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Drodzy Parafianie oraz Sympatycy naszej Parafii!
Pozdrawiam wszystkich po przedłużonej wakacyjnej przerwie. Brak pisemnych informacji o nabożeństwach bywał czasami dolegliwością, ale o braku
innych wiadomości reklamacji nie zgłaszano. Jednym słowem: kanikuła! Rodzice wrócili z urlopów. Młodzież szkolna – do nauki. Nawet studenci zaczęli
sprawdzać swe „punkty zaczepienia”.
Wszyscy sumują wrażenia, dokonują
oceny nadwerężonych budżetów, stanu wiedzy. Również każdy, kto korzystał
z wyjazdów i różnych form wypoczynku, powinien zdobyć się na ocenę stanu
swego ducha, swej duchowości. Chodzi
o to, by odpoczynkiem, wyjazdem, nie
tłumaczyć naszych odstępstw od rytmu
modlitwy, potrzeby postu, radości bycia
z Bogiem!
We wrześniu, tak jak u młodzieży szkoła, tak u wszystkich prawosławnych
rozpoczyna się kolejny roczny cykl kalendarza liturgicznego. Słowo „rok” jest
tu nieadekwatne. Ten cykl zaczyna się
świętem Narodzenia Najświętszej Marii
a kończy– Jej Uśpienijem. Wiadomo, że
święto Zmartwychwstania jest świętem
świąt, a przed Narodzeniem Zbawiciela też jest czterdziestodniowy post. Ale
Matka Cerkiew chcąc ustrzec nas przed
historycznym rozumieniem bycia z Bogiem i życia w Bogu, inaczej rozstawiła

akcenty! Narodzenie Najświętszej Marii
– to plan Boży ale i wysłuchana modlitwa Rodziców (trzy dni wcześniej - 5/18
września -pamięć Zachariasza i Elżbiety!/ „Narodzenie Twe Bogurodzico Panno
stało się radością wszechświata, z Ciebie
bowiem zrodziło się Słońce Prawdy Chrystus Bóg nasz...” (troparion święta). Bóg
najpierw wybrał Rodziny i Rodziców! To
Joachim i Anna, to Zachariasz i Elżbieta
– za bogobojne uczciwe i sprawiedliwe życie zostali wybrani by ich dzieci
zmieniły nie tylko historię świata, ale życie każdego z nas a szczególnie każdej
matki i ojca! Oni dany im dar ofiarowali
Bogu. A nasze dzieci, wnuki, prawnuki?
Czy damy im tyle wiary aby potrafiły
z Bogiem pokonywać trudności i pokusy? Czy będą umieli pracowitością
pokonywać lenistwo? Czy będą rozwijać dane im od Boga zdolności? Dzięki
Najświętszej Marii Bóg Słowo stał się
Człowiekiem. Czy dzięki nam, dzieciom
Cerkwi, Boże słowa stają się dobrymi
uczynkami? - Prawdą na ziemi? - Radością w niebiosach? Kochani! To nas, rodziców, dzieci, wnuki, kolejny raz Bóg
wybiera do współpracy ze Sobą. Tak, tak
kochani – bo następnym świętem u nas
będzie święto męczennika Gabriela –
dziecka, które dzięki łzom rodziców,
modlitwie Cerkwi i woli Boga, stało się

mocniejsze od tych co z nożami i kijami
chodzą!
Niedługo po tym święcie, kolejne –
święto podniesienia Krzyża. Znowu będą
pytać a dlaczego taki inny krzyż. Czy
potrafisz odpowiedzieć, że to „! i ?” – wykrzyknik i pytajnik? – Wykrzyknik, gdyż
Matka Cerkiew woła: „Dziecko! Dlaczego
naśladujesz tych, którym podnóżek Krzyża
pokazuje, że ich uczynki są niegodne ziemi
a ciągną aż do piekła! Weź krzyżyk na piersi i pokaż światu, że wybierasz na przyjaciół tych, którym podnóżek pokazuje niebo
a Chrystus mówi do nich i do ciebie: „Wy też
będziecie ze mną w raju!!!
Pytajnik, bo to my do Boga kierujemy
dużo próśb a jeszcze więcej pretensji.

A Matka Cerkiew pyta nas: „Dlaczego obwiniasz Boga, za to, co mogłeś zrobić sam
albo razem z innymi? Kogo się wstydzisz?
Czemu tylko w trwodze szukasz drogi do
Niego? On własną krwią omywał nasze
grzechy. On kroplami własnej krwi kupował nas dla Nieba. On pozostawił nam
na ziemi Eucharystię, Swoje Ciało i Krew,
abyśmy przyjmując Priczastije, Boga nosili
w swoim sercu!”
To myśli pierwszych chwil nowego Indyktionu. Daj Boże abyśmy naszą drogę życia, kolejne jej chwile, dni
i tygodnie znaczyli dobrymi uczynkami,
aby po naszej ścieżce, naszymi śladami zechcieli iść inni – za nami i razem
z nami!

W NASZEJ PARAFII
✴ Zdarzyło się wiele. Wieża pokryta blachą już na swoim miejscu. Kopuła i krzyż
zwieńczyły, ukoronowały wysiłek Ofiarodawców. Pokryty blachą łącznik między
cerkwią a dzwonnicą nadał całości bryły
godny obraz. A zaczęło się od tego, że do
koncepcji Architekta wykonano projekt
(obraz) wykonania.
✴ Kolorów nabrało wnętrze łącznika,
w którym Pan Jarosław Wiszenko wykonał polichromie. Obiecałem przybliżyć treść papirusów trzymanych przez
Archaniołów – Arch. Michał: Bożym wodzem jestem, noszącym miecz i wchodzących tu z bojaźnią strzegę, chronię, bronię
i ochraniam; a z nieczystym sercem (zamiarem) wchodzących groźnie traktuję
mieczem tym.” a Arch. Gabriel: „trzymam
w ręku rylec do stenogramu, notuję ofiarność wchodzących, gorliwych chronię,
a niesumiennych pouczam skoro.”

✴ Teraz Pan Wiszenko wykonuje drzwi
diakonów do dolnej cerkwi. Przyzwyczailiśmy się już do zasłonek w miejscach
przejść i niektórzy zdziwieni pytają, czy
koniecznie trzeba to zmienić! Oczywiście
że trzeba! Zanim były ważne i kosztowne
prace na górze, trzeba było czekać. Na
jedne drzwi już złożyła ofiarę bogobojna
Rodzina. Niech ta ofiara już na zawsze
w tej cerkwi świadczy o ludziach kochających Boga!
✴ Dobiegają końca prace w krestilnej.
Marmurowa czasza kupieli, na niej pokrywa która jednocześnie służy jako
stolik do położenia dziecka, instalacja
do podgrzewania wody, odpływy – to
wszystko sprawia, ze Sakrament Chrztu
odbywa się należnej oprawie i godnym
miejscu. Pozostaje modlić się usilnie, aby
ochrzczeni zachowali w czystości pieczęć

daru Ducha Świętego i godność usynowienia Bogu.

✴ Nasze starania o pozyskanie gruntów
na cmentarz są kontynuowane, a ludzie,
których nam Bóg stawia do pomocy i powww.parafia-swietego-jerzego.pl
dejmowania decyzji, okazują życzliwość
i pomoc. Potrzeba jeszcze wiele sił i czasu
do pokonania piętrzących się przeszkód.
Tylko zabieranie i rozbiórki przebiegają
szybko.
✴ W dniu 6 października przybywają
do naszej Diecezji relikwie św wyznawW Naszej
Parafii
cy Arcybiskupa
Łukasza
z Symferopola.
Święty Hierarcha w swym rodowodzie
ma polskie korzenie. – Walenty Wojno-Jasieniecki, syn Feliksa, urodził się
w roku 1877 w Kerczu (Krym). Ukończył studia medyczne w Petersburgu.
Chirurg, profesor medycyny. Po śmierci
żony (1919) po trzech latach żałoby, składa śluby zakonne, otrzymuje święcenia
kapłańskie, biskupie. Żył świątobliwie,
modlił się w łagrach i zamkniętych cerNabożeństwa w Naszej
kwiach. Operował w klinikach i frontowych szpitalach. Leczył i pomagał wszędzie i każdemu, kto zwrócił się do niego
o pomoc. Jako Arcybiskup Symferopola,
chirurg i laureat wielu uczelni zmarł 11
lipca 1961 roku. Przez wierzących za życia uznawany za świętego, Arcybiskup

został pochowany w Symferopolu, a po
latach obserwowania potwierdzających
świętość cudów, został kanonizowany
przez Cerkiew. Opisy cudów dokonanych
przy jego relikwiach i za jego wstawiennictwem zmuszają odo szacunku nawet
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„zimnych” wiarą. W naszej cerkiewce są
ikony świętego, może dlatego Bóg pozwolił nam gościć jego relikwie.

✴ Do naszej cerkwi relikwie św. Łukasza
zostaną przywiezione w niedzielę 7.10.
o godz. 1600. O godz 1700 rozpocznie
się Wsienoszcznaja a następnie o godz.
20, 21, 22, będą sprawowane Akatysty.
W poniedziałek 08.10. pierwsza Liturgia
rozpocznie się o godz. 530 Proskomidia
i ok. 600 Liturgia i Priczastije. Główna Liturgia będzie odprawiona o godz. 900,
a w godzinach popołudniowych relikwie
zostaną przewiezione do cerkwi św. Jana
Teologa na Bacieczkach.
✴ Tydzień po tych uroczystościach –
Prazdnik Pokrowa. – Święto Prestoła
Cerkwi
w naszej dolnej cerkwi, która przez lata
była nam oporą a swych ścianach jak
matka w objęcia przyjmowała i uśmiechniętych i zapłakanych; uczących się modlitw jak i znających ich moc i wartość.
Teraz namodlone już ściany zapraszają
na kolejny Prestolnyj Prazdnik.
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NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
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800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist
1700 Akatyst do św. Męczenników Wileńskich
1700 Wsienoszcznaja Narodzenia Najśw. Marii Panny
900 Liturgia • 1700 Akatyst św. do św. męcz Gabriela
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist Ioakimu i Annie
800 Liturgia Oddania święta Narodzenia NMP
1700 Wsienoszcznaja Podwyższenia św. Krzyża
900 Liturgia • 1700 Akatyst do św. Krzyża
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst św. Wiery, Luby, Nadziei i Zofii
1700 Akatyst do św. Męczenników Wileńskich
800 Liturgia Oddanija Wozdwiżenija • 1700 Akatyst do św. Jerzego
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1600 Powitanie relikwii św. Łukasza
1700 Wsienoszcznaja • 2000 Akafist do Swiatitielu Łukasza
2100 Akafist Spasitielu • 2200 Akafist do Matki Bożej
530 Pierwsza Liturgia • 800 Akatyst • 900 Liturgia (i ew. procesja)
1700 Akatyst do św. Męczenników Wileńskich
1700 Akatyst do św. Jerzego i modlitwa za ofiarodawców
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli i Pokrowa
800 Górna cerkiew • po Liturgii wodoswiatnyj molebien
1000 dolna cerkiew Liturgia i procesja
1700 Akatyst Pokrowu Bohorodicy
1700 Akatyst do św. Męczenników Wileńskich
1700 Akatyst do św. ap. Tomasza
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst do św. Paisjusza
1700 Akatyst do św. Męczenników Wileńskich
1700 Akatyst do św. Jerzego i modlitwa za ofiarodawców
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst do św. Nektariusza
1700 Akatyst do św. Dymitra
1700 Akatyst za zmarłych

