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Bracia i Siostry!
Czas kanikuły sprzyja tworzeniu się
przerw, opóźnień, lub… w podejmowaniu pośpiesznych decyzji. W naszym
przypadku oczywistym jest opóźnienie
w wydaniu Gazetki a wytłumaczeniem
jest.. oczekiwanie na realizację podjętych zamiarów. – Czekaliśmy, aż droga
procesyjna przestanie być znakiem na
planie; woda – znajdzie drogę do kanału burzowego; ikony – zastąpią marzenia
o pieczęci na Domu Bożym... To wszystko
powstawało na naszych oczach, a Matka Cerkiew starała się zrealizować swoje
marzenia o nas! – Cieszyła się z ofiarnych
dzieci, które pomagały, by obraz Boży
w ich sercach stał się znakiem miejsca ich
modlitwy. Dumna była z tych, którzy kamienie z drogi swego życia dołączyli do
innych i utworzyli z nich drogę, po której
do świątyni pójdą ich dzieci, wnuki, znajomi ludzie i nieznani, ale poszukiwani
przez Boga! Radowała się w każdą niedzielę i święta – jak każda mama w Święto Matki – że Jej dzieci ofiarowują świeczuszki, składają duże i małe, ale ciężko
zapracowane złotówki, aby Ona mogła
zmaterializować swój dar dla nas!
Jednakoż to, co widzieliśmy przez kolejne dni, mogło przyćmić duchowy wymiar oczekiwań Matki Cerkwi. – To nie my
karmimy rodziców! To oni nas wyhodowali! Nawet będąc emerytami, wspomagają dzieci i wnuków! Biedna wiejska cer-
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kiewka nie jest znakiem „starości” Cerkwi
Chrystusowej. Wieki są jej bogactwem.
Historia jest jej dokumentem. Święci są
pieczęcią na tym dokumencie. Świątynie
są znakiem miłości każdego wiernego
dziecka! Matka Cerkiew nie wyrzeka się
nawet nieposłusznych. – W każdym roku,
w kolejnym miesiącu, w tym i następnym
dniu troszczy się o nasze dusze i naszą
duchowość. Daje porady silnym i przykłady słabym – podobnie jak lekarstwo
chorym. Pomyślcie – Cerkiew od Dnia
Pięćdziesiątnicy, przez kolejne Niedziele
przypominała nam o powołaniu apostołów, abyśmy nie zapomnieli o naszym
powołaniu! Zapraszała nas uczcić wszystkich świętych, abyśmy nie zapomnieli
czyje imię nosimy! Prosiła przypomnieć
świętych naszych ziem i świętych z czasów obecnych, abyśmy nie byli złośliwi,
ani zawistni, że tylko kiedyś byli święci.
Stawiała nam za przykład różne charaktery ludzi z Narodu Wybranego i piękną
wiarę poganina – rzymskiego centuriona
(setnika), bo jego wiara uzdrowiła drugiego człowieka! Dzisiaj proponuje przeciwstawność – prosi posłuchać o opętaniu
przez rogatego – o tym jak brak wiary
uczynił z ludzi mieszkanie i narzędzie
szatana. Posłuchajcie – ich usta nazywały
Jezusa Synem Bożym a opętana świadomość krzyczała: „Przyszedłeś przed czasem
nas męczyć” (Mt 8;29)! Zbawiciel uzdrawiał sparaliżowanych – więc nie bój się

gdy strach cię paraliżuje – proś Boga aby
bies nie zawładnął tobą. Czy nie widzisz
do czego bywa podobny człowiek opętany przez biesów? Kij albo nóż w ręku,
przekleństwa i obelgi na ustach, w sercu
nienawiść do wszystkich a gdy zobaczy
normalnych ludzi, krzyczy, że mu przeszkadzają! Zbawiciel przywracał wzrok
niewidomym a my prośmy o to, aby widzieć zawsze drogę do Boga. Jezus upominał zbłąkanych a my módlmy się za
tych, którzy pogubili swoje drogowskazy
– krzyżyki z piersi i obraz Boży z serca. Słowa Ewangelii, to słowo Boga do nas, a nie
rozważania o historii, ani opowieść o tym
jak było kiedyś. To informacja i pytanie.
– Kiedyś, dwa tysiące lat temu, gdy Bóg
wkroczył w historię ludzkości – uczniów
wybierał pośród rybaków (np. Andrzej,
Piotr, Jan, Jakub); celników (Mateusz),

uczonych (Łukasz, Paweł). Dzisiaj pyta
nas: – A ty z kim się utożsamiasz, ciebie
też zapraszam! 
Jezus nie omijał biednych, nie gardził trędowatymi, wybaczał
grzesznikom, pochwalał zaradnych, upominał skąpych, ostrzegał bogatych. – A ty
do kogo się upodobniłeś? Skorzystaj ze
wzorca: dobrego naśladuj, wystrzegaj się
złego, ucz się od rozumnego. Wszystkie te
niedzielne spotkania ze Słowem Bożym,
to Matczyna troska o nas. To Boże pytanie
do każdego z nas: „Czy jesteś gotowy
do współpracy ze Mną? Czy nie dręczą
ciebie wątpliwości? Poszukujesz od
powiedzi? Potrzebujesz lekarstwa dla
schorowanej duszy? Przyjdź i zobacz.
Jeżeli nie możesz, przyjdę do ciebie
jak do setnika – tylko drzwi serca nie
zamykaj!”
o. Grzegorz

W NASZEJ PARAFII
⁜ Ukończono układanie polbruku
na przy-cerkiewnej części placu. Przed
ułożeniem nawierzchni bruku, ułożono
odwodnienie – dwie studnie zbiorcze i
kratki ściekowe. Doceniają to ci, którzy
idą do cerkwi, przychodzą do kancelarii,
odwiedzają parafię. Nie rumieni też się
proboszcz, patrząc na parafian zadowolonych z dogodnego, bezpiecznego i godziwego wejścia do cerkwi.
⁜ Podjazd przed cerkwią pomoże też
w bezpiecznym posadowieniu wieży na
bryłę dzwonnicy. Podczas konsultacji
z firmą okazało się, że warunkiem bezpiecznej pracy dźwigu mającego podnosić konstrukcję wieży jest stabilne i równe podłoże.
⁜ Stalowa konstrukcja przyszłej wieży
jest już pospawana i ocynkowana. Po pomalowaniu farbą jej elementów, będzie

zmontowana na placu a cieśle przystąpią
do obijania deskami, pod pokrycie blachą aluminiową. W najbliższych dniach
czcigodni Wykonawcy konstrukcji stalowych przystąpią do spawania konstrukcji
kopuły.
⁜ Dobiegają końca prace przy okładaniu fundamentów cerkwi, tunelu i schodów kamieniem łupkowym. Pozostały
jeszcze prace kosmetyczne przy fugach,
poprawki, wykonanie glifów bocznych
drzwi wejściowych oraz zabezpieczenie
kamieni przed namakaniem.
⁜ Dobiegły końca prace przy układaniu granitowej kostki na drodze procesyjnej. Tu również zamontowano kratki
ściekowe, wymieniono pokrywy studzienek, umocowano schody na skarpę od
strony północnej. Jak do tej pory jest to
najdroższa inwestycja wykonana w tym

roku. O jej całkowitym koszcie informowałem w czasie ostatnich nabożeństw.
⁜ Najpiękniejszą jednak inwestycją na
zewnątrz cerkwi było wykonanie fresków
w szczytowych wnękach pod zadaszeniem świątyni. Świątynia stała się jeszcze
www.parafia-swietego-jerzego.pl
bardziej
dostojną a wyczucie stylu, formy
i kolorystyki przez Pana Jarosława Wiszenko, ubogaciło obraz naszej cerkwi.
To dlatego wydaje się, że te ikony były
tam od zawsze.
⁜ Rusztowania, z których korzystaliś
my dzięki dobroci i ofierze Pani Marty
Majdańskiej, pozwoliły nie tylko zabezpieczyć
basztParafii
ale i wykonać freski
W sciany
Naszej
ikon. Przy okazji sprawdzono instalacje
podświetlenia a zamontowane reflektory przestały być „bezrobotne” – teraz ich
światło pięknie eksponuje ikony nocą.
⁜ W dniu święta apostołów Piotra
i Pawła – 12 lipca – obchodzona jest
również pamięć św Paisjusza Hagioryty.
W ubiegłym roku dostąpiliśmy zaszczytu
spotykania ikony. W tym roku winniśmy
złożyć podziękę Bogu za darowane nam
Nabożeństwa
w Naszej
wstawiennictwo
świętego Paisjusza.
Naszym obowiązkiem jest również wpisanie tego święta do liturgicznego kalendarza Parafii – to znaczy nauczyć się modlić tak, aby święty Paisjusz chciał naszą
modlitwę Bogu do niebiańskiego ołtarza
garściami donosić. We wtorek 11 lipca
o godz. 1700 – Wsienoszcznaja; 12 lip

ca – środa – o godz. 800 – Wodoswiatnyj
Molebien a o godz. 900 – Liturgia. Bezpośrednio po Liturgii – procesja połączona z modlitwami na oświęcenie czterech
fresków Ikon na ścianach szczytowych
cerkwi.
o
01.01 – 21.02.2012
⁜ BezpośrednioNpo140;
procesji
– wspól
na agapa – wspólna, bo wszystkich –
i duchownych, i chórzystów, i wszys
tkich obecnych na nabożeństwie.
W ten sposób, my duchowni, chcemy
podziękować wszystkim Ofiarodawcom.
Chcemy być razem ze wszystkimi Wami,
podzielić się chlebem, tak jak dzielimy się
modlitwą. Parafian prosimy, aby pomogli
zachęcić przybyłych z innych parafii do
uczestnictwa w agapie. Wszyscy bądźmy
RODZINĄ!
⁜ 9 sierpnia, w dniu pamięci św. Męczennika, lekarza Pantelejmona czcimy
również pamięć św. Hermana z Alaski.
W naszej świątyni jest cząsteczka jego
relikwii, otrzymana w darze od parafii św.
Hermana w Espoo, w Finlandii. W tym
roku wypada to w środę – ale motywacja
Cerkwi
podwójna – modlitwy o zdrowie do świętego lekarza ciał i prośby do orędownika
zbawienia naszych dusz – św. Hermana,
uzupełnią się i przysporzą nam radości.
Zaplanujmy ten dzień na modlitwę – łatwiej pokonamy trudności. Wielikomu
czenicze Pantieleimonie i prepodobnie
otcze Hiermanie, molitie Boha o nas!

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

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI

(09.07. – 19.08. 2017)

09.07.ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist przed Tichwinską Ikoną Matki Bożej
11.07.WT • 1700 Wsienoszcznaja święta Apostołów i św. Paisjusza Hagioryty
12.07.ŚR • 800 Wodoswiatnyj Molebien • 900 Liturgia i procesja z oświęceniem
		ikon • po procesji – wspólna agapa – na placu cerkiewnym
• 1700 Akafist do św. Paisjusza
13.07.CZ • 1700 Akafist do św. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców
15.07.SO • 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
16.07.ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist do św. Paisjusza
19.07.ŚR • 1700 Akafist do św. Męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
20.07.CZ • 1700 Akafist do św. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców
22.07.SO • 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
23.07.ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist do św. Paisjusza
26.07.ŚR • 1700 Akafist do św. Męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
27.07.CZ • 1700 Akafist do św. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców
29.07.SO • 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
30.08.ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist do św. Paisjusza
01.08.WT • 1700 Wsienoszcznaja prazdnika Proroka Eliasza
02.08.ŚR • 800 Liturgia święta Proroka Eliasza • 1700 Akafist
03.08.CZ • 1700 Wieczernia i Akafist do św. Marii Magdaleny
04.08.PT • 800 Liturgia prazdnika św. Marii Magdaleny
05.08.SO • 800 Liturgia (Poczajewskoj Ikony Matki Bożej)
• 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
06.08.ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist do św. Joakima i Anny
07.08.PN • św. Anny • 800 Liturgia
09.08.ŚR • św. Pantelejmona i św. Hermana z Alaski • 800 Liturgia
10.08.CZ • Supraskiej Ikony Matki Bożej • 1700 Akafist do Matki Bożej
12.08.SO • 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
13.08. ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Jutrznia i wyniesienie Krzyża
14.08.PN • 800 Liturgia i oświęcenie wody • początek postu Uspienija
16.08.ŚR • 1700 Akafist do św. Męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
17.08.CZ • 1700 Akafist do św. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców.
18.08.PT • 1700 Wsienoszcznaja Przemienienia i oświęcenie owoców
19.08.SO • 900 Liturgia Przemienienia Pańskiego i oświęcenie owoców

