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„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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Chrystos Woskresie! Chrystos Woskresie! 
Chrystos Woskresie!

Paschalne powitanie kierujemy przede wszystkim  do naszych ofiarnych
Parafian i wszystkich Sympatyków i Ofiarodawców na budowę naszej cer-
kwi. – To dzięki Wam na kolejne Święto Paschy możemy ofiarować Zmar-
twychwstałemu pisankę pięknej urody – cerkiew. Jeszcze ukrytą w lesie 
rusztowań ale już żywą, promieniującą do nieba wypowiadanymi w niej 

modlitwami za Ofiarodawców i przez Ofiarodawców.  
„Chrystos Woskresie” kierujemy i do tych, którzy z różnych powodów 

do tej pory nie mogli przyłączyć się do grona Budowniczych. Naszym po-
koleniom dany jest od Boga zaszczyt odbudowy tego co nam, prawosław-
nym zabrano i budowy tego, od  czego naszych  poprzedników odstraszano,  

zawstydzano  lub zniechęcano. 
Do naszych pozdrowień dołączamy życzenia obfitych łask od Zmar-

twychwstałego: pogody ducha i ciepła w relacjach międzyludzkich; odwa-
gi w modlitwie, szczerości i zgody w rodzinie a uczciwości wszędzie; bo-
gactwa w sercu, dostatku w domu a wdzięczności Bogu - nieustannie na 
ustach. Życzymy sił od Zmartwychwstałego na obronę radości Paschalnej, 
by nie zastąpić jej tylko ludową tradycją – sama tradycja to jak pisanka- 
wydmuszka -  nawet biednego nią nie nakarmisz a zdusić i podeptać łatwo!  
Zmartwychwstały Zbawiciel niech napełni radością Wasze serca, abyście 

mogli swe życie czynić piękniejszym od pisanki! 

Proboszcz – o. Grzegorz z duchowieństwem Parafii

Woistinu Woskresie Chrystos!!!



Wszystkich Czytelników Gazetki 
– i tej tradycyjnej i tej w wersji 

elektronicznej pozdrawiam paschalnym 

„CHRYSTOS WOSKRESIE”

Niech te słowa zastąpią nam tradycyj-
ne powitanie aż do Wozniesienija. Matka 
Cerkiew chce aby one przypominały nam 
nie tylko o radości, marzeniach, posta-
nowieniach. Te słowa przede wszystkim 
przypominają o tym, że Zmartwychwstały 
Zbawiciel przez czterdzieści dni zjawiał się 
uczniom, umacniał ich w wierze, rozwie-
wał ich wątpliwości. Tomaszowi nie tylko 
pokazał Swe rany po gwoździach ale kazał 
wkładać w nie swe palce a rękę – do rany w 
boku przebitym. Nawet apostoła Piotra nie 
zapomniał, po tym jak on wyrzekł się Jego. 
Ale gdy objawił się mu nad jeziorem Tybe-
riadzkim, już nie Piotrem, a więc nie „ska-
łą”, nie „opoką” go nazwał ale tym starym, 
jako dziecku nadanym imieniem „Szymon” 
zwrócił się do niego. Nie zapytał: „czemu 
Mnie się wyrzekłeś” gdyż jako Bóg znał 
przyczynę słabości. Zapewne wiedział  
i to, że apostoł ciężko przeżywał swój upa-
dek. Nie chciał go upokorzyć przy innych 
uczniach i na pewno nie chciał usłyszeć 
wymyślonego naprędce usprawiedliwienia. 
Zapytał: „Czy Mnie kochasz?” – albowiem 
chciał na tym co święte odbudować wiarę 
Piotra i gotowość do potwierdzenia swej 
wiary życiem. – Przedstawiłem ten najwy-
razistszy przykład abyśmy teraz, po dwu 
tysiącach lat mogli i samo Zmartwych-
wstanie i każde zdarzenia przez czterdzie-
ści dni po Nim odnieść do samych siebie. 
Proszę: nie pomyślcie, że zapraszam was 
do jakiejś wirtualnej rzeczywistości! Tak 
jak oczywistym było Zmartwychwstanie, 
jak oczywistym jest fakt schodzenia bło-
gosławionego Ognia z Grobu Chrystusa – 
taką samą oczywistością jest również to, że 
Bóg poprzez Swe Zmartwychwstanie zba-

wił dusze zmarłych i ofiarował zbawienie 
żyjącym. Dotyczy to nie tylko tych ludzi, 
którzy żyli dwa tysiące lat temu ale wszyst-
kich pokoleń po nich a więc i nas! 

Spróbujmy razem dokonać pewnych 
porównań. – Uczniowie na widok krzyża 
się rozbiegli a słysząc o zmartwychwstaniu 
byli zdumieni, zszokowani, niezdolni pójść 
na grób aby sprawdzić wiarygodność słów 
niewiast. – A ilu z naszych Parafian po wy-
słuchaniu „Chrystos Woskresie” zaczyna 
odczuwać pokusę wyjścia z cerkwi. Zwalają 
to na ból „krzyża”, zmęczenie, obojętność, 
czasami nawet zadowolenie ze „spełnione-
go obowiązku bycia w cerkwi” i... naprawdę 
odchodzą do domu?. Uwierzcie! To nie jest 
wina choroby ani zmęczenia – to „odwyk” 
od duchowości, to przyzwyczajenie do ma-
terialnej otoczki życia sprawia, że pośród 
najpiękniejszych śpiewów, w najświętszej 
atmosferze człowiek czuje się obco! 

– Uczniowie Piotr i Jan pobiegli i uj-
rzeli pusty grób, pusty całun (Płaszczanicę)  
i odeszli zdumieni. Nawet gdy sam Chry-
stus mimo zamkniętych drzwi, stanął po-
śród uczniów i rzekł im „Pokój wam” – my-
śleli wszyscy, że to duch, zjawa. Dopiero 
kawałek chleba podany im do rąk przez 
Jezusa sprawił, że uwierzyli w realność wi-
dzianego obrazu! – Dziwicie się uczniom? 
Oni widzieli śmierć Chrystusa i żywego im 
było trudno wyobrazić! – A gdyby teraz do 
naszego mieszkania wszedł Jezus? Przecież 
ludzie już wiedzą, czytają, oglądają relacje 
o cudownych wydarzeniach. Wiedząc że 
Bóg stoi obok nas, że chce wejść do nasze-
go serca, – poddajemy się presji wyobcowa-
nego z duchowości otoczenia, które potrafi
zakłócić nam radość. 

Optymistycznie napawa przykład nie-
wiast. One chciały okazać szacunek Zmar-
łemu – zakupiły wonności, by polać nimi 
całun którym owinięte było ciało Jezusa. 
One nie bały się, że ktoś ich ukarze za ten 



W NASZEJ PARAFII

uczynek. One martwiły się, kto im pomoże 
odwalić kamień od wejścia do grobu. Czy 
nam starczy wierności temu, co święte? Czy 
starczy wiary nawet wtedy, gdy ktoś będzie 
chciał okłamać Prawdę, niszczyć nasze 
świętości, wpychać do grobu nasze święte 
marzenia? Proszę Was, jeżeli w zderzeniu z 
szarą rzeczywistością zaczniecie odczuwać 
oddalanie się od radości Zmartwychwstania 
– pomyślcie wtedy – Boże dodaj nam otu-
chy! TY i dziś stajesz obok nas, gdy chcemy 

uciekać od niebezpieczeństwa jak kiedyś 
Kleofas i Łukasz. Ty pytasz nas o miłość, 
gdy my zrezygnowani jak Piotr chcemy ha-
rówką zatuszować swój brak konsekwencji 
i stałości. Ty podajesz nam nie tylko chleb 
ale i całego Siebie w Eucharystii abyśmy 
nie stracili wiary w Twoją obecność. Tak 
myśląc –potrafimy nie tylko przez 40 dni
ale jak św. Serafin z Sarowa – przez cały rok 
mówić „Woistinu Woskresie Chrystos!!! 
Tego sobie i Wam życzy   o. Grzegorz.

 Ciągle trwają poszukiwania wyko-
nawcy tynków na cerkwi – wierzymy, że 
Dobry Bóg pomoże znaleźć dobrych ludzi  
i nasze marzenia o cerkwi już bez ruszto-
wań i widzianej w całej okazałości staną 
się realne.
 Za pośrednictwem drukowanego sło-
wa składamy serdeczne podziękowania tym 
naszym Parafianom, którzy już wpłacili 
swe ofiary na konto Parafii lub uczynili to
w świecznym jaszczyku wpłacając na listę 
ofiarodawców. Zebrana suma pozwala nam 
realniej planować kolejne etapy prac.
 W tym roku pamięć świętych mę-
czenników Wileńskich Antoniego, Jana 
i Eustachego wypada akurat w pierwszy 
dzień Paschy. – Zgodnie z regułą w tym 
Dniu dodatkowo może być świętowane 
tylko Zwiastowanie. Pozostałe uroczysto-
ści  powinny być przeniesione na trzeci 
dzień Paschy. To dlatego w tym roku w 
naszej Parafii (podobnie jak i w Wilnie)
pamięć męczenników będzie obchodzo-
na we Wtorek -29.04. – na trzeci dzień 
Paschy.  - o godz. 800 Jutrznia i modli-
twa przed relikwiami męczenników; 900 
– świąteczna Liturgia.
 W niedzielę Przewodnią w naszej cer-
kwi będzie sprawowana tylko jedna Litur-
gia – o godz. 900. Przyczyną są delegacje 

dla naszych batiuszek oraz Uroczystości  
w sąsiednie Parafii Zmartwychwstania
Pańskiego na ul. Sikorskiego. Na zakoń-
czenie Liturgii będzie rozdawany AR-
TOS – chleb poświęcony w noc Paschy, 
na pamiątkę chleba, którym Zmartwych-
wstały Spasitiel podawał Swoim uczniom 
na dowód swej obecności.
 Zbliża się święto Patrona naszej 
Parafii – św. wielkomęczennika Gieorgi-
ja. Uroczystości rozpoczną się 05 maja 
– w poniedziałek Wsienoszczną – o go-
dzinie 1700. W sam dzień święta – we 
wtorek, 06. maja pierwsza Liturgia dla 
pracujących rozpocznie się o godz. 630 a 
o godz. 800 – poświęcenie wody. Główną 
Liturgię Świętą o godz. 1000  sprawo-
wać będzie Jego Ekscelencja Najprze-
wielebniejszy JAKUB Biskup Biało-
stocki i Gdański. Powitanie Władyki –  
o godz. 930. 
 W dniu Patrona naszej Parafii część na-
szej młodzieży będzie zdawało swój życio-
wy egzamin – matury – życzymy samych 
dobrych ocen a modlitwę za nich rozpocz-
niemy w Niedzielę Przewodnią wieczorem 
o 1700 – a mając kartki z imionami – będzie-
my modlili się o pomyślny egzamin i Boże 
błogosławieństwo dla ich wiedzy również 
na Gieorgija!



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.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
(od 26 kwietnia – do 07 czerwca)

26.04. – Wielka Sobota –  0700 – Spowiedź;  0800 – Liturgia; 
 – 1000 do 1800 – święcenie pokarmów i udzielanie błogosławieństwa na Priczastije 

podczas paschalnej Liturgii, 
 – 2315 – Połunoszcznica i wniesienie Płaszczanicy, – 2400 – Paschalna procesja
27.04. – Zmartwychwstanie – Pascha Chrystusa – 025 – Paschalna Jutrznia
 – 0130 – Bożestwiennaja Liturgija i Priczastije,  – 1400  – Wieczernia i dzielenie 

się pisankami;
28.04. – Poniedz. Paschalny – 800 – Jutrznia; 900 – Liturgia; – 1700 – Wieczernia  

i Litija święta męczenników
29.04. – Wtorek Paschalny świętych Męczenników Wileńskich
 – 800 – Jutrznia i Polijelej przed relikwiami;  900 – Liturgia;
03.05. – S. św. męcz. Gabriela  – 800 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja
04.05. – Niedziela Antypaschy – 900 – Liturgia;  1700 – Akafist
05.05. – Pn. – 1700 – Wsienoszcznaja święta wlkm. Gieorgija – 
06.05. – Wt.  Św. wlkm. Jerzego, –  uroczystości ku czci Patrona Parafii
  0630 – Liturgia dla pracujących; ok. 800 – poświęcenie wody;  0930 – Powitanie 

J. E. Ks. Biskupa: 1000 – Liturgia i procesja;
07.05. – Śr. – 1700 –  Akafist św. męcz. Wileńskich;
08.05. – Cz. – 1700 – Akafist do św. wlkm Jerzego;
10.05. – S. – 800 – Liturgia;  – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli;  
11.05. – N. – 800  i 1000  – Liturgia; –  1700 – Akafist Zmartwychwstania;
14.05. – Śr. – 1700 –  Akafist św. męcz. Wileńskich;
15.05. – Cz. – 1700 – Akafist do św. męcz. Gabriela;
17.05. – S. – 800 – Liturgia;  – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli;  
18.05. – N. – 800  i 1000  – Liturgia; –  1700 – Akafist Zmartwychwstania;
21.05. – Śr. – 800 – Liturgia Prepołowienija, poświęcenie wody; 1700 – Akafist do św.

męcz. Wileńskich;
22.05. – Cz. – 800 – Liturgia (św. Mikołaja) 1700 – Akafist do św. Mikołaja
24.05. – S. – 800 – Liturgia i bracki molebien;  – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli;  
25.05. – N. – 800  i 1000  – Liturgia; –  1700 – Akafist Zmartwychwstania;
28.05. – Śr. – 1700 –  Akafist św. męcz. Wileńskich;
29.05. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jana Kormianskaho
31.05. – S. – 800 – Liturgia;  – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli;  
01.06. – N. –  Mecz. Chełmskich i Podlaskich; – 800  i 1000  – Liturgia;  – 1700 – Akafist

św. męcz. Chełmskich i Podlaskich
04.06. – Oddanije Paschi – 800 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Wozniesienija;
05.06. – Cz. – Wozniesienije – 900  – Liturgia; 1700 – Akafist Spasitielu;


