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Umiłowani w Chrystusie Panu!
Miłosierny Bóg błogosławił nam
rozpocząć przygotowania do Świąt
Bożego Narodzenia, rozpocząć
post, przygotować się do świętych
Spowiedzi i Priczastija. – Jest to tak
naturalne, podobne do potrzeby
oddychania, zaspokajania pragnienia czy głodu. Różnica w tym, że
nikt nie kwestionuje konieczności
zaspokajania materialnych potrzeb
życiowych (oddychania, jedzenia,
picia), natomiast wielu „domorosłych filozofów” sili się udowadniać:
że post nie jest konieczny a wystarczy dieta; modlitwę można zastąpić
medytacją (nad czym?); zaś duchowy głód można zagłuszyć głośną
muzyką. Takowa „filozofia” skutecznie zagłusza sumienie, ale brakuje
w niej miejsca dla potrzeb duszy i
chociażby na najmniejsze podziękowanie Bogu za życie, rozum, za
słowa mówione i pisane, za uczucia
miłością wyrażane... Gdy zabraknie
wdzięczności Bogu i chęci współpracy z Bogiem, przygotowania
do Świąt sprowadzą się do kosztownych i nie zawsze trafionych

wydatków. Pan Bóg nie oczekuje
od nas kosztowności. Jemu każdy
dobry uczynek to perełka, każde
dobre serce – to skarb, każda serdeczna modlitwa – to miejsce dla
dobra na ziemi! Bogu miłą jest zgoda w rodzinie, szczęśliwe dzieciństwo, radosne uśmiechy młodzieży,
uczciwe zamiary i duma z sukcesu
dorosłych.
Z czym idziemy do Boga po przeżyciach i dokonaniach mijającego
roku? Które z dokonań możemy Mu
dumnie ofiarować? Jak obroniliśmy
miłość? Czym dokumentowaliśmy
naszą wiarę? W kim pokładaliśmy
nadzieję? Tak, tak! Słusznie domyślacie się! Mędrcy nieśli Bogu: złoto,
kadzidło i mirrę. My, jeżeli chcemy
by nas również uważano za mądrych, – ofiarujmy Bogu wiarę, nadzieję i miłość. Według tego niech
ocenia nas świat. Podług tego niech
rozpoznają nas aniołowie. Za to
niech błogosławi nas Bóg – na post,
na przygotowanie, na świętowanie
i na kontynuację!
o. Grzegorz

W NASZEJ PARAFII
Zbliżający się koniec roku również
Parafię stawia przed obowiązkiem dokonania oceny tego, co udało się zrobić nie
tylko w sezonie budowlanym. W wymiarze duchowym mijający rok można określić rokiem modlitwy. – Wszystkie nabożeństwa, przepełnione duchem wiary,
jednoczyły naszą Duchową Rodzinę. Gdy
zaś do cerkwi wchodził ktoś postronny,
opowiadał później, że zachwyciła go modlitewna atmosfera, śpiew chóru, modli-

twa dzieci. Daj Boże aby tak było zawsze!
W wymiarze materialnym – oczywiście budowa. Chciało by się więcej ale...
W połowie lata ujrzeliśmy dno w kasie a
zaplanowanych lub rozpoczętych prac
było dużo. Była propozycja odwiedzić
domy Parafian i każdą rodzinę prosić o
wsparcie. Przeważyła opinia aby zwrócić
się z listowną prośbą i tylko do części rodzin. Chcę by każdy z Was mógł ocenić
jej treść.

„Drodzy Parafianie!
„Wierząc w Waszą dobroć i zrozumienie dla spraw i potrzeb naszej małej społeczności,
ośmielam się zwrócić do Was w imieniu Rady Parafii z prośbą o pomoc w finansowaniu
prac przy budowie cerkwi oraz zagospodarowaniu jej otoczenia. - Już od piętnastu lat
budowę cerkwi prowadzimy wyłącznie z datków życzliwych Ofiarodawców. Dzięki ich
miłości do Cerkwi możliwym było ofiarować Bogu miejsce, gdzie On zbiera Swoje dzieci. Nie przerwano prac nawet w czasie najgorszego kryzysu, gdy niemal połowa Parafian
okazała się bezrobotnymi. - Kontynuowano budowę dzięki ofiarom emerytów i rencistów.
- To oni postanowili ofiarowywać na budowę cerkwi jedną złotówkę dziennie - to znaczy
360 zł w ciągu roku! Oni nie tylko obiecali - oni przez lata wpłacali!!!
W tym roku kończone są prace związane z wykonaniem fresków. Otrzymaliśmy również wiadomość, że są już gotowe duże ikony do ikonostasu. Na zewnątrz zaś - szpeciło
drewniane, zmurszałe ogrodzenie i nie pozwalało na uporządkowanie otoczenia świątyni. Z uwagi na skromne środki musieliśmy zacząć od wykonania tylko części ogrodzenia.
Obłożono kamieniem cokoły oraz słupy. Radością byłoby obłożyć podobnym kamieniem
fundamenty cerkwi. Przygotowano też do wykonania metalowe przęsła. Zakupić materiały aby kontynuować prace będziemy mogli jedynie wtedy, gdy będziemy jedną, zgodną
Rodziną. - W każdej Rodzinie zgoda pomaga pokonać trudności. Prosimy Waszą Domową Cerkiew o wspomożenie naszej Duchowej Rodziny – Parafii. Wysokość ofiary określcie
według swych możliwości. Wierzymy, że razem będziemy się cieszyć z dokonań, a Miłosierny Bóg błogosławi Wasze ofiarne ręce i serca.
Pozostając w nadziei na Waszą wyrozumiałość, zrozumienie i ofiarność, proszę Boga
o Jego błogosławieństwo Waszej Rodzinie.
proboszcz Parafii o. Grzegorz Misijuk
P. S. Jeżeli serce podpowie Wam pozytywną odpowiedź, ofiarę możecie przekazać
w cerkwi osobom z Rady Parafii lub na konto: Parafia Prawosławna św. wlkm Jerzego Białystok ul. Pułaskiego 36.
PKO BP 94 1020 1332 0000 1302 0026 2196 z dopiskiem: Dar na budowę cerkwi.
SPASI WAS HOSPODI”

Pierwsze trzysta takich listów zaadresowaliśmy do rodzin, które od ponad pięciu lat nie
uczestniczyły w budowie. Później wikariusze zdecydowali wysłać nową porcję, by o trudnościach poinformować większość Parafian, aby oni swymi głosami pomogli przekonać
wszystkich do naszych zamierzeń. Efekt był do przewidzenia. - Ci, którzy lubią Cerkiew ofiarowują jak zawsze i przed nimi składamy szczery pokłon i najserdeczniejsze wyrazy uznania
i podziękowania. Natomiast w odpowiedzi na pierwsze trzysta listów, ofiary przysłało tylko
dwadzieścia siedem rodzin! Smutne ale prawdziwe. Pozostaje wierzyć, że te rodziny nie wyrzekły się Boga i tylko chwilowo znalazły się w konflikcie z własnym sumieniem.
⁜ Mimo smutku z tej obojętności, jest
ogromna radość z Bożego błogosławieństwa i Ofiarodawców, którzy byli przyczyną
tego błogosławieństwa. Udało się zakończyć polichromie w górnej cerkwi. Duże
ikony też już umieszczono w ikonostasie a
koszty zostały w całości opłacone.
⁜ Ogrodzenie cerkwi jest już częścią jej
otoczenia a pozytywne opinie napływające z różnych stron cieszą i przekonują o
słuszności założenia. Na pytania zaś o to:
dlaczego nie ogrodziliśmy całość placu, odpowiedź jest prosta. Brak środków i odwagi. - Parafia nie może być niewiarygodnym
dłużnikiem.
⁜ Kamień pozostający z ogrodzenia użyliśmy do obłożenia części fundamentów cerkwi. Przed nami wyzwanie na następny rok
– obłożyć pozostałe fundamenty i przystąpić do naprawy tynku na wieżach, wadliwie
zaprojektowanych w formie stożka. Wcinać
się z kamieniem w nowy tynk i dobierać kolor – to marnowanie pieniędzy. A zabezpieczyć musimy, gdyż zimą wieże są oblepione
śniegiem a latem pochyła powierzchnia
ścian również łatwo wchłania deszcz.
⁜ Dobiegają prace konstruktorskie nad
wieżą i kopułą dzwonnicy. Módlmy się o
Boże błogosławieństwo na ukończenie
dzwonnicy. Gdy uda się pokonać te trudności, dzień poświęcenia cerkwi stanie się
bliski.
⁜ Wykonane zostały: posadzka granitowa w bocznych wieżach, balustrady na klirosach, oraz wypełnienie balustrad metaloplastyką z przedstawieniami symboli religijnych nawiązujących do tych na lamperiach.
⁜ W trakcie realizacji jest żyrandol. Cho-

ros (koło) o średnicy 400 cm, z wkomponowanymi ikonami, łampadkami, świecami
oraz wmontowanymi w konstrukcję reflektorami powinien zapewnić doświetlenie
cerkwi podczas wieczornych nabożeństw.
⁜ Nabożeństwa w górnej cerkwi będą
sprawowane do czasu istnienia możliwości
zapewnienia dodatniej temperatury w cerkwi. Jeżeli Bóg błogosławi, tam będą sprawowane główne nabożeństwa świąteczne
(07; 14; i 19 stycznia ) oraz główne Liturgie
niedzielne.
⁜ Nabożeństwo Świąt Bożego Narodzenia planujemy rozpocząć Wsienoszczną o
godz 2200, tak aby o 2400 (ok pięć minut po
północy) rozpocząć Świąteczną Liturgię.
Druga Świąteczna Liturgiawzorem lat ubiegłych będzie sprawowana o godz. 900 – w
dolnej cerkwi.
⁜ W dniach 30 i 31 grudnia, w Choroszczańskiej cerkwi odbędą się rekolekcje
duchowieństwa Dekanatu Białostockiego.
Przygotowując się do tego dnia, już teraz
prosimy Was Bracia i Siostry o wybaczenie naszych potknięć i nieprawidłowości.
Prosimy również o modlitwę za nas, dzięki
której nasza duchowa Rodzina stanie się
silniejszą i zawsze zdolną obronić się prze
pokusami i zakusami złego. Prostitie nam
hresznym.
⁜ Zwracamy się z serdeczną prośba do
Rodziców: - pomóżcie waszym dzieciom
przystąpić do spowiedzi i Priczastija w czasie świątecznej przerwy w szkołach (23.12
do 03.01.2016). Niech uczestnictwem w
Eucharystii przygotują siebie do obecności
Zbawiciela w ich sercach. Niech Wasze Rodziny będą bogatsze modlitwami dzieci!

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI

(04.12. do 31.12. 2015)

04.12.PT · 900 Liturgia Wwiedienija (Ofiarowania) Najśw. Marii Panny
05.12.SO · 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
o
06.12.ND
· 800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist do św. wlkm NKatarzyny
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07.12.PN · 8 Liturgia – św. wlkm Katarzyny
08.12.WT · 800 Liturgia oddanija święta Ofiarowania.
09.12.ŚR · 1700 Akafist do św. męcz Wileńskich i modlitwa za chorych
10.12.CZ · 1700 Akafist do Matki Bożej przed Ikoną Znamienije
12.12.SO · 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
13.12.ND · 800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist do św. Ap. Andrzeja
16.12.ŚR · 1700 Akafist do św. wlkm Barbary (górna cerkiew)
W Naszej Parafii
17.12.CZ · 800 Liturgia (g. c.) · 1700 Akafist do św Mikołaja (d. c.)
19.12.SO · 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli.
20.12.ND · 800 i 1000 Liturgia
· 1700 Akafist przed Ikoną Nieczajannaja Radość
22.12.WT · 800 Liturgia – Ikony Nieczajannaja Radość
23.12.ŚR · 1700 Akafist do św. męcz Wileńskich
24.12.CZ · 800 spowiedź i Liturgia · 1700 Akafist do św. wmcz Gieorgija
25.12.PT · 800 spowiedź i Liturgia
26.12.SO · 800 spowiedź i Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
Nabożeństwa w Naszej Cerkwi
27.12.ND · 730 Spowiedź · 800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist do Zbawiciela
29.12.WT · 800 spowiedź i Liturgia;
30.12.ŚR · 800 spowiedź i Liturgia
· 1700 Akafist odwołany (spowiedź duchowieństwa)
31.12.CZ · 1700 do św. męcz Bonifatija
02.01.2016 · SO · 800 spowiedź i Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
03.01.ND · 730 Spowiedź · 800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist do Matki Bożej
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