
Odłożone w czasie nie przestaje być ponadczasowym. 

Rodzina nie przestaje być fundamentem, mimo że są siły 

chcące jej świętość zastąpić bezwartościową namiastką. 

Zachód lansuje prawo dzieci do wyboru płci! Ale gdy 

mężczyzna postanowi być kobietą, nie zostanie matką! Gdy 

kobieta będzie udawać mężczyznę — nie stanie się ojcem! 

Proponują naturalny sposób na unicestwienie ludności bez 

wojen! Takie pseudonaukowe teorie „naukowców” można 
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zilustrować powiedzeniem: „Jeżeli klowna wpuścisz do 

kościoła, nie stanie się księdzem, ale sprawi że kościół stanie 

się cyrkiem”. 

Niech więc rodzina zawsze będzie świętością, a w tym 

roku zapewne święty starzec Paisjusz podpowiada nam dzień 

do tegorocznego świętowania — niedziela 18 września — 

dzień pamięci św. Zachariasza i Elżbiety — rodziców św. Jana 

Chrzciciela. To oni wymodlili u Boga dar rodzicielstwa. 

To im była poświęcona cerkiew na ul. Kawaleryjskiej 

(obecnie kościół). To tam, w cerkwi przy jednostce wojskowej 

kawalerii (stąd nazwa ulicy!) modliły się matki i żony, aby na 

świecie nie było wojny! Czy my, w naszej cerkwi, potrafimy 

wybłagać pokój światu? — Zacznijmy od spokoju w 

rodzinach!!! — Zgodne rodziny niech przyjdą podziękować za 

dar miłości, z którego chcą i umieją  korzystać. Tam zaś, gdzie 

kusiciel szukając słabości, wymyśla problemy, wykorzystuje 

emocje, aby cieszyć się łzami, tym bardziej potrzebna jest 

modlitwa o pomoc do świętych. Modlitwa o rozwagę, 

roztropność, o dar zrozumienia, o umiejętność słuchania. 

Nam, duchownym jest i będzie potrzebna wasza modlitwa — 

abyśmy budując dom parafialny, umieli podeprzeć naszą 

troską i duchową i własną rodzinę! Nie mogliśmy planować 

wcześniejszej daty — bo wakacje, pierwsza niedziela września 

to oddech po wysłaniu dzieci do szkoły. Następna niedziela 

postna z uwagi na święto Jana Chrzciciela. Zaprośmy więc 

Boga na nasze święto. Nie zapomnijmy o Matce Bożej — aby 

tu i teraz z nami, jak kiedyś w Kanie Galilejskiej poprosiła u 

Boga i Syna pomocy każdej rodzinie. Zaprośmy świętych 

Zachariasza i Elżbietę i nie zapomnijmy przyjść sami! 

o. Grzegorz 
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Wykopy widać z daleka a tego, co w wykopach trudno 

docenić nawet z bliska. Setki metrów ułożonej stali 

zbrojeniowej, pierwsze gruszki betonu i... pierwsze 

rachunki. Mamy nadzieję, że na Święto Rodzin już będą 

zasypane fundamenty (a przynajmniej widoczne) oraz 

czytelny wymiar i zarys tego, co będzie naszym 

wyzwaniem. Dziękujemy Ofiarodawcom i tym którzy 

wpłacają do banku zaznaczając: „na budowę plebanii” i 

tym, którzy w cerkwi dokonują wpłat zaznaczając swój 

udział w zamierzeniu. 
 

Spasi Was Hospodi!!! 

Na budowie 

• Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych (którzy 

ukończyli 7 lat) na Sakrament Pierwszej Spowiedzi i Świętej 

Eucharystii, które sprawowane będą w piątek (przygotowanie 

i pierwsza Spowiedź) i sobotę (Święta Liturgia) 30.09 – 01.10 

w Cerkwi p.w. św. Jerzego Zwycięzcy na Nowym Mieście. Po 

nabożeństwie w sobotę przewidziane jest wspólne śniadanie. 

W naszej parafii... 



04.09. ND. 
 
07.09. ŚR. 
 
08.09. CZ. 
09.09. PT. 
10.09. SO. 
 
11.09. ND. 
 
 
14.09. ŚR. 
15.09. CZ. 
16.09. PT. 
17.09. SO. 
18.09. ND. 

 
 
20.09.WT. 
21.09. ŚR. 
 
 
22.09. CZ. 
 
23.09. PT. 
24.09. SO. 
25.09. ND. 
26.09. PO. 
27.09. WT. 
 
28.09. ŚR. 
29.09. CZ. 
30.09. PT. 
 
01.10. SO. 
02.10. ND. 

• 800 i 1000 Boskie Liturgie • 1700 Akatyst do Matki Bożej  
/oddanije Uspienija/ 
• 800 Boska Liturgia • 1700 Akatyst przed Włodzimierską 
Ikoną Matki Bożej 
• 1700 Akatyst do św. Iowa Poczajewskoho 
• 800 Boska Liturgia 
• Św. Iowa Poczajewskoho • 800 Boska Liturgia 
• 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli 
• Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela (dzień postny) 
• 800 i 1000 Boskie Liturgie i panichidy za ofiary wojen 
• 1700 Akatyst za zmarłych 

• 1700 Akatyst do św. Nektariusza z Eginy 
• 800 Boska Liturgia 
• 800 Boska Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli 
• Pror. Zachariasza i św. Elżbiety — święto Rodzin 

• 800 i 1000 Boskie Liturgie • ok. 1200 PIKNIK RODZIN 
 

• 1700 Wsienoszcznaja 
• Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy 
• 600 Poranna Boska Liturgia • 900 Boska Liturgia 
• 1700 Akatyst Narodzenia Najświętszej Marii 
• Św. męcz. młodz. Gabriela • 800 Boska Liturgia 
• 1700 Akatyst do św. Gabriela 
• 800 Boska Liturgia 
• 800 Boska Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli 
• 800 i 1000 Boskie Liturgie • 1700 Akatyst 
• 1700 Wsienoszcznaja z wyniesieniem św. Krzyża 
• Podwyższenie Życiodajnego Krzyża Pańskiego 
• 600 Poranna Boska Liturgia • 900 Boska Liturgia 
• 800 Boska Liturgia • 1700 Akatyst do św. Krzyża 

• 800 Boska Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli 
• 800 i 1000 Boskie Liturgie 
• 1700 Molebien na rozpoczęcie roku akademickiego 

Harmonogram 


