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Bracia i Siostry!
Wakacje dobiegają końca. Urlopy – jak
letnie słońce – przechodzą do wspomnień.
Fotografie z wojaży trafiają do albumów.
Bez odpowiedzi pozostanie pytanie: „Czy
nasz Angieł Chranitiel znajdzie pośród
tych zdarzeń pozytywny epizod z naszego
życia, który bez zażenowania ale z dumą
opowie lub pokaże Bogu...” To ważne pytanie. – W natłoku zdarzeń nie zauważamy,
jak rutynowo wracamy do pracy, troszczymy się o zapełnianie tornistrów dzieci, studenci – do zaległych egzaminów. Pośpiech
i rutyna przeszkadzają dojrzeć to, że tak jak
my troszczymy się o siebie i swą rodzinę –
jeszcze bardziej troskliwie dba o naszą duchowość Matka Cerkiew, oraz nasza Matka – Najświętsza Maria Panna. To dla Niej
Zbawiciel nas usynowił. To Jej matczyna
modlitwa wspomaga nas w szarej codzienności.
Do takich przemyśleń zmusza nas liturgiczny kalendarz. Pielgrzymi poszli na
św. Górę Grabarkę by świętując Przemienienie, postanowić o przemianie własnych
zachowań, przyzwyczajeń. Każdy wierzący
człowiek postem, modlitwą, pokajanijem
przygotowuje siebie do Prazdnika Uśpienija Matki Bożej. To święto będzie kończyć rok liturgiczny, co nie znaczy, że już
we wrześniu trzeba oczekiwać zapłaty za
tegoroczne zasługi! – Rolnik po żniwach

nie zamyka się w spichrzu, by liczyć ziarenka zboża. On wybiera najlepsze, by na
nowo zasiać je w przygotowanym polu! To
dlatego Matka Cerkiew po Uśpienii będzie
przygotowywać nas do święta Narodzenia
Najświętszej Marii. W życiu duchowym nie
może być pustki, obojętności, gdyż tak jak
w zaniedbanej ziemi kiełkujące chwasty
niszczą wszelki plon, tak w leniwej duszy
obojętność nie pozwoli rozwinąć się dobru.
W Polsce i prawosławni i rzymsko-katolicy zbliżające się święta Matki Bożej nazywają: „Zielna”, „Siewna” – Spójrzmy na
tę tradycję nie jak rolnicy po żniwach, ale
jak ludzie bez hektarów. – Niewielu z nas
potrafi powiedzieć, że w sercu wyhodowali
pszenicę, czy choćby żyto na chleb. Czy potrafimy na Uśpienije powiedzieć do Matki
Bożej: „Matko! Nasze grzechy, jak chwasty zaśmiecają ziemię. Czy pośród nich
znajdziesz i poświęcisz takie, które uznasz
za „zioła” a one staną się lekarstwem nam
i innym ludziom”?! Czy na Preczystu – na
Siewną, potrafimy prosić Matki Bożej by
pomogła zasiać w naszym sercu, w rodzinie, w środowisku, dobre ziarna prawdy,
uczciwości, solidności, zrozumienia, szacunku. Nie mówcie, że te ziarna na chleb się
nie nadają! Bez tych ziaren i chleb, i pieróg
a nawet tort, będzie gorzki i słony od łez!
Jeżeli nie wystarczą porównania z otaczającej przyrody, pozwólmy by do naszej

świadomości dotarły modlitwy Cerkwi
i słowa Ewangelii. To przez Najświętszą
Marię Bóg Słowo stał się Człowiekiem
– „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało
wśród nas...”(J. 1;14) To dlatego Najświętszą Marię Cerkiew nazywa Ołtarzem łaski
gdyż to z Jej krwinek utkane zostało ciało
Boga Słowa, to Ona Boga Syna pod sercem
nosiła. To Jego jako Matka w pokorze błagała o pomoc nowej rodzinie. To dlatego
Najświętszą Marię czcimy w ikonach zwanych: Żiwonosnyj Istocznik – (Życiodajne
Źródło) bowiem jest Ona źródłem matczynej miłości ożywiającej nawet zatwardziałe serca. „W narodzeniu Syna czystość
zachowała a w Uśpienii świata nie zostawiła...” Świętując więc Uśpienije nie czcimy
śmierci a emanację życia! Uśpienije – czasowy sen ciała świadczący o pełni wiecznego życia w Bogu. To Bóg Syn pochylił
się nad ciałem ziemskiej Matki, by Jej nieśmiertelną duszę przenieść do wieczności.
Podobnie i każdy z nas musi obumrzeć jak

ziarno, by od ziemskiego życia przynieść
duchowy plon dla nieba. Zanim możemy
decydować o samych sobie – dbajmy aby
w nam obumierało to, co jest złe i niedobre.
Przeprośmy Matkę Zbawiciela za ból, który
sprawiamy Jej Synowi swymi grzechami.
Błagajmy o Jej opiekę zarówno dla naszej
Parafii jak i dla każdej rodziny. Błagajmy
o Jej matczyną łaskawość dla wszystkich
matek i ojców wychowujących dzieci.
Niech każde serce obdarzy skromnością,
miłością, dobrocią. Niech każdą rodzinę
otoczy opieką i uchroni przed wszelkim
zagrożeniem. Idącym do szkoły niech błogosławi mądrą zawartość tornistrów a jeszcze bardziej zawartość pamięci, serca oraz
sumień. Niech z tornistrów znikną książki
z nienawiścią do ludzi i pogardą do tego,
co jest i powinno być święte każdemu PRAWOSŁAWNEMU. A ŻADEN DOROSŁY
NIECH NIE ZAPOMNI, ŻE JEST DZIECKIEM BOGA!
o. Grzegorz.

W NASZEJ PARAFII
 Zakończono prace tynkarskie w górnej
cerkwi. Pozostaje ufać w jakość materiałów oraz w solidność wykonania prac. To
na tych tynkach ikonopiscy kiedyś napiszą
ikony świadczące o naszej wierze i miłości
do Boga.
 Również najważniejsze prace dekarskie
na cerkwi dobiegły końca. Pozostało wykonanie jednego włazu na dach po główną
wieżą. Ważną dla wszystkich ofiarodawców
wiadomością jest to, że za wszystkie materiały (tynki, farby, blachę) oraz za prace
dotychczas wykonane w górnej cerkwi, należności zostały opłacone a Parafia nie jest
obciążona długami.
 Pełni nadziei na dalsze wsparcia i ofiarność naszych Parafian i Sympatyków rozpoczęliśmy prace przy wykonaniu okien

w szczytowych ścianach cerkwi. Wąskie
otwory na okna uniemożliwiające korzystanie z szeroko dostępnych narzędzi, wymogły trudne rozwiązania podwójnych okien –
po zewnętrznej i wewnętrznej części ścian.
Dodatkowym utrudnieniem jest wklęsła
powierzchnia ściany wymuszająca korzystanie z podnośnika.
 Następnym etapem prac powinna być
modernizacja pochylni na dojście do górnej
cerkwi, podestu między cerkwią a dzwonnicą, oraz przebudowy schodów. Najtrudniejszym wyzwaniem jest zabezpieczenie tych
części przed wilgocią i przemakaniem.
 Kolejnym etapem prac (jeżeli pozwolą
fundusze to już w tym roku) będzie wykonanie odprowadzenia wód opadowych (deszczówki) od cerkwi i przynajmniej przygoto-

wanie gruntu do ułożenia kostki granitowej
na drodze procesyjnej wokół cerkwi.
 Trwa zbiórka funduszy na zakup dzwonów do naszej cerkwi. Już zapewnione są
środki na zakup trzech – 100 kg, 190 kg
i 290 kg. Na największy dzwon, ten o wadze 800 kg, przysyłają ofiary również wierni
z innych Parafii. Wierzymy, że przy tak dużym zaangażowaniu doczekamy się słyszeć
jak nowe dzwony przyzywają nowych ludzi
do Cerkwi. Warto docenić taką prostą naszą
symbolikę dzwonu – dzwony w cerkwi są
nieruchome, porusza się tylko serce dzwonu – podobnie jak u każdego z nas. Mówią,
że aby one „przemówiły” do otoczenia, to
oprócz serc w dzwonach potrzebne również

serce dzwonnika, które potrafi się modlić.
 Zbliża się początek roku szkolnego. Aby
umożliwić młodzieży przygotowanie się do
nowych obowiązków poczynając od środy
26 do 31sierpnia włącznie, do Sakramentów Spowiedzi i Priczastija w naszej cerkwi
można będzie przystąpić codziennie. (Porównaj plan nabożeństw).
 Dzieciom idącym pierwszy raz do
Spowiedzi proponujemy by przystąpili
do Sakramentów w sobotę 29 sierpnia –
Początek spowiedzi o 745.
 Molebien na rozpoczęcie Roku Szkolnego na prośbę Rodziców wyznaczamy
na Niedzielę 30 sierpnia o godzinie 1700
oraz we wtorek – 01 września o godz. 800.

NOWE RODZINY w Naszej Rodzinie...
Sakrament Małżeństwa w naszej Parafii otrzymali:
Marcin ŁOWICKI z Ewą DAWIDZIUK; Mirosław KIŚLAK z Iwoną SAWONIUK;
Arkadiusz SOKÓŁ z Natalią MATWIEJCZUK; Mariusz SZUMELUK z Krystyną
SUSZCZ; Waldemar SACHARCZUK z Magdaleną CZARNIECKĄ;
Tytus
CHRZANOWSKI z Ewą PASIECZNIK; Marcin CHMIELEWSKI z Magdaleną
RODZIEWICZ; Piotr GRYGORCZUK z Karoliną GRYKO;

W Parafii Zmartwychwstania Pańskiego
Marcin KIERDELEWICZ z Anetą ONOSZKO;

W Parafii Świętego Ducha
Andrzej KOWALSKI z Małgorzatą GINSZT;

w Bielsku Podlaskim
04.09 – Grzegorz KOWERDA z Anną PARFIENIUK;

Sakrament Małżeństwa zamierzają przyjąć:
30.08 (1600) – Artur SKIEPKO z Iwoną ANIELSKĄ (rz-k);
06.09. (1600) – Student CH. A.T. Radosław KONDRACIUK z Katarzyną TOPOLAŃSKĄ;
06.09. (1700) – Robert MALISZEWSKI z Agatą WEREMIJEWICZ;
18.09. (1600) – Andrzej JARZĄBSKI (rz-k) z Julitą PIETRUCZUK;
18.09. (1700) – Wojciech SZATKOWSKI z Mariolą WŁASIUKIEWICZ;
25.09. (1700) – Daniel TOMCZUK z Emilią PAWLUCZUK;

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
15.08. –
16.08. –
18.08. –
19.08. –
20.08. –
22.08. –
23.08. –
26.08. –
27.08. –

S.
N.
Wt.
Śr.
Cz.
S.
N.
Śr.
Cz.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

28.08. – Pt.
29.08. – S.
30.08. – N.
31.08. – Pn.
01.09. – Wt.
02.09. – Śr.
03.09. – Cz.
05.09. – S.
06.09. – N.
09.09. – Śr.
10.09. – Cz.
11.09. – Pt.
12.09. – S.
13.09. – N.
16.09. – Śr.
17.09. – Cz.
19.09. – S.
20.09. – N.
21.09. – Pn.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

23.09. –
24.09. –
25.09. –
26.09. –

–
–
–
–

Śr.
Cz.
Pt.
S.

27.09. – N. –
30.09. – Śr. –
01.10. – Cz. –

(od 15 sierpnia – do 30 września)
8 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Akafist Iwierskiej Ikonie Bogurodzicy
1700 – Wsienoszcznaja Przemienienia Pańskiego i pośw. owoców
PREOBRAŻENIJE – 900 – Liturgia, pośw. owoców; 1700 – Akafist
1700 – Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
800 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Akafist do św. wlkm Pantieleimona
Oddanije Preobrażenija – 730 – Spowiedź; 800 Liturgia; 1700 – Akafist
730 – Spowiedź; – 800 Liturgia; 1700 –Wsienoszcznaja Uśpienija, Wyniesienie Płaszczanicy, Procesja z Płaszczanicą
Uśpienije N.M.P. – 900 – Liturgia; 1700 – Akafist Uśpienija – spowiedź
745 – pierwsza spowiedź dla dzieci – 800 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja
800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Molebien za szczęśliwy Nowy Rok Szkolny
730 – Spowiedź; – 800 Liturgia i Priczastije
800 – Molebien przed rozpoczęciem Roku Szkolnego
1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
1700 – Akafist do św. wlkm. Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
800 – Liturgia Oddanija Uśpienija; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Akafist do Najśw. Bogurodzicy
1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
1700 – Wsienoszcznaja Usieknowienija Gławy Ioana Krestitiela
Usieknowienije – 900 – Liturgia i Panichida – modlitwa za zmarłych
800 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Akafist do Najśw. Bogurodzicy
1700 – Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
1700 – Akafist przed Chełmską Ikoną Matki Bożej
800 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Narodzenia N.M.P.
900 – Liturgia Narodzenia Najśw. Marii Panny; 1700 – św. męcz.
Gabriela służba w soborze na Lipowej
1700 – Akafist do św. męcz. Gabriela i modlitwa za młodzież
1700 – Akafist do św. Łukasza abp Symferopola
800 – Liturgia Oddanija święta Narodzenia N.M.P.
800 – Liturgia; 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli i Podwyższenia Krzyża,
Wyniesienie i adoracja Krzyża
800 i 1000 – Liturgia; 1700 – Akafist do św. Krzyża – dziękczynienie za 13
lat istnienia Parafii i błogosławieństwo Boże na budowę cerkwi
800 – Liturgia święta męczennic Wiery, Nadziei, Luby i ich matki
Zofii; – 1700 – Akafist do świętych Męczennic
1700 – Akafist do św. wlkm. Gieorgija
00
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