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Pozdrawiam jak potrafię, pozdrawiam jak sam chciałbym być pozdrowiony, pozdrawiam 
na ile starcza mi serca i odwagi by to, co najświętsze dotarło do Waszych serc! Chrystos 
woskres i tym żyje ziemia; Chrystos woskres i odnawia się już przyroda – bo woskres 
Chrystos, Który stworzył pory roku, prawa przyrody, by nam przypominały, że można 
odżyć po każdym kryzysie duchowym, materialnym, ekonomicznym. – Można, pod 
warunkiem, że nie złożymy do grobu swych marzeń o szczęściu, nie usypiemy kopczyków 
nad osiągnięciami, nie zburzymy krzyży na grobach Przodków i nie postawimy krzyżyka 
nad własną, uświęconą przez Boga tożsamością. 

Życzę by Chrystus Zmartwychwstały błogosławił każdą Rodzinę, by w każdym domu 
powiedział: „MIR WAM” – by Boży spokój i radość wypełniły przestrzeń a ludzie potrafili je 
w szczęście przemieniać. Aby dostatek był codziennością, a ludzie umieli z niego korzystać. 
Aby chleb nigdy nie był gorzki od łez, bo to Bóg chlebem z nami się dzieli. Oby starszym 
Bóg dodał sił, a młodzież zasobów swego zdrowia nie trwoniła na miraże. Oby dobro  
i dobry przykład nigdy kamieniem nie były przywalone, oby zło pod kamieniem na zawsze 
zostało! Życzę by nasza cerkiewka była znakiem naszej wiary i gorliwości. Życzę, by Matka 
Cerkiew była dumna z tego, że nasze serca stały się świątynią Zmartwychwstałego!

WOISTINU WOSKRESIE CHRYSTOS!                     o. Grzegorz

XPИCTOC BOCKPEC!   ХРЫСТОС УВАСКРОС! 
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Bracia i Siostry!
Kolejna kartka z historii Parafii, w po-

staci tej gazetki, ukazuje się na przełomie 
przygotowań do Paschy i uczestnictwa 
w radości Zmartwychwstania. Pascha Sta-
rego Testamentu oznacza wyjście z niewo-
li, którą ludzie wymyślili dla innych ludzi. 
Pascha Chrystusa to wyjście z niewoli i pu-
łapek zła, które odwiecznie rozstawia swe 
sidła, w które wpadają nie tylko słabi ale 

i mocni – będąc ufni w swe siły zapominają 
o ostrożności, rozwadze. Bóg nie lekceważy 
słabszych ani nie cieszy się z porażek swych 
dzieci. – W Starym Testamencie, przygo-
towując swój Naród do wyjścia z niewoli 
egipskiej, na przywódcę wybrał Mojżesza, 
mającego kłopoty z wymową. – Chciał by 
Mojżesz wiedział, że jest silny nie wtedy, 
gdy ze swadą przekonuje innych do swo-
ich racji. Chciał aby Mojżesz odczuwał siłę 
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wtedy, gdy będzie głosić to, co przekazał 
mu Bóg! Poszczególnych ludzi, wychowa-
nych w niewoli, nawykłych do ślepego po-
słuszeństwa, bojących się wolności – Bóg 
karał za nieposłuszeństwo, aby nie stali się 
zaraźliwym przykładem uległości złu.

Przytoczyłem przykłady Starego Testa-
mentu, by czytelniejszym był czas Nowego 
Przymierza – Bóg Syn wypełniając wolę 
Ojca, Siebie ofiarował za Nowy Naród 
Wybrany. Nowy, bo wybrany nie dla przy-
musu wypełniania Prawa, ale dla wyboru 
miłości: „Idź za Mną” mówił do apostołów, 
„Jeżeli chcesz iść za Mną weź swój krzyż...” 
mówi do każdego z nas. „Jeżeli chcesz...” 
jeśli potrafisz kochać Boga tak, aby oddać 
swe siły innym. Jeżeli kochasz Cerkiew jak 
Matkę, by pod Jej skrzydła przyprowadzić 
ludzi chcących kochać Boga jak ty! Jeżeli 
wierzysz, że przyjmując Priczastije stałeś 
się krewnym Bogu, jesteś już nie tylko czę-
ścią narodu, ale aż Rodziną Boga!!! Już nie 
nakaz a wolny wybór dobra. Nie przymus 
a świadoma współpraca z Bogiem. 

Coroczne świętowanie Paschy dla Na-
rodu Wybranego było wspomnieniem wy-
bawienia z niewoli. Od dnia Zmartwych-
wstania Zbawiciela coroczne świętowanie 
Nowej Paschy stało się naszym potwierdze-

niem uczestnictwa w jej skutkach. W nie-
dzielę Palmową, biorąc do rąk żywą gałązkę 
mówimy Bogu: „Żywą jest ma wiara, żywą 
jest nadzieja, że dzisiaj idziesz do mojego 
serca, domu, rodziny, by podnieść każdego 
z nas do godności, jak kiedyś do życia przy-
wróciłeś Łazarza”. – Poprzez przystąpienie 
do Sakramentu Pokajanija oraz przyjęcie 
Priczastija – dokumentujemy nasz udział 
w Tajnoj Wieczeri. Uczestnicząc w nabo-
żeństwach Wielkiego Czwartku, Piątku, So-
boty potwierdzamy naszą wierność zbaw-
czej ofierze Chrystusa. Niosąc zapaloną 
w cerkwi świecę, modlimy się by światło 
Bożej Ewangelii cały kolejny rok oświeca-
ło naszą maleńką Cerkiew, którą dla Boga 
jest każda prawosławna rodzina. Czcząc 
Zmartwychwstanie prosimy, by nasza świa-
domość odczuła, że nasi aniołowie już od-
walili kamienie grzechów od naszych serc; 
uprzątnęły z nich całuny i powijaki, który-
mi rogaty chciał spętać naszą wolę i ręce 
by przestały czynić dobro; zasłaniał nasze 
oczy, by nie widziały ani Boga ani drogi do 
Niego. Prosimy by nasze serca usłyszały 
Boże słowa: „Mir wam”! A to właśnie jest 
NASZE ZMARTWYCHWSTANIE – WO-
ISTINU WOSKRESIE CHRYSTOS!!!

o. Grzegorz.

 Elektrycy już układają instalacje nagło-
śnieniową, elektryczną, alarmową oraz prze-
ciwpożarową. Chcą zdążyć z układaniem 
kabli przed tynkarzami. Ważne aby ekipy 
robotników nie przeszkadzały sobie nawza-
jem.
 Zaistniała konieczność rozebrania mur-
ków nad pochylnią. Zakupiona kiedyś cegła 
rozbiórkowa nie zdaje egzaminu w żadnym 
miejscu na naszej budowie. Bardzo chłonie 
wilgoć i tworzy miejsca przenikania wody do 
innych warstw muru. Czas najwyższy zlikwi-

dować przyczyny zagrożenia, zamiast leczyć 
skutki.
 Trwają przygotowania do rozpoczęcia 
prac tynkarskich. Prosimy wszystkich o mo-
dlitwy, aby Dobry Bóg pobłogosławił wszyst-
kie nasze poczynania. Równolegle z pracami 
wewnątrz cerkwi będą kontynuowane prace 
na zewnątrz. – Zakończenie pokrycia dasz-
ków za wieżyczkami i ułożenie odpływów 
do rynny głównej, obróbki blacharskie wokół 
cerkwi, parapety. Chciało by się zrobić i od-
prowadzenie deszczówki od budynku. Do-



piero po odwodnieniu można będzie myśleć 
o nawiezieniu ziemi i wykonaniu chodników 
wokół cerkwi.
 Od budowy wróćmy do ludzi – w Wielki 
Poniedziałek, wzorem lat ubiegłych, w na-
szej cerkwi będzie sprawowany Sakrament 
Jeleoswiaszczenija. Początek nabożeństwa 
o godzinie 1400 – ale już od godziny 1330 
duchowni będą spowiadać chcących przy-
stąpić do Sakramentu Namaszczenia Cho-
rych. Ważną jest świadomość, że tego dnia 
chorzy przyjmują trzy Tainstwa – Pokajanije, 
Namaszczenie Olejem oraz Priczastije. Nie 
można myśleć kategoriami: „a ja tylko je-
den”. Gdy zachodzimy do lekarza, to mówi-
my mu o wszystkich chorobach i staramy się 
przyjmować wszystkie przypisane leki. Idąc 
do Tainstwa Jeleoswiaszczenija – idziemy do 
Lekarza wszystkich lekarzy. Podobnie jest 
z Tainstwem Pokajanija – w modlitwie przed 
spowiedzią są słowa: „..zauważ, idziesz do 
lekarza abyś nie odszedł nie uzdrowiony.” 
 Za potwierdzenie czy dowód na potrzebę 
Pokajanija niech posłuży zdarzenie opisa-
ne w Ewangelii. – Gdy do Spasitiela przy-
niesiono sparaliżowanego – On najpierw 
powiedział choremu: „wybaczam ci twoje 
grzechy.” Dopiero później powiedział: „Weź 
twoją pościel i idź.”. Jeleoswiaszczenije nie 
zastępuje Tainstwa Pokajanija. Podawane 
jedno po drugim wzmacniają wzajemnie 
moc swego oddziaływania. To jak lekarstwa 
podawane choremu – jedno umacnia orga-
nizm, by przyjął leczenie, a drugie leczy 
przyczynę choroby. Ukoronowaniem i pie-
częcią dla obu tych Tainstw jest Priczastije. 
Wszelkie filozofowanie, że wystarczy tylko 
jedno Tainstwo jest oszukiwaniem samego 
siebie. – Z takim nastawieniem lepiej nie 
podchodzić do żadnego. Dla schorowanych, 
starszych ludzi jest prosta rada – w Wielki 
Poniedziałek przystąpić do Pokajanija i Je-
leoswiaszczenija a we wtorek rano o 800 – do 
Priczastija. 

 W Wielki Piątek wszyscy pokłonimy się 
Płaszczanicy. Mamy nadzieję, że i w tym roku 
nie zabraknie wokół Płaszczanicy kwiatów – 
choć po jednym od rodziny, ale koniecznie 
żywym – jako znak żywej wiary i miłości do 
Boga. Świeżo zakwitłe, na znak szacunku dla 
świętości. A nasza obecność na nabożeństwie 
– to naśladowanie kobiet – mironosic oraz 
upodobnianie się do pielgrzymów w Jerozo-
limie – oczekujących tam, w cerkwi już od 
W. Piątku na cud zstąpienia z Grobu Zbawi-
ciela błogosławionego ognia.
 Miło poinformować Parafian, że Sobór 
Biskupów naszej Cerkwi nagrodził mitrą 
Batiuszkę Wasilija Szklaruka, który zamiesz-
kał na terenie naszej Parafii i razem z nami 
uczestniczy niemal w każdym nabożeństwie 
w naszej cerkwi. Gratulujemy i życzymy aby 
Bóg błogosławił w zdrowiu z godnością no-
sić koronę kapłaństwa i być przykładem dla 
młodszych braci.
 Równie radosną była wiadomość, że 
z okazji Święta Paschy, Jego Ekscelencja 
Arcybiskup Jakub nagrodził naszego Proto-
diakona Tomasza Cyrkuna prawem noszenia 
KAMIŁAWKI. Gratulujemy całej Małej Cer-
kwi Cyrkunów – niech za gorliwość w służ-
bie Cerkwi Bóg koronuje Was zdrowiem, ra-
dością i spełnieniem Waszych marzeń. 
 Na Świętą Liturgię w dniu Parafialnego 
święta – św. wlkm Gieorgija przyjedzie do 
nas Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy 
Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. 
Można oczekiwać, że podczas tej Liturgii zo-
staną uroczyście włożone nagrody na głowy 
obydwu nagrodzonych. 
 Powitanie Arcypasterza przed cerkwią 
o godzinie 930. Powitanie w cerkwi o 945 
a o 1000 – Święta Liturgia sprawowana przez 
J. E. Ks. Arcybiskupa Jakuba i przybyłe 
duchowieństwo. Zapraszając Gości na na-
sze święto tworzymy tradycję podobną do 
innych Parafii, które gościnnie witają piel-
grzymów.



NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
(od 12 kwietnia – do 16 maja)
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Kler Parafii: Proboszcz: ks. mitrat Grzegorz Misijuk

Wikariusze: ks. prot. Walerian Antosiuk, ks. prot. Władysław Masajło, ks. protod. Tomasz Cyrkun

12.04. – Niedziela Palmowa – 700 – Spowiedź;  – 800 i 1000 – Liturgia i poświęcenie palm;  
– 1700 – Nabożeństwo Wielkiego Poniedziałku

13.04. – W. Pn. – 700 – Czasy i czytanie Ewangelii; – 800 – Liturgia Preżdieoswiaszczen-
nych Darow; – 1330 – Spowiedź; – 1400 – Tainstwo Jeleoswiaszczenija;  
– 1600 – Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow

14.04. – W. Wt. – 700 – Czasy i czytanie Ewangelii;  – 800 – Liturgia Preżdieoswiaszczen-
nych Darow;  – 1700 – Jutrznia Wielkiej Środy

15.04. – W. Śr.– 700 – Czasy i czytanie Ewangelii;  – 800 – Liturgia Preżdieoswiaszczen-
nych Darow;  – 1700 – Jutrznia Wielkiego Czwartku 

16.04. – W. Cz. – 700 – Czasy i Liturgia św. Bazylego; – 1700 – Strasti – czytanie 12 Ewangelii
17.04. – W. Piątek; 700 – Wielikije Czasy; 900 – Przygotowanie Grobu; – 1500 – Wieczernia  

i wynos Płaszczanicy;  około godz. 1700 – procesja z Płaszczanicą.
18.04. – W. Sobota; – 700 – spowiedź, Czasy, – 800 – Liturgia św. Bazylego Wielkiego 

– po Liturgii od 1000 do 1800 – święcenie pokarmów; – 2300 – Połunoszcznica  
i wniesienie Płaszczanicy do ołtarza.

19.04. – PASCHA CHRYSTUSA – 0000 –Procesja i Paschalna Jutrznia; około 0130  
– Liturgia i Priczastije dla wszystkich Wiernych;  – 1400 – Paschalna Wieczernia  
i dzielenie się pisankami

20.04. – Paschalny Poniedziałek  – 800 – Jutrznia; 900 – Liturgia;
21.04. – Paschalny Wtorek  – 800 – Jutrznia; 900 – Liturgia;
25.04. – Paschalna Sobota  – 800 – Jutrznia; 900 – Liturgia;  – 1700 – Wsienoszcznaja 
26.04. – N. – 900 – Liturgia i rozdanie Artosa; 1700 – Wsienoszcznaja św. Wileńskich 

Męczenników !!!
27.04. – Św. Męcz. Antoniego Jana i Jewstafija – 900 – Liturgia i procesja z relikwiami
29.04. – Śr. – 1700 – Akafist do św. Męcz. Wileńskich 
30.04. – Cz. – 1700 – Akafist do św. wlkm Gieorgija
02.05. – S. – 800  – Liturgia;  – 1700  – Wsienoszcznaja Niedzieli
03.05. – N. – 800 i 1000 – Liturgia; – 1700 – Akafist do św. męcz. Gabriela
05.05. – Wt. – 1700 –  Wsienoszcznaja święta Patrona Parafii św. wlkm Gieorgija 
06.05. – Środa – 830 Akafist do św. Jerzego  i wodoswiatnyj molebien;  – 930 – Powitanie 

Arcypasterza; – 1000 – Świąteczna Liturgia  i procesja
07.05. – Cz. – 1700 – Akafist do św.  Jana Kormiańskoho
09.05. – S. – 800  – Liturgia;  – 1700  – Wsienoszcznaja Niedzieli
10.05. – N. – 800  i  1000 – Liturgia; – 1700 – Akafist Zmartwychwstania
13.05. – Śr. – 800  – Liturgija Prepołowienija i poświęcenie wody;  – 1700 – Akafist 
14.05. – Cz. – 1700 – Akafist do św. wlkm Gieorgija
16.05. – S. – 800  – Liturgia;  – 1700  – Wsienoszcznaja Niedzieli.


