
Przesyłamy pozdrowienia młodzie-
ży na wakacjach, życzenia miłego od-
poczynku rodzicom i całym rodzinom, 
radości z wysłuchanej modlitwy na każ-
dym miejscu na ziemi wszystkim, którzy 
nie planowali „przerwy wakacyjnej” od 
modlitwy! Niech modlitwa i Boże bło-
gosławieństwo umocni Wasze więzy ro-
dzinne i obdarzy radością bycia ze sobą. 
Zapewne w czas wakacji chcecie odpo-
cząć od moich nieskładnych słów, propo-
nuję więc Waszej uwadze i … rozwadze 
słowa młodego Batiuszki, którymi opisał 
niedawne zdarzenie, w jakim dane mu 
było uczestniczyć podczas pielgrzymki 
do Ziemi Świętej. – Czytajcie uważnie – 

Miłość silniejsza niż śmierć
„Opowiem Wam co mi dzisiaj zgo-

towały Niebiosa. Poproszono mnie, 
bym udzielił sakramentu małżeństwa 
w trybie pilnym, bo panna młoda jest 
umierająca. – Wnuczka cadyka, polska 
Żydówka i on, rosyjski Żyd, syn wysoko 
postawionego wojskowego. 20 lat temu 
poznali się w Tel Awiwie. Ona opieko-
wała się bezdomnymi i ubogimi. On po 
pewnym czasie się nawrócił i przyjął 
prawosławie. Jego wybranka po latach 
zachorowała na nowotwór. Gdy była w 
stanie krytycznym i lekarze nie dawali jej 
żadnych szans, jej wybranek pojechał do 
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Jerozolimy się pomodlić. Zanoszący się 
łzami mężczyzna wzbudził zaintereso-
wanie tamtejszych sióstr, które wypytały 
go w czym problem. Niestety, cerkiewne 
pole manewru w wypadku osób nie-
ochrzczonych jest mocno ograniczone. 
Pomodlił się, postawił świeczki i wró-
cił do szpitala. Gdy zaszedł na oddział 
i  trafił na salę swojej partnerki zastał ją 
w świetnej formie (zdążył oberwać za 
to, że gdzieś się włóczy i żeby szybciej 
jej wykombinował fajki, bo jej chce się 
zapalić). W czasie gdy partner był w cer-
kwi, kobietę odwiedził w szpitalu prawo-
sławny duchowny. Ubrany w białe szaty, 
z siwą brodą, mówił do niej po arabsku 
o Chrystusie, a ona pomimo, że nie zna 
tego języka wszystko zrozumiała. Pomy-
ślała, że to znak od Boga i męczyła part-
nera, że musi przyjąć chrzest. Naturalnie, 
wszyscy myśleli, że ma zwidy, przeżyła 
szok i nie jest świadoma tego co myśli 
i mówi. Ona jednak usilnie upierała się 
przy tym, że chce być ochrzczona naj-
szybciej jak to możliwe. Przyszedł dzień 
chrztu, wchodząc do cerkwi, i widząc 
ikonę św. Mikołaja powiedziała: „Tego 
duchownego widziałam wtedy w szpita-
lu, to on! Mówił mi, że mam się modlić  
i żebym się nie przejmowała językiem, 
bo Bóg rozumie w każdym”.



W NASZEJ PARAFII

Minął rok i postanowili, że koniecz-
nie muszą się pobrać przed jej odejściem 
do wieczności. Niestety natykali się na 
ciągłe kłopoty. Stan zdrowia kobiety zna-
cząco się pogorszył i już tracili nadzieję, 
że się kiedykolwiek pobiorą. Nasza prze-
wodniczka zabierała się jak do jeża, by 
zapytać mnie, czy udzieliłbym im ślubu, 
bo myślała, że pewnie jestem zmęczony i 
że wolę odpocząć. Nic bardziej mylnego. 
Akcja-organizacja. – Po drodze utknęli-
śmy w Autonomii Palestyńskiej z powo-
du dużego wypadku samochodowego i 
wzmożonej kontroli izraelskiego wojska. 
Panie uplotły wianki (korony) z gałązek 
oliwnych rosnących przy dębie Mamre 
w Hebronie – mieście Abrahama, Izaaka 
i Jakuba. Siostry z monasteru przygo-
towały wszystkie pozostałe potrzebne 
artefakty. Znajomi Arabowie podrzucili 
mnie do Jerozolimy, a stamtąd pan mło-
dy zawiózł mnie do swojego mieszkania, 

 Na półmetku są prace przysposa-
biania kapliczki jako miejsca na oświęce-
nie wody. Po wstawieniu pojemnika na 
wodę i wykonaniu kranów do pobierania 
oświęconej wody, przyjdzie czas na wy-
konanie tynków. Po tym nastąpi wsta-
wianie szyb w drzwiach. Pan Jarosław 
obiecał jeszcze zadbać o zwieńczenie 
prac przy ozdabianiu wnętrza kapliczki. 
Ważne aby zostawić potomnym pamięć 
o fakcie, że w tym miejscu stał Prestoł, na 
którym przez dziesięć lat sprawowane 
były święte Liturgie.

 Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub 
wyraził zgodę na tworzenie tradycji ob-

gdzie udzieliłem im sakramentu mał-
żeństwa. – Wszystko się może zdarzyć,  
a „nadzieja nie polega na tym, że wierzy 
się, że wszystko będzie dobrze, ale na 
tym, że wierzy się że wszystko ma sens, 
nawet kiedy wszystko nie jest dobrze” jak 
to kiedyś powiedział Havel.…” 

– Ciąg dalszy dopisało życie. – To 
było w tym roku. Po śmierci, ciało zmar-
łej przywieziono do Polski (tęsknota za 
rodzinnymi stronami). Pochowano na 
prawosławnym cmentarzu w Warszawie 
na Woli. Dzięki temu historia o miłości sil-
niejszej niż śmierć stała się znaną i w Pol-
sce. Urodzili się tam, gdzie byli odrzucani 
– znaleźli się w Ziemi Obiecanej przod-
kom i odnaleźli ślady Chrystusa. Miłość 
do siebie ubogacili miłością Boga, który 
ich jako Swe dzieci błogosławił. Jemu 
i sobie pozostali wierni dalej niż śmierć.

– Uczmy się kochać, aby stać godny-
mi miłości Boga!!!

chodów dnia św. Paisjusza w Niedzielę 
po święcie Apostołów Piotra i Pawła. Na-
tomiast gdy święto Apostołów przypad-
nie w niedzielę – to pamięć św. starca 
Paisjusza będzie obchodzona w również 
w tą Niedzielę. – Wierzymy, że święty 
Starzec błogosławi ten zamiar. - Chodzi 
o stworzenie warunków do wspólnego 
świętowania – bycia razem i tworze-
nia trwałych więzi Duchowej Rodziny. 
Wszyscy znaleźliśmy się tu, na Nowym 
Mieście, wyrwani z tradycji: rodziny, ro-
dzimej parafii, sąsiadów, środowiska, 
narodu. Wszyscy z jednego korzenia a 
wszyscy inni, jakby obcy. – Jeżeli zanie-
dbamy swe korzenie, staniemy wyznaw-



cami ideologii nijakości: „wsio ryba”.  Nie 
możemy zapomnieć, że jesteśmy Bożą 
Rodziną. Poznawajmy się na nowo! Od-
nawiajmy sąsiedzkie relacje! Każdy w 
każdym szukajmy oparcia!

 W Niedzielę, 14.07. – po rannej Li-
turgii odbędzie się poświęcenie wody, 
aby wychodzący z rannej Liturgii też 
mogli zanieść ją do swych domów. Po 
drugiej Liturgii odbędzie się procesja. 
Bezpośrednio po procesji oczekiwanie 
na tych, co byli na pierwszej Liturgii, 
gdyż na placu przed cerkwią rozpocznie 
się spotkanie Rodzin. – W namiotach: 
grochówka i bigos, a może grill i kiełba-
ski? Na pewno: woda, napoje, słodycze 
i niespodzianki dzieciom. Może Panie 
skrzykną się i przyniosą próbki domo-
wych ciast? Prosimy o dobre pomysły – 

informacje na telefony batiuszek i diako-
na zapisane w Gazetce.

 Poczynając od 1-go września Li-
turgie w naszej cerkwi będą sprawo-
wane codziennie. Godziny nabożeństw 
niedzielnych pozostają bez zmian: 800 i 
1000. W Dwunadiesiatyje oraz wielkie 
Święta – godz. 900. W dni powszednie  
godz. – 800 lub 700. – A może jeszcze 
wcześniejsza? Prosimy o Wasze zdanie – 
która godzina będzie Wam dogodniejsza? 
To poważna decyzja. My duchowni posta-
ramy się dostosować. Ważne aby Parafia-
nie mogli uczestniczyć w modlitwie.

 Resztę dopowie życie – daj Boże, 
aby były to dobre wiadomości. Jeżeli bę-
dzie ich dużo – może zajdzie potrzeba 
specjalnego wydania Gazetki! 

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI   (07.07. – 01.09. 2019)

07.07.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700 Akatyst do św. Jana Chrzciciela
10.07.ŚR • 1700   Akatyst do Męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych 
11.07.CZ • 1700  Wsienoszcznaja
12.07.PT • Święto Apostołów Piotra i Pawła  •  900  Liturgia  
13.07.SO • 800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli i św. Paisjusza
14.07.ND • Uroczystości ku czci św. Paisjusza  •  800  Liturgia i poświęcenie wody
 • 1000  Liturgia, procesja i świąteczna agapa
 • 1700  Akatyst do św. Paisjusza
17.07.ŚR • 1700   Akatyst do Męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych 
18.07.CZ • 1700  Akatyst do św. Sergiusza z Radoneża
20.07.SO • 800 Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
21.07.ND • 800  i  1000 Liturgia  •  1700  Akatyst ku czci św. Paisjusza
24.07.ŚR • 1700  Akatyst do św. Męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych 
25.07.CZ • 1700  Akat. do św. wlkm. Jerzego i modlitwa za ofiarodawców
  i budowniczych
27.07.SO • 800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
28.07.ND • 800  i  1000 Liturgia  •  1700  Akatyst ku czci św. Serafima z Sarowa



o

W Naszej Parafii

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 
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 tel. 600 287 654

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

mitrmitritr

31.07.ŚR • 1700  Akatyst do św. Męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych 
01.08.CZ • 1700  Wsienoszcznaja św. proroka Eliasza
02.08.PT • święto proroka Eliasza  •  900  Liturgia 
03.08.SO • 800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
04.08.ND • 800  i  1000 Liturgia  •  1700  Akatyst  do św. Marii Magdaleny
07.08.ŚR • 900  Liturgia  •  1700  Akatyst do św. Joakima i Anny 
08.08.CZ • 1700  Akatyst do św. Panteleimona 
09.08.PT • 800  Liturgia  •  święto św. wlkm Panteleimona i św. Hermana z Alaski
10.08.SO • 800  Liturgia  •  1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
11.08.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Akatyst do św. Paisjusza
14.08.ŚR • 800  Liturgia  •  początek postu przed Zaśnięciem Najśw. Bogurodzicy
 • 1700  Akatyst 
15.08.CZ • 1700  Akatyst do Najśw. Bogurodzicy
17.08.SO • 800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
18.08.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Przemienienia Pańskiego
19.08.PN • 900  Liturgia  •  1700  Akatyst Święta Przemienia Pańskiego
21.08.ŚR • 1700  Akatyst do św. Męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych 
22.08.CZ • 1700  Akatyst do Najśw. Bogurodzicy
24.08 SO • 800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
25.08.ND • 800  i  1000 Liturgia  •  1700 Akatyst do św. Nektariusza
26.08.PN • 800  Liturgia 
27.08.WT • 800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja
28.08.ŚR • Święto Uśpienija Najśw. Bogurodzicy  •  900 Liturgia
 • 1700   Akatyst Uśpieniju 
29.08.CZ • 800  Liturgia  •  1700  Akatyst ku czi Bogurodzicy
30.08.PT • 800  Liturgia
31.08 SO • 800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
01.09.ND • 800  i  1000  Liturgia
 • 1700  Molebien na rozpoczęciem Roku Szkolnego 


