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„Przyjdź i zobacz” (J. 1: 46)

łowa Ewangelii, skierowane do nas
w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu,
nie potraktujmy jako rozmowy pomiędzy dwoma uczniami Jezusa. Przyjmijmy je jako słowa apostoła Filipa skierowane do każdego z nas. – „Przyjdź i zobacz.” – Rozpoczynając Wielki Post, napotykaliśmy wiele pytań o jakość, sens,
potrzebę postu, naszych postanowień,
możliwości. W Niedzielę Przebaczenia
win Matka Cerkiew przypominała nam
słowa Zbawiciela o wybaczeniu, poście:
„Jeśli nie odpuszczacie ludziom ich przewinień, to i Ojciec wasz nie odpuści przewinień waszych. ...Gdy pościsz, namaść
swoją głowę i twarz swoją umyj, tak byś
nie ludziom pokazywał, że pościsz, lecz
Ojcu Twemu...(Mt. 6:15-18). Gdy, nie bacząc na słowo Boga, pytania i pokusy
powracały, Cerkiew nie groźbą a prośbą
zachęca nas do uczestnictwa; „przyjdź
i zobacz”. – Spójrz na dzieci, te które
śpiewają i te co jak ptaszyny idą do Priczastija! Przyjdźmy i popatrzmy na starszych, przystępujących do Sakramentów dziękujących za kolejny przeżyty
rok. Przyjdźcie i rozpoznajcie sąsiadów,
przyjaciół – na co dzień zabieganych,
zatroskanych, a w cerkwi cieszących się
ze spotkania z Bogiem i z możliwości
rozmowy z Nim o swych problemach.
Przyjdźmy i przekonajmy się, że Bóg,

który oczekuje na nas, nie zamierza nas
ani sądzić ani karać. On, znający tajniki
naszej duszy, podobnie jak u Natanaela
– przyszłego ucznia – widzi to, co jest
dobre i piękne i chce pomóc nam w naprawianiu tego, co wyszło nie najlepiej.
Jeżeli jednak, mimo miłości Boga skierowanej do nas, uparcie powtarzamy:
„aj tam, inni żyją bez tego” to w miarę
swej wiary oceńmy fakty. – Dlaczego,
aż tylu zakochanych nie potrafi obronić
swej miłości oraz depcze miłość Boga,
który ich zakochanie pobłogosławił?
Dlaczego matki porzucają swe dzieci?
Dlaczego ojcowie odmawiają chleba
swoim pociechom a płacą hojnie za
swoje uciechy? To przed tym Bóg chce
nas bronić. On chce by miłość była piękną i czystą a serca były pełne dobroci; by
rodziny były zgodne a domy – jak magazyny pełne szczęścia.
Udawana miłość staje się fałszem,
post na pokaz jest obłudą a życie bez
Boga staje się wegetacją. – Wyjaśnijmy
to określenie – Wielki Post to duchowa
wiosna. Wiosną dla roślin zaczyna się
wegetacja i dla nich oznacza to: odrodzenie, wzrastanie. Ale dla wszystkich
żywych istot wegetacja oznacza istnienie bez widoków na przyszłość i bez
możliwości rozwoju. Nam dany jest
wybór: obserwując przyrodę – brać

przykład wzrastania i rozwoju. Zastanawiając się zaś nad sobą – Boga prosić o
pomoc w naprawianiu tego, co wyszło
nam źle. Pracy nad sobą, aby eliminować błędy, złe przyzwyczajenia, nerwy.
– Nie pozwolić by zło, gniew zamieniły
radość życia na wegetację w beznadziei. Troski o to, by nie utracić pięknych

plonów dokonań z Bogiem i na chwałę
Boga. Strzec tego, co święte, aby rogaty nie podmienił dorobku swoimi snopami grzechów. Grzechy jak chwasty
– odrastają nawet bez siewu i uprawy.
Nie pozwólmy by rosły w ogrodzie naszej Rodziny. Tego sobie i Wam życzy –
o. Grzegorz.

W NASZEJ PARAFII
⁜ Uczestnictwo w Sakramentach Pokajanija i Priczastija w dni Wielkiego Postu otwiera każdemu z nas możliwość
Priczastija w Paschalną noc. To niepowtarzalne uczucie przyjąć Ciało i Krew
Zmartwychwstałego Chrystusa. Tak jak
apostołom chleb do rąk podawał, aby nie
myśleli, że to wzrok ich myli – tak w dniu
Paschy Priczastije to radość żywej wiary,
radość, że Chrystus wybaczył nam słabości i nieprawości, czyniąc nas dziedzicami Wiecznego Królestwa. Wierzymy,
że w tym roku nasza Paschalna tradycja
będzie nie tylko kontynuowana ale zyska
nowych uczestników.
⁜ W tym roku rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Białostockiego odbędą
się w naszej parafii w dniach 7 i 8 marca (drugi tydzień Wielkiego Postu). We
wtorek 7 marca o godz. 1645 rozpoczną
się modlitwy przed spowiedzią a o godz.
1700 – Wielkopostna Utrennia i spowiedź
duchowieństwa i wiernych. W środę 8
marca o godz. 800 – Czasy i Izobrazitielnyje (spowiedź dla parafian). O godz. 900 –
Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
sprawowana przez J.E. Arcybiskupa Jakuba w asyście duchownych.
⁜ Prosimy Parafian o wcześniejsze
przystępowanie do Sakramentów. De-

cyzja o uczestnictwie w czasie rekolekcji
duchowieństwa pozwoli Wam wybrać
spowiednika z innej parafii. Może łatwiej będzie otworzyć swe serce przed
Bogiem i wyznać Jemu swe grzechy i zaniedbania. To ważny moment i czasami
obawa, że duchowny dowie się o naszych słabościach, winach zniechęca do
uczestnictwa.
⁜ W takich przypadkach należy przypomnieć, że każdy duchowny jest obowiązany do tajemnicy spowiedzi. Jeżeli
ją zdradzi – popełnia śmiertelny grzech!
Ważniejsze jest to, że spowiednik słysząc
szczerą spowiedź, odczuwa szacunek do
spowiadanego a Bogu dziękuje za to, że
mógł być pomocą spowiadającym się
i modlić się o wybaczenie ich grzechów.
Duchowny nie jest sędzią a świadkiem
spowiedzi!
⁜ Nabożeństwa rekolekcji i spowiedź
będą przeprowadzone w górnej cerkwi
z uwagi na bardziej przestronne miejsce
w ołtarzu i cerkwi. Nabożeństwa pierwszego Tygodnia, niedzielne nabożeństwa
Pasyjne w ciągu Wielkiego Postu będą
sprawowane w dolnej cerkwi.
⁜ Niedzielne ranne Liturgie (z Niedzielą
Palmową włącznie), poczynając od piątego marca będą odprawiane w dolnej cer-

kwi ale wcześniej – spowiedź od godz.
700 a Liturgia o godz. 730; Główna Liturgia
w górnej cerkwi będzie odprawiana o stałej porze – to znaczy o godz. 1000.
⁜ Również nabożeństwa w dni pow
szednie Wielkiego Postu rano, będą rozpoczynać się o godz. 730 – za wyjątkiem
Święta Zwiastowania (piątek – 07.04)
czasy rozpoczną się o godz 800 a Liturgia
św. Jana Złotoustego o godz. 900.
⁜ W piątek, 3 marca, prosimy nasze
dobre Parafianki o pomoc w przygotowaniu koliwa. Na tym nabożeństwie
bywa coraz więcej osób a i przychodzący
wieczorem na Krestnuju Pieśń wierzą, że
pamiętano o nich i zostawiono im oświęcone koliwo. To nie tylko tradycja. To modlitwa wzorem pierwszych chrześcijan,
którzy niebem ostrzeżeni ziemię modlitwą uświęcili. Obronili nie tylko post ale
i swoje postanowienia. Tryumfalną drwinę pogan przemienili w pokorne zdumienie – „niebo ich ostrzegło”!

⁜ Kuszącymi i zaraźliwymi jak tegoroczna grypa jest przykład i stwierdzenie: „Inni chrześcijanie swój „wielki post”
og
raniczyli do sześciu piątkowych dni
i Wielkiego Piątku. Dlaczego w cerkwi
ciągle jest konserwatyzm i brak postępu?” To ludzkie rozumowanie i próba
poprawiania Boga i Ewangelii. To Bóg
powiedział, że opętanie (przez szatana)
można leczyć tylko modlitwą i postem!
To On naznaczył post jako lekarstwo dla
duszy i ciała! Bóg nie zabiera nam mięsa by nakarmić aniołów! Bóg chce nasz
umysł obronić przed rutyną a nasz organizm przed zatruciem choćby konserwantami. Męczącą jest dieta narzucona
przez modę. Post dla duszy, ducha i ciała,
błogosławiony przez Boga jest radością!
Tylko niemądry mówi: „będę pościć jak
będzie głód”. Osoby starsze i schorowane
radzą się swego spowiednika jak osłabić rygory postu. A jeżeli ktoś sam mówi
Bogu „nie”, to czy recepty lekarza też wyrzuca? Boże pobłogosław dobre zamiary!

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
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(27.02. – 09.04. 2017)

730 Czasy, Izobraz. i Wieczernia 1700 Powieczerije i Kanon św. Andrzeja
730 Czasy, Izobraz. i Wieczernia 1700 Powieczerije i Kanon św. Andrzeja
730 Czasy, Izobraz. i Liturgia Preżdieosw. 1700 Kanon św. Andrzeja
730 Czasy, Izobraz. i Wieczernia 1700 Powieczerije i Kanon św. Andrzeja
730 Czasy, Izobraz. i Liturgia Preżdieosw. i oswiaszczenije koliwa
1700 Krestnaja Pieśń
730 Czasy i spowiedź 800 Liturgia i panichida 1700 Wsien. Niedzieli
700 Spowiedź 730 i 1000 Liturgia 1700 Wieczernia i Passija
1700 Nabożeństwo i spowiedź duchowieństwa Dekanatu Białostockiego
800 Czasy, Izobraz. 900 Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
730 Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
730 Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieosw. 1700 Krestnaja Pieśń
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· 7 Czasy i spowiedź · 8 Liturgia i panichida · 17 Wsien. Niedzieli
· 7 Spowiedź · 7 i 10 Liturgia · 17 Wieczernia i Passija
· 7 Czasy, Izobraz. i Liturgia Preżdieosw. · 17 Akafist Ikony Dierżawnyja
· 17 Akafist Strastiem Christowym
17.03.PT
· 7 Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieosw. · 17N 140;Krestnaja
Pieśń
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01.01 – 21.02.2012
18.03.SO · 7 Czasy i spowiedź · 8 Liturgia
· 17 Wsienoszcznaja i wyniesienie Krzyża
19.03.ND · 7 Spowiedź · 7 i 10 Liturgia · 17 Wieczernia i Akafist Krestu
22.03.ŚR
· 7 Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieosw. · 17 Akafist
23.03.CZ · 17 Akafist Strastiem Christowym
24.03.PT
· 7 Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieosw. · 17 Krestnaja Pieśń
25.03.SO
· 7 Czasy
i spowiedź · 8 Liturgia i panichida · 17 Wsien. Niedzieli
W Naszej
Parafii
26.03.ND · 7 Spowiedź · 7 i 10 Liturgia · 17 Wieczernia i Passija
29.03.ŚR
· 7 Czasy, Izobraz. i Liturgia Preżdieosw. · 17 kanon św. Andrzeja
30.03.CZ · 7 Czasy, Izobraz. i Liturgia Preżdieosw. Darow · 17 Akafist Strastiem
31.03.PT
· 7 Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
· 16 Akafist Pochwały · 17 Krestnaja Pieśń
01.04.SO · 7 Czasy i spowiedź · 8 Liturgia · 17 Wsienoszcznaja Niedzieli
02.04.ND · 7 Spowiedź · 7 i 10 Liturgia · 17 Wieczernia i Passija
05.04.ŚR
· 7 Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieosw. · 17 Akafist Strastiem
Nabożeństwa w Naszej Cerkwi
06.04.CZ · 17 Wsienoszcznaja Błahowieszczenija
07.04.PT · 8 Czasy i Izobrazitielnyje · 9 Liturgia · 17 Akafist Bohorodicy
08.04.SO · 7 Czasy i spowiedź · 8 Liturgia
· 17 Wsienoszcznaja Niedzieli Palmowej
09.04.ND Palmowa · 7 Spowiedź · 7 i 10 Liturgia
· 17 Nabożeństwo W. Poniedziałku
11.03.SO
12.03.ND
15.03.ŚR
16.03.CZ
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Parafia Prawosławna św. wlkm Jerzego na Nowym Mieście
15-338 Białystok, ul.Pułaskiego 36
Kancelaria:
15-338 Białystok, ul. Krucza 5/2 • czynna codziennie w godz.: 1600 - 1800 • tel. 85 744 95 00
• kontakt 24h: tel. 85 746 50 20 • e-mail: kancelaria@parafia-swietego-jerzego.pl
• konto: 94 1020 1332 0000 1302 0026 2196
Duchowieństwo:
• proboszcz ks. mitr
mitrat
itr Grzegorz Misijuk tel. 600 287 654 • ks. mitrat Walerian Antosiuk tel. 502 725 342
• ks. prot. Władysław Masajło tel. 783 344 309 • ks. dr Roman Płońs ki tel. 794 57 21 22
• ks. protod. Tomasz Cyrkun tel. 505 25 00 73

