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Bracia i Siostry!
Muszę pogratulować Wam, jako Ofiarodawcom wspomagającym budowę świątyni
i duchowo i materialnie, nowego krajobrazu
w który tak pięknie wpisała się nasza cerkiew. Zapewniam Was, że przyjmując od
ludzi różnych wyznań gratulacje z efektami postępów robót przy budowie cerkwi,
zawsze mówię, że adresatami gratulacji za
dokonania są ci, którzy wspierają budowę
życzliwością, modlitwą, żertwą.
Zacząłem od obrazu, który jest bliski każdemu z nas, by łatwiej można było
przejść do obrazu, nakreślonego przez Ew.
Łukasza – pozornie odległy, ale... – Spróbujmy jego słowa przetworzyć na obraz –
chora kobieta, z której w każdej sekundzie,
minucie, godzinie uchodzi krew. Dzieje się
tak przez dwanaście lat. Nie zmienia się,
mimo iż cały swój majątek wydała na lekarzy. Poniektórym podobno pomaga w
chorobach czy trudnych sytuacjach głośne
narzekanie (inni mówią, że to cecha narodowa). Ta kobieta nie mogła nawet głośno
ponarzekać na nieudolność lekarzy, bo musiała by opowiadać o swej wstydliwej chorobie. Słyszała o Jezusie, Który uzdrawia
słowem. Nie odważyła się marzyć o rozmowie z Nim, bo też musiała by opowiadać o
intymności kobiecej choroby. Nie pragnęła
dotykać Jego samego, chciała tylko dotknąć
Jego ubrania! – Gdzie i jak odnaleźć to po-

dobieństwo widoku naszej nowej cerkwi z
widokiem schorowanej, poszukującej ratunku kobiety!? – Przypomnijmy pusty plac
cerkiewny, przypomnijmy jak placem budowy było całe osiedle. Wyobraźmy pierwszych i kolejnych lokatorów tych bloków...
Wyrwani z rodzinnych stron, poszukujących jak zdrowia godziwej pracy. Zawstydzeni bo jeszcze bezdomni; bo spłacający
raty za własny kąt; bo niepewni w służbowych mieszkaniach. Nieśmiali, gdy pytano
ich o narodowość, niezdecydowani – gdy
pytano o wyznanie; zastraszeni – by odważnie przyznawać się do jednego i drugiego!
Mało?! – A to oglądanie się na boki, gdy
jechali do cerkwi na Lipową? To poczucie,
że wszyscy wiedzą: kim jestem i skąd przybyłem? Chora na krwotok przynajmniej nie
wstydziła się iść do lekarzy i płacić im za
nadzieję. A ilu z naszych współbraci szukało znieczulenia na ból spowodowany utratą
tożsamości, wolało przełknąć wstyd wyrzeczenia się wiary – aby tylko nie stracić
pracy, zarobków, mieszkania. Chora kobieta przynajmniej marzyła dotknąć ubrania
Jezusa. Wielu z nas kupiło sobie ubrania
ale nigdy go nie włożyli, by przyjść w nim
do cerkwi i odnaleźć tam swoje miejsce i
własnymi oczami spojrzeć na ikonę Jezusa!
Wystarczy! Aby jednak nikt nie pomyślał,
że łatwo osądzać innych a nie siebie samego, proponuję zastąpić utratę tożsamości

własnymi słabościami. – Jak długo nosisz w
sercu gniew, nienawiść, obrazę, żal? Czyż
serce wtedy nie krwawi? Czy jest taki tampon, który to zatamuje?
Jak długo tolerujesz lenistwo duchowe,
co robisz, gdy zaczynasz odczuwać, że twoja wiara jest płytka, zimna, obojętna? Czy w
takim stanie zwróciłbyś uwagę na idącego
obok Chrystusa? Zapewne udawałbyś, że to
tylko sobowtór i idzie do kogoś innego! A co
robisz, gdy widzisz, że twoje dzieci stają się
niedowiarkami wojującymi z Bogiem, z lekcjami religii, z chodzeniem do cerkwi, z modlitwą rano i wieczorem. Kupujesz im nowy
komputer, posyłasz na korepetycje z myślą:
„niech przynajmniej będą wykształceni”.
Jeżeli rozumnie pomagasz dziecku, Bóg nie
będzie zazdrosny! Mylisz się jednak, jeżeli
myślisz, że wiedza zastąpi wszystko i obejdziesz się bez Boga. Przypomnij obraz z
Ewangelii – Chora kobieta lekarzom oddała majątek za złudzenia a Jezus wszystko o
czym marzyła przywrócił jej za darmo! A co
ty zrobisz, gdy tak zwana cywilizacja i tobie
wystawi fałszywą fakturę! Spójrz na tych,
którzy sumieniem płacili za wyrzeczenie się
wiary, narodowości, nawet imion! – Starczyło? Potem musieli jeszcze nie przyznawać się do swoich Rodziców, nie zapraszać
ich do swoich domów, a w końcu okazało
się że ci, którzy mieli ich witać z otwartymi
ramionami, nadal patrzą na nich pogardliwie
jak na wrak, w którym już nic nie zostało!
Czy ty potrafisz już teraz zagwarantować
swemu sumieniu, że nigdy nie zawstydzisz
się dotknąć Ikony Chrystusa i prosić by Ten,
na Którego obraz patrzysz, widzi cię z niebios, zna twój problem i władny jest okazać

ci pomoc? – To nie magia, to nie przesąd, to
nie „cerkiewna polityka”. Jeżeli jesteś wykształcony, inteligentny, użyj swej wiedzy!
– Nauczyli cię, że gdy słońce świeci na kamień, on przestaje być chłodny. Gdy świeca dotknie ognia – sama zaczyna płonąć.
– Gdy żelazo dotyka magnesu – samo się
namagnesowuje. Gdy przewód podłączysz
do energii – on ją przekazuje. Kim chcesz
być? Kamieniem. Ale on w zetknięciu się
niewidzialną mocą Boga, sam się odsunął
od wejścia do Grobu, i będąc tylko skałą –
świadczył o Zmartwychwstaniu głośniej niż
ludzie! On do tej pory przed Prawosławną
Paschą ogień z siebie wydaje – byś nie pogubił się w kalendarzach! Potrafisz być jak on,
czy będziesz obrastać tylko mchem własnej
obłudy. Nie zapomnij, że na ciebie świeci
Ktoś większy do słońca – ciebie ogrzewa
Bóg, który stworzył kamienie a tobie dał życie i nie tylko tu ale i w wieczności! Świecę
zapala płomień a twoje serce ogień Ducha
świętego opłomienił w czasie Miropomazanija – nie zgaś Go! Kobieta dotknęła ubrania
i wyzdrowiała, żelazo dotykając magnesu,
samo zaczęło przyciągać metale. Ty zaś w
Priczastii przyjmujesz Ciało i Krew Jezusa!
Aniołowie ci zazdroszczą a ty chcesz ten
dar przehandlować! Aniołowie pytają, czy
będziesz lepszy od zwykłego drutu i potrafisz Bożą energię przekazać przynajmniej
swoim dzieciom? Chyba nie chcesz być tym
kawałkiem przewodu, na którym inni suszą
bieliznę. – Wybór należy do nas i szukać nie
musimy daleko. – Cerkiew jest już blisko,
zachęca do wejścia swym widokiem, podpowiada ikonami, świadczy relikwiami.
o. Grzegorz

W NASZEJ PARAFII
 Zakończono prace przy wykonywaniu
tynków zewnętrznych cerkwi. Wykonawca udzielił pięcioletniej gwarancji jakości

wykonanych prac. Jeżeli jakość użytego
materiału firmy BAUMIT będzie zgodna z
deklarowaną, tynki powinny bez remontu

przetrwać dziesiątki lat. Trzeba wierzyć, że
w naszym regionie kwaśnych deszczy nie
będzie!
 Wykonawca tynków na cerkwi gratisowo wykonał tynki na wybudowanym fragmencie przyszłej dzwonnicy. Dekarze wykonali tymczasowy dach, aby ten fragment
budowy nie był już przykrym dysonansem
całości. Na pytania o tym: „dlaczego przerwano budowę dzwonnicy” odpowiedź jest
prosta: – Konstrukcja dzwonnicy wymaga
aby już były przygotowane dzwony, które
zawisną na wysokości około 4 m nad istniejącym stropem. Inaczej należy budować bez
jednej ściany, by dzwony można było wstawić na miejsce. Brak również rysunków
konstrukcyjnych decydujących o kształcie
i sposobie wykonania wieży, dachu oraz
kopuły.
 Nasza cerkiewka wzbogaciła się o kolejną świętość – ikonę św. wielkomęczennika Gieorgija napisaną na świętej Górze
Atos – Ważne jest również to, że ofiarę w
dniu Święta Opieki Matki Bożej przekazał nam osobiście Poseł na Sejm RP – Pan
Eugeniusz Czykwin. Proszę sami oceńcie
jakość zmian – nasz Parlamentarzysta walczy o sprawy Cerkwi, walczy o pamięć po
zburzonych cerkwiach a sam pamięta o cerkwi, która powstawała na jego oczach! Jest
Pielgrzymem na świętą Górę Atos i z tej
pielgrzymki przywozi dar dla tych, którzy
z trudem organizują pielgrzymki do sąsiednich parafii! Odwagi kochani!
 Budynek naszej cerkwi, po wykonaniu
tynków wzbogaca się o konstrukcje ram
okiennych a niebawem, po otrzymaniu szablonów ram – wykonają i zamontują pakiety
szyb do tych okien. Nasi dobrzy, cerkiewni ludzie wykonali setki ram do ikon, inni
(równie kochani i solidni) pomogli je zawieźć na św. Górę Grabarkę. Razem trudzili
się by przekonać poszukujących, że Ikona
Boga oraz obraz i podobieństwo Boże

w ludziach, których Bóg dał nam jako
przykład do naśladowania, warto mieć w
swoim domu jako pomoc w modlitwie. Za
swój trud zebrali 12.000 zł ofiar i przekazali
na cerkiew z przeznaczeniem na okna. To
dwa duże okna i dwa małe. Czekamy na naśladowców. Może mieszkańcy którejś z ulic
Osiedla ofiarują kolejne? Czasu na decyzje
niewiele a przykład niebanalny. To trochę
więcej niż zwyczajowa świeczka – ona się
wypali a okno – zostanie.
 Przed nami wykonanie i montaż okien
wysoko, w czterech szczytach budynku cerkwi – szerokie na 30 centymetrów, wysokie
na ok. 5 m. (łącznie ok. 10m. każde) – Trudne w montażu, gdyż nie istnieją wiertarki
udarowe mniejsze niż 30 cm, umożliwiające wykonanie otworów i solidne zamontowanie konstrukcji ram okiennych. Dodatkowym utrudnieniem jest montaż „ze zwyżki”
– to znaczy z podnośnika hydraulicznego.
To kosztowne, acz konieczne przedsięwzięcie – czas zadbać aby gołębie gnieżdżące
się w cerkwi ustąpiły miejsca aniołom!!!
 Zbliża się czas Postu przed Bożym Narodzeniem – Niezależnie od montowanych
okien, trzeba już umieć oczami duszy zobaczyć i zrozumieć, że w czasie wielodniowych postów, postne pokarmy obowiązują
nie tylko w środę i piątek ale w każdy dzień
tygodnia. Trzeba wiedzieć, że post nie jest
uczynkiem na pokaz ale pokarmem dla duszy. Do postu nie należy nikogo zmuszać
siłą ale miłością przekonać o tym, że aby
silną była rodzina, aby odważną dla Boga
była dusza, nie należy jej przywalać „schabowymi” ani „podlewać” tłustym od mięsa
rosołem. Sumienie można oszukać ale oszukiwać Pana Boga czkawką od przejedzenia
(i przepicia) nie warto! Jeżeli chcemy by
jasełka były w naszym sercu – to siano pod
obrusem będzie tylko atrapą. Wyposzczona i
wymodlona świadomość szybciej rozpozna
Boga idącego błogosławić naszą rodzinę!

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
(od 16 listopada – do 31 grudnia)

16.12. – N – 800 – Liturgia i modlitwa za wychowawców i wychowanków Przedszkola Nr 1; 1000 – Liturgia; – 1700 – Akafist do św. Kośmy i Damiana
19.11. – Śr – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych.
20.11. – Cz. – 1700 – Akafist do św. arch. Michała
21.11. – Pt. – 900 – Liturgia – św. Archanioła Michala
22.11. – S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
23.11. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; – 1700 – Akafist do Matki Bożej
26.11. – Śr. – 800 – Liturgia; 1700 – Akafist do św. Jana Złotoustego
27.11. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Gurija, Samona i Awiwa (zapusty na Filipow Post)
28.11. – Pt. – 800 – Liturgia – Początek Filipowego Postu
29.11. – S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
30.11. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; – 1700 – Akafist za zmarłych
03.12. – Śr. – 1200 – Panichida i molebien za górników kopalni „WUJEK”
– 1700 – Wsienoszcznaja Wwiedienija wo Chram Diewy Marii
04.12. – Cz. – 900 – Liturgia; – 1700 – Akafist do Matki Bożej
06.12. – S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
07.12. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; – 1700 – Akafist do św. wlkm. Katarzyny
08.12. – Pn. – 800 – Liturgia – Oddanije święta Wwiedienija wo Chram Diewy Marii
10.12. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych.
11.12. – Cz. – 1700 – Akafist do św. wlkm. Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców.
13.12. – S. – 800 – Liturgia (św. ap. Andrzeja); – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
14.12. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; – 1700 – Akafist do św. ap. Andrzeja
17.12. – Śr. – 900 – Liturgia; 1700 –Akafist do św. wlkm. Barbary
18.12. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Mikołaja
19.12. – Pt. – 900 – Liturgia (św. Mikołaja z Mirry)
20.12. – S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
21.12. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; – 1700 – Akafist do Matki Bożej
24.12. – Śr. – 1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych.
25.12. – Cz. – 1700 – Akafist do św. wlkm. Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców
27.12. – S. – 800 – Liturgia; – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli.
28.12. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; – 1700 – Akafist do Matki Bożej
31.12. – Śr. – 1700 – Akafist do Zbawiciela (Dziękczynny).
01.01.2009. – Cz. – 1700 – Molebien dziękczynny za Ofiarodawców
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