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„Hospodi i Władyko żywota mojeho...”
– Na czas Wielkiego Postu słowa
modlitwy św. Efrema Syryjczyka staną się naszą osobistą modlitwą i modlitwą Matki Cerkwi za nas. Naszą –
aby do naszej świadomości dotarła
prawda o życiu – życiu ofiarowanym
nam przez Samego Boga. Dając nam
życie, ofiarował nam cząstkę Siebie,
zachęcając nas do synowskiej współpracy. Dając nam życie, przygotował
nam miejsce obok Siebie – którego
użytkownikami staniemy się wtedy,
gdy nasze dusze napełnimy nadzieją, wiarą i miłością. – Przygotowując
się do tego, by Boga uznać za Władcę naszego życia, poznawaliśmy historię życia tych, o których sam Bóg
nam opowiedział: – Celnik Zacheusz,
którego ciekawość widoku Boga na
drzewo zagnała. – Bóg widząc w nim
nie tylko ciekawość życia, ale i dobre
serce, zaszczycił Swą obecnością jego
rodzinę i dom! To było pytanie do nas
– gdzie ciebie, mnie, prowadzi ciekawość życia? Ujrzeć Boga, czy wleźć na
drzewo, by udowadniać odwrotność
teorii ewolucji!?
– Bóg stawiał nam przykład modlitwy faryzeusza i celnika, byśmy
ujrzeli siebie. Oni obaj przekroczyli

próg świątyni. Jakie i czyje progi my
przekraczamy? Oni obaj chcieli porozmawiać z Bogiem. Z kim i w jakim
języku, (czytaj: jakimi słowami) my
rozmawiamy w rodzinie, pracy, środowisku? Czy ten język, słowa nadają
się do rozmowy z Bogiem?
– Bóg opowiadał o synu, który
zbłądził w życiu, utracił synowstwo
i tożsamość. Czyż nie ten sam obraz
jest piętnem naszych czasów? Czyje dziecko wulgaryzmami udowadnia swe synowstwo? Czyje dziecko
o miłości mówi słowami nienawiści?
Czyje dziecko o honorze świadczy
wrogością? Czy my szanujemy swą
tożsamość? Umiemy zadbać o ubranie, ale czy pytamy sumienia: komu
będziemy w nim imponować? Bogu
też?
– Jezus opowiadał, że ten, co
zmarnotrawił ojcowskie bogactwo,
musiał jeść obierki. Teraz ludzie też
marnotrawią Boży dar miłości, wykorzystując obfite dary ziemi tworzą
piękne jedzenie – ale „wykradzione”
od Boga, przetworzone z chęci zysku,
nie smakuje. Gdy świat marnotrawi
Boże dary, ziemniaki w mundurkach
stały smaczniejsze od byle jakich wę-

dlin! Czy nie jest to krzyk przyrody,
ziemi o rozwagę, o post, o modlitwę?
To o te odpowiedzi prosi nas Matka Cerkiew w wielkopostnej modlitwie. Tak jak nasze mamy pochylały
się nad nami-niemowlętami w chorobie szepcząc: „co ci jest dziecinko”
– tak Matka Cerkiew prosi: „Już możesz mówić, powiedz tak, jak opowiadasz lekarzowi by szybciej postawił
diagnozę. Bóg wie o twej chorobie,
ale chce usłyszeć twój głos, aby po
nim określić: czy czujesz ból i czy zechcesz przyjąć lekarstwo.”
Boże! Bądź Panem mojego życia.
Owładnij me myśli, aby zło nie zasiało tam próżniactwa, apatii, chęci

rządzenia innymi oraz fałszywych
i pustych słów.
Boże owładnij me serce! Niech
tam zamieszkają: rozwaga, pokorna
mądrość, cierpliwość a prawdziwej
miłości daj mi najwięcej.
Niech me duchowe oczy widzą to,
czego ja mam unikać. Niech nie patrzą na grzechy innych, bym cudzymi
grzechami nie zaczął usprawiedliwiać
swoich. A jeżeli nawet zobaczę czyjś
grzech, daj mi siły i mądrość aby go
nie osądzać, ale abym potrafił mu pomóc a przynajmniej ostrzec i obronić.
Życzenia Bożego błogosławień
stwa na Wielki Post przesyła Wam
wszystkim o. Grzegorz.

W NASZEJ PARAFII
✴ Zdarzyło się wiele dobrego. Kolędnicy ofiarowane im fundusze przekazali na krzyż, mający stanąć na kopule
dzwonnicy. To piękne zwieńczenie trudu i ofiarności. To dlatego w oświęceniu krzyża chciał uczestniczyć nasz Arcybiskup. To wydarzenie niech zapisze
się w naszych sercach tak, jak zapisały
się imiona Ofiarodawców na kratkach
kopuł.
✴ Trwają przygotowania do podniesienia kopuły i ustawienia jej na swoim
miejscu. Brak projektu detalu sprawił, że wykonane z pomiarów okna
i żaluzje zabezpieczono tradycyjnymi
metodami. Życzliwa rada praktyków,
kazała odwołać zamówiony już dźwig
a żaluzje i okna oddać do ocynkowania. Koszt niewielki a trwałość bardziej

solidna. O terminie ustawiania kopuły
i krzyża będziemy informować z kilkudniowym wyprzedzeniem.
✴ W świecznym jaszczyku można
przekazać kartki lub książeczki z imionami zmarłych na modlitwę za nich w
czasie Wielkiego Postu. My, duchowni
bierzemy na siebie obowiązek czytania
tych modlitw podczas wielkopostnych
nabożeństw.
✴ W pierwszy piątek Wielkiego Postu, jak każe tradycja, po Liturgii Preżdieoswiaszczennych Darow będzie
oświęcenie koliwa. Prosimy nasze
dobre Panie Parafianki o pomoc w
jego przygotowaniu, tak aby starczyło i tym, którzy przyjdą wieczorem, po
pracy, na Krestnuju Pieśń. Niech każ-

demu z nas modlitwa męczenników
i Boże błogosławieństwo oświęcające gotowane ziarna, będą pomocne
w dochowaniu postnych postanowień.
www.parafia-swietego-jerzego.pl

✴ Przystępowanie w Wielkim Poście
do sakramentów Spowiedzi i Eucharystii, pozwala mu na uczestnictwo w
radości Eucharystii w Paschalną Noc.
Wtedy wystarczy już błogosławieństwo udzielone przez duchownego,
bez konieczności spowiedzi. Ci, którzy
choć raz stali uczestnikami Paschalnej
W Naszej
Eucharystii,
wiedząParafii
o nieporównywalnej radości przeżywania Zmartwychwstania. Pytać przed grobem – jak Maria Magdalena – „kto zabrał Chrystusa”,
albo odczuwać obecność Zmartwychwstałego w swym sercu to nasz wybór
i nasza rzeczywistość.
✴ Poczynając od pierwszych dni
Postu, poranne nabożeństwa w dni
Nabożeństwa
w Naszej
powszednie
będą rozpoczynać
się
30
o godz 7 a w Niedzielę od godz 700,
tak aby ranną Liturgię rozpocząć o 730.
Doświadczenie i praktyka ubiegłych
pokazały, że modlitwa jest bardziej
skupioną, gdy czas nabożeństw nie
nakłada się i nie koliduje ze sobą.

✴ W tym roku święto Zwiastowania
wypada w Wielką Sobotę. To szczególne wyzwanie rodzinom – zaplanować
obowiązki tak, aby w Wielką Sobotę
uczcić Błagowieszczenije. – Mówią,
że w tym dniu nawet
ptaki
nie
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wiją! Trzeba pokarmy przyrządzać zawczasu, aby już gotowe przynieść do
oświęcenia. Niech aniołowie podpowiedzą Wam najlepsze rozwiązanie!
✴ Oświęcanie pokarmów będzie
dokonywane, podobnie jak w latach
ubiegłych, w przedsionku górnej cerkwi. Tam najdogodniej jest zachować
tradycję Cerkwi – nie wnoszenia mięsnych pokarmów do świątyni. Niech
nas nie „uspokoją” argumenty, że to już
oświęcone! Oświęcanie różnych rodzajów mięs, kiedyś nieużywanych przez
chrześcijan, jest przyzwoleniem Matki
Cerkwi na wykorzystanie w domu tego,
co dostępne w naszych warunkach.
Przecież w klasztorach mięsa w ogóle
Cerkwi
nie spożywają a mnisi często przeżywają gorycz „okazji”, w czasie których
gościom musowo podać wyszukane
dania mięsne. Tak dzieje się na styku
różnych tradycji i braku woli uszanowania potrzeby poszukiwania błogosławieństwa Bożego na uświęcanie każdej
dziedziny życia.
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730 Czasy, Izob. i Wieczernia • 1700 Powieczerije i Kanon św. Andrzeja
730 Czasy, Izob. i Wieczernia • 1700 Powieczerije i Kanon św. Andrzeja
730 Czasy, Izob. i Lit. Preżdieosw. • 1700 Powiecz. i Kanon św. Andrzeja
730 Czasy, Izob. i Wieczernia • 1700 Powieczerije i Kanon św. Andrzeja
730 Czasy, Izob. i Liturgia Preżdieosw. i oswiaszczenije koliwa
1700 Krestnaja Pieśń • spowiedź na Sobotę
730 Czasy i spowiedź • 800 Liturgia i panichida • 1700 Wsien. Niedzieli
700 spowiedź • 730 i 1000 Liturgia i molebien
1700 Wieczernia i Passija
730 Czasy, Izob. i Liturgia Preżdieosw. • 1700 Akatyst Iwierskiej Ikonie
1700 Akatyst do św. Paisjusza Hagioryty
730 Czasy, Izob. i Liturgia Preżdieosw. • 1700 Krestnaja Pieśń i spowiedź
730 Czasy i spowiedź • 800 Liturgia i panichida • 1700 Wsien. Niedzieli
700 spowiedź • 730 i 1000 Liturgia • 1700 Wieczernia i Passija
730 Czasy, Izob. i Liturgia Preżdieosw. • 1700 Akatyst do św Nektariusza
1700 Akatyst do św. Jana Chrzciciela
730 Czasy, Izob. i Liturgia Preżdieosw. • 1700 Krestnaja Pieśń i spowiedź
730 Czasy i spowiedź • 800 Liturgia i panichida
1700 Wsienoszczna Wynos Krzyża
700 spowiedź • 730 i 1000 Liturgia • 1700 Wiecz. i Akat. św. Krzyża
730 Czasy, Izob. i Liturgia Preżdieosw. • 1700 Akatyst do św. Paisjusza
1700 Akatyst do św. wlkm Barbary
730 Czasy, Izob. i Liturgia Preżdieosw. • 1700 Krestnaja Pieśń i spowiedź
730 Czasy i spowiedź • 800 Liturgia i panichida • 1700 Wsien. Niedzieli
700 spowiedź • 730 i 1000 Liturgia • 1700 Wieczernia i Passija
730 Czasy, Izob. i Liturgia Preżdieosw. (przeniesienie święta 40-tu męcz.)
730 Czasy, Izob. i Liturgia Preżdieosw. • 1700 czyt. Kanonu św. Andrzeja
730 Czasy, Izob. i Liturgia Preżdieosw. • 1700 Akat. Strastiem Christowym
730 Czasy, Izob. Liturgia Preż. • 1600 Akat. Pochwały Najśw. Bogurodzicy
1700 Krestnaja Pieśń i spowiedź
730 Czasy • 800 Liturgia Pochwały Bogurodzicy • 1700 Wsien. Niedzieli
700 spowiedź • 730 i 1000 Liturgia • 1700 Wieczernia i Passija
730 Czasy, Izob. i Liturgia Preżdieosw. • 1700 Akatyst do św. Gieorgija
1700 Akatyst Strastiem Christowym
730 Czasy, Izob. i Liturgia Preżdieosw. • 1700 Krestnaja Pieśń i spowiedź
św. Łazarza • 730 Czasy • 800 Liturgia • 1700 Wsien. Niedź. Palmowej
700 spowiedź • 730 i 1000 Liturgie i oświęcanie palm
1700 Nabożeństwo Wielkiego Poniedziałku

