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Parafia Prawosławna Świętego Wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku

Bracia i Siostry! 

Zakończyły się wakacje, minął sezon 
urlopowy. Rodzice i dziadkowie czekają 
na rozkłady zajęć w szkołach, aby zor-
ganizować czas na pomoc pociechom 
w dotarciu do szkoły i powrotach do 
domu. Wszyscy wracamy do codzien-
nych obowiązków, do pracy, a Matka 
Cerkiew proponuje nam słowa Ewange-
lii o pracownikach winnicy. – To słowa 
o naszej codzienności! Winnica – to świat 
przekazany nam przez Boga do „upra-
wy”, abyśmy byli w nim Jego współpra-
cownikami! Nie tylko Niebo należy do 
Boga. Jego jest Słońce i Ziemia; powie-
trze do oddychania i woda do życia. Od 
Boga przyroda, abyśmy nie zapomnieli 
o pięknie i ptaki – aby przypominały nam 
o aniołach. Od Niego zwierzęta, byśmy 
mogli uczyć się wierności i przywiązania. 
Życie też dał nam Bóg i nie na chwilę a na 
zawsze! O tej prawdzie my – dzierżawcy 
winnicy często zapominamy, nie rozu-
miemy, że jesteśmy TU aby zapracować 
i przygotować się do TAM. 

To nie przypadek, że w przededniu 
rozpoczęcia roku szkolnego Bóg mówi 
do nas przypowieścią o winnicy. Pyta ro-
dziców, jak przygotują dzieci do tego, by 
już uczyły się współpracy z Bogiem. Aby 
rozwijały swe zdolności, aby umieli po-
magać żyć innym i sami prowadzili życie 
godne chrześcijanina. Pyta młodzież, czy 

będą zdolni bronić swej wiary, pomagać 
swym rodzicom, być ich dumą i rado-
ścią Boga. Prosi nas, aby złe nawyki nie 
uczyniły z nas najemników. Chce widzieć 
w nas swych synów i córki, gotowych 
tworzyć Bożą Rodzinę.

W naszej Parafii jest jeszcze jedna 
przyczyna, która winna motywować 
nas do działania – zbliża się moment 
oświęcenia górnej cerkwi – nowej „tłocz-
ni” w Bożej Winnicy. Dokonajmy oceny 
tego porównania. – Do tłoczni w winnicy 
przynoszą dojrzałe kiście winogron, se-
lekcjonują i wreszcie wyciskają sok, aby 
później poddać go stosownej do gatun-
ku i jakości, fermentacji. – Do cerkwi nie 
przychodzą ci, którzy chcą całe swe życie 
wykraść od Boga, żyć na własny rachu-
nek, i za nic, i przed nikim nie odpowia-
dać. Upodabniają się do pracowników 
winnicy, którzy gotowi byli zabić syna 
właściciela, by kiedyś odziedziczyć win-
nicę. My zaś idąc na modlitwę do świą-
tyni, wyciskamy ze swych serc, sumień 
i umysłów grzechy i pomyłki! Przynosi-
my przed oblicze Boga swe problemy, 
osiągnięcia, przeżycia, marzenia. Przyno-
simy również żal za nieudane realizacje 
i przeprosiny za złe zachowanie – a więc 
całą esencję życia, jak sok wyciśnięty 
z najpiękniejszych winogron! To w świą-
tyni Bóg spotyka Swe dzieci, które na co 
dzień, pod opieką Aniołów i świętych, 
realizują swe zadania! – A więc nieba-



W NASZEJ PARAFII

wem na skrawku ziemi na Nowym Mie-
ście, zostanie przekazane Bogu jeszcze 
jedno miejsce, do którego Boże dzieci 
będą niosły dziękczynienia za swe sukce-
sy, prośby o pomoc w realizacji planów, 
zamierzeń. Niektórzy poproszą o ko-
rektę, inni przyjdą prosić o wybaczenie 
za nierozważny wybór albo niezdarną 
realizację. Wszystko jednak będzie tęt-
niło życiem rodzinnej atmosfery. Dzieci 
zakrzykną „Ojcze nasz..” mniej śmiali za-
wołają Matkę, oszukani przez „rogatego” 
– świętych poproszą o wstawiennictwo 
w modlitwach o wybaczenie. 

Matka Cerkiew, dumna ze swych 
dzieci, w swej wiecznej pamięci zachowa 
wszystkie imiona ofiarodawców: na bu-
dowę cerkwi, na jej wyposażenie, Ewan-

gelie, freski, ikony, chorągwie, krzyże, 
dzwony. Naszym obowiązkiem będzie 
modlitwa, aby do tej świętej esencji życia 
nikt nie dodał zatruwających ją: niena-
wiści, gniewu, wrogości oraz obojętno-
ści, apatii i lenistwa. Albowiem ze złych 
winogron nikt uczciwy nie produkuje 
rodzynek a zgniłych nawet na ocet nie 
przeznacza. Trud ofiarodawców niech 
stanie się podobieństwem pięknej szla-
chetnej kiści winogron z której sok staje 
się winem do Liturgii. – Z owoców pracy 
naszych pokoleń, którym dano budować 
świątynie, niech korzystają następne po-
kolenia a podziwiając, naśladują swych 
przodków i dodają swój wkład w historię 
Cerkwi.

o. Grzegorz

⁜ Jak już ogłaszaliśmy, wybrany został 
termin oświęcenia Prestoła i naszej gór-
nej cerkwi na 14 października – w dniu 
święta Opieki Matki Bożej. Jeżeli Dobry 
Bóg błogosławi nasze zamiary – Prestoł 
oświęcą: Jego Eminencja Metropolita 
Sawa i Jego Ekscelencja Arcybiskup Ja-
kub. Od teraz wszystkie działania muszą 
być ukierunkowane na przygotowania 
do tego wydarzenia.

⁜ Ten rok zaowocował wieloma już 
wykonanymi pracami: kamienna obu-
dowa fundamentów, 400 m2 polbruku 
na placu cerkiewnym, 650 m2 kostki 
granitowej na drodze procesyjnej wokół 
cerkwi. Ikonostasy wypełniono ikonami. 
Filary i glefy drzwi pokryto stiukiem we-
neckim. Przygotowano konstrukcję wie-
ży dzwonnicy i trwają prace ciesielskie 
przy jej odeskowaniu i przygotowaniu 
do pokrycia blachą. 

⁜ Trwają prace spawalnicze przy kopu-
le, przeznaczonej na wieżę dzwonnicy. 
Zamówiono również krzyż ze stali nie-
rdzewnej na tę kopułę. Aby informacje 
o przyszłej kopule były kompletne, trze-
ba powiedzieć, że do Mykoły Charuka 
i jego synów z Ukrainy dotarły już nasze 
zaproszenia, upoważniające do starań 
o wizę (mają stare paszporty). To ci sami 
panowie, którzy pokryli już pięć kopuł na 
naszej cerkwi.

⁜ Na zewnątrz cerkwi wykonano freski 
w czterech szczytowych wnękach. Ofia-
rodawcy ikon Zbawiciela i Jana Chrzci-
ciela dołączyli do rodziny Majdańskich, 
która ofiarowała fresk Ikony Matki Bożej. 
Natomiast pracowici ludzie z Rady Parafii 
oprawiali ikony a ofiary za te ikony, uzy-
skane na św. Górze Grabarce, w wysoko-
ści 11 tysięcy zł, też przeznaczyli na fresk 
ikony św. wlkm Jerzego. 
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⁜ Do wykonania polichromii przygo-
towana jest Krestilnaja – miejsce gdzie 
będą udzielane Sakramenty Chrztu 
i Bierzmowania. Po wykonaniu polichro-
mii ustawiona tam będzie kupiel – aby 
z dostojeństwem i w godnym otoczeniu 
można było udzielać chrztu przez zanu-
rzenia. O tak udzielany Sakrament prosi 
coraz więcej młodych rodzin.

⁜ Do oświęcenia cerkwi potrzebny jest 
drewniany Prestoł (najlepiej dębowy), 
o wymiarach dopasowanych do metalo-
wego okrycia. Naszej cerkwi ofiarował go 
Antoni Żeleźniakowicz. Metalowy ołtarz, 
na którym teraz sprawujemy nabożeń-
stwa, jest właśnie tym okryciem, które 
można zmieniać, zastąpić innym, tak jak 
zmienia się okrycie uszyte z materiału. 
Natomiast drewniany Prestoł, zamoco-
wany trwale w podłodze i oświecony, 
pozostaje już na zawsze. Zruszony z miej-
sca, nawet podczas remontu, wymaga 
ponownego oświęcenia. 

⁜ Otrzymaliśmy wiadomość, że są już 
gotowe cztery ikony do kiota, które oto-
czą ikonę Matki Bożej. Ikony pisał Pan Ja-
rosław Wiszenko. Po ich umieszczeniu we 
wnękach kiota, można będzie mówić, że 
wszystkie ikony polichromii oraz ikono-
stasu wyszły spod jednej ręki.

⁜ Miesiąc wrzesień obfituje w uro-
czystości religijne, przenoszące nas do 

wydarzeń ewangelicznych. Tak jak na 
Wsienoszcznej Uspienija namaszczaliś-
my olejem z łampady na grobie Boguro-
dzicy w Jerozolimie, tak w święto Jej Na-
rodzenia podzielimy się olejem z cerkwi 
w Nazarecie, wybudowanej na miejscu 
Zwiastowania. Natomiast w dniu Woz-
dwiżenija – po ucałowaniu Krzyża oświę-
conego na Grobie Zbawiciela i na Gol-
gocie, będziemy namaszczać olejkiem 
z lampki od Krzyża na Golgocie. 

⁜ Po Niedzieli 01 października, nastą-
pi przerwa w sprawowaniu nabożeństw 
w górnej cerkwi do Wsienoszcznej w dniu 
13 października. Przez te niemal dwa ty-
godnie trwać będą przygotowania cer-
kwi do oświęcenia, mocowanie Prestoła, 
sprawdzanie i konserwacja metalowego 
okrycia. Prace przy ikonostasie i inne 
drobne prace. Parafianie przygotują płót-
na do wytarcia omywanego Prestoła.

⁜ 13.10. Wsienoszcznaja, zgodnie 
z tradycją sprawowana będzie w górnej 
cerkwi, przed ikonostasem. Początek jak 
zawsze o godz. 1700. Natomiast w dniu 
święta Pokrowa odprawione będą dwie 
Liturgie: – o godz. 700 – Liturgia w dolnej 
Pokrowskiej cerkwi. Oświęcenie wody – 
przy wejściu do górnej cerkwi. Powitanie 
Hierarchów o 830 a początek oświęcenia 
cerkwi – o godz. 900. O 1000 – pierwsza Li-
turgia na nowo poświęconym Prestole. 



NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI  (03.09. – 15.10. 2017)

03.09.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Akatyst do św. Gabriela i molebien
  na rozpoczęcie Roku Szkolnego
04.09.PN • 800  Molebien za pomyślny Nowy Rok Szkolny
05.09.WT • 800  Liturgia Oddanija Uspienija
06.09.ŚR • 1700  Akatyst do św. męcz. Maksyma Gorlickiego
07.09.CZ • 1700  Akatyst przed Włodzimierską Ikoną Matki Bożej
09.09.SO • 800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
10.09.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Usieknowienija
11.09.PN • 900  Liturgia Usieknowienija i panichida za ofiary wojen 
  i tragicznych zdarzeń
13.09.ŚR • 1700  Akatyst do Matki Bożej 
14.09.CZ • 1700  Akatyst do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców
16.09.SO • 800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
17.09.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Akatyst do św. Paisjusza Hagioryty
20.09.ŚR • 1700  Wsienoszcznaja Narodzenia Najświętszej Marii Panny
21.09.CZ • 900  Liturgia święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny  
 •  1700  Uroczystości w Soborze 
22.09.PT • 800  Liturgia święta św. męcz. Gabriela
23.09.SO • 800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
24.09.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Akatyst do św. Paisjusza Hagioryty
25.09.PN • 800  Liturgia Oddanija święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny
26.09.WT • 1700  Wsienoszcznaja Wozdwiżenija  •  Wyniesienie i Adoracja Krzyża
27.09.ŚR • 900  Liturgia Wozdwiżenija  •  1700  Akatyst do św. Krzyża
29.09.CZ • 1700  Akatyst do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców
30.09.SO • 800  Liturgia  •  św. Wiery Nadziei i Luby  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
01.10.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Akatyst dziękczynny za 21 lat 
  istnienia Parafii 
04.10.ŚR  d. c. 800  Liturgia Oddanija Wozdwiżenija  •  1700  Akatyst do św. Jana z Kormy
05.10.CZ • 1700  Akatyst do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców
07.10.SO • 800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
08.10.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Akatyst do św. Jana Teologa
11.10.ŚR • 1700  Akafist do Zbawiciela
12.10.CZ • 1700  Akafist Pokrowu Bożijej Matieri 
13.10.PT • 1700  Wsienoszcznaja Prazdnika  •  górna cerkiew
14.10.SO • 700  święta Liturgia w Pokrowskiej cerkwi (d. c.)
 • około 800  wodoswiatnyj molebien  •  830  Powitanie Hierarchów
 • około 900  początek poświęcenia cerkwi i procesja z relikwiami
 • 1000  Pierwsza Liturgia w nowo poświęconej cerkwi
 • 1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
15.10.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Akatyst do św. Gieorgija


