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Bracia i Siostry!
Zbliża się dzień, w którym będziemy dziękować Bogu za dziewięć lat istnienia naszej

Parafii. Do naszych rąk trafia setny numer naszej Gazetki. Te czterysta stron trzeba było
wypełnić słowami. Ale dziewięć lat istnienia Parafii na Nowym Mieście trzeba było wypeł−
nić poznawaniem duchowej Rodziny, nauką wspólnej modlitwy, trudem, budowaniem, na−
prawą skutków cudzych i własnych błędów – po prostu – życiem. Pośród różnych obowiąz−
ków, dane nam było przekonać się o sile i skutkach serdecznej, szczerej modlitwy w naszej
cerkwi. Poznaliśmy smak łez radości, gdy po wysłuchanej przez Boga modlitwie, mogliśmy
nasze codzienne życie zmieniać na lepsze. W ubogiej cerkiewce dostąpiliśmy zaszczytu
spotykać Iwierską Ikonę Matki Bożej oraz mieć powody do świętej dumy, że tysiącom Biało−
stoczan pomogliśmy godnie i z dostojeństwem wypowiedzieć przed Nią swe modlitwy.

Odwiedzali nas i modlili się z nami Hierarchowie naszej Cerkwi oraz Biskupi i duchow−
ni z innych Cerkwi świata. Kamień węgielny dla naszej nowej świątyni poświęcił Ekume−
niczny Patriarcha Konstantynopola. Duchową radością było pierwsze nabożeństwo w nowej
świątyni sprawowane przez naszego Biskupa. Mimo niedogodności „surowego stanu” bu−
dynku wielu Parafian właśnie tam chętnie uczestniczy w nabożeństwach. Narzeczeni sły−
sząc, że można brać ślub w starej lub nowej cerkwi – wybrali nową! Doczekaliśmy sie
setnego numeru Gazetki. – Boże pobłogosław, by wnuki naszych dzieci za sto lat potrafili
dziękować Bogu za tych, którzy wybudowali cerkiew na Nowym Mieście!!!

W kalendarzu Liturgicznym zapisane s¹
tylko trzy œwiêta narodzin: œw. Jana Chrzci-
ciela, Najœw. Marii Panny, oraz Bo¿e Naro-
dzenie. Wynika to z kilku przyczyn, ale naj-
wa¿niejsz¹ jest to, ¿e kalendarz Liturgiczny
kszta³towa³ siê w ci¹gu pierwszych trzech
wieków chrzeœcijañstwa. To epoka przeœla-
dowañ Cerkwi, epoka mêczenników. Pierwsi

Chrzeœcijanie, naœladuj¹c Zbawiciela – Boga,
który swe ziemskie ¿ycie odda³ za ¿ycie œwia-
ta, oddawali swoje ¿ycie na œwiadectwo wia-
ry w Zmartwychwsta³ego. Nie lekcewa¿yli
ziemskiego ¿ycia, ale traktowali go jako przy-
gotowanie do ¿ycia w wiecznoœci. Wiêkszoœæ
z nich urodzona w pogañstwie, nieraz w mo-
mencie mêczeñskiego chrztu w³asn¹ krwi¹ –
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RODZIHIE

Bracia i Siostry!
Minęło jedenaście lat od pierwszej Li-

turgii Świętej w tymczasowej cerkwi św. 
wielko-męczennika Jerzego, rozpoczyna-
jącej życie duchowe nowo powołanej Pa-
rafii. – Wszystkim, którym dane od po-
czątku uczestniczyć w Jej wzrastaniu, i być 
świadkami wrastania w krajobraz coraz to 
nowych fragmentów nowej cerkwi, bloków 
z mieszkaniami Parafii, – wiadomo, jakich 
trzeba było wysiłków, wyrzeczeń. Pamięta-
my też, jak wiele trudności i wyzwań mu-
sieliśmy pokonać, ilu nieżyczliwych prze-
konać... – O ile jednak piękniejszymi były 
te chwile, w których każdy z nas odczuwał 
pomoc Boga, radość z wysłuchanych mo-
dlitw, pomoc życzliwych ludzi, których Bóg 
stawiał na naszej drodze... Gdyby każdą z 
tych chwil można było przemienić w żywy 
kwiat, to ułożony z nich bukiet nie zmie-
ściłby się w nowej cerkwi! – Bóg chciał aby 
te chwile przemieniały się w coś trwalsze-
go – w bloczki, cegiełki ścian i płaszczy-
zny stropów; w decymetry tynków i płyt-
ki podłogi; w romby blachy na kopułach z 
imionami ofiarodawców i paski nowo ukła-
danej ścielące się jak chodniczki do nieba; 
w krzyże na cerkwi i ikony w cerkwi oraz 
w żywe ikony – w żywych ludzi na każdym 
nabożeństwie!!!

Dziś brakuje nam widoku ścian tym-
czasowej cerkwi ale pozostały dzieci i mło-
dzież, którzy tam uczyły się śpiewać – w no-
wej cerkwi znalazły swoje miejsca, z któ-
rych wszystkim obecnym pomagają się mo-
dlić! Stara cerkiew już nie na Nowym Mie-
ście a na nowym miejscu zbiera wokół sie-
bie ludzi. Puste miejsce po cerkwi jeszcze 
długi czas będzie do wielu przemawiało. 
– Jednym będzie przypominało o chwilach 
spotkania z Bogiem, o miejscu chrztu ich 
dzieci – dla nich pamiątką będzie kapliczka 
do poświęcania wody nad miejscem gdzie 
stał Prestoł. Niektórym będzie wyrzutem: 
– „Była blisko, ale nie miałeś czasu na mo-
dlitwę. Stała długo abyś się znalazł bliżej 
Boga, ale nie uwierzyłeś. Podarowana dla 
Ciebie byś włączył się do budowy nowej – 
nie zdążyłeś. Czy zdążysz do nowej zanim 
Twojego życia zbraknie w krajobrazie?”

Niech te słowa staną się przesłaniem 
na dwunasty rok duchowego życia Pa-
rafii. – tak jak było Dwunastu Apostołów. 
Dwunastu wybranych przez Boga, by da-
wać świadectwo o Jego słowach i Jego mi-
łości. Nam Bóg powierzył odbudowę świę-
tości tego Osiedla. Nam powierzył dawanie 
świadectwa o naszej wierze i naszej miłości 
do Boga! Obyśmy byli wytrwali w wierze, 
modlitwie i budowaniu, które stanie się zna-
kiem i pieczęcią naszej Duchowej Rodziny.

o. Grzegorz



Życie po życiu
Raj dla grzeszników

(c.d.)...W momencie, gdy nadeszła Kró-
lowa Niebieska, głos Boży powiedział do 
Niej: „Odsłoń i pokaż jej raj”. Królowa 
Niebieska zrobiła nade mną ruch swoją 
dłonią i powiedziała do mnie: „U was na 
ziemi jest raj. Tutaj dla grzeszników jest 
oto taki raj.”

I podniosła jakby zasłonę. Po lewej 
stronie ujrzałam, oto stoją czarni, opale-
ni ludzie podobni do szkieletów. Jest ich 
niezliczona ilość. Wychodzi od nich nie-
wypowiedziany odór. Gdy opowiadam te-
raz to zdarzenia, odczuwam ten nieustan-
ny odór nie do zniesienia i lękam się, aby 
znowu tam nie trafić. Wszyscy tam zgro-
madzeni jęczeli, gardła ich były powysy-
chane, ciągle prosili o picie, żeby ktoś im 
podał choćby kropelkę wody. Zadrżałam 
z przerażenia, gdy mówili: „Ta dusza przy-
szła do nas z ziemskiego raju, od niej idzie 
inny zapach.”

Człowiekowi na ziemi dano prawo 
i czas, aby mógł sobie zdobyć raj niebieski. 
Jeżeli człowiek nie potrudzi się na ziemi 
dla Boga i nie uratuje swojej duszy, to nie 
uniknie udziału w tym miejscu.

Królowa Niebieska wskazała na tych 
strasznie cuchnących, opalonych, czar-
nych ludzi i powiedziała: „U was w ziem-
skim raju drogocenna jest jałmużna (mi-
łostynia), choćby nawet ta woda. Dawaj-
cie ofiarę, kto ile może, ze szczerego ser-
ca. Jak powiedział sam Bóg w Ewangelii: 
„Kto poda kubek świeżej wody do picia 
jednemu z tych najmniejszych, dlatego, 
że jest uczniem, zaprawdę powiadam 
wam, nie utraci swojej nagrody”. U was 
nie tylko wody mnóstwo, ale i wszelkich 
dóbr bogactwo, dlatego trzeba dzielić z po-

trzebującymi. W szczególności ta woda, 
jedna jej kropla może zagasić pragnienie 
niezliczonej ilości ludzi. Tego daru u was 
całe rzeki i morza, nigdy niewyczerpane.”

Raptem w mgnieniu oka znalazłam się 
w piekle. Tu jeszcze gorzej niż w poprzed-
nim miejscu, które widziałam. Na począt-
ku była nieprzenikniona ciemność a potem 
ogień. Podbiegły do mnie biesy z kartami 
i zaczęły pokazywać mi wszystkie moje 
grzeszne czyny, wołały przy tym: „Oto my. 
Właśnie nam służyłaś na ziemi.”

My tak jak ty żyliśmy na ziemi, nikogo 
nie lubiliśmy, ani sług Bożych, ani bied-
nych, tylko zajęci byliśmy sobą. Boga nie 
słuchaliśmy, bluźniliśmy Jemu, chodzili-
śmy za odstępcami od Boga. Prawosław-
nych pasterzy zabijaliśmy, oczernialiśmy 
i nigdy nie żałowaliśmy za swoje grzechy. 
Ci grzesznicy, tacy sami jak i my, ale któ-
rzy w sercu doświadczyli żalu i przyjęli po-
kutę na siebie, chodzili do świątyń Bożych, 
przyjmowali w dom pielgrzymów, wspo-
magali żebraków, wszystkim w potrzebach 
dopomagali, roztaczali wkoło dobro, oni 
teraz znajdują się tam, w górze.”

Drżałam z przerażenia, widząc to 
wszystko, a oni ciągnęli dalej: „Ty teraz 
będziesz żyła tutaj razem z nami i będziesz 
męczyć się na wieki, tak jak my.”

W tym momencie zjawiła się wte-
dy Matka Boża i zrobiło się jasno. Bie-
sy wszystkie upadły, a dusze wszystkich 
zwróciły się do Niej: „Matko Boża, Kró-
lowo Niebieska, nie zostawiaj nas tutaj.”

Jedni wołali: „Myśmy wiele tu prze-
cierpieli”. Inni: „My tak strasznie cierpi-
my, wody nie ma ani kropli a żar jest nie 
do zniesienia”. Wylewali przy tym gorzkie 
łzy.

Bogurodzica bardzo płakała i mówiła 
do nich: „- Kiedy na ziemi żyliście, wte-
dy nie zwracaliście się do Mnie, nie wo-
łaliście o pomoc, nie podporządkowy-



W  NASZEJ  PARAFII...

waliście się Synowi Mojemu i Bogu wa-
szemu. Ja teraz nie mogę wam dopomóc. 
Nie mogę przestąpić woli Syna Mojego, 
a On nie może przestąpić woli Ojca Swo-
jego Niebieskiego. Dlatego Ja nie mogę 
wam dopomóc i nie macie nikogo, kto 
by modlił się za was. Ja ulituję się tyl-
ko nad tymi cierpiącymi w piekle, za któ-
rych Cerkiew i bliscy krewni modlą się 
na ziemi”.

(Dowód na to jak ważne jest nauczyć 
dziecko chodzenia do cerkwi, modlenia 
się, pisania karteczek za zdrowie żyjących 
i za spokój dusz umarłych. Chciałabym po-
wiedzieć, że taka modlitwa naszych bli-
skich wiecznie trwać nie będzie. My mo-
dlimy się za zmarłych, których znaliśmy 
za życia. Daj Boże, żeby nasz dzieci, wnu-
ki, prawnuki umiały się odnaleźć w cerkwi 
i wznieść za nas swoje modlitwy.)

opracowała: Matuszka Anna Cyrkun

Rozpoczęły się prace na dachu cerkwi. 
Oprócz dobrej pogody potrzebne są nie-
małe fundusze. Na zebraniu Rady Parafii 
poddałem pod dyskusję propozycję ustale-
nia dodatkowej składki na pokrycie dachu. 
– Dodatkowej to znaczy oprócz wpłaca-
nej już „złotówki dziennie” dodać jeszcze 
150 zł aby podołać wyzwaniu. Koniecz-
nym jest ułożenie dachu aby zabezpieczyć 
budynek przed destrukcją i nie zmarnować 
ofiar składanych przez lata. Gdy już będzie 
dach – pozostałe sprawy można będzie re-
alizować bez pośpiechu.

Po ogłoszeniu o nowych składkach, 
pierwszymi odezwali się Parafianie, któ-
rzy regularnie wpłacali swe zobowiązania. 
Gdyby wszyscy równie solidnie uczest-
niczyli w budowie, dodatkowa składka by-
łaby zbędną.

W niedzielę, 07 października o godz. 
1700 – odprawiony będzie Akafist do św. 
Eufrozyny Połockiej– bezpośrednio po 
Akafiście Matuszka Maria Bogus, organi-
zatorka wyjazdów zaprasza na spotkanie 
wszystkich uczestników pielgrzymek do 
Połocka, Kormy, by podzielić się wraże-
niami, odczuciami oraz jeszcze raz cieszyć 
się z duchowych doznań przeżytych pod-
czas pielgrzymek.







W niedzielę 14 października – Święto 
Pokrowa – Nasza dolna cerkiew jest przy-
gotowywana do dnia, w którym Prestoł bę-
dzie poświęcony ku czci Opieki Matki Bożej 
– Ale już trzyletnią tradycją w naszej Parafii 
jest organizowany w tym dniu Dzień Matki 
– To szczególna okazja by w Święto Opie-
ki Matki Bożej powierzyć w Jej opiekę na-
sze Mamy! Dzieci zainteresowane tym, aby 
swym Mamom sprawić choć maleńki pre-
zent i dużo, dużo radości, prosimy zgłaszać 
o tym w świecznym jaszczyku w cerkwi lub 
do katechetów w szkole. Koszt uczestnic-
twa – tylko 10 zł od osoby dorosłej.

Rodzice uczestniczący w Święcie Patro-
na naszych dzieci i młodzieży – św. męcz. 
Gabriela –zadowoleni miejsca i sposobu 
organizacji, mówili o potrzebie podobnego 
spotkania w plenerze przy ognisku, muzy-
ce, śpiewie, ale samych już rodziców. Je-
żeli te oceny (i potrzeba dalszych spotkań) 
nie były li tylko zwrotami grzecznościowy-
mi – Parafia postara się zorganizować ta-
kowe spotkanie. Pierwszy wolny termin 
– piątek 26 października godz. 1700. Chęć 
uczestnictwa prosimy zgłaszać w świecz-
nym jaszczyku – jeżeli zainteresowanie bę-
dzie zgodne z oczekiwaniami – szczegóły 
będziemy podawać na tablicach ogłoszeń.







Parafia Prawosławna Świętego Jerzego w Białymstoku, Nowe Miasto, ul. Pułaskiego 36.
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(od 30.09 do 04.11 2007 r.)

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI...

30. 09. – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do św. męcz. Wiery, Nadieżdy i Lubowi

03. 10. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz.. Wileńskich i modlitwa za chorych

04. 10. – Cz. – 800 – Liturgia oddania święta Wozdwiżenija; -1700 – Akafist do św. Jerzego

06. 10. – S. – 800 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli

07. 10. – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do św. Eufrozyny Połockiej

09. 10. – Wt. – 800 – Liturgia (święto Ap. Jana Bogosłowa)

10. 10. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz.. Wileńskich i modlitwa za chorych

11. 10. – Cz. – 800 – Liturgia za pracowników Przedszkola 32; – 1700 – Akafist do Trech 

         Swiatitielej

13. 10. – S. – 800 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli i Pokrowa Matki Bożej

14. 10. – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist Pokrowa i modlitwa za nasze Mamy 

         – po nabożeństwie – spotkanie przy ognisku dzieci i Rodziców, 

         muzyka, śpiew, niespodzianki.

17. 10. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz.. Wileńskich i modlitwa za chorych

18. 10. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jana z Kormy i modlitwa za ofiarodawców

20. 10. – S. – 800 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli

21. 10. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; – 1700 – Akafist do Matki Bożej

24. 10. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz.. Wileńskich i modlitwa za chorych

25. 10. – Cz. – 1700  – Akafist do św. męcz Gabriela i modlitwa za ofiarodawców

27. 10. – S. – 800 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli

28. 10. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; – 1700 – Akafist do Matki Bożej

31. 10. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz.. Wileńskich i modlitwa za chorych

01. 11. – Cz. – 1700 – Akafist do św. wlkm Jerzego i modlitwa za ofiarodawców

03. 11. – Dimitrijewskaja Roditielskaja Subbota – Modlitwa za zmarłych 800 – Liturgia 

         i Panichida 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli

04. 11. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; – 1700 – Akafist za zmarłych


