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Dnia 16 lipca 2022 r. zasnęła w Panu
matuszka Maria Misijuk, która oddała
ponad 25 lat swego życia naszej parafii
Matuszka
Maria
Misijuk
urodziła się 7 stycznia 1944 r. w
Czyżach.
Była
trzecim
dzieckiem Anny i Piotra
Sawczuków. Tam też chodziła
do szkoły. W szkole i w cerkwi
poznała swego późniejszego
męża, Grzegorza. Po ślubie 12
lipca 1963 r. i po święceniach
kapłańskich o. Grzegorza 12
lutego 1964 r. towarzyszyła mu
w
jego
duszpasterskiej
posłudze w siedmiu parafiach
Cerkwi w Polsce — w Ornecie,
Tarnogrodzie, Drohiczynie nad
Bugiem, Siemiatyczach i w
Białymstoku.
W
trzech
pierwszych parafiach urodziła
trzech synów — Włodzimierza,
Jerzego i Adama. Dwaj z nich są obecnie duchownymi. Jerzy jest
nauczycielem matematyki w jednym z białostockich liceów. Z czasem
w małżeństwach synów na świat zaczęły przychodzić wnuki — Marta,

Michał, Włodzio, Nina i Ela. Doczekała się też dwóch prawnuków —
Gabrysia i Mikołaja.
W każdej parafii Matuszka wytrwale i z oddaniem we wszystkim
pomagała o. Grzegorzowi. Śpiewała podczas wszystkich cerkiewnych
nabożeństw i posług, nierzadko w „jednoosobowym chórze”, piekła
prosfory, szyła szaty liturgiczne (do dziś w cerkwi św. Jerzego są one
używane przez duchownych). Ciężko pracowała „na chleb i do chleba” —
w domu i poza domem. Przy domach parafialnych zakładała i prowadziła
ogrody warzywne. Przez kilka lat trwały uprawy pod trzema dużymi
namiotami foliowymi. W Białymstoku pracowała również w szpitalu.
Nikt nie wychodził z jej domu bez poczęstunku. W
najskromniejszym nawet, bo wymuszonym brakiem czasu, wydaniu,
zawsze był to poczęstunek „od serca”. Gdy synowie z rodzinami
mieszkali w Białymstoku, wszyscy co niedziela spotykali się na
wspólnym obiedzie u mamy.
O tym jaka była wymownie świadczy przykład z parafialnego
kontekstu w Drohiczynie. Gdy do o. Grzegorza przychodzili parafianie
w związku ze śmiercią i pogrzebem kogoś bliskiego, planowanym w
ich rodzinie ślubem, chrzcinami czy w innych ważnych dla nich
sprawach, spędzali w kancelarii parafialnej kilkanaście lub kilkadziesiąt
minut. Po rozmowie z o. Grzegorzem prawie wszyscy niezwłocznie
przechodzili do sąsiadującej z kancelarią kuchni, gdzie na rozmowach
ze swoją Matuszką spędzali godzinę, dwie albo i więcej. Słuchała… i
słyszała o wielu mniejszych i większych, mniej i bardziej ważnych
troskach i problemach, ale też radościach parafian. Wszystkim we
wszystkim współczuła. Ostatnie trzy i pół roku Jej życia wypełnione
było modlitwą. Za wszystkich…
Z pokorą poszukuję słów: moich, naszych synów, synowych,
wnuków i prawnuków i całej Rodziny, słów z których można ułożyć
bukiet podziękowań wszystkim, którzy okazali nam życzliwe
współczucie i ofiarowali swą modlitwę za duszę świętej pamięci
Matuszki Marii. Jakie słowa mogą wyrazić wdzięczność Jego Eminencji
Wielce Błogosławionemu Metropolicie Sawie, który nadesłał
wzruszające kondolencje, a Jego Ekscelencji Arcybiskupowi
Grzegorzowi za ich odczytanie podczas sprawowanych przezeń
żałobnych nabożeństw? Równie wielkich słów trzeba użyć na

podziękowanie Ich Ekscelencjom — Arcybiskupowi Jakubowi i
Biskupowi Andrzejowi oraz asystującym im czterdziestu dwóm
duchownym za Panichidę sprawowaną wieczorem, w przededniu
pogrzebu. Matuszce Ihumeni Anastazji za obecność i modlitwę podczas
Panichidy oraz błogosławieństwo udzielone siostrom na czytanie
Psałterza do późnych godzin nocnych. Całuję ręce mówiąc: „CHRISTOS
POSRIEDIE NAS” ponad dwudziestu kapłanom wraz z Arcybiskupem
Grzegorzem sprawującym Boską Liturgię, otpiewanije oraz asystujących
żałobnemu konduktowi w drodze na cmentarz św. Eufrozyny. SPASI
HOSPODI połączonym chórom naszej Parafii i dyrygentce matuszce
Annie Cyrkun oraz wszystkim wszystkim uczestnikom pogrzebu —
parafianom i wiernym z innych parafii. Dziękujemy wszystkim tym,
którzy z odległych zakątków kraju i z zagranicy nadesłali słowa otuchy,
pocztą elektroniczną i środkami masowej informacji. Wasze słowa były
nam otuchą i dodawały sił tak potrzebnych w tych trudnych chwilach.
Wasze modlitwy były kwiatuszkami w ręku duszy matuszki Marii
stającej przed Bogiem. Niech Wasze modlitwy zawsze będą miłe Bogu,
a w odpowiedzi na nie niech Miłosierny Bóg błogosławi Was i
wszystkich Wam bliskich zdrowiem i wszystkim, co ku zbawieniu
potrzebne. Kłaniając się padam do waszych stóp i razem z Wami
wołam: S NAMI BOH! Wdzięczny Wam o. Grzegorz Misijuk
Boska
Liturgia
czterdziestego
dnia
za
duszę
nowoprestawlennoj matuszki Marii będzie sprawowana 24 sierpnia
2022 w cerkwi św. wielkiego męczennika Jerzego w Białymstoku, o
godzinie ósmej rano. Serdecznie prosimy Was — jeszcze raz
wesprzyjcie Waszą duchowością naszą modlitwę za umarłą dla
świata, ale żywą dla Boga duszę Marii.
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Harmonogram
07.08. ND.
09.08. WT. • Św. wlkm. Pantelejmona i św. Hermana z Alaski
• 800 Boska Liturgia
10.08. ŚR. • Supraskiej Ikony Matki Bożej • 800 Boska Liturgia
• 1700 Akatyst do Matki Bożej
11.08. CZ. • 1700 Akatyst do św. Pantelejmona
12.08. PT. • 800 Boska Liturgia
13.08. SO. • Zapusty na Uspieński post • 800 Boska Liturgia
• 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli i wyniesienie św. Krzyża
14.08. ND. • Adoracja Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża • Początek
Uspieńskiego postu • 800 Boska Liturgia • 1000 Boska Liturgia
i oświęcenie wody • 1700 Akatyst do św. Krzyża
17.08. ŚR. • 800 Boska Liturgia • 1700 Akatyst do Zbawiciela
18.08. CZ. • 1700 Wsienoszcznaja
19.08. PT. • Święto Przemienienia Pańskiego • 900 Boska Liturgia
20.08. SO. • 800 Boska Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
21.08. ND. • 800 i 1000 Boskie Liturgie • 1700 Akatyst Przemienienia
24.08. ŚR. • 800 Boska Liturgia (40 dzień po Matuszce Marii)
• 1700 Akatyst do św. Paisjusza
25.08. CZ. • 1700 Akatyst do św. Jerzego
26.08. PT. • 800 Liturgia oddanija Preobrażenija
27.08. SO. • 800 Boska Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli i Uspienija
28.08. ND. • Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy • 800 i 1000 Boskie
Liturgie • 1700 Akatyst Uspieniju Najśw. Bogurodzicy
29.08. PN. • 730 spowiedź • 800 Boska Liturgia
30.08. WT. • 1700 Jutrznia pogrzebu Najświętszej Bogurodzicy
i procesja z płaszczanicą (celebruje J. E. Arcybiskup Jakub
z duchowieństwem miasta Białegostoku)
31.08. ŚR. • 730 Spowiedź • 800 Boska Liturgia
• 1700 Molebien na rozpoczęcie roku szkolnego
01.09. CZ. • 730 Spowiedź • 800 Boska Liturgia
• 1700 Akatyst do św. męcz. Gabriela
02.09. PT. • 800 Boska Liturgia
03.09. SO. • 800 Boska Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
04.09. ND • 800 i 1000 Boskie Liturgie
• 1700 Akatyst do Matki Bożej /poniedz. oddanije Uspienija/

