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W HASZEJJJJJ
RODZIHIE

„Pokajanija otwierzi mi dwieri 
Żiznodawcze ...”

Bracia i Siostry!
Kolejny raz dane nam uczestniczyć 

w duchowej wiośnie. – Usynowieni przez 
krzyż Matce Bożej, przez święty Chrzest – 
podniesieni do godności dzieci Matki Cer-
kwi, przez łaskę zbawienia – przywróceni 
w prawie do bycia dziećmi Boga, kolejny 
raz przekraczamy otwarte drzwi pokajanija. 
Te drzwi różnią się od tych które otwieramy 
codziennie w domu, pracy, szkole, urzędzie. 
Drzwi pokajanija otwiera nam Bóg, Który 
niezmiennie darzy nas: miłością, zaufaniem 
na kredyt, wybacza nasze pomyłki i wie-
rzy w nas. Wierzy, że wykorzystamy daną 
nam kolejny raz szansę współpracy z Nim 
w czynieniu dobra na ziemi.

W tym roku w dni pokajanija, w dni Wiel-
kiego Postu wkraczamy w innych warun-
kach. – Nasze ofiary, rękoma architektów, 
budowniczych, rzeźbiarzy, ikonopisców 
– stawały się coraz wyrazistszym świade-
ctwem naszej żywej wiary. Bez niej ogrom 
budowy był by niemożliwy! – Powołuję się 
na ten przykład, aby każdy, kto ofiarował 
swój trud Bogu mógł odważniej powie-
dzieć: „Boże! Idąc do Ciebie uczyłem się 
ofiarować część swego czasu, pracy, zarob-
ków. Teraz chcę dać z siebie więcej. Chcę 
podzielić się z Tobą Boże moimi uczuciami, 
uczciwością, solidnością. Tak jak przyjąłeś 
moją cegłę na zbudowanie ścian tej świąty-

ni – przyjmij to, co we mnie jest najlepsze, 
na budowę naszego otoczenia, naszego śro-
dowiska na Ziemi oraz na przygotowanie 
mego miejsca w Twoim Królestwie. Na-
ucz mnie również umiejętności odrzucania 
złych zamiarów i naprawiania niedobrych 
uczynków, podobnie jak budowniczowie 
odrzucali złe cegły i niepotrzebny gruz”.

Zastanówmy się chwilę nad istotą pokaja-
nija. To bardzo ważne w kraju, gdzie każdy 
uważa się za chrześcijanina. Na żal najczęś-
ciej chrześcijanina „z inercji” – wierzącego 
siłą bezwładu, bo takim się urodził. – Nato-
miast być chrześcijaninem to nie to samo co 
urodzić się szlachcicem! Bycie chrześcija-
ninem to w każdej chwili, codziennie, rok 
za rokiem potwierdzanie miłością, zgodą, 
pokorą, wiarą, uczciwością, sumiennością 
swego synostwa w Bogu! – Najczęstszym 
błędem bywa to, że pod wpływem ze-
świecczonego, wypłukanego z duchowo-
ści otoczenia a czasami z winy własnego 
duchowego lenistwa, mylimy pokajanije 
z wyrzutami sumienia. Nawet o spowiedzi 
mówią „rachunek sumienia”. Pokajanije to 
nie buchalteria. Sumienie jest ważne po wa-
runkiem że jest czyste, jak szyba w oknie. 
Brudne pokazuje zamazany, zniekształcony 
obraz. Wtedy może nawet zadręczyć – po-
równaj rosyjskie: „uhryzienija sowiesti”. 
Udręka sumienia może przemienić życie 
w piekło ale nie zdoła wymusić wybaczenia 
i nie potrafi otworzyć nieba! Podstawą po-
kajanija jest miłość. Jeżeli nie zagubiliśmy 
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Wkraczamy w czas przygotowań do 
Wielkiego Postu. – Nazwany Wielkim nie 
ze względu na czas trwania, ale z uwagi 
na to, że dany jest nam, byśmy choć od-
robię wznieśli się ku Niebu. Wielki, bo 
stawia wobec nas ważne i wielkie wy-
zwania. Wielki, bo oferuje nam odrodze-
nia w sakramentach Pokajanija i Pricza-
stija. Wielki – bo przeznaczony na troskę 
o powierzone nam Boże obraz i podo-
bieństwo – cząstkę Boga, którą nosimy 
w sobie.

W tym roku już od drugiej Niedzieli 
lutego wkraczamy w atmosferę ducho-
wości – Ewangelia o celniku  dana nam 
do wyzwolenia w sobie konieczności 
oderwania się nie tyle od  ziemi, co od 
przyziemnych nawyków.

W Niedzielę o celniku i faryzeuszu 
po raz pierwszy w tym roku usłyszymy 
śpiew modlitwy: „Pokajanija otwierzi mi 
dwieri Żiznodawcze...” – Nie wystarczy 
wzruszać się melodią koniecznym będzie 
zapytać siebie: „a gdy już przejdę przez 
te drzwi pokajanija, kim będę – ego-
istycznym faryzeuszem czy pokornym 
celnikiem.” Kolejna Niedziela postawi 
przed nami obraz marnotrawnego syna, 

by zachęcić nas do oceny: ile my zmar-
notrawiliśmy okazji do uczynienia dobra, 
zaniechaliśmy troski o własne zbawie-
nie, porzuciliśmy Dom Ojca na rzecz 
miraży tego świata. Jeżeli przypowieść  
o niewdzięcznym synu odniesiemy jako 
przestrogę dla nas – łatwiej nam będzie 
słuchać słowa Zbawiciela o Sądzie Osta-
tecznym i rozumieć, że „sąd” znaczy 
„kryzys” – zanim nastąpi Ostateczny 
warto samemu wyplątać się z  własne-
go kryzysu. – W odróżnieniu od rządów, 
które zwalają winę na poprzedników  
a swoje błędy przekazują następcom –  my 
przed Bogiem taką „chytrością” się nie 
wykpimy. Dopiero po takim przygotowa-
niu oraz po publicznym „przepraszam” 
wobec społeczności wiernych będzie-
my mogli przekroczyć próg Wielkiego  
Postu i oczekiwać wielkiej radości bycia  
z Bogiem. Tego uczucia życzę każdemu. 
Niech ściany nowej cerkwi wchłania-
ją każde słowo modlitwy, by mogły nią 
dyszeć nowe pokolenia. Zanim napiszą  
na nich ikony, niech wchłaniają śpiew 
dzieci i młodzieży – na takim podkładzie 
ikony będą lepiej przemawiać do ludz-
kich serc. 

Bracia i Siostry!



Niech do pokajanija przyjdą tu wszy-
scy – ci co mogli złożyć swą ofiarę na bu-
dowę oraz szczególnie ci, którym jeszcze 
nie było dane tego uczynić. To obecność  
na modlitwie biednych i bezrobotnych, 
zadłużonych i przeżywających trudno-
ści, sprawi że ofiary już złożone staną się  
Bogu jeszcze milsze, ważniejsze i bogat-
sze! Bo to dzięki tym szczerym ofiarom 
serca  Boże dzieci mogą tak licznie przy-
chodzić do Domu Ojca! Niech nikt w 
tych ścianach nie czuje się obco. Tym zaś 
którzy tu przyjdą niech obce będą gniew 
i zazdrość; pycha i hardość; obojętność 
i bylejakość. Niech Bóg poznaje nas po 
miłości i szacunku, niech cieszy się z na-
szych sukcesów, Niech błogosławi nasze 
dobre plany i marzenia.  Odwagi! Wielki 
Post nie jest trudny!           

                                       – o. Grzegorz

FAKTY MÓWIĄ 
ZA SIEBIE....

Pewne autentyczne wydarzenia, po-
zornie niemożliwe w dobie elektroniki, 
warte są chwili zadumy. Przecież bar-
barzyńskie zachowania też nie pasują do 
naszej epoki – a media codziennie epa-
tują nas potwornością zdarzeń „z ostat-
niej chwili” – To dlatego wprowadzamy 
nową rubrykę w naszej ciągle „chudej” 
gazetce, aby wskazać na miejsce lub na 
sposób schronienia przed  agresją i złem. 
Wielu ciągle uważa, ze w Wielkim Poście 
wystarczy zachować post tylko w środy  
i piątki. Gdy uświadomimy istotę postu 
w środy i piątki ciągu całego roku – wte-
dy znajdziemy motywację do tego, by  
w Wielkim Poście wszystkie dni ofiaro-
wać Bogu dla zdrowia ciała i  zbawienia 
duszy. Przeczytajcie o zdarzeniu ...

„ŚRODA I PIĄTEK”

Pewna wierząca kobieta przez cały rok 
surowo przestrzegała postu w środę i w 
piątek – niczego nie jadła i nie piła wody. 
Kiedy nadeszła starość i ciężko jej było 
samej, postanowiła sprzedać swój naj-
większy skarb – krowę. Wracając z targu 
o zmroku, postanowiła przenocować w 
sąsiedniej wiosce. Gospodarze dowie-
dziawszy się od niej skąd wraca i za ile 
sprzedała krowę, postanowili ją zabić  
a pieniądze zabrać. O północy, kiedy mie-
li wykonać swój zbrodniczy zamiar, ktoś 
zastukał do okna. Gospodarz otworzył 
okno i ujrzał dwóch młodzieńców, którzy 
zażądali aby otworzył drzwi. 
- Wypuść matkę!
- Żadnej matki tu nie ma.
- Wypuść – powtarzają surowo – 
wychodź babciu, wychodź, nie chcemy, 
żeby spotkała cię krzywda.

Musieli gospodarze wypuścić sta-
ruszkę. Młodzieńcy wzięli ją pod ręce  
i odprowadzili prosto do domu. Na poże-
gnanie powiedzieli jej: „Wiedz, że w tym 
domu chcieli cię zabić i zabrać pienią-
dze.  Zostań z Bogiem”. Staruszka padła 
im do nóg: „Powiedzcie synkowie, jak 
się nazywacie, będę modlić się za was?” 
- Jeden  mówi: „Nazywam się Piątek”,  
a drugi „Nazywam się Środa”. - Okazało 
się, że to Bóg zesłał dwóch Aniołów i oni 
uratowali staruszkę. Żaden dobry uczy-
nek nie bywa zapomniany przez Boga  
i jeszcze za życia bywa nagradzany.  Jeśli 
chcecie, żeby wasza modlitwa dotarła do 
Boga, to dodajcie jej dwa skrzydła – jał-
mużnę i post.  

Na podstawie tłumaczenia 
Ireny Kwiatkowskiej 

opracowała matuszka Anna Cyrkun



 Zakończył się czas kolędowania i ko-
lędy – Z radością i dumą informujemy, że 
dzieci i młodzież z Nowego Miasta i Kle-
osina,  zebrane ofiary przekazały na budo-
wę cerkwi. Z ogromnym uznaniem wszyscy 
mówią o Bratczykach i Bratczycach – Oni 
potrafili przełamać wszelkie obawy i mu-
sieli zużyć dużo więcej sił niż młodzież – 
dlatego Parafianie ich tak wdzięcznie przyj-
mowali i docenili. Zakolędowaną sumę 
również wpłacili na konto Parafii z prośbą  
przeznaczenia ich na pokrycie dachu. - Pro-
boszczowskie „dziękuję” na pewno jest nie-
wystarczające dlatego dodaję: „Spasi Was 
Hospodi”!
 Podobne podziękowania składa Parafia-
nom Kler Parafii. - Na budowę cerkwi pod-
czas kolędy zebrali sumę około 18.000 zł.  
W każdym domu życzliwie przyjmowano 
nas i proszono o informacje na temat budowy 
cerkwi. Życzliwe zainteresowanie sprawami 
Parafii dawało podstawy do przekonania, że 
nie zmarnowaliśmy Waszych ofiar ani nie 
zawiedliśmy Waszego zaufania.
 Zbliża święto Sretienija (Spotkania). 
Każdego roku przypominamy, by nikt nie 
chciał przynosić do poświęcenia świec naby-
tych poza cerkwią. Świeca gromniczna to też 
rodzaj ofiary – na budowę świątyni czy na 
funkcjonowanie Parafii. Świeca gromniczna 
to również błogosławieństwo naszej Cerkwi 
dla każdej Rodziny – Maleńkiej Cerkwi. Nie 
wypada wnosić nieuczciwości do życia. Każ-
dą matkę boli kłamstwo lub nieuczciwość 
dziecka. - Matka Cerkiew też chce naszej 
solidności. Matka Boża też chce być dumna 
z nas! Nie zróbmy Jej przykrości!
 Tydzień od 17 do 24 lutego – to  
SPŁOSZNAJA SIEDMICA – to znaczy, że 
w tym tygodniu post nawet w środy i piątki  
zezwala się na spożywanie pokarmów mię-
snych. W ciągu roku jest trzy takie okresy: 

Swietłaja Siedmica (tydzień po Wielkano-
cy),  Światki (czas od Bożego Narodzenia 
do wigilii Kreszczenija) oraz trzecia – ty-
dzień od Niedzieli o celniku i faryzeuszu do 
niedzieli o synu marnotrawnym. Jest jesz-
cze tydzień przed zapustami, w ciągu któ-
rego już nie spożywa się mięsa ale w środy 
i piątki zezwala się na spożywanie nabiału 
(maslenica). W tym tygodniu w środę i pią-
tek nie odprawia się Liturgii.
 Podczas przygotowania do Wielkie-
go Postu jest również szczególny dzień na 
modlitwę za zmarłych. -  Wsielenskaja Ro-
ditielskaja miasopustnaja Subbota. – Matka 
Cerkiew zachęca nas abyśmy przed tym, 
zanim poprosimy o wybaczenie domow-
ników, przyjaciół, znajomych i nieznajo-
mych, - zwrócili się z prośbą o wybacze-
nie do tych, którzy już stoją przed Bogiem  
i znają skutki duchowego lenistwa. Prosić 
wybaczenia u tych, którzy przekazali nam 
dar wiary, uczyli nas modlitwy, na ręku nie-
śli do cerkwi.
 W Niedzielę 24 lutego o godz. 1700 
– w naszej cerkwi będzie czytany Akafist 
do św. męcz. Maniefy -  niewielu naszym 
Parafianom jest znane życie i podwig świę-
tej męczennicy – po Akafiście i namaszcze-
niu olejem, matuszka Maria Bogus opowie 
nam o życiu świętej Maniefy. W końcu tego   
(i każdego) Akafista odbywa się namasz-
czenie św. olejem – najczęściej tym przy-
wiezionym ze świętych miejsc, od świętych 
relikwii, ikon. Chcemy w ten sposób dzie-
lić się z uczestnikami nabożeństwa darem  
i bogactwem łaski Bożej właściwej dla  tych 
miejsc. 
 W Niedzielę seropustną (09. 03) – czyn 
proszczenija obid w naszej cerkwi odbędzie 
się bezpośrednio po drugiej Liturgii – Wie-
czorem wszyscy duchowni powinni być na 
czynie proszczenija w soborze św. Mikołaja.

W NASZEJ PARAFII



Parafia Prawosławna Świętego Jerzego w Białymstoku, Nowe Miasto, ul. Pułaskiego 36.
Duchowieństwo: Proboszcz: ks. mitrat Grzegorz Misijuk, wikariusze: ks. prot. Władysław Masajło, ks. Walerian Antosiuk, 
ks. diakon Tomasz Cyrkun. Kancelaria parafii czynna codziennie w godz. 1600-1800, tel. 085 744 95 00, w pozostałych 
godzinach w kancelarii proboszcza: ul. Krucza 5/2, tel. 085 744 95 00.

09.03. Cz. –  730 – Czasy i Izobrazitielnyje; 1700 – Powieczerije z Kanonem św. Andrzeja
10.03. Pt. – 730 – Czasy i Izobrazitielnyje, Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow – 
 – po Liturgii – oswiaszczenije Koliwa; 1700 – Krestnaja Pieśń.
11.03. S. – 730 – spowiedź; 800 – Liturgia;  1700 – Wsienoszcznaja i spowiedź na Niedzielę.
12.03. N. – 730 – Spowiedź; 800 i 1000  – Liturgia; 1700 – Passija  
15.03. Śr. – 730 – Czasy i Izobrazitielnyje, Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
  1700 – Akafist do trzech św. Męczenników
16.03. Cz. – 1700 – Akafist do św. Jerzego i modlitwa za ofiarodawców. Spowiedź                                 

duchowieństwa w Parafii Świętego Ducha na Antoniuku. W piątek w parafii 
pozostaje jeden duchowny – pozostali na Liturgii w par. Św. Ducha

17.03. Pt. – 730 – Czasy i Izobrazitielnyje, Liturgia Preżdieosw. 1700 – Krestnaja Pieśń
18.03. S. – 730 – spowiedź; 800 – Liturgia;  1700 – Wsienoszcznaja i spowiedź na Niedzielę.
19.03. N. – 730 – Spowiedź; 800 i 1000  – Liturgia; 1700 – Passija
22.03. Śr. – 730 – Czasy i Izobrazitielnyje, Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
  1700 – Akafist do trzech św. Męczenników
23.03. Cz. – 1700 – Akafist do św. Jerzego i spowiedź  na piątek
24.03. Pt. – 730 – Czasy i Izobrazitielnyje, Liturgia Preżdieoswiaszczennych (s)
 – 1600 – Liturgia Preżdieoswiaszczennych; 1700 – Krestnaja Pieśń
25.03. S. – 730 – spowiedź; 800 – Liturgia;  1700 – Wsienoszcznaja i wyniesienie Krzyża.
26.03. N. – 700 – Spowiedź; 800 i 1000  – Liturgia; 1700 –  Akafist do św. Krzyża.
29.03. Śr. – 700 – Czasy i Izobrazitielnyje, Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 – 1700 – Akafist do trzech św. Męczenników
30.03. Cz. – 1700 – Akafist do św. Jerzego i spowiedź  na piątek
31.03. Pt. – 700 – Czasy i Izobrazitielnyje, Liturgia Preżdieoswiaszczennych
 – 1600 – Liturgia Preżdieoswiaszczennych; 1700 – Krestnaja Pieśń (s)
01.04. S. – 700 – spowiedź; 800 – Liturgia;  1700 – Wsienoszcznaja i spowiedź na niedzielę
02.04. N. – 700 – Spowiedź; 800 i 1000  – Liturgia; 1700 – Passija
05.04. Śr. – 700 – Czasy i Izobrazitielnyje, Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 – 1700 – Czytanie Kanonu św. Andrzeja. Spowiedź na czwartek.
06.04. Cz. – 700 – Czasy i Izobrazitielnyje, Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 – 1700 – Wsienoszcznaja Zwiastowania. Spowiedź
07.04. Pt. – 700 – Spowiedź, 800 – Liturgia Zwiastowania
 – 1600 – Akafist Pochwały Matki Bożej, 1700 – Krestnaja Pieśń – spowiedź
08.04. S. – 700 – spowiedź; 800 – Liturgia;  1700 – Wsienoszcznaja i spowiedź na niedzielę
09.04. N. – 700 – Spowiedź; 800 i 1000  – Liturgia; 1700 – Passija
12.04. Śr. – 700 – Czasy i Izobrazitielnyje, Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow.
 – 1700 – Akafist do trzech św. Męczenników
13.04.Cz. – 1500 – przygotowanie młodzieży szkolnej do spowiedzi; 1600 –  spowiedź
 – 1700 – Akafist do św. Jerzego c.d. spowiedzi  młodzieży szkolnej na piątek 
14.04. Pt. – 700 – Czasy i Izobrazitielnyje, Liturgia Preżdieoswiaszczennych
 – 1600 – Początek spowiedzi młodzieży, w trakcie o 1700 – Krestnaja Pieśń 
15.04. S. – 700 – spowiedź; 800 – Liturgia;  1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli Palmowej
  w trakcie Wsienoszcznej – spowiedź na niedzielę.

10.02. – N. – 800  i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do św. Łukasza i molebien  za  
lekarzy i chorych

11.02. – Pn. – 1700 – Wsienoszcznaja ku czci Trzech Swiętych Hierarchów
12.02. – Wt. – 900 – Liturgia świąteczna.
13.02. – Śr. – 1700 – Akafist do Trzech św. Męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych.
14.02. – Cz. – 1700 – Wsienoszcznaja Sretienija i poświęcenie świec
15.02. – Pt. – 1700 – Liturgia świąteczna i poświęcenie świec
16.02. – S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
17.02. – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do Najświętszej Bogurodzicy
20.02. – Śr. – 1700 – Akafist do Trzech św. Męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych.
21.02. – Cz. – 1700 – Akafist do św. wlkm. Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców.
22.02. – Pt. – 800 – Liturgia Oddanija Sretienija   
23.02. – S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
24.02. – N. – 800  i 1000 – Liturgia; – 1700 – Akafist do św. męcz. Maniefy  i prelekcja
27.02. – Śr. – 1700 – Akafist do Trzech św. Męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych
28.02. – Cz. – 1700 – Akafist do św. wlkm. Gieorgija i modlitwa za dzieci i młodzież
01.03. – S. – Wsielenskaja Roditielskaja Subbota 
   – 800 – Liturgia i Panichida, – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli. 
02.03. – N. – 800  i 1000 – Liturgia; – 1700 – Akafist  za zmarłych.
05.03. – Śr. – 1700 – Akafist do Trzech św. Męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych
06.03. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jana z Kormy i namaszczenia św. olejem
08.03. – S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
09.03. – N. – 800  i 1000 – Liturgia;  bezpośrednio po drugiej Liturgii – wieczernia  

i czyn wybaczenia – o godz. 1700 – Nabożeństwo w soborze!
10.03. – Pn. – 730 – Czasy, Izobrazitielnyje; 
   – 1700 – Powieczerije z Kanonem św. Andrzeja 
11.03. – Wt. – 730 – Czasy, Izobrazitielnyje; 
   – 1700 – Powieczerije z Kanonem św. Andrzeja
12.03. – Śr. – 730 – Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
   – 1700 – Powieczerije z Kanonem św. Andrzeja z Krety
13.03. – Cz. – 730 – Czasy, Izobrazitielnyje; 
   – 1700 – Powieczerije z Kanonem św. Andrzeja
14.03. – Pt. – 730 – Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
   – w końcu Liturgii – czyn oswiaszczenija koliwa
   – 1700 – Krestnaja Pieśń.
15.03. – S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
16.03. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; – 1700 – Passija  

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
(od 10 lutego – do 16 marca 2008)


