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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 –

W HASZEJJJJJ
RODZIHIE

Kochani Parafianie – Nasza Duchowa Rodzino!
Gdy Świąteczne życzenia rodzinie i przyjaciołom już wysłane, a otrzymane od nich 

– przeczytane – zajrzyjcie do naszych – sercem i modlitwą pisanych do Was, których wi-
dzimy niemal na każdym nabożeństwie i do naszych nowych Parafian, którzy od niedawna 
są z nami. Każdemu z Was chcemy przekazać nasze najserdeczniejsze życzenia: Błogo-
sławieństwa Chrystusa Wam i Waszym Rodzinom; radości w Waszych sercach i przyczyn 
do niej dzięki spełnionym marzeniom w utrudzonej codzienności; sukcesów w pracy; sza-
cunku w środowisku; mądrych wyborów i świętej dumy z realizacji swych zamierzeń; sił na 
pokonywanie trudności, zagrożeń i pokus; zgody w rodzinie, spokoju w sąsiedztwie, nor-
malności w środowisku; oraz wszystkiego, co najpiękniej zaowocuje w Waszych rodzinach 
i będzie godnym złożenia w podarunku Chrystusowi – ślą niezmiennie życzliwi i zawsze 
gotowi wesprzeć i wspomóc Was modlitwą – 

Ojcowie: Grzegorz, Walerian, Władysław i Tomasz z rodzinami

odeskowane, dokonano ich pokrycia bla-
chą tak, by opady atmosferyczne już nie za-
grażały im destrukcją. Przygotowaliśmy sta-
rą cerkiew do przeniesienia do Parafii na Ba-
cieczkach i wspomagaliśmy prace przy jej 
rozbiórce i przewożeniu. Został rozebrany 
fundament starej cerkwi i wywieziony gruz. 
Od miasta kupiliśmy jedenaście arów pla-
cu i po uporządkowaniu byłego cerkwiska 
widać przyszłe możliwości tworzenia kom-
pleksu parafialnego – na przykład – plebania 
a w niej sale: parafialna na organizowanie 
przyjęć z okazji chrzcin czy innych uroczy-
stości rodzinnych naszych Parafian, miejsca 
do spotkań młodzieży, do prób chórów, dla 
kół zainteresowań, a obok miejsca na par-
kingi. Za wyjątkiem planów na przyszłość 

Bracia i Siostry!
Kolejny raz w naszym życiu, upodabnia-

jąc się do ewangelicznych mędrców, stajemy 
u progu Świąt i zastanawiamy się czy aby 
nasze dokonania z minionego roku można, 
bez wstydliwych rumieńców na twarzy, po-
kazać Chrystusowi. W naszej Parafii, w mi-
nionym roku dokonań było bardzo dużo. – 
W dolnej cerkwi zakończono układanie gre-
su na całości podłóg, przybyło nowych ikon, 
świeczników, anałoi. W nowej krestilnej już 
odbywają się chrzty. Zastały postawione ko-
lejne trzy kopuły i krzyże na nich. Zakupili-
śmy wełnę mineralną do ocieplenia całości 
stropów górnej cerkwi. Zakupiliśmy bla-
chę aluminiową a gdy stropy cerkwi zostały 



wszystko inne zostało zrealizowane w tym 
jednym roku!

Teraz, gdy każdy może dotknąć, podzi-
wiać, uczestniczyć w tych dokonaniach i ko-
rzystać z nich, jest oczywiste, że bez Bożego 
przyzwolenia i błogosławieństwa to wszyst-
ko pozostało by nadal w sferze planów.

Jedno pozostało niezmienne – wysiłek 
nas, duchownych w tej Parafii. Niezmienną 
pozostała nasza życzliwość do wiernych, 
gorliwość w modlitwie za każdego, kto 
nam powierzył swe radości lub troski i pro-
blemy. Niezmiennym pozostało nasze po-
stanowienie nie wyznaczać wysokości ofiar 
za posługi religijne. – Wierzymy, że życzli-
wość zostanie nagrodzona jeszcze większą 
życzliwością, a trudności materialne prze-
żywamy takie same jak wiele rodzin w na-
szej Parafii. Dla tych, którzy od niedawna 
czynnie uczestniczą w życiu Parafii ważna 

informacja: duchowni w Parafii nie otrzy-
mują żadnego wynagrodzenia z tego, co zo-
stało ofiarowane na cerkiew lub za świece, 
na tacę czy do skarbonki. Na utrzymanie du-
chownych składa się jedynie to, co ofiaruje-
cie za kartki z imionami, za chrzty lub inne 
posługi religijne. Dodatkową informacją jak 
oceniacie nasz wysiłek minionego roku jest 
to, co ofiarujecie nam podczas wizyty z ko-
lędą. Ale i wtedy nie ta drobna ofiara a wiel-
ka radość ze spotkania Was w Waszej Do-
mowej Cerkwi jest najważniejsza! W tym 
roku spotkania z Wami w Waszych domach 
będą przeznaczone na dziękczynienie Bogu 
za kolejne Święta i za Chrystusa w naszych 
sercach, za sukcesy Parafii, za serce i szczo-
drobliwość Ofiarodawców, za stabilizację 
materialną w każdej rodzinie, za godne ży-
cie, za zdolności i posłuszeństwo dzieci, za 
spokój w naszej Ojczyźnie.     o. Grzegorz.

W  NASZEJ  PARAFII...
Bratczycy i Bratczyki już zapowiadają 

kolędowanie w Światki – będą odwiedzać 
domy, licząc na życzliwie otwarte drzwi 
i szczodrą kolędę. Cel i przeznaczenie – to 
nasza cerkiew a wyśpiewana kolęda i ży-
czenia zostaną w naszych domach jako do-
bry zadatek na pomyślny Nowy Rok.

Wierzymy, że i inni kolędnicy dopiszą 
i ubogacą świąteczną atmosferę w naszych 
domach.. Wzorem lat ubiegłych organizo-
wany jest „Wieczór Sylwestrowy” – wspól-
na zabawa Parafian i ich Przyjaciół w przy-
jaznej „Niagarze”. cały dochód z imprezy 
niezmiennie będzie przeznaczony na bu-
dowę cerkwi. Jeżeli ktoś nie może uczest-
niczyć w zabawie, niech rozpropaguje wia-
domość o niej i dobre wspomnienia z mi-
nionych zabaw aby sala zapełniła się życz-
liwymi dla naszych poczynań ludźmi!





Dziecięcy chór naszej Parafii razem z in-
nymi chórami 09.01 o 1600 wystąpi na Wie-
czorze kolęd w Filharmonii Białostockiej. 
W świecznym jaszczyku są jeszcze do na-
bycia bilety na ten koncert. Nasza obecność 
doda dzieciom odwagi aby swe kolędy wy-
śpiewać jeszcze piękniej niż w cerkwi!

Nowy Rok zaczynamy z nowymi za-
miarami i konkretnymi propozycjami. Świe-
tlica Socjoterapeutyczna znalazła sobie lo-
kum na ul Dubois. Zwolnione mieszkanie 
będzie służyć jako Kancelaria Parafii. Tam 
będą odbywać się próby chórów, spotkania 
z młodzieżą, spotkania bractwowe. Już nie 
będziemy u samych siebie lokatorami a go-
spodarzami. Zdarzało się też, że Parafianie 
mieli problem z dotarciem do Kancelarii 
a nawet jej odnalezieniem. Czytelna infor-
macja ułatwi i usprawni dojście.







Proboszcz – o. Grzegorz Misijuk (tel: 085 746 50 20)
19. 01. 08 – S. – 1300 – 1630 – domki przy ul. Rzymowskiego 43 oraz bloki 49 A, 49B
21. 01. 08 – Pn. – 1530 – 2030 – Rzymowskiego 19, 21, 23 oraz 51 i 51A.
22. 01. 08 – Wt. – 1500 – 2030 – ul. Kawaleryjska Pszczela, Nowa, Emilii Plater, Horodniańska 
         Południowa, Pracownicza.
23. 01. 08 – Śr. – 1500 – 2030 – ul. Gołębia, Strzelecka, Kredytowa, Ułańska, Zielna, Wspólna.
24. 01. 08 – Cz. – 1500 – 2030 – Kleosin: Żeromskiego, Gałczyńskiego, Długosza, Asnyka,
                 Dąbrowskiej, Tuwima i Broniewskiego
25. 01. 08 – Pt. – 1400 – 2030 – Wańkowicza, Kruczkowskiego 12, Mickiewicza, Zdrojowa,
         Tarasiuka 3, Zambrowska.
26. 01. 08. – S. – 1000 – 1630 – Osiedla Olmonty, Śródlesie i Hryniewicze.
27. 01. 08. – N. – 1300 – 1630 oraz 1800 – 2000 – Ignatki.
28. 01. 08. – Pn. – 1400 – 1830 – Koplany, Niewodnica Kor. oraz Księżyno
29. 01. 08 – Wt. – 1500 – 2030 – ul. Starosielce, Transportowa, Ekologiczna, Cementowa.

o. Władysław Masajło i d. Tomasz Cyrkun (tel. 085 663 35 63, 085 744 96 70)
20. 01. 08. – N. – 1300 – 2000 – ul. Dubois 2, 3, 5, 5A, 6, 7, 9, 10;
21. 01. 08. – Pn. – 1500 – 2000 – ul. Dubois 11, 15, 16, 17, 18, 19;
22. 01. 08. – Wt. – 1500 – 2000 – ul. Dubois 20, 21, 22, 23, 25, 27;
23. 01. 08. – Śr. – 1530 – 2000 – ul. Pułaskiego 8, 16a, 31, 36, 17, 43, 45, 47/1;
24. 01. 08. – Cz. – 1530 – 2000 – ul. Pułaskiego 47/2, 48/8, 72, 80, 84, 104, 51, 57;
25. 01. 08. – Pt. – 1530 – 2000 – ul. Pułaskiego 59, 61, 63, 65;
26. 01. 08. – So. – 1200 – 2000 – ul. Rzymowskiego 22, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
27. 01. 08. – N. – 1300 – 2000 – ul. Kręta 8, 8/1, 10, 56 a b c d e f;
28. 01. 08. – Pn. – 1530 – 2000 – Kleosin ul. Kruczkowskiego 19, 19a, 21, 23, 25;
         Białystok ul. Żeromskiego 4, 5,
29. 01. 08. – Wt – 1530 – 2000 – Kleosin ul. Kraszewskiego 1, 2, 2a b c d, 4;
30. 01. 08. – Śr. – 1530 – 1645 i 1800 – 2000 – ul. Kleosin ul. Wyszyńskiego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
31. 01. 08. – Cz. – 1530 – 2000 – Kleosin ul. Kraszewskiego 6, 8, 10, 10a;
01. 02. 08. – Pt. – 1530 – 2000 – Kleosin ul. Kraszewskiego 10b, 12, 14.

o. Walerian Antosiuk i d. Tomasz Cyrkun (tel. 085 744 91 92, 085 744 96 70)
20. 01. 08. – N. – 1500 – 2000 – ul. Krucza 5a, 5/1, 5/2, 6, 6a; ul. Rzymowskiego 8, 10;
21. 01. 08. – Po. – 1500 – 2000 – ul. Rzymowskiego 4, 12, 14, 16, 18;
22. 01. 08. – Wt. – 1500 – 2000 – ul. Kisiela 5b, 5e, 15, 17; ul. Zachodnia 1, 2, 2a, 2c, 3, 5;
23. 01. 08. – Śr. – 1500 – 2000 – ul. Zachodnia 5a, 5b, 7, 9, 11, 13, 13b, 14, 14a, 15;
24. 01. 08. – Cz. – 1500 – 1630 i 1800 – 2000 – ul. Kręta 12, 14, 16, 18, domki (3, 35, 66),
25. 01. 08. – Pt. – 1500 – 2000 – ul. ul. Zachodnia 15a, 16, 18, 18b, 20a, 22, 22a, 24;
26. 01. 08. – So. – 1500 – 2000 – ul. Zachodnia 24a, 26, 28, 28a, 30a, 32, 32a, 34, 36; 
27. 01. 08. – N. – 1500 – 1630 i 1800 – 2000 – ul. Pułaskiego 67, 69, 87, 89, 91, 93;
28. 01. 08. – Po. – 1500 – 2000 – ul. Pułaskiego 95, 97, 99, 101;
29. 01. 08. – Wt. – 1500 – 2000 – ul. Pułaskiego 103, 109, 109a, 109b, 109c;
30. 01. 08. – Śr. – 1500 – 2000 – ul. Pułaskiego 113, 117;
31. 01. 08. – Cz. – 1500 – 2000 – ul. Pułaskiego 115, 119, 123, 125;
01. 02. 08. – Pt. – 1500 – 2000 – ul. Pułaskiego 127, 129, 131, 133.







PLAN ODWIEDZIN Z WODĄ JORDAŃSKĄ



Parafia Prawosławna Świętego Jerzego w Białymstoku, Nowe Miasto, ul. Pułaskiego 36.
Proboszcz: ks. mitrat Grzegorz Misijuk, wikariusze: ks. prot. Walerian Antosiuk (085 744 91 92), ks. prot. Władysław 
Masajło (085 663 35 63), ks. diakon Tomasz Cyrkun (085 744 96 70). Kancelaria parafii czynna codziennie w godz. 
1600–1800, tel. 085 744 95 00, w pozostałych godzinach w kancelarii proboszcza: ul. Krucza 5/2, tel. 085 746 50 20.

(od 04.01 do 31.01 2008 r.)

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI...

04. 01. – Pt. – 800 – 930 – Wielikije Czasy – 935 – sprzątanie, dekoracja choinek
05. 01. – S. – 800 – Liturgia, 1700 – Wsienoszcznaja Wigilii Bożego Narodzenia
06. 01. – N. – 800 i 1000 – Liturgia, bezpośrednio po II Liturgii Wieczernia Wigilii
07. 01. – Pn. – Boże Narodzenie – 200 – Wsienoszcznaja i 330 – Liturgia
       1500 – Wieczernia i kolędowanie
08. 01. – Wt. – 900 – Liturgia; 1700 – Wieczernia i kolędowanie
09. 01. – Śr. – 900 – Liturgia; 1700 – Akafist Bożego Narodzenia i kolędowanie
10. 01. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jerzego i kolędowanie.
12. 01. – S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli.
13. 01. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Obrezanija –
14. 01. – Pn. – 900 – Liturgia św. Bazylego i Noworoczny molebien.
15. 01. – Wt. – 800 – Liturgia (św. Serafima z Sarowa)
16. 01. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
17. 01. – Cz. – 1700 – Akafist do Trzech św. Hierarchów.
18. 01. – Pt. – 700 – Wielikije Czasy; 800 – Liturgia i wielkie poświęcenie Wody
      – 1700 – Wsienoszcznaja Kreszczenija
19. 01. – S. – Kreszczenije – 900 – Liturgia i poświęcenie wody przed cerkwią.
      – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
20. 01. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Akafist do Jana Chrzciciela.
23. 01. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
24. 01. – Cz. – 1700 – Akafist do św. męcz. Gabriela i modlitwa za młodzież.
26. 01. – S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli.
27. 01. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Akafist za zmarłych.
30. 01. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
31. 01. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jana Kormianskaho 




