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Pierwszym i najważniejszym mo
im obowiązkiem jest podzięko
wa
nie wszystkim: Radzie Parafii,
Bratczycam, Parafianom, za przy
gotowanie świątyni i uczestnictwo
w uroczystościach jej oświęcenia.
Dziękuję Bogu za to, że pozwolił mi,
być razem z Wami, budować, two
rzyć, wyposażać... i korzystać z da
ru współpracy z Bogiem! Spasi Was
Hospodi!!! o. Grzegorz.
Jeszcze w naszej pamięci świeżą
pieczęć noszą obrazy z nabożeństwa
oświęcenia naszej cerkwi. Każdy wnosił do tej cerkwi cząstkę swego trudu,
chwilę modlitwy. Dlatego w naszej
Gazetce, dla odmiany, proponuję zapoznanie się z fragmentami pracy
magisterskiej Matuszki Ewy Masajło,
niedawno obronionej w CHAT. Pięknym jest rozdział Ikony św. Jerzego
w Rosji.
Przepastną skarbnicą wiedzy na
temat postaci Świętego Jerzego
patrona walki duchowej jest nowogródzka ikona przełomu XIV-XV wieku. To właśnie tam widzimy spieczoną, wysuszona skałę symbolizującą
świat materialny. Goła ziemia, proch,
to wszystko co czasowe, przemijające i skażone. Człowiek nie może doświadczyć pełni życia w oparciu o do-
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bra doczesne bez odniesienia się do
duchowego wymiaru, a tym samym
do Boga.

„Cud Jerzego nad smokiem” Nowogródzka ikona z końca XIV w. znajdująca
się w Państwowym Rosyjskim Muzeum
w Moskwie.

Czarna grota przedstawia zaś królestwo śmierci, otchłań piekielną,
która jest barłogiem dzikiego i odrażającego zwierza. (...) Smok wychodzący z jaskini przedstawia szatana.
Jest to wróg, który poprzez kłamstwo
i zastraszanie próbuje ściągnąć człowieka do swego królestwa śmierci

i rozpaczy. Smok ma „miłą”, jakby niewinną główkę, „udaje” w ten sposób
dobroć i łagodność Boga. Prawdziwe
jego intencje ujawniają ostre czarne
pazury. Czerwone tło ikony oznacza
triumf Chrystusa w walce duchowej,
triumf życia nad śmiercią. Czerwień
jest również znakiem miłości Boga do
człowieka oraz znakiem ofiary męki
krzyżowej – rozlanej krwi jako ceny
tej miłości. Ręka Boga Ojca wyłaniająca się z prawego górnego rogu ikony
błogosławi Świętego Jerzego. To znak,
ze wszystko dokonało się z woli Bożej.
(...) Jerzy pokonuje smoka mocą Ducha Świętego, którą na ikonie symbolizuje piękny biały koń. Kolor biały
jest na ikonach symbolem wymiaru
duchowego. Biały rumak porusza się
z gracją, jak gdyby stąpał w powietrzu.
To on jest prawdziwym rywalem smoka, któremu patrzy oko w oko. Święty
Jerzy dosiadając rumaka dostosowuje
do niego swoje ruchy, tworząc z nim
harmonijną jedność i pozwala mu się
prowadzić. Jeźdźcowi bardzo zależy
na więzi z Bogiem i Jego prowadzeniu. Jedyny ruch jaki wykonuje z niedostrzegalnym wysiłkiem, to trzymanie się lewą ręką, ręką od strony serca,
wodzy, które nadają jego życiu właściwy kierunek i poczucie pewności.
Święty bowiem nie tyle prowadzi konia, ile daje się jemu prowadzić.
Postawę pokory Świętego Jerzego wyraża piękna, bujna czupryna
brązowego koloru, który kojarzy
się z ziemią.(...) Pokora to stawanie
w prawdzie o sobie, własnym życiu,
przeszłości. W tym ujęciu pokora jawi

się jako wyznanie wiary, ogołocenie
siebie z wątpliwych bogactw i mocy
tego świata, by jedyne oparcie, moc
i nadzieję mieć w Bogu.(...) Sferę duchową wyraża rozbudowana klatka
piersiowa, siedziba serca. Jerzy szanuje i używa intelektu jednocześnie
pozwalając, aby był on oświecony
wiarą – biała aureola wokół jego głowy. Tutaj, zatem jest miejsce na ascezę
i pracę nad sobą, którą obrazują przepasane biodra świętego. Człowiek
poprzez umartwienia, wyrzeczenia
i pracę nad sobą pozwala Duchowi
Świętemu przemieniać samego siebie, współpracując z Nim, tak jak On
tego chce i jak go prowadzi.
Bronią Świętego Jerzego jest
zawierzenie Bogu symbolizowane przez niebieską tunikę, zbliżoną
swym kolorem do chmury, z której
wyłania się ręka Boga Ojca. Zawierzenie Bogu wyraża również czerwona
kamizelka ochronna. Czerwień kamizelki jest nieco słabsza od czerwieni
tła ikony, obrazuje miłość człowieka
do Boga, jaką wyznał Święty Piotr:
„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz,
że Cię kocham”. Fruwający złoty
płaszcz jeźdźca podkreśla, iż wzrost
człowieka dokonuje się dzięki łasce
Bożej. Złoto jest symbolem Chwały
Bożej. Jej podstawową prawdą, jest
to, iż książę ciemności nie może być
pokonany tylko ludzkimi siłami. Szatan, nie jest posłuszny słowu człowieka, a ustępuje jedynie przed Słowem
Bożym.
W przeszłości nadmiernie podkreślano, że człowiek może własnymi

siłami walczyć ze swymi namiętnościami, wadami a nawet z samym kusicielem. Walka duchowa jest sztuką
duchową, w której trzeba oddać się
w woli Bożej i pozwolić, żeby to Łaska
Ducha Świętego wydała owoce
www.parafia-swietego-jerzego.pl
w naszym życiu, w postaci zwycięstwa nad własnymi słabościami,
namiętnościami i grzechem. Tylko
bezgraniczne zawierzenie Bogu pozwoli nam zwyciężyć.Zwyciężając

zło, Chrystus rozbudził w nas nadzieję na tryumf dobra. Zwycięstwo św.
Jerzego nad smokiem i Zmartwychwstanie Zbawiciela rozbudza nadzieję na zwycięstwo życia nad śmiercią,
o
dobra nad złem, Nszczęścia
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pieniem, tego co wieczne nad tym,
co przemijające.
Patrz: Matuszka Ewa Masajło: „Ikonografia Świętego Jerzego” – Warszawa 2017

W NASZEJ PARAFII
W Naszej Parafii
⁜ Po każdym święcie wracamy do wykonanie poszycia dachu. A ustacodziennych obowiązków ale w na- wienie wieży na swoim miejscu bęszej sytuacji praca na chwałę Boga dzie kolejnym świętem ludzi kochajest kontynuacja radości. – Bapty- jących Boga!
sterium (Krestilnaja) już zaskakuje
ikonografią, dostojną kolorystyką. ⁜ Przed nami obowiązek i zaszczyt
Radością natomiast jest to, że mimo modlitwy za zmarłych. Tych, którzy
ogromu wykonanych prac, możli- żyli przed nami i tych, którzy odeszli
od nas w czasie budowy. Tych, którzy
wymNabożeństwa
było uczynić majestatycznym
w Naszej Cerkwi
i godnym miejsce udzielania Sakra- uczyli nas wartości pracy i zaszczytu
bycia ofiarodawcami. Za tych, którzy
mentu Chrztu Świętego.
przekazali nam dar wiary i nauczyli
⁜ Dotarła już z Austrii blacha na nas modlitwy. Wspomnijmy ich tam,
pokrycie wieży dzwonnicy. Wyko- gdzie podpowie nam serce. Wsponawca pociesza, że przy odrobinie mnijmy i poprośmy Boga, by zachosprzyjającej aury, możliwym będzie wał ich w Swojej pamięci.
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. mitr
mitrat
itr Grzegorz Misijuk tel. 600 287 654 • 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
• ks. protod. Tomasz Cyrkun tel. 505 25 00 73
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800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist przed ikoną Iwierską Bogurodzicy
1700 Akafist za zmarłych
1700 Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
1700 Wieczernia i Akafist Kazańskiej Ikonie Matki Bożej
Roditielskaja • 800 Liturgia i Panichida • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist Wsiech Skorbiaszczich Radosti
800 Liturgia i molebien do Najświętszej Bogurodzicy
1700 Akafist wlkm Dimitriju Sołunskomu
1700 Akafist prepodobnomu Iowu Poczajewskomu
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist do św. Paisjusza
1700 Akafist do św. męcz Wileńskich i modlitwa za chorych
1700 Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist do św. Paisjusza
1700 Wsienoszcznaja św. Arch. Michała i wszystkich św. Mocy niebios
900 Liturgia św.
1700 Akafist do św. męcz Wileńskich i modlitwa za chorych
1700 Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist do św. Paisjusza
800 Liturgia św. • początek postu przed Bożym Narodzeniem
1700 Akafist do św. męcz Wileńskich i modlitwa za chorych
1700 Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia
1700 Wsienoszcznaja Wwiedienija (Ofiarowania)
900 Liturgia Wwiedienija • 1700 Akafist Wwiedienija wo chram
1700 Akafist św. Aleksandru Niewskomu
800 Liturgia (św. wlkm Jekatieriny) • 1700 Akafist do św. Katarzyny
800 Liturgia oddanija Wwiedienija wo chram Diewy Marii
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist do św. Paisjusza
800 Liturgia • 1700 Akafist Ap. Andreju Pierwozwannomu
1700 Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist do św wlkm Barbary

