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Drodzy Parafianie – Duchowa Rodzino!
Zbawiciel, pouczając otaczających
Go ludzi, wykorzystywał wydarzenia dostępne ich oczom: prośby chorych, podziękowania uzdrowionych, płacz matek,
odwagę dzieci. Mówiąc o rzeczach ziemskich, wyjaśniał duchowe. Błogosławiąc
chleb – pomagał jedzącym zrozumieć,
że chleb to nie tylko produkt żyznej ziemi, deszczu i rosy, nie tylko efekt pracy
człowieka, ale miłość Boga! Tysiące ludzi
w jednym momencie mogło się przekonać, że kromka podana z miłością nasyci
bardziej niż bochen rzucony w złości. –
Jesień i nas obliguje do tego, byśmy gromadząc zapasy na zimę, nie zapomnieli
o zapasach duchowej strawy. – Ich nie
trzeba konserwować. Byle ich nie wyrzucać i... koniecznie nauczyć się z nich korzystać. Dla tych zapasów spiżarnią jest
nasza dusza, świadomość jest światłem
do ich odnajdowania a serce jest motorem ciała do ich wykorzystania, zastosowania.
Czyż nie o tym pouczają nas zdarzenia opisane w Ewangelii? Tam są Słowa
zapisane i zachowane w Księdze Życia po
to, aby kolejne pokolenia czytając o wydarzeniu odczytali przesłanie dla siebie!
O tym, że Bóg stał się Człowiekiem raz,
aby ludzie przychodzili do Niego zawsze
– jak po chleb i po życie! Zbawiciel uzdrawiał ludzi z różnych chorób i o różnych

charakterach. Jednemu mówił: „Weź pościel swoją i idź do domu swego” – gdyż
wiedział, że tam czekają nań zapłakani
bliscy i chciał aby uzdrowiony przyniósł
do domu radość a pościel będzie tylko
dowodem cudu.
Innemu mówił: „Idź i nikomu nie opowiadaj.” – Gdyż znając usposobienie
uzdrowionego, – chciał aby cud „dojrzał”
w jego świadomości, aby nie przypisał
go sobie, albo szczęśliwemu przypadkowi. – Najbardziej wyrazistym jest jednak przykład uleczenia choroby ducha
– opętania przez demonów. Temu umęczonemu duchową chorobą, „zdrowia” to
znaczy: tężyzny, siły, wystarczało aby rozrywać nawet łańcuchy i okowy. Zamiast
domu wolał jednak grobową jaskinię,
zamiast skupisk ludzi – pustynię. Swoje
rozumienie świata i mowę – to jest: możliwość komunikacji ze światem – oddał
demonom. Sam siebie pozbawił możliwości nosić Boga w sercu, czyniąc je
mieszkaniem demonów. Sam bezdomny
a najświętsze co miał, oddał na mieszkanie złu!!! To demony zawładnęły nie
tylko jego sercem ale i umysłem i mową
i wszystkimi zmysłami. Gdy Zbawiciel
wyrzucił demony, przywrócił człowiekowi godność a jego świadomości możliwość rozumienia, oceny zdarzeń i słów.
– Uzdrowiony, którego ustami niedaw-

no demon krzyczał na Jezusa: „Dlaczego
przyszedłeś męczyć nas przed czasem?”
po uzdrowieniu z uwagą, zrozumieniem
słuchał słów Jezusowych. Mało tego –
poprosił pozwolenia by iść za Jezusem
i być razem z Nim! Zbawiciel odesłał go
mówiąc: Wróć do domu swego i opowiadaj o tym, co ci Bóg uczynił.” – Czy po tych
słowach Chrystusa zawartych w Ewangelii nie zadźwięczał alarm w naszych sercach?! – Przecież to nie Anioł namawiał
nas: „zostań w domu” „nie bierz dzieci” ;
„dzieci cały tydzień w szkole, zmęczone, niech odpoczną”; – Matko! Ojcze! To
grając na twoich najświętszych uczuciach „rogaty” chce uczynić twe dzieci
bezdomnymi – bez możliwości bycia
w Domu Bożym! To grając naszą dumą,
„rogaty” chce pozbawić nas możliwości
odczuwania i mówienia: „Boże, dobrze
nam z Tobą” – Chce byśmy zmęczeni sami
sobą, rwali jak łańcuchy więzy rodzinne,
uciekali na pustkowia uzależnień, bez-

dusznego wirtualnego świata, fikcji, gier
komputerowych. Tak jak piasek pustyni
sprawia, że krople wody nie potrafią go
nasycić i ożywić, tak samo bogata fikcja
sprawia, że uciekającego czasu starcza
na oglądanie, a brakuje czasu na życie.
Co możemy uczynić? Posłuchać Chrystusa: Wróć do domu swego i opowiadaj
o tym, co ci Bóg uczynił.” – To, takie proste.
– Wracając z cerkwi, opowiedz jak śpiewały chóry dzieci, młodzież. Opowiedz,
jaka modlitwa poruszyła twe serce. Opowiedz ilu dobrych ludzi spotkałeś po drodze, o radości w ich oczach i serdeczności. Jeżeli zdarzył się smutek, nazwij go,
niech rogaty nie myśli, że jego sideł nie
zauważasz. Gdy tak nauczymy się myśleć
i mówić, łatwiej nam będzie usłyszeć, że
Zbawiciel zaprasza nas na Prazdnik, albo
mówi, jak kiedyś do Zacheusza: „Dziś
chcę być w twoim domu, twoim sercu, twej
Rodzinie”!
o. Grzegorz

W NASZEJ PARAFII
✴ Połowa listopada mobilizuje do oceny tego co udało się zrobić w mijającym roku. W tym przypadku nie chodzi
o podliczanie gromadzonych zapasów
a o zastanowienie się nad tym, co w tym
roku ofiarowaliśmy Bogu i to, jak upiększyliśmy Jego Dom – aby tam zbierały się
Jego dzieci.
✴ Pośród ważnych dokonań pierwszymi
były kopuła i krzyż na wieży dzwonnicy –
po kilku miesiącach wydaje się, że są tam
„od zawsze”. Daj Boże by stały już zawsze
a imiona ofiarodawców zapisane na blaszanych kratkach kopuły niech czytają
aniołowie.

✴ Później były paski i kratki aluminiowej
blachy, łączące dach wieży z bryłą kopuły. Najważniejszym był jednak efekt przykrytych szaro-burych płaszczyzn, które
jak wyrzut sumienia przypominały: „trzeba przykryć, trzeba zabezpieczyć, trzeba
dokończyć.”
✴ Dopiero po wykonaniu prac przy
wieży, można było myśleć o dachu łącznika. Najpierw zdjąć „wysłużone” (nie
mylić z „zasłużone”) arkusze czarnej
papy, sprawdzić i uzupełnić deskowanie
i przykryć dach łącznika cynkową blachą z dodatkiem tytanu. – Początkowo
intensywny blask, powoli przykrył się

„patyną” kurzu i czasu i... wpisał się w całość.

✴ Po cichu i prawie bez świadków przebiegały prace przy polichromii w krestilnej. Dopiero ustawienie kamiennej czawww.parafia-swietego-jerzego.pl
szy
i zamontowanie naczynia na wodę
do chrztu przez zanurzenie, wykonanie
instalacji do podgrzewania wody oraz
montaż zabezpieczeń, stworzyło godną
oprawę i dla sprawowanego Sakramentu
Chrztu.
✴ Bardzo widoczne (a momentami
i dokuczliwe) były ustawione rusztowaNaszej
nia wW
łączniku
– a Parafii
teraz w przedsionku
górnej cerkwi. Wykonane polichromie
zachęcają do modlitwy już tam. Pritwor
podkreślił duchowy wymiar całości, do
której wkracza wierzący. A niewierzący lub sceptyk, mimo woli czuje ducha
świętości.
✴ Nowe ikony dwunastu świąt powoli
zbliżają się do kanonicznej liczby, a każda nowa ma swego Ofiarodawcę. Stając
w Naszej
przedNabożeństwa
nimi mimowolnie wyczuwamy
nie
tylko kunszt wykonania, blask złoceń, ale
również ducha i ofiarną modlitwę.

jąć decyzję, aby ikonostas prezentował
się jako kanoniczna całość. Były one pewniejsze dzięki życzliwości Pana Jarosława
Wiszenko, jego radom i doświadczeniu.
To on był jednym z wykonawców Rajskich Wrót do tego oikonostasu, dlatego
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łatwiej mu było zaproponować rozwiązanie nawiązujące do całości ikonostasu.

✴ Zawsze pozostaną jeszcze do wykonania detale, które podpowie życie.
Należy zrobić wszystko, by każdy mógł
znaleźć w cerkwi swe ulubione miejsce,
w którym modlitwa łatwiej będzie płynąć z serca wprost do Boga!
✴ 28 listopada początek Postu przed
Świętami Narodzenia Zbawiciela – wybierzmy zawczasu sposób przygotowania. Oceńmy możliwości i sprawdźmy wartość naszych postanowień.
Warto. Bez tego przyjdziemy do Zbawiciela w gościnę z pustymi rękoma.

✴ Czas Postu to czas na Tainstwo Pokajanija – spowiedzi oraz Priczastija. KateCerkwi
checi będą rozmawiać o tym z młodzieżą. Czy rodzice pomogą w tej rozmowie
– swym przykładem, modlitwą, przypomnieniem, życzliwą pomocą. Niech
✴ Dobiegają końca prace nad wykoDobry Bóg wspomoże was w tworzeniu
naniem drzwi diakonów do ikonostasu
dobrej atmosfery w Domowej Cerkwi –
w dolnej cerkwi. Trzeba było czasu by
Rodzinie.
w spokoju wybrać zamysł i projekt, podParafia Prawosławna św. wlkm Jerzego na Nowym Mieście
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800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst do św. Iowa z Poczajewa
1700 Akatyst do św. lekarzy Kosmy i Damiana
1700 Akatyst do św. Jana Kormianskoho
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst do św. Paisjusza
1700 Wsienoszcznaja św. Archistratiga Michaiła
900 Liturgia • 17 Akatyst do św. Michała Archanioła
800 Liturgia • 1700 Akatyst w dzień pamięci św. Nektariusza
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst ikony Matki Bożej Miłostiwaja
800 Liturgia (początek postu) • 1700 Akatyst Gurija, Samona i Awiwa
1700 Akatyst do Zbawiciela i modlitwa o błogosławieństwo na post.
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst do Matki Bożej
1700 Wsienoszcznaja Wwiedienija wo Chram Diewy Marii
900 Liturgia prazdnika Wwiedienija – modlitwa za młodzież
1700 Akatyst do św. Łukasza z Symferopola
1700 Akatyst do św. wlkm Jekatieriny
800 Liturgia i molebien do św. Jekatieriny
800 Liturgia oddanija Wwiedienija • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst ikony Bogurodzicy Znamienije
1700 Akatyst do św. ap. Andrzeja
1700 Akatyst do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst do św. wlkm Barbary
800 Liturgia i molebien do św. wlkm Barbary
800 Liturgia
1700 Akatyst do św. Mikołaja i namaszczenie św. olejkiem z Bari
1700 Akatyst przed ikoną Nieczajannaja Radość
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst do Zbawiciela
800 Liturgia i molebien do św. Spirydona z Trymifuntu
1700 Akafist do św. Spirydona z Trymifuntu
1700 Akatyst do św. Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst do św. mucz. Bonifatija

