
· 1700 Akafist do św. wmcz. Gieorgija
23.04.CZ
· 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli Mironosic
25.04.SO
· 800 i 1000 Liturgia · 1700 Wsienoszczn. męcz. Wileńskich
26.04.ND
· 900 Liturgia, molebien za chorych i adoracja relikwii
27.04.PN
· 1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich
29.04.ŚR
· 1700 Akafist do św. wmcz. Gieorgija
30.04.CZ
· 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
02.05.SO
· 800 i 1000 Liturgia
03.05.ND
· 1700 Akafist do św. męcz. Gabriela w dzień Jego święta

