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Parafia Prawosławna Świętego Wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku

„Pokajanija drzwi otwórz mi Dawco życia...”
Wkroczyliśmy na drogę Wielkie-

go Postu. Ta droga, jak każda ma swój 
kierunek, znaczenie i cel. Kierunek jak 
drogowskaz – to nasze sumienie a na-
pisem na nim jest krzyk duszy, błagają-
cej o trzymanie się właściwej drogi, lub 
dramatyczne wołanie o zaniechanie 
jazdy pod prąd! – Czyż „odważni” nie 
chwalą się przeświadczeniem, że żyją: 
„z duchem czasu”, „z duchem mody”, 
„z duchem środowiska”. A co z duchem 
sumienia, duchem wiary w Boga, du-
chem wierności Ewangelii, duchem 
szacunku do Matki Cerkwi?! 

– Znaczenie, ważność tej drogi, 
to dążenie do tego, co jest wartością 
u Boga. Chęć zmiany sposobu bycia. 
Postępowania tak, aby: złość, gniew, 
egoizm nie stały się piętnem charak-
teru, a chytrość, kłamstwo i wszelkie 
inne niedoskonałości nie stały się me-
todą na życie. – Celem tej drogi jest 
Zmartwychwstanie – uświadomienie 
tego, jaki ogrom miłości Boga wniosło 
ono do naszego życia. – Bóg Syn swe 
ciało oddał na śmierć aby pokazać, że 
śmierć nie jest wszechwładną. Swą 
Krwią omywał kości tych, co pierwszy-
mi zgrzeszyli, aby wszystkich, którzy 
będą przyjmować Jego Ciało i Krew, 
Swemu Ojcu usynowić. – Umarł na 

krzyżu, by zejść aż do piekieł, aby zbu-
rzyć władzę szatana, a dusze sprawie-
dliwych wyzwolić. Zmartwychwstał 
– by im i wszystkim ludziom otworzyć 
niebo – przywrócić prawo do życia 
wiecznego. A gdy spełniwszy wolę 
Ojca, wzniósł się do Nieba – prosił 
Ojca, by Ducha Świętego nam zesłał, 
abyśmy kierując się Jego tchnieniem, 
mogli każdy haust powietrza, każdy 
oddech przetwarzać na życie z  Bo-
giem i w Bogu!

Na początku tej drogi prosimy, 
aby Dobry Bóg otworzył nam drzwi 
pokajanija. – Gdy idziemy do urzę-
du – sprawdzamy godziny pracy, aby 
zastać otwarte drzwi! Do Boga idzie-
my nie jak petenci do ważnych ludzi, 
ale jak dzieci do Ojca! Spróbujmy więc 
wyobrazić co czeka nas gdy przekro-
czymy próg pokajanija! Na pewno nie 
są to drzwi kina czy teatru. Nie czyjeś, 
obce życie Bóg chce nam ukazać. On 
chce, abyśmy oczami duszy spojrze-
li na nasze własne życie i zdali sobie 
sprawę, co myślą aniołowie i święci 
patrząc na tajniki naszej duszy! – Za-
cznijmy od uczciwego krytycyzmu po 
to, by odczuć potrzebę zmiany sposo-
bu myślenia, poprawy zachowań, wy-
zbycia się złych nawyków a w konse-
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kwencji – pragnienie przyjąć od Boga 
wybaczenie.

Jeżeli przykład teatru lub kina ko-
goś uraził – porównajcie to z wejściem 
do muzeum – tam ekspozycje cennych 
rzeźb, obrazów. Ale są tam też ekspo-
naty różnych trendów sztuki współcze-
snej. Niektóre są tak nierealne, nienatu-
ralne, ale koneserom podobno piękne 
swą brzydotą. A jaką rzeźbę, jaki obraz 
naszego życia zostawimy po sobie? 
Niekoniecznie dla muzeum czy historii 
– to megalomania. Po prostu – naszym 

dzieciom, wnukom, sąsiadom. Pamię-
tajmy, że oprócz naszych bliskich jest 
jeszcze Ktoś, komu bardzo zależy na 
pięknie naszego życia. – To Bóg, Który 
pragnie być dumnym ze swoich dzieci. 
To Zbawiciel, Który nie chce słyszeć jak 
ci, którzy popełniają zło, usprawiedli-
wiając siebie, krzyczą: „zobacz co robią 
Twoi chrześcijanie.” Boże pozwól nam, 
żyjąc na ziemi nie popełniać złych rze-
czy. Pozwól chcieć i umieć czynić do-
bro i stawać się godnymi nieba.

o. Grzegorz

 W związku z minionymi już roczni-
cowymi uroczystościami 55-lecia mej 
kapłańskiej posługi, dziękując Bogu 
za przybycie i modlitwę Hierarchów 
naszej Cerkwi, teraz chcę najserdecz-
niej jak potrafię złożyć podziękowania 
braciom w kapłaństwie, Radzie Parafii, 
Bratczycom i wszystkim, którzy wspo-
mogli i wspomagają mnie i Matuszkę 
modlitwą, dobrym słowem i życzli-
wością. To dzięki Waszemu zaufaniu, 
akceptacji zamiarów i ofiarom na re-
alizację tych zamiarów, możliwą była 
budowa Domu Bożego. Przez lata bu-
dowy, dziękowałem Bogu za WAS! Za 
to, że Bóg Was postawił na mej drodze 
tych, którzy Go kochają, chcą być wier-
ni Jemu i Matce Cerkwi, przebywając 
pod omoforionem Najświętszej Marii 
Bogurodzicy. Nie wiem ile czasu Bóg 
mi zostawił by cieszyć się widokiem 
cerkwi i Was, ale wszystkie te chwile 
pragnę wypełniać modlitwą za Was. 
SPASI WAS HOSPODI !!!        o. Grzegorz

 O. Roman Płoński informuje, że 
wzorem poprzednich lat, w piąt-
ki wielkopostne po Krestnoj Pieśni, 
Siostry Bractwa Świętych Męczenni-
ków Wileńskich przy parafii świętego 
wielkiego męczennika Jerzego Zwy-
cięzcy zapraszają serdecznie sym-
patyków na spotkania poświęcone 
duchowości prawosławnej, historii 
Cerkwi, prawosławia oraz prawo-
sławnej liturgice związanej z okre-
sem Wielkiego Postu oraz Strastnoj 
Siedmicy.

 Już od pierwszych dni Wielkie-
go Postu, w które można sprawować 
Liturgie, będą stworzone możliwości 
przystąpienia do Sakramentu Spowie-
dzi. Prosimy nie odkładać uczestnictwa 
w nim na czas późniejszy. Tym bardziej, 
że i w tym roku chcemy, by tradycja 
Paschalnego Priczastija wszystkich 
obecnych w cerkwi była kontynuowa-
ną. – Ta tradycja mobilizuje każdego, 



by przez cały Wielki Post nie udawać 
postu, a zdobyć się na wyciszenie, życz-
liwość i opanowanie wobec nieżyczli-
wych słów lub zdarzeń. Ograniczenie 
jakości pokarmów, zastąpienie ich po-
stnymi potrawami, pomaga oczyszczać 
z toksyn organizm. Potwierdzają to le-
karze. Natomiast kontrola nad sobą, 
chęć dotrzymania danego słowa, po-
maga w oczyszczaniu sumienia i uczuć. 
– O tym mówią święci. 

 Prosimy Rodziców o pomoc 
i stworzenie godziwych warunków 

swoim pociechom do uczestnictwa 
w rekolekcjach i przystąpieniu do świę-
tych Spowiedzi i Eucharystii. Jesteśmy 
w dobrej sytuacji – różnica jednego ty-
godnia w obchodach Wielkanocy spra-
wia, że rekolekcje wyznaczone przez 
szkoły, będą jedną z możliwości. Drugą 
będą ferie, a kolejnymi – każda sobota 
Wielkiego Postu! Dobrze gdy do Pricza-
stija idzie cała Rodzina – jako domowa 
Cerkiew. Unikajmy przymusu! Twórz-
my warunki, by dzień Eucharystii był 
świętem – małą Paschą dla wszystkich 
uczestników.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI   (23.02. – 21.04. 2019)

23.02.SO • 800  Liturgia i panichida  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
24.02.ND • 800  i  1000 Liturgia  •  1700 Akatyst  Iwierskiej Ikonie
27.02.ŚR • 1700  Akatyst do Świętych Męcz. Wileńskich – modlitwa za chorych
28.02.CZ • 1700  Akatyst do św. Jerzego Zwycięzcy
01.03.PT • 1700  Zaupokojnaja Utrennia 
02.03.SO • 800  Liturgia i panichida  •  1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
03.03.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700 Akatyst do św. Paisjusza Hagioryty
06.03.ŚR • 1700  Akatyst do św Nektariusza
07.03.CZ • 1700  Akatyst do św. staricy Matrony
08.03.PT • 1700  Wieczernia św. proroka Jana Chrzciciela
09.03.SO • 800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
10.03.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  po Liturgii czyn wybaczenia  •  Wieczernia
  odwołana – duchowni w Soborze na czynie proszczenija
11.03.PN • 700  Czasy, Izobr. i Wieczernia  •  1700  Powieczerije i Kanon św. Andrzeja
12.03.WT • 700  Czasy, Izobr. i Wieczernia  •  1700  Powieczerije i Kanon św. Andrzeja
13.03.ŚR • 700  Czasy, Izobr. i Lit. Preżdieosw.  •  17 00  Powiecz. i Kanon św. Andrzeja
14.03.CZ • 700  Czasy, Izobr. i Wieczernia  •  17 00  Powieczerije i Kanon św. Andrzeja
15.03.PT • 700  Czasy, Izobr. i Liturgia Preżdieosw. i oswiaszczenije koliwa
 • 1700  Krestnaja Pieśń
16.03.SO • 700  spowiedź  •  800  Liturgia i panichida  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
17.03.ND • 700  spowiedź  •  730  i  1000  Liturgia i molebien
 • 1700  Wieczernia i Pasija
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Parafia Prawosławna św. wlkm Jerzego na Nowym Mieście
15-338 Białystok, ul.Pułaskiego 36

Kancelaria:
15-338 Białystok, ul. Krucza 5/2 • czynna codziennie w godz.: 1600 - 1800 • tel. 85 744 95 00
• kontakt 24h: tel. 85 746 50 20 • e-mail: kancelaria@parafia-swietego-jerzego.pl
• konto: 94 1020 1332 0000 1302 0026 2196

Duchowieństwo:
• proboszcz ks. mitrat Grzegorz Misijuk • ks. mitrat Walerian Antosiuk tel. 502 725 342
•  ks. prot. Władysław Masajło tel. 783 344 309 • ks. dr  Roman Płońs ki tel. 794 57 21 22 

www.parafia-swietego-jerzego.pl    N  140; 01.01 – 21.02.2012

Nabożeństwa w Naszej Cerkwi 

 tel. 600 287 654

• ks. protod. Tomasz Cyrkun tel. 505 25 00 73 

mitrmitritr

20.03.ŚR • 700  Czasy, Izobr. i Liturgia Preżdieosw.  •  1700 Akatyst Bogurodzicy
21.03.CZ • 1700  Akatyst Strastiem Christowym
22.03.PT • 700  Czasy, Izobr. i Liturgia Preżdieosw.  •  1700 Krestnaja Pieśń
23.03.SO • 700  spowiedź  •  800  Liturgia i panichida  •  1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
24.03.ND • 700  spowiedź  •  730  i  1000 Liturgia  •  1700  Wieczernia i Pasija
27.03.ŚR • 700  Czasy, Izobr. i Liturgia Preżdieosw.  •  1700  Akatyst do św Nektariusza
28.03.CZ • 1700  Akatyst Strastiem Christowym
29.03.PT • 700  Czasy, Izobr. i Liturgia Preżdieosw.  •  1700 Krestnaja Pieśń
30.03.SO • 700  spowiedź  •  8 00 Liturgia
 •	 1700  Wsienoszcznaja i Wyniesienie Krzyża
31.03.ND • 700  spowiedź  •  730  i  1000  Liturgia
 • 1700  Wieczernia i Akafist św. Krzyża
03.04.ŚR • 700  Czasy, Izobr. i Liturgia Preżdieosw.  •  1700 Akafist do św. Paisjusza
04.04.CZ • 1700  Akafist Strastiem Christowym
05.04.PT • 700  Czasy, Izobr. i Liturgia Preżdieosw.  •  1700  Krestnaja Pieśń
06.04.SO • 700  Czasy i spowiedź  •  800  Liturgia
 • 1700  Wsienoszcznaja  Błahowieszczenija
07.04.ND • 700  spowiedź  •  730  i  1000  Liturgia  •  1700  Wieczernia i Pasija
10.04.ŚR • 700  Czasy, Izob. i Liturgia Preżdieosw.  •  1700  Kanon św. Andrzeja
11.04.CZ • 700  Czasy, Izob. i Liturgia Preżdieosw.
 • 17 00  Akatyst. Strastiem Christowym
12.04.PT • 700  Czasy, Izob. Liturgia Preż.
 • 1600  Utrennia Akafist Pochwały Bohorodicy  •  1700 Krestnaja Pieśń
13.04.SO • 700  Czasy  •  800  Liturgia Pochwały  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
14.04.ND • 7 00  spowiedź  •  730  i  1000  Liturgia  •  1700  Wieczernia i Pasija
17.04.ŚR • 700  Czasy, Izob. i Liturgia Preżdieosw.  •  1700 Akafist do św. Gieorgija
18.04.CZ • 1700  Akatyst Strastiem Christowym
19.04.PT • 700  Czasy, Izobr. i Liturgia Preżdieosw.  •  1700  Utrennia św. Łazarza
20.04.SO • 700  spowiedź  •  800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli Palmowej
21.04.ND • 630  spowiedź  •  700 (G)  •  830 (D)  •  1000 (G) Liturgie i poświęcenie palm


