
„Christos rażdajetsia — sławitie;  

Christos s niebies sriaszczitie”. 

„Chrystus się rodzi — wielbijcie;  

Chrystus z niebios — spotykajcie”. 
 

Po pierwszych dniach postu, po pierwszych próbach 

realizacji naszych postanowień, poczynając od święta 

Ofiarowania Najświętszej Marii, właśnie tymi słowy Matka 

Cerkiew nawołuje nas do przygotowań na spotkanie z 

Chrystusem. My, jak przyroda — odrodzeni wiosną przez 

Paschę, latem — utrudzeni albo rozleniwieni, oczekiwaliśmy 

od nieba przychylnej pogody na realizację zamiarów oraz na 

żniwa. Jesienią — zbieraliśmy płody ziemi, przygotowując ją 

do nowego wysiłku, nowych urodzajów. A teraz, gdy Ziemia 

odpoczywa, Niebo prosi nas o wysiłek duchowy. Wysiłek 

ducha, bez uszczerbku dla sił fizycznych a odradzający nasz 

organizm! Latem patrzyliśmy na słońce — oczekując pogody, 

teraz nasi aniołowie proszą: „Spójrz w głąb swego sumienia, 

bo Chrystus — Słońce Prawdy chce zajrzeć do zakątków twej 

duszy, by uczynić ją zdolną do współpracy z Niebem”. 

W Naszej Rodzinie 
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Przecież na Rożdiestwo Christowo będziemy śpiewać: „Tiebie 

kłaniatisia Sołncu Prawdy...” — Nawet mędrcy, poganie nie 

znający Boga, ze swych horoskopów wyczytali narodziny 

króla. Szli za gwiazdą, niosąc dary godne króla. A my? Z 

pustymi rękoma? Z sianem na stole i z potrawami na talerzach, 

będziemy czekać aż Niebo przyjdzie do nas? W Betlejem Maria 

szukała Bogu miejsca w domach. Dzisiaj Bóg i Najświętsza 

Maria szukają miejsca w naszych sercach, rodzinach, 

społecznościach, Ojczyznach. Ten post, to czas na 

przygotowanie Bogu miejsca w naszym życiu na kolejny rok. 

Nie zmarnujmy go, jak źle wybranego urlopu lub źle 

przygotowanego pola pod uprawę. Jeżeli nawet 

zapomnieliśmy jak uprawiać ziemię, bądźmy gospodarzami 

naszych sumień, aby Chrystus stał się gospodarzem naszych 

serc! — CHRISTOS RAŻDAJETSIA!                    o. Grzegorz 
 

W NASZEJ PARAFII 
 

Postępy robót przy budowie domu parafialnego u wielu 

obserwatorów wywołują podziw, zdumienie, zaskoczenie a u 

niektórych... nawet trochę zazdrości. Ważne, że nikt nas nie 

osądza. Dzięki Bogu, że zdążyliśmy przed mrozem zalać stropy 

nad parterem. Prognozy pogody pozwalają mieć nadzieję, że 

proces dojrzewania, tężenia betonu będzie przebiegał bez 

zakłóceń. Najważniejszymi były pierwsze dni. 
 

Bez Waszej ofiarności, radość z realizacji projektu była 

by niemożliwą. To dlatego zacząłem od opisu zamknięcia 

pierwszego etapu budowy — wylania stropów nad parterem. 
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Wasze ofiary dodawały odwagi i ... ochoty do pokonywania 

trudności. Wasze wpłaty na konto parafii, oraz te wpłacane na 

listę, są księgowane w protokołach Rady Parafii i wpisywane 

do kartotek. Z takim samym szacunkiem i skrupulatnością 

zapisywane są ofiary za świece i na tacę. Zbliża się koniec roku 

i po podsumowaniu dochodów i wydatków wyniki 

przedstawimy zarówno do Kancelarii Arcybiskupa, jak i do 

Waszej wiadomości. 

SPASI WAS HOSPODI!!! 
 

Niedługo w szkołach rozpoczną się ferie lub świąteczna 

przerwa w zajęciach. Prosimu Rodziców: pomóżcie swym 

pociechom w przygotowaniach do spowiedzi i Priczastija. Bez 

Waszej zachęty i kochającego wsparcia, nasza prośba do nich 

nie dotrze. Nie mówimy: „dopilnujcie” bo przymus zawsze jest 

niszczący. Bóg jest Miłością i w odpowiedzi na nią oczekuje 

naszej miłości. Pomagając dzieciom przyjść do cerkwi, 

pomożecie i sobie. — Kiedyś Najświętsza Maria i starzec Józef 

szukali miejsca w domach Betlejem. Teraz Bóg szuka miejsca w 

naszych sercach, naszych rodzinach. Chce być tam, gdzie jest 

miłość, zgoda, zrozumienie. Aniołowie też chcą mieć przyczynę i 

możliwość przynieść Bogu w darze radość z naszego domu. 



03.12. SO. 

 
 
 

07.12. ŚR. 
 
08.12. CZ. 
09.12. PT. 
10.12. SO. 
11.12. ND. 
 
14.12. ŚR. 
15.12. CZ. 
16.12. PT. 
17.12. SO. 
 
18.12. ND. 
19.12. PN. 
21.12. ŚR. 
22.12. CZ. 
23.12. PT. 
24.12. SO. 
25.12. ND. 
 
28.12. ŚR. 
 
29.12. CZ. 
30.12. PT. 
31.01. SO. 
01.01. ND.  

• Wprowadzenie do świątyni Przenajśw. Bogurodzicy  
• 800 i 1000 Boskie Liturgie • 1700 Akatyst Wwiedieniju  
• 1800 Wykład „Publikacja i znaczenie „Dobrotolubia” 
jako podręcznika duchowości” (o. Andrzej Kuźma) 
• 1515 Pielgrzymka do Zaleszan (zapisy 509-942-604) 
• Św. Katarzyny • 800 Boska Liturgia  
• 1700 Akatyst do św. Katarzyny 
• 1700 Akatyst przed ikoną Bogurodzicy „Znamienije” 
• 800 Boska Liturgia 
• 800 Boska Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli 
• 800 i 1000 Boskie Liturgie • 1700 Akatyst • 1800 Wykład 
„Prawosławny model rodziny” (o. Marian Romańczuk) 
• 800 Boska Liturgia • 1700 Akatyst do św. ap. Andrzeja 
• 1700 Akatyst do św. Barbary 
• 800 Boska Liturgia 
• Św. wielkomęcz. Barbary • 800 Boska Liturgia 
• 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli 
• 800 i 1000 Boskie Liturgie • 1700 Wsienoszcznaja 
• św. Abpa Mikołaja Cudotwórcy • 800 Boska Liturgia 
• 800 Boska Liturgia • 1700 Akatyst do św. Mikołaja 
• 1700 Akatyst do św. Joakima i Anny 
• 800 Boska Liturgia 
• 800 Boska Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli 
• Św. Spirydona Cudotwórcy, bpa Trimifunty 

• 800 Boska Liturgia 
• 1700 Akatyst do św. Łukasza z Symferopola 
• 1700 Akatyst do św. Bonifacego (mucz. Wonifatija)  
• 800 Boska Liturgia 
• 800 Boska Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli 
• 800 i 1000 Boskie Liturgie • 1700 Akatyst Dziękczynny 

Harmonogram 


