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„Prostitie mnie hresznomu !...”
Za tydzień, rozpoczynając Wielki Post, 

będziemy wypowiadać te słowa do bliskich 
i nieznajomych, w nadziei na zrozumienie i 
wybaczenie. – Zrozumienie prowadzi do na-
dziei na ludzką wyrozumiałość, że wypowie-
dziane w pośpiechu słowa lub niestosowne, 
nieprzemyślane zachowania, nie miały na 
celu kogokolwiek zranić, poniżyć czy też 
komu zaszkodzić. Wybaczenie – to znaczy 
odzyskanie wiarygodności u ludzi, którzy 
zechcą dostrzec w nam choć iskierkę dobra a 
nasze gorszące zachowania i słowa odczytać 
jako skutek niezbornej szamotaniny w zma-
ganiach się ze złem – podczas której, zamiast 
naprawić grzech, dodaliśmy do niego nowy, 
zapętlając się jak ryba w sieci. 

Postronni obserwatorzy, kierujący się lite-
rą prawa i stereotypami tak zwanej „cywili-
zacji Zachodu”, patrząc na Tradycję Cerkwi 
zarzucają nam, że czynimy gesty nie mające 
skutków prawnych! Zapominają o tym, że 
Bóg jest Miłością i w odniesieniu do ludzi nie 
kieruje się kodeksem pełnym paragrafów a 
przykazaniami miłości! Przecież w codzien-
nych relacjach między ludźmi paragrafy nie 
cofną czasu, spętanego złymi nawykami kara 
jeszcze bardziej ubezwłasnowolnia, a środo-
wisko więzienne nauczy jeszcze gorszych 
zachowań ... itd. 

Bóg swe dzieci prowadzi drogą miłości. 
Na tej drodze Bóg nawet Siebie nie stawia 
na pierwszym miejscu – Aby nauczyć nas 

pokory, Sam pokornie usuwa się w cień. Pro-
si, jak matka dziecko wracające z podwórka 
po zabawie z kolegami w brzydką pogodę: 
„Spójrz dziecko na siebie, widzisz jak zabru-
dziłeś ubranko”. Bóg otwierając nam drzwi 
pokajanija, zaprasza i pyta: „Widzisz czym 
zabrudziłeś swą duszę?”  Od naszej miłości 
do Boga i do naszej duchowej wrażliwości 
zależy odpowiedź. – Jeżeli nie zatraciliśmy 
poczucia synostwa, jeżeli rozumiemy, że z 
błotem grzechów nie wejdziemy na Boże po-
koje – szybko znajdziemy na sobie wstydliwe 
piętna i zaczniemy mówić choćby do samych 
siebie: „Tak widzę: tu plama od gniewu, tu – 
jeszcze brzydsza – od zawiści; tu kłamstwo a 
tu nieszczerość; tam pycha i hardość rozma-
zane lenistwem; o, jaki wstyd! – brak dobrych 
słów, którymi choć na chwilę można by było 
przykryć wulgaryzmy; o, jeszcze: zamiast 
szacunku do drugiego człowieka – samo-
uwielbienie – wygląda na mnie jak porwany 
łachman...” Można ciągnąć dalej, wydaje się 
jednak, że już tylko po tym odpada ochota 
mówić: „dobry(a) jestem”. – Jeżeli potrafimy 
sami zauważyć własne słabości, pomyłki, na-
zwać je oraz uświadomić, że każde ze zda-
rzeń mogło być krzywdą i łzami ludzi wokół 
nas lub pośmiewiskiem nad nami samymi 
– łatwiej nam będzie zdobyć się na pokorę 
przed Bogiem i prośbą do Niego o wybacze-
nie, oraz o darowanie nam sił na odrzucenie 
złych nawyków i szansy na dobrą współpracę 
z Nim. Łatwiej będzie podejść do Sakramen-



W NASZEJ PARAFII
 Już zawarto wstępną umowę na wy-
konanie tynków we wnętrzu górnej cerkwi. 
Gotowy tynk wapienny wymaga aby jego 
ułożenie na ścianach wykonywać maszy-
nowo. Nowoczesne technologie i maszyny 
pozwalają na dokładne wygładzenie świe-
żego tynku. Nieco skomplikowana techno-
logia powinna stworzyć dobre podłoże pod 
wykonanie w przyszłości na tych tynkach 
polichromii. U dostawcy wapiennego tynku 
wynegocjowano dogodne warunki dostawy, 
dzięki czemu Parafia poniesie mniejsze kosz-
ty na ich zakup.  Prace tynkarskie wykonaw-
ca planuje rozpocząć po parafialnym święcie 
św. wlkm Jerzego.
 Już gotowy jest projekt instalacji: elek-
trycznej, alarmowej, przeciw pożarowej i 

tu Pokajanija ze świadomością, że Pan Bóg 
wie o nas wszystko a do pokajanija zaprosił 
nie dlatego, że dowiedział się o jakiejś naszej 
tajemnicy ale po to, byśmy w świetle Jego 
chwały spojrzeli na świętych, którzy są z 
Nim oraz na siebie i na wszystko to, co nam 
przeszkadza być razem ze świętymi! Bóg 
woła nas do pokajanija nie tylko dlatego, 
że oferuje nam dobro w przyszłym życiu 
wiecznym. Bóg zaprasza nas byśmy tu i te-
raz nasze życie czynili godnym, pięknym 
i miłym Bogu. Zachęca do wykorzystania 
życia na spełnienie naszych dobrych za-
mierzeń i najlepszych marzeń, których nie 
wstyd będzie przenieść do radosnej Bożej 
wieczności!!!

Takiego uczucia, takiego stanu ducha nie 
wymusi na nas żadne prawo, rozkaz, nakaz. 
Trzeba zawsze pamiętać, że Pan Bóg nie 
chce mieć u siebie najemników, pracujących 
za wynagrodzenie lub ze strachu.  Synami, 
córkami – czyli swymi dziećmi Bóg nas na-
zwał i takowej współpracy od nas oczekuje 
– nie dla nagrody ale z miłości; nie ze strachu 
przed nieuniknioną karą, ale z dziecięcą uf-

nością i obawą – aby nasza krnąbrność, sła-
bość lub nieudolność nie sprawiły przykrości 
i smutku Bogu Ojcu!

Dobry Boże! Daj nam odwagę i dążenie 
Zakcheusza – chcieć ujrzeć Ciebie przynaj-
mniej jako odbicie w życzliwych oczach 
dobrego człowieka – może wtedy i do nas 
powiesz: „JA chcę być i w twoim sercu”. 
Boże! Daj nam pokorę celnika, byśmy nie 
szukali  pociechy w cudzych grzechach, ale 
potrafili aż do bólu poznać własne słabości. 
Zbawicielu! Ty ciągle cierpisz, patrząc jak 
ludzie zamiast radości współpracy z Tobą i 
korzystania z daru Twej Miłości, karmią się 
kolorowymi odpadami cywilizacji. Daj nam 
jak kiedyś marnotrawnemu synowi stanow-
czość i chęć powrotu do dziedzictwa Twego 
Ojca,. Zbawicielu nasz! – Tobie Ojciec od-
dał sąd nad ludźmi. Zanim ten dzień nastanie 
– oczyść nasze sumienia, byśmy mogli co-
dziennie osądzać swe czyny. Boże! Ty wy-
baczałeś nam wielokrotnie. Prosimy pozwól 
nam zaznać radości wybaczania naszym 
winowajcom i samym zasłużyć na życzliwe 
wybaczenie naszych win!          o. Grzegorz

nagłośnieniowej. Pozostały jeszcze uzgod-
nienia z Architektem, dotyczące ilości ży-
randoli, sposobu podświetlenia ikonografii 
w wieżach i na czterech bocznych łukach 
sufitów. Dopiero po tych ustaleniach będzie 
wiadomy koszt  ułożenia instalacji. 
 Aby można było rozpocząć prace ukła-
dania instalacji na stropach i ścianach  gór-
nej świątyni – już rozpoczęto wzmacnianie 
rusztowań wewnętrznych i dostosowanie ich 
do prac tynkarskich. Dla niewtajemniczo-
nych należy się wyjaśnienie, że stojące w 
cerkwi „rusztowanie” służyło jako stemple, 
to znaczy podpory podtrzymujące szalunki 
do betonowania stropów. Później, doraźnie i 
w miarę potrzeb układano tam pomosty po-
magające dojść na wieże lub wyjść na rusz-



towania zewnętrzne. Teraz rozpoczęto ich 
dostosowywanie do nowych potrzeb – do 
bezpiecznego wykonania skomplikowanych 
prac monterskich i tynkarskich na wysokości 
do ponad 30 metrów! 
 Decyzją J.E. Ks. Arcybiskupa Jaku-
ba, w naszej Parafii, w dniach 12 i 13 mar-
ca 2009, odbędą się rekolekcje duchowień-
stwa  Białostockiego Dekanatu. W czwartek 
12 marca o godz. 1700 rozpocznie się wielko-
postna Utrennia i spowiedź Duchowieństwa i 
Parafian. W piątek rano o godz. 800 – Czasy i 
Izobrazitielnyje oraz kontynuacja spowiedzi 
dla wszystkich chętnych przeżyć rekolekcje 
razem z duchowieństwem. O godz. 900 – Li-
turgię Preżdieoswiaszczennych odprawi J. 
E. Ks. Arcybiskup Jakub w asyście probosz-
czów Parafii  Dekanatu. Śpiewają chóry du-
chowieństwa i naszej Parafii. 
 Wczesne rekolekcje duchowieństwa są 
zrozumiałe dla wszystkich wiernych. – Aby 
przyjmować spowiedź wiernych batiuszka 
sam powinien przystąpić do spowiedzi. Dla 
naszych Parafian okazja wykorzystania re-
kolekcji duchowieństwa, by pośród wielu 
Spowiedników znaleźć tego, który wysłucha 

ich rozmowy z Bogiem. W tym roku również 
obowiązuje zasada, że każdy kto w Wielkim 
Poście był przynajmniej raz w Spowiedzi i 
Priczastii – może w Wielką Sobotę otrzymać 
rozgrzeszenie i błogosławieństwo na Pricza-
stije w Paschalną Noc – Pamiętajcie naszą 
zachętę do rozumienia Czetyredisiatnicy: 
„Wielki Post nie jest po to, by na Wielka-
noc objadać się mięsem.”! 
 W czasie Wielkiego Postu należy za-
dbać by do Spowiedzi i Priczastija przystą-
pili wszyscy chorzy oraz ci, którzy z powodu 
różnych urazów mają problemy z dotarciem 
do cerkwi, lub zachowaniem postu euchary-
stycznego.. – Nie należy planować zapraszać 
batiuszki w soboty a tym bardziej w niedziele 
oraz w dni, które wyznaczą szkoły na reko-
lekcje młodzieży. Wyjątkiem są nagłe nie-
szczęśliwe zdarzenia. 
 Zgodnie tradycją Cerkwi, kontynuowa-
ną i w naszej Parafii, na czas Wielkiego Postu 
można podać książeczki i kartki z imionami 
zmarłych, które będą czytane na wszystkich 
Liturgiach i panichidach w soboty i niedzie-
le, jak również w święto Zwiastowania i w 
Wielki Czwartek. 

22.02. – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist  Spasitielu
25.02. – Śr. – 1700 – Akafist Iwierskoj Ikonie Bożijej Matieri
26.02. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jana Kormiańskoho
28.02. – S. – 800 – Liturgia; – 1700 –Wsienoszcznaja Niedzieli
01.03. – N. – 800 i 1000 – Liturgia –  bezpośrednio po drugiej Liturgii – Wieczernia  

i czyn proszczenija obid.  Wieczorem nabożeństwo w soborze.
02.03. – Pn. – 800 – Czasy i Izobrazitielnyje;  1700 – Powieczerije z czytaniem Kanonu 

św. Andrzeja z Krety
03.03. – Wt. – 800 – Czasy i Izobrazitielnyje;  1700 – Powieczerije z czytaniem Kanonu 

św. Andrzeja z Krety
04.03. – Śr. – 800 – Czasy i Izobrazitielnyje oraz Liturgia Preżdieoswiaszczennych 

Darow; –  1700 – Powieczerije z czytaniem Kanonu św. Andrzeja z Krety.
05.03. – Cz. – 800 – Czasy i Izobrazitielnyje;  1700 – Powieczerije z czytaniem Kanonu 

św. Andrzeja z Krety

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
(od 22 lutego – do 12 kwietnia)
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06.03. – Pt. – 800 – Czasy oraz Liturgia Preżdieosw. Darow; (bezpośrednio po Liturgii 
czyn oswiaszczenija koliwa);  1700 – Krestnaja pieśń

07.03. – S. – 800 – Liturgia;  1700 –Wsienoszcznaja Niedzieli
08.03. – N. – 800 i 1000 – Liturgia – bezpośrednio po drugiej Liturgii – molebien 

Niedzieli Prawosławia;  1700 – Passija.
11.03. – Śr. – 800 – Czasy i Izobrazitielnyje oraz Liturgia Preżdieoswiaszczennych 

Darow; –  1700 – Akafist do śww. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
12.03. – Cz. – 1700 – Rozpoczęcie rekolekcji Duchowieństwa. Utrennia. 
13.03. – Pt. – 800 – Czasy i Izobrazitielnyje.  900 –  Lit. Preżdieoswiaszczennych 

Darow;  1700 – Krestnaja pieśń
14.03. – S. – 800 – Liturgia;  1700 –Wsienoszcznaja Niedzieli
15.03. – N. – 730 – spowiedź;  800 i 1000 – Liturgia;  1700 – Passija.
18.03. – Śr. – 715 – spowiedź; Czasy i Liturgia Preżdieosw. Darow;  – 1700  – Akafist do 

śww. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
19.03. – Cz. – 1700 – Akafist przed św. Ikoną Sporucznica Gresznych i spowiedź
20.03. – Pt. – 715 – spowiedź;  800 – Lit. Preżdieosw. Darow;  1700 –Krestnaja Pieśń
21.03. – S. – 730 – spowiedź, Liturgia; 1700 –Wsienoszcznaja i wyniesienie Krzyża.
22.03. – N. – 700 – spowiedź;  800 i 1000 – Liturgia;  1700 – Akafist do św. Krzyża;
25.03. – Śr. – 715 – spowiedź; Czasy i Liturgia Preżdieosw. Darow;  – 1700 – Akafist do 

śww. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
27.03. – Pt. – 715 – spowiedź;  800 – Lit. Preżdieosw. Darow;  1700 –Krestnaja Pieśń
28.03. – S. – 700 – spowiedź, Liturgia;  1700 –Wsienoszcznaja Niedzieli
29.03. – N. – 700 – spowiedź;  800 i 1000 – Liturgia;  1700 – Passija
30.03. – P. – początek rekolekcji młodzieży szkolnej. 
31.03. – W. – spowiedź dla grup wiekowych
01.04. – Śr. – 715 – spowiedź; Czasy, Liturgia i Priczastije dla wszystkich uczestników,  

1700 – Czytanie Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety.
02.04. – Cz. – 715 – spowiedź; Czasy i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow;
03.04. – Pt. – 715 – spowiedź; Czasy i Liturgia Preżdieosw. Darow;  1600 – Akafist 

Pochwały Matki Bożej,  1700 – Krestnaja Pieśń
04.04. – S. – 700 – spowiedź, Liturgia;  1700 –Wsienoszcznaja Niedzieli
05.04. – N. – 700 – spowiedź;  800 i 1000 – Liturgia;  1700 – Passija
06.04. – Pn. – 1700 – Wsienoszcznaja Zwiastowania
07.04. – Wt. – 730 – Spowiedź, Czasy;  900 – Liturgia Zwiastowania i Priczastije
08.04. – Śr. – 715 – spowiedź;  Czasy i Liturgia Preżdieosw. Darow;  – 1700 – Akafist do 

śww. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
10.04. – Pt. – 715 – spowiedź; 800 – Lit. Preżdieosw. Darow;  1700 –Krestnaja Pieśń.
11.04. – S. – 700 – spowiedź, Liturgia;  1700 –Wsienoszcznaja Niedzieli Palmowej
12.04. – S. – 700 – spowiedź;  800 i 1015 – Liturgia Niedzieli Palmowej;  
    1700 – Nabożeństwo Wielkiego Poniedziałku 


