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„Christos rażdajetsia – sławtie, Christos s Niebies – wstreczajtie;
Christos na Ziemli – wiesielitiesia...”
Takimi słowy, ponad 1600 lat temu św. Grzegorz Teolog pozdrawiał wierny lud,
zebrany na świątecznym nabożeństwie. Tymiż słowy Matka Cerkiew przez wieki
zapraszała, a dzisiaj zaprasza i nas, do przygotowań i do uczestnictwa w Święcie
Narodzenia Chrystusa. Święte słowa świętego człowieka stały się modlitwą i życzeniami.
– Chrystus się rodzi – gdyż w dniu Wniebowstąpienia powiedział: „Ja Jestem z Wami po
wszystkie dni, aż do końca wieku.” (czasu) – Wtedy do uczniów, a dziś do nas, mówi:
W Betlejem, w grocie, w jasełkach, narodziłem się jako Człowiek. – Teraz – jako Bóg
Słowo chcę nieustannie rodzić się w ludzkich sercach. Kiedyś starzec Józef kołatał do
drzwi licząc, że gospodarz je otworzy. – Niebem wybrana Maria czekała, że zrozumie
ją kobieta i pomoże otworzyć drzwi domu. – Ale znalazło się tylko przyzwolenie na
wejście do pomieszczenia bez drzwi – do groty, którą Sam stworzyłem. – Ciebie też
stworzyłem! Czekam, że przyjmiesz w gościnę Boga Słowo – jak Abraham Trójcę!
Czekam u twego serca. Czy otworzysz? Czy twa świadomość, twe sumienie przyjmie
Moje słowa, jako słowa życia? – Jeżeli tak, to wielbij Dzień, w którym pierwszy raz
ukazałem się jako Człowiek, aby ludzie już nie chcieli utracić człowieczeństwa.
– „Chrystus z Nieba...” – Nie ten z ziemi, chcący być bogiem, ale ten Drugi Adam,
Który ludziom Niebo otworzył i Samego Siebie im ofiarował. – Wierzysz? – Wychodź na
spotkanie! – Idąc do cerkwi – idziesz na spotkanie z Nim! Rano przeżegnasz się i idziesz
do pracy, też wychodzisz na spotkanie z Nim – On Swe dzieci po krzyżykach poznaje!
Boisz się drwin, złośliwości – a Heroda pamiętasz? Podobnych do niego nie spotykaj
i nie witaj. Chrystus też musiał uciekać od wybranych. Musiał być uchodźcą w Egipcie!
Wychodźmy na spotkanie temu, co Boże! Idąc na kompromis z tym, co „podobne”
godzimy się być namiastką człowieka i żyć namiastką życia!
– „Chrystus na Ziemi...” Dziwujesz się, nie dowierzasz? – Przecież to On, Bóg Słowo
wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym tworzyli i Niebo i Ziemię i wszechświat. To ON,
Bóg w Trójcy Jedyny powiedział: „stwórzmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze..”

To ON stworzonym przez Siebie ludziom, ziemię w opiekę powierzył. Pamiętasz
słowa Biblii, jak stworzeni na obraz Boży, nie chcieli być ludźmi tylko bogami, i za
to raj na ziemi utracili? Jak uwierzyli słowom kłamcy. A Bóg Słowo Sam zechciał
Ziemię uporządkować i Swymi stopami ją na nowo uświęcić – kojarzysz? „Cieszcie
się” – mówią święci i Matka Cerkiew. – Cieszmy się – gdyż czyniąc dobro z Bogiem,
powiększamy miejsce na Ziemi, gdzie chce przebywać Bóg. Przywracając sumieniom
uczciwość, myślom – czystość, marzeniom – niewinność, słowom – bojaźń, by
Boga nie obrazić – przywracamy miejsce dla raju na ziemi! Taką jest radość Świąt
Narodzenia Chrystusa w której chcą i mogą uczestniczyć Niebo i Ziemia. Tej radości
z poznawania Boga, życzmy każdemu człowiekowi, niezależnie od wyznania czy
narodowości. Każdej Rodzinie życzę miłości, zgody i szczęścia. Naszej duchowej
Rodzinie – dumy z osiągniętych celów i ambitnych planów na przyszłość. Rodzicom
– radości z daru rodzicielstwa i spełnionych nadziei. Młodzieży – poczucia godności
z bycia prawosławnym i odwagi we współpracy z Bogiem. Każdemu z nas życzę
odczucia, że Dobrotliwy Bóg stoi obok i czeka na przyzwolenie, aby wkroczyć do
naszego życia i pomóc nam! Niech w Nowym 2018 Roku, na ustach i w myślach
nieustannie brzmi modlitwa: Chryste Boże! Prosimy i pragniemy, aby w naszym
sercu było Ci wygodniej niż kiedyś w kamiennych jasełkach! Do tej modlitwy
chcę mieć siły codziennie. Chcę również od siebie dodawać jeszcze jedną: „Boże!
Obdarz nas wszystkich zdrowiem, abyśmy uczciwie i rozsądnie korzystając z tego,
co nam dajesz, mogli dzielić się dobrem jak chlebem z każdym potrzebującym. Oby
takie Święto trwało cały rok” ! 					
o. Grzegorz

W NASZEJ PARAFII
⁜ Koniec roku obliguje do oceny tego,

jak wykorzystaliśmy dany nam Bogiem
czas. Mimo iż samoocena niemal zawsze
jest obarczona dozą samochwalstwa
albo brakiem krytycyzmu... warto spróbować. A więc:
⁜ Wykonano zabezpieczenie szybów
wentylacyjnych w głównej wieży cerkwi,
dzięki czemu ogrzewanie cerkwi stało
się bardziej wydajne. Efekt cieplny jest
bardziej odczuwalnym szczególnie przez
dzieci.
⁜ Ułożono ponad 400 m2 polbruku
przy dojeździe do kancelarii i do tunelu
dla osób starszych i rodziców z małymi
dziećmi. W najbliższym czasie będzie to
również dojazd do wejścia do baptysterium (Krestilnej).

⁜ Wokół cerkwi wykonano drogę pro-

cesyjną,układając kostkę granitową na
powierzchni ponad 650 m2 – przy okazji
wykonano schody robocze, ale chętnie
wykorzystywane przez młodszych do
szybszego dojścia do cerkwi od strony
ulic Kruczej i Żeromskiego.
⁜ Ukończono naprawę tynków zewnętrznych na wieży Pd-Wsch – od strony skrzyżowania ulic: Pułaskiego i Żeromskiego. Dokończono również wykładanie
kamiennej elewacji na tunelu i cerkwi.
⁜ Wykonano freski w szczytowych
wnękach świątyni. Pan Jarosław Wiszenko wykonując projekt i realizując
go w mistrzowski sposób, sprawił, że
świątynia uzyskała należny majestatyczny wygląd (mimo brakujących jeszcze

elementów końcowego etapu budowy
dzwonnicy).
⁜ Trwały prace we wnętrzu cerkwi.
Wykonano i wstawiono do Ikonostasu
głównego drzwi z ikonami diakonów
oraz Rajskie Wrota bocznego Ikonostasu.
Również w tym roku boczny kiot (z lewej
strony ikonostasu) uzyskał zamierzony
wygląd. Nałożony na filary przy ikonostasie i glify trzech drzwi wejściowych, stiuk
wenecki stanowił finał prac przygotowawczych do oświęcenia cerkwi.
⁜ Przygotowanie dębowej konstrukcji
Prestoła, oraz montaż szafek na ubrania
prisłużników i duchownych zakup Darochranitielnicy i szat na Prestoły i anałoje,
chorągwi, były już jako piękny bukiet do
skromnej, nie narzucającej się bogactwem, a dzięki temu wspaniałej całości.
⁜ Oświęcenie cerkwi było pięknym
modlitewnym oddechem, ale nie stało
się powodem do odpoczynku. – Poświęcono świątynię a nieukończona bryła
dzwonnicy krzyczała głośniej od dzwonów! Stojąca metalowa konstrukcja
oczekiwała na odeskowanie i pokrycie
blachą. Nawet już pokryta, ale stojąca na
ziemi – rodziła pytania: „Co to będzie? Do
czego posłuży? Tam, na górę, za szeroka?!” Teraz ilustruje nasze ludzkie, ziemskie rozumienie zasług i dokonań. – Póki
na ziemi – wydają się ogromne. Podniesione do Nieba – stają się maleńkie.
⁜ Gdy już stanęła na swoim miejscu
i dzielnie opiera się wiatrom, widać jak
oczekuje na zwieńczenia: na kopułę,
krzyż. Tak że na połączenie wysokiego
dachu z tym, który będzie położony na
zaznaczonych partiach murów, na rynny,
odgromniki no i tynk, który zmarniał od
oczekiwania na to, co miało być nad nim.
Teraz to nasze zadania. Czy postawimy
kopułę zamiast choinki? Może, ale choin-

ki przenosi się też na plac, aby otoczyły
miejsce oświęcenia wody na Kreszczenije. Niektóre stoją aż do Sretienija. Ważne
to, że na fragmentach blachy, którą będzie pokryta kopuła, już zapisano imiona
527 dzieci ochrzczonych ostatnimi czasy.
Każdy dzień dopisuje do nich imiona rodziców, dziadków, – po prostu – Ofiarodawców! A Dzień Przyjętych Ofiar niech
wybierze sam Bóg! Niech będzie to Święto naszych Ofiarodawców!
⁜ W Niedzielę – 31 grudnia, przygotowane będą wigilijne prosfory. Wyjęte
będą z nich cząsteczki z modlitwą za Rodziny naszej parafii i za wszystkich, którzy chcą modlić się z nami w cerkwi. Po
Priczastii również z modlitwą za wszystkich, te cząsteczki zostaną wsypane do
Kielicha. Biorąc do domu tak przygotowaną prosforę, podejmujecie zobowiązanie: w wigilię podzielić się nią i różnymi pokarmami z całą Waszą Rodziną
w modlitwie, spokoju, każdy każdemu
wybaczając w Imię Chrystusa wszelkie
zaszłości. Ten Chleb niech każdej Rodzinie będzie słodyczą modlitwy i błogosławieństwa Bożego ich domowej Cerkwi.
⁜ Od Świąt Rożdiestwa Christowa do
wigilii Kreszczenija to dni bez postu, klękania i pokłonów. To czas na kolędowanie, czas na radość narodzenia Chrystusa
w naszych sercach. To dlatego Rożdiestwo Christowo zwane jest Drugą Paschą!
⁜ Wierzymy, że w naszej Parafii nie zaniknie tradycja kolędowania. Wierzymy
również, że Parafianie przyjmą kolędników z należytą serdecznością. Niech
śpiew dzieci, młodzieży, chórzystów,
bractw wniesie do naszych domów radość bycia z drugim człoiwekiem, niech
stanie się lekarstwem na osamotnienie
i wyobcowanie.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI

(18.12.2017 – 14.01. 2018)

18.12.PN • 1700 Wieczernia i Akafist do św. Mikołaja
19.12.WT • 800 Liturgia
20.12.ŚR • 1700 Akafist przed Ikoną Matki Bożej Nieczajannaja Radost’
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21.12.CZ
• 1700 Akafist świętym Ioakimu i Annie i spowiedź No 140; 01.01 – 21.02.2012
22.12.PT • 800 Liturgia
23.12.SO • 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
24.12.ND • 8 i 10 Liturgia • 1700 Wieczernia i Akafist
25.12.PN • 800 Liturgia (pamięć św. Spirydona Trimifuntskoho)
27.12.ŚR • 1700 Akafist do św. męcz Wileńskich i modlitwa za chorych
29.12.CZ • 1700 Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców.
30.12.SO • 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
W Naszej Parafii
31.12.ND • 8 i 10 Liturgia • 1700 Akafist mucz. Bonifatiju
02.01.WT • Predprazdnstwo Rożdiestwa Christowa • 800 Liturgia
03.01.ŚR • 1700 Akafist do św. męcz Wileńskich i modlitwa za chorych
04.01.CZ • 1700 Akafist Spasitielu
05.01.PT • 800 Wielikije Czasy
06.01.SO • Wigilia Rożdiestwa • 800 Liturgia • 1500 Wielikaja Wieczernia
• 2200 Rożdiestwienskaja Wsienoszcznaja (górna cerkiew)
07.01.ND • 0010 Liturgia Rożdiestwa Christowa (górna cerkiew)
• 900 Liturgia (w dolnej cerkwi) • 1700 Wieczernia i kolędowanie
00
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00
09.01.WT • 9 Liturgia • 17 Wieczernia i kolędowanie
10.01.ŚR • 1700 Akafist Rożdiestwu Christowu i kolędowanie
11.01.CZ • 1700 Akafist Rożdiestwu Christowu i kolędowanie
13.01.SO • 800 Liturgia oddanija Prazdnika Rożdiestwa;
• 1700 Wsienoszcznaja i Noworoczny Molebien
14.01.ND • 800 i 900 Liturgia i molebien • 1700 Akafist do św. Sierafima
15.01.PN • Liturgia (pamięć św. Serafima z Sarowu • błogosławieństwo chlebów)
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
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• 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

