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„XPИCTOC BOCKPECE! CHRISTOS WOSKRESIE!
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!!”

Tymi słowy już dzisiaj pozdrawiam Was Bracia i Siostry. Pragnę, by to zawołanie, które za tydzień stanie się słowami powitania na czas do Wniebowstąpienia, teraz pomagało nam wytrwać w naszej pielgrzymce do Boga.
Znaki otuchy daje nam sam Bóg. – Spójrzcie na kopułę i krzyż stojące na
dzwonnicy. – Tyle było przeciwności, czasami drobiazgów, ale jakże dokuczliwych! Natomiast do ich pokonania Bóg wybierał i stawiał ludzi dobrej woli
– ofiarodawców, konstruktorów, wykonawców. Wreszcie przyszedł dzień
ukoronowania – poprzedni był słoneczniejszy, ale to ten: zimny, wietrzny i pochmurny bardziej rozgrzał serca! Bo w nim bardziej niż w słońcu
była widoczna nasza wiara i Boża pomoc! Wielki Tydzień to nasz czas na
przezwyciężanie trudności i swoich słabostek; przeciwności zewnętrznych
i własnych przyzwyczajeń. To czas na wybór swej drogi i miejsca wśród
ludzi idących razem: w parafii, środowisku, pracy, regionie, kraju. – Pozornie wszystko jest oczywiste – jednak ludzie są coraz dalej od siebie! To jak
kiedyś na Golgocie – To nie gwoździe zabiły Jezusa ale ci, co nimi do krzyża Go przybijali! – A Jezus – Bóg uczył ludzi miłości nie tylko słowami.
On z miłości do ludzi poszedł na ten krzyż. Cierpiał i modlił się za tych, co
Go krzyżowali. Wybaczał tym, którzy się Go wyrzekli. Piotra pytał: „Czy
mnie kochasz”? Łukasza i Kleofasa uciekających z Jerozolimy, wątpiących
w zmartwychwstanie, łaskawie upominał, wyjaśniał i chleb podał – dopiero
„w łamaniu chleba Go poznali”! Tak czynił, bo kochał, tak czynił gdyż On
Jest Milością! Od nas oczekuje wzajemności – wykorzystajmy Wielki
Tydzień na powroty do zgody, na podanie ręki, na szczere: „Przepraszam”. Prawosławnym nie wystarczy się
nazywać. Prawosławnym trzeba być! Chrześcijaninem
może nazywać się ten, kto umie kochać nawet wroga.
Chrześcijaninem nie może nazywać się ten, kto nie-

nawidzi brata, siostry, rodziców. Zaprzeczeniem chrześcijanina jest ten, kto
krzywdzi drugiego człowieka z powodu jego inności. Uczmy się wybaczać,
starajmy się być wiarygodni. Robiliśmy w swych serca jasełka dla Dzieciątka Jezus, teraz pora otworzyć serce Zmartwychwstałemu Zbawicielowi
– To Ten sam Bóg! Ale teraz już nie jako bezbronne Dzieciątko, a Bóg, Który zwyciężył śmierć, przychodzi ożywić wszystko co dobre w nas samych!
Jeszcze raz spójrzmy na niebo – słońce grzeje i świeci o tej porze zawsze
tak samo. To fronty, zawirowania mas powietrza na Ziemi nie pozwalają
promieniom dotrzeć do celu, ożywić przyrodę. Pozwólmy Bogu dotrzeć do
naszych serc, zajrzeć do naszych sumień, wejść do naszych domów, przytulić
do serca nasze pogodzone, uśmiechnięte nie na pokaz rodziny. Niech każdej
rodzinie dołoży szczęścia, każdemu z osobna – zdrowia i odwagi bycia z Bogiem i życia po Bożemu! Niech nasze „Christos Woskresie” zabrzmi zgodnie,
donośnie i prawdziwie. Tego sobie i każdemu z Was życzy: o. Grzegorz.

Woistinu woskresie Christos!

W NASZEJ PARAFII
✴ Dzięki pomocy Bożej i modlitwie
świętych Patronów naszej Parafii kopuła i krzyż są już na wieży dzwonnicy,
na swoim miejscu. Mistrzowie robót na
wysokości, instalujący mocowania podstawy dzwonnicy i stawiający krzyż na
swoje miejsce, opowiadali... o widokach
z okien pod kopułą. - Cerkiew usytuowana w najwyższym punkcie miasta Białegostoku, w niezamierzony ale wyraźny
sposób dokumentuje swą rolę ...dominanty krajobrazu miasta!
✴ Kontynuowane są prace pokrycia
dachu dzwonnicy (pod nową wieżą). Zakładane są rynny i rury odpływowe. Zabezpieczą one ściany dzwonnicy przed
zamakaniem i zabrudzeniami. Tych prac
nie można było wykonać przed ustawieniem wieży. Brak było projektu dachu,
wymiarów arkuszy blachy jak również
wymiarów powierzchni ścian do pokrycia(tych niezamalowanych trójkątów).

✴ Przy „okazji” wykonywania detali dachu wykonano konstrukcję dwóch anałoi
i pokryto je uszlachetnioną blachą, pozostałą po kryciu kopuł. Gdy przywiezione zostaną jeszcze emaliowane krzyże
(zamówione w Łucku) – będą tworzyły
całość z zakupionymi wcześniej. Również
nowe łampady na ikonostasach i anałojach wkomponowały się w atmosferę
świątyni. Wydaje się, ze były tam zawsze.
✴ Na jednym z anałoi jest świętość,
która też powinna pozostać w poszanowaniu na zawsze. Leży na nim ikona
Swiatitiela Spirydona obłożona cegłami.
Tą Ikonę, oświęconą na Korfu, na relikwiach świętego, podarowano do naszej
cerkwi. Święty zbieg okoliczności sprawił, że podarowano nam również cegły
z Prestoła z tej samej cerkwi na w. Korfu.
Tam po wiekach wykonano nowy Prestoł, a cegły miały być zutylizowane. Nie
zgodził się na to sponsor Prestoła i posta-

nowił przekazać je do Białorusi. (Tak, to
ten sam darczyńca, który ofiarował ikonę
św. Paisjusza do naszej cerkwi!). Cegły
przewieziono do Salonik, a tam troskliwe serce wyprosiło kilka kartonów dla
Polski. - Jeden trafił do nas! W ten sposób
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cegły
z Prestoła, na którym przez wieki
sprawowano Eucharystię milionom pielgrzymów do św. Spirydona i ikona oświęcona w tej cerkwi, powierzono nam do
opieki i modlitwy!!!

Parafii. Może uda się zakończyć dach?
Może tynkarze zdążą wykonać tynki na
dzwonnicy? Może zdążymy oprzątnąć
rusztowania? Wspomóżcie modlitwą
i dobrym sercem. Wykonawcy czekają na
sprzyjającą aurę, a Dobry Bóg chce usłyNo 140; 01.01
– 21.02.2012
szeć nasze westchnienie,
potwierdzające
potrzebę i oczekiwanie na jej spełnienie!

✴ Na Prazdnik św. Gieorgija, który
w tym roku wypada w niedzielę, przybędzie nasz Arcypasterz J.E. Arcybiskup
Jakub. To dlatego ranną Liturgię rozpoczniemy o godz. 700 - aby ci, którzy
nie mogą być na głównej Liturgii, mogli przyjść do cerkwi i przynieść do św.
Priczastija swe dzieci. Liturgia będzie
sprawowana w górnej cerkwi w bocznym prediele ku czci św. męcz. Anatolija.
Oświęcenie wody na placu przy cerkwi
rozpocznie się godz. 830.

✴ Wykonane prace i czekające na wykonanie zachęcają nas do modlitwy o to,
by błogosławione prze Boga wiekami
Wludziom.
NaszejTym
Parafii
służyły
bardziej obligują
nas do czynnego uczestnictwa w nabożeństwach. Tak jak każda ikona w świątyni, tak każdy święty dzień obliguje nas
do odczytania przesłania, które on niesie.
- W tym roku Wielka Sobota i Zwiastowanie zachęcają nas do tego, byśmy mówiąc
modlitwy do Bogurodzicy nie zapomnie✴ Przygotowanie do powitania Arcyli przeprosić Ją za ból, który sprawiamy
pasterza rozpocznie się o godz. 930. ProChrystusowi popełniając nierozważne
simy nasze dzieci z „zerówki” i młodzież
uczynki.
Prosić by Jej modlitwa
pomogła Cerkwi
Nabożeństwa
w Naszej
z klas I-III Szkół Podstawowych o czynny
nam podejść, ustami dotknąć do Płaszudział w powitaniu naszego Arcybiskupa
czanicy a sercem usłyszeć: „Dziecko! Gdy
oraz procesji na koniec Liturgii. Prosimy
widzę ciebie – cieszę się, że nie na darmo
Rodziców o pomoc w przygotowaniu.
cierpiałem, bo chciałem twego szczęścia
Zapewniamy, że udział dzieci w uroczyoraz cieszyć się z twej radości i wiary!
stości nie obciąży domowych budżetów!
✴ W tym roku mamy nieco więcej cza- Ważne są ich czyste, pełne Bożej miłości
su na przygotowanie do święta Patrona serduszka.
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

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI

(01.04. – 17.05. 2018)

01.04. NIEDZIELA PALMOWA • 730 i 1000 Liturgia • 1700 Jutrznia W. PN
02.04.W.PN • 700 Czasy i Izobraz. • 800 Liturgia Preżdieosw. • 1700 Jutrznia W. WT
03.04.W.WT • 700 Czasy i Izobraz. • 800 Liturgia Preżdieosw. • 1700 Jutrznia W. ŚR
04.04.W.ŚR • 700 Czasy i Izobraz. • 800 Liturgia Preżdieosw. • 1700 Jutrznia W. CZ
05.04.W.CZ • 700 Czasy i Izobraz. • 800 Liturgia św. Bazylego • 1700 Jutrznia
		
z czytaniem 12 Ewangelii pasyjnych (o cierpieniach Zbawiciela)
06.04.W.PT • 700 Wielikije Czasy • Przygotowanie cerkwi do wynosu Płaszczanicy
• 1500 Wieczernia i wynos Płaszczanicy • Jutrznia połączona
		
z nabożeństwem Zwiastowania • po Sławosłowii procesja z Płaszczanicą
07.04.W.SO i ZWIASTOWANIE • 700 Liturgia św. Bazylego Wielkiego • po Liturgii
		
ok. 930 do 1800 święcenie pokarmów (górna cerkiew)
• 2300 Połunoszcznica i przygotowanie do Paschalnej Procesji
08.04. PASCHA • 0000 Paschalna Procesja, Jutrznia • ok. 120 Liturgia Paschalna
• 1400 Wieczernia, procesja, dzielenie się pisankami z obecnymi w świątyni
09.04. Paschalny Poniedziałek • 800 Jutrznia • 900 Liturgia • 1700 Wieczernia
10.04. Paschalny Wtorek • 800 Jutrznia • 900 Liturgia • 1700 Wieczernia
14.04. Paschalna Sobota • 800 Jutrznia • 900 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
15.04.ND • 800 i 1000 Liturgia i rozdanie Artosa • 1700 Akatyst Zmartwychwstania
18.04.ŚR
• 1700 Akatyst Ikony Matki Bożej „Nieuwiadajemyj Cwiet”.
19.04.CZ
• 1700 Akat. do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców i budowniczych
21.04.SO
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
22.04.ND • 800 i 1000 Liturgie i modlitwa za nasze Bratczycy i wszystkie Niewiasty
		
współczesne Mironosicy i nasze rodziny • 1700 Akafist Zmartwychwstania
25.04.ŚR
• 1700 Akatyst do św. Męcz. Wileńskich
26.04.CZ
• 1700 Wsienoszcznaja święta Męcz. Wileńskich: Antonija, Ioana i Jewstafija
27.04.PT
• 800 Wodoswiatnyj molebien i Akafist • 900 Liturgia święta
28.04.SO
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
29.05.ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist Zmartwychwstania
02.05.ŚR
• 800 Lit. święta Prepołowienija Paschy • 1700 Akatyst do św. męcz. Gabriela
03.05.CZ
• 800 Liturgia i modlitwa za nasze dzieci i młodzież przed ikoną z relikwiami
05.05.SO
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli i św wlkm. Gieorgija
06.05.ND • 700 Liturgia (w bocznym prediele św. Anatolija) • 830 oświęcenie wody
• 930 Powitanie J. E. ks. Arcybiskupa • 1000 Święta Liturgia i procesja
• 1700 śpiew Akatystu do św. wlkm. Gieorgija
09.05.ŚR
• 1700 Akatyst do św. Męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
10.05.CZ
• 1700 Akatyst do św. Nektariusza i modlitwa za cierpiących od chorób
12.05.SO
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
13.05.ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist Zmartwychwstania
16.05.ŚR
• Oddanije Paschy • 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Wozniesienija
17.05.CZ • Wozniesienije • 900 Liturgia • 1700 Akafist Wozniesieniju

