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„Pokajanija otwierzi mi dwieri Żiznodawcze...”
(Dawco Życia, otwórz mi drzwi do pokajania...)
W naszych świątyniach już zabrzmiały te słowa. Obwieściły początek przygotowań do Wielkiego Postu. Poruszają
serca, trafiają do świadomości. Gdy aniołowie zdołają przekonać nas do żywego
uczestnictwa w wielkopostnych nabożeństwach – słowa tych modlitw będą
wspomagać nas wszystkich w przygotowaniach do Paschy aż do dni, gdy zaczniemy szukać gałązek na swoją palemkę. Przyniesiemy ją poświęcić na znak, że
nasze serce nie jest grobem obumarłych
świętości a w naszym życiu jest miejsce
Zmartwychwstałemu.
Jak widzicie – przed nami ogromny
duchowy wysiłek. – Codziennie otwieramy wiele drzwi: w domu, w pracy,
w szkole, w urzędach. Natomiast drzwi
do pokajania otwiera nam Bóg. Tam nie
możemy się włamać! Tam nie godzi się
wchodzić lekceważąc Gospodarza! –
Niedziele przygotowawcze dawały nam
przykłady: – Bóg otworzył oczy niewidomego, gdy ten zapragnął odzyskać
wzrok. Przywrócił zdolność postrzegania świata człowiekowi, rozumiejącemu
aż do bólu, co znaczy mieć oczy, które
przestały widzieć. Nam też chce przywrócić zdolność widzenia świata oczami duszy a nie przez okulary nałożone
nam przez modę, cywilizację, otoczenie,

przekonania lub zwykły, hardy, brzydki
egoizm.
– Bóg znał nie tylko imię celnika Zacheusza – wiedział też przyczynę, dla
której ten wszedł na drzewo. Zacheusz
chciał tylko zobaczyć Nauczyciela a Bóg
powiedział: „chcę być w twoim domu”.
Tego samego oczekuje od nas – nie chce
byśmy byli „widzami” swego życia, ani kibicami cudzego. On szuka miejsca w naszym sercu. On mówi do każdego z nas:
„Chcę być obecny w twej świadomości.”
– Jako Bóg słyszał modlitwę celnika
i faryzeusza a jako Bogoczłowiek Jezus
– opowiadał uczniom o wartości i życiodajnej sile modlitwy. Obecnie, poprzez
praktykę liturgiczną Cerkwi, przemawia
do nas poprzez przykłady i pyta: kim
wolisz być? Czy tym, kto tylko wypełnia
przepisy a przykazania czyni bezdusznymi? Czy podobnie jak celnik załamany
skutkami swych uczynków, gdy poznasz
niewłaściwość swych zachowań, przyzwyczajeń, powiesz z całego serca: „Boże
miłostiw budi mi gresznomu”
– Jeżeli ktoś uległ pokusie życia na
własny rachunek a zamiast oczekiwanych zysków otrzymał tylko puste opakowania po nich (jak syn marnotrawny
obierki, zamiast smakowitych potraw
i łachmany zamiast godziwych ubrań)

– to jego również Dawca Życia zaprasza
do powrotu. Ubiera jego duszę w nieskalane szaty, zaprasza na Ucztę Eucharystyczną! Pamiętajmy o Dawcy Życia!
Życie bez Boga jest tylko namiastką, surogatem. Żadna filozofia, żadna słowna
ekwilibrystyka nie uczyni ze zwierzęcia
człowieka! To nie z powodu zwierząt,
ptaków, czy rybek Bóg stał się Człowiekiem. Jako Człowiek stanął pośród stworzonych na Swój obraz i podobieństwo,
abyśmy nie zatracili człowieczeństwa!
Cząstkę Siebie nam zostawił w Eucharystii, abyśmy mogli odnawiać duchowe
i fizyczne siły tak, jak poraniony i wy-

krwawiony odzyskuje życie po transfuzji krwi. Chce jednak abyśmy chcieli
i potrafili rzetelnie oceniać swe uczynki
i życie tak, aby w dniu Sądu On mógł
powiedzieć: ”Chodźcie, błogosławieni
Ojca Mego, miejcie udziały w Królestwie...”
Jeżeli tak przygotujemy się do przestąpienia progu pokajania, to przejście
przezeń będzie nam radością; post nie
będzie ciężarem; modlitwa będzie rozmową, która uskrzydla; dni, choć dłuższe, nie będą męczące; życie nawet po
doświadczeniach, nabierze wartości,
którą można ofiarować Bogu. Tego Wam
życzy – o. Grzegorz.

W NASZEJ PARAFII
⁜ Sobota – 05 marca to Roditielskaja
Pominalnaja Subbota – pamięć o zmarłych przodkach, dzięki którym jesteśmy
prawosławni. W naszej Parafii jest obyczaj, że modlitwę za zmarłych w Roditielskije Subboty zaczynamy od odczytywania imion zmarłych w ciągu roku ( od tej
Subboty). Czytanie imion na Proskomidii
zaczniemy już o godzinie 730.
⁜ W tygodniu poprzedzającym Wielki
Post (7-13.03) również w środy i piątki
zezwala się na spożywanie nabiału (stąd
nazwa tygodnia – maslenica), ale ani w
środę ani w piątek nie należy sprawować
Liturgii świętej.
⁜ W Niedzielę Seropustną (zapusty na
Wielki Post) wieczorne nabożeństwo nie
będzie sprawowane. Zgodnie z tradycją,
tego wieczoru wszyscy duchowni miasta
Białegostoku uczestniczą w soborze na
Lipowej w Wieczerni i obrzędzie przebaczenia.
⁜ W naszej Parafii, zgodnie z praktyką ubiegłych lat w niedziele Wielkiego

Postu ranne Liturgię będziemy rozpoczynać o godzinie 730, a spowiedź przed
tą Liturgią rozpoczniemy o godzinie 700
– aby drugą Liturgię można było rozpocząć o godzinie 1000.
⁜ Niektóre szkoły wynegocjowały
wspólny termin rekolekcji młodzieży
różnych wyznań. (Pierwsze daty wyznaczały rekolekcje przed naszym Postem).
Po uzgodnieniach rekolekcje młodzieży szkolnej w naszej Parafii odbędą się
pierwszych dniach Postu – 14, 15 i 16
marca. – 14.03. Poniedziałek – od godz.
730 do 900 – uczestnictwo w nabożeństwie. Od 900do 1000 – spotkanie w grupach. O godz 1700 – uczestnictwo w Kanonie. 15. 03. – Wtorek – od godz. 730 do
900 – uczestnictwo w nabożeństwie. Od
930 do 1000 – spotkanie w grupach. 1600
– Spowiedź klas III, IV, V, VI i Gimnazjum.
16.03. Środa – 730 – Spowiedź dla klas I –
II; 8oo – Liturgia i Priczastije.
⁜ Poczynając od drugiej niedzieli
W. Postu w piątki (za wyjątkiem 15.04)

będziemy służyć drugą Liturgię Preżdieoswiaszczennych Darow o godzinie 1600.
Przystąpić do Priczastija będą mogli ci,
którzy rozumieją i odczuwają radość postu. Modlić się podczas tej Liturgii mogą
wszyscy ale dla wielu pracujących bywa
to niemożliwe. Aby wszystkim stworzyć
możliwość modlitwy słowami tej pięknej
Liturgii postanowiliśmy służyć ją o czasie
zbliżonym do tego, jaki był praktykowany już we wczesnym chrześcijaństwie.
⁜ Młodzież z pozostałych szkół może
realizować swoje przygotowanie do
Eucharystii poprzez uczestnictwo w Liturgii Preżdieoswiaszczennych w piątki o 1600, spowiedź w czasie Krestnoj
Pieśni o 1700 a do świętego Priczastija
przystąpić w Sobotę podczas Liturgii o
godz. 800.

⁜ Jest już projekt wykonawczy konstrukcji dzwonnicy. Rozpoczynamy poszukiwania dogodnej ceny materiałów.
Samych różnych stalowych profili trzeba
ponad 6 ton! Każda oferta niższa o połowę złotówki za kilogram, daje już pokaźną sumę oszczędności!
⁜ Jest atrakcyjna oferta cenowa na zakup kamienia łupkowego – niższa o 24zł
za m2 od kamienia kupowanego w ubiegłym roku. Przy zakupie 700 m2 daje to
oszczędność rzędu 18.000 zł. Czy podołamy, mając w planie budowę wieży? Czy
w następnym roku cena będzie podobna
czy wyższa? Poradźcie! Na zakup trzeba
30.000 zł. Kamień nie rdzewieje a obłożenie fundamentów: cerkwi, dzwonnicy,
tunelu oraz kontynuacja ogrodzenia –
przed nami!
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800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist do św. Bonifatija
1700 Akafist do Męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
1700 Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców
800 Liturgia Roditielskoj Subboty · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist za zmarłych
1700 Akafist do św. proroka Jana Chrzciciela
1700 Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców
800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia · po II Liturgii Wieczernia i obrzęd przebaczenia
Wieczernia o 1700 w soborze · Zapusty na Wielki Post
730 Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczernia · 900 rekolekcje w grupach
1700 Powieczerije i Kanon św. Andrzeja z Krety
700 Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczernia · 900 rekolekcje w grupach
1600 Spowiedź klas III – VI · 1700 Kanon św. Andrzeja z Krety
700 Czasy, Izobrazitielnyje i spowiedź klas I – II
800 Liturgia Preżdieoswiaszczennych i Priczastije młodzieży. Agapa
1700 Powieczerije i Kanon św. Andrzeja z Krety
700 Czasy, Izobraz. i Wieczernia · 1700 Kanon św. Andrzeja z Krety

18.03. PT · 700 Czasy, Izobrazitielnyje · 800 Liturgia Preżdieoswiaszczennych
		 oraz oswiaszczenije koliwa · 1700 Krestnaja Pieśń
19.03. SO · 700 spowiedź · 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
20.03. ND · 700 spowiedź · 730 i 1000 Liturgia · 1700 Passija
22.03. WT · 700 Czasy, Izobrazitielnyje · 800 Liturgia Preżdieosw. (40 Męczenników)
23.03.
ŚR · 700 Czasy, Izobrazitielnyje · 800 Liturgia Preżdieosw.
1700 –Akafist
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24.03. CZ · 17 Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców
25.03. PT · 700 Czasy, Izobraz. · 800 i 1600 Lit. Preżdieosw. · 1700 Krestnaja Pieśń
26.03. SO · 700 spowiedź · 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
27.03. ND · 700 spowiedź · 730 i 1000 Liturgia · 1700 Passija
30.03. ŚR · 700 Czasy, Izobrazitielnyje · 800 Liturgia Preżdieosw. · 1700 Akafist
31.03. CZ · 1700 Akafist przed ikoną Matki Bożej Umilenije
01.04. PT · 700 Czasy, Izobraz. · 800 i 1600 Lit. Preżdieosw. · 1700 Krestnaja Pieśń
Parafii
02.04.W
SONaszej
· 700 spowiedź
· 800 Liturgia · 1700 Wsien. oraz adoracja Krzyża
00
03.04. ND · 7 spowiedź · 730 i 1000 Liturgia · 1700 Passija
06.04. ŚR · 700 Czasy, Izobraz. · 800 Liturgia · 1700 Wsien. Zwiastowania
07.04. CZ · Zwiastowanie · 730 Spowiedź · 900 Liturgia · 1700 Akafist
08.04. PT · 700 Czasy, Izobraz. · 800 i 1600 Lit. Preżdieosw. · 1700 Krestnaja Pieśń
09.04. SO · 700 spowiedź · 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
10.04. ND · 700 spowiedź · 730 i 1000 Liturgia · 1700 Passija
13.04. ŚR · 700 Czasy, Izobraz. · 800 Liturgia · 1700 czytanie Kanonu św. Andrzeja
14.04. CZ · 700 Czasy, Izobrazitielnyje · 800 Liturgia Preżdieosw.
15.04. PT · 700 Czasy, Izobraz. · 800 Liturgia · 1600 Utrennia Akafista
Nabożeństwa
Naszej Cerkwi
· 1700 KrestnajawPieśń
00
16.04. SO · 7 spowiedź · 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
17.04. ND · 700 spowiedź · 730 i 1000 Liturgia · 1700 Passija
20.04. ŚR · 700 Czasy, Izobrazitielnyje · 800 Liturgia Preżdieosw. · 1700 Akafist
22.02. PT · 700 Czasy, Izobrazitielnyje · 800 i 1600 Liturgia · 1700 Krestnaja Pieśń
23.04.SO · Sobota Łazarza · 700 spowiedź · 800 Liturgia
· 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli Palmowej
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