
Para�a Prawosławna św. Jerzego w Białymstoku, ul. Pułaskiego 36, tel. 085 744 95 00
Nr 102; 05.03. – 15.04. 2006Nr 127 - 01.01 – 15.02.2010

Kochani, najbliżsi naszemu sercu Parafianie 
i Sympatycy naszej Parafii !

Miłosierny Bóg kolejny raz pozwala nam żyć i oddychać 
atmosferą Świąt Bożego Narodzenia. Daje nam możliwość na ocenę 

minionego roku i ułożenie nowych planów na Nowy Rok. 
Gdy my będziemy siadać z rodziną za wigilijnym stołem, dzielić się 
prosforą, składać życzenia – ON będzie szukać w naszych sercach, 

naszych rodzinach, domach, miejsca na maleńkie Betlejem. ON Sam nad 
nami się pochyli, by ocenić ile z JEGO życzeń zdołaliśmy zrealizować, 

a ile ukryliśmy pod „sianem” swych zaniedbań, lenistwa oraz tego, 
jak nasze: słabości, gniew i pokusy nie pozwoliły nawet JEMU 
zrealizować swego planu wobec naszej rodziny i nas samych!

Nasza Duchowa Rodzina w tym roku wiele ofiarowała 
na chwałę Bożego Imienia – kolejne okna,  tynki w górnej cerkwi, 

docieplenie dolnej, ikony, świeczniki, szaty liturgiczne oraz 
najważniejsze – jest nas coraz więcej na nabożeństwach! 

Idziemy do Boga nie z pustymi rękoma! Każdemu z osobna życzymy: 
Niech Bóg błogosławi Was za Waszą ofiarność i dobre serce, 

niech darzy Was zdrowiem i dostatkiem. 
Niech szczery uśmiech na Waszych twarzach cieszy aniołów 

a Wasze sukcesy niech się staną stabilizacją rodzin. 
Dzieci niech będą Waszym skarbem, z którego dumnym będzie Bóg  
a żaden „Herod” nigdy nie odważy się odebrać im i Wam radości. 
Niech szczęście nie opuszcza Was ani na chwilę w Nowym Roku 

a zdrowie niech pozwoli Wam z tego szczęścia korzystać. 

Proszą o to Boga i życzą każdemu
o. Grzegorz z  Duchowieństwem Parafii i Rodzinami



W NASZEJ PARAFII

PLAN POSŁUGI CHODZENIA Z ŚW. WODĄ JORDAŃSKĄ
I MODLITWY ZA RODZINY PARAFIAN 

o.Władysław Masajło (856633563, 783344309) 
o.Tomasz Cyrkun (857449670)

20.01.	 –	Śr.	 –	1530 – 2000	–	ul.	Dubois	2,	3,	5,	5A,	6,	7,	9
21.01.	 –	Cz.	–	1530 – 2000	–	ul.	Dubois	10,	11,	16,	17
22.01.	 –	Pt.	 –	1530 – 2000	–	ul.	Rzymowskiego	30,	32,	34,	36
23.01. – S. – 1000	–	1630	i	1900 – 2000	ul.	Kręta	3;	35;	66;	8;	8/1;	10;	12;	14;	16;	18; 

ul.	Pułaskiego	domki	48;	72;	80;	84;	104
24.01. – N – 1300 – 2000	–	ul.	Kręta	56	a	do	f	oraz	ul.	Pułaskiego	8;	11;	13;	16a;	17;	

19;	31;	43;	45
25.01.	 –	Pn.	 –	1530 – 2000	–	ul.	Pułaskiego	47/1;	47/2;	51
26.01.	 –	Wt.	–	1530 – 2000	–	ul.	Pułaskiego	57;	59;	61
27.01.	 –	Śr.	 –	1500	–	1650	–	1800 – 2000	–	ul.	Pułaskiego	65;	67;	69
28.01.	 –	Cz.	–	1500	–	1650	–	1800 – 2000	–	ul.	Pułaskiego	63;	87;	89;	91

 Ulega zmianie porządek Świątecz-
nych Nabożeństw – Oprócz tradycyj-
nej Wsienoszcznej i Liturgii rozpoczy-
nających się  o godz. 0200 w nocy druga 
Liturgia będzie odprawiona o godz. 900 
rano. Chcemy stworzyć warunki mło-
dym rodzinom, które nie mogąc opu-
ścić śpiących dzieci, pozostają w do-
mach. Jest to też okazja dla tych, którzy 
zmęczeni pracą, przygotowaniami – po 
prostu odsypiają! Inaczej mówiąc – bę-
dzie mniej o jedną pokusę do usprawie-
dliwiania się z „błogiego lenistwa”
 Faktem	 jest	 już	 iluminacja	 cerkwi.	
–	Od	19	 grudnia	 o	 zmroku	włączają	 się	
reflektory	 podświetlające	 krzyże,	 kopu-
ły	 i	ściany	cerkwi.	To	dar	Władz	Miasta	
doceniający	Waszą	 ofiarność.	 Bóg	 spra-
wił,	 że	 decyzja	 o	 podświetleniu	 zapa-
dła	 przed	 ułożeniem	 posadzek,	 kostki	
brukowej.	Nie	 trzeba	 było	 rujnować	 już	

wykonanej	 pracy,	 ani	 niszczyć	 tynków.
 Uroczyste oddanie do użytku ilu-
minacji cerkwi nastąpi  07 stycznia – 
w Pierwszy dzień Świąt Bożego Naro-
dzenia wieczorem – gdyż tylko wtedy 
będą widoczne efekty świetlne. W Świę-
ta – albowiem wtedy mogą przybyć 
do nas i Jego Ekscelencja Arcybiskup  
Jakub, Prezydenci Miasta, Wykonawca 
oraz...Parafianie! To Wasza obecność 
będzie największym podziękowaniem 
za docenienie ofiar i trudów budowy.
 Uroczystości rozpoczną się Nabo-
żeństwem w Cerkwi – o godzinie 1700 
Wielką Wieczernię odprawi J.E. Abp 
JAKUB w asyście duchowieństwa 
Parafii. Po śpiewie kolęd Prezydent 
Miasta dokona uroczystego włączenia 
świateł. 
 Jest już odlany największy – 800 ki-
logramowy dzwon do naszej cerkwi. 



29.01.	 –	Pt.	 –	1530 – 2000	–	Kleosin	ul.	Wyszyńskiego	2;	3;	4;	6;	7;	8;	8a;	10
30.01. – S. – 1000 – 2000	–	Kleosin	ul.	Kraszewskiego	1;	2;	2a;	2b;	2c;	2d;	4
31.01. – N. – 1300 – 2000	–	Kleosin	ul.	Kraszewskiego	6;	8;	10;	10a;	10b;	12;	14

o. Walerian Antosiuk (857449192, 502725342) 
o. Tomasz Cyrkun (tel.	j.	wcześniej)

20.01.	 –	Śr.	 –	1500	–	1630	–	1800 – 2000 –	ul.	Rzymowskiego	4,	8,	10	i	Krucza	5A
21.01.	 –	Cz.	–	1500	–	1630	i	1800 – 2000	–	ul.	Rzymowskiego	12,	14,	16,	18,	22
22.01.	 –	Pt.	 –	1500 – 2000	–	ul.	Rzymowskiego	19,	21,	23,	40,	43
23.01. – S. – 1300	–	1630	i	1900 – 2000	–	ul.	Rzymowskiego	30,	32,	34,	51A
24.01. – N. – 1000	–	1630	i	1800 – 2000	–	ul.	Krucza	5/1,	2/2,	6,	6A
25.01.	 –	Pn.	 –	1500 – 2000	 –	 ul.	 Rzymowskiego	 36,	 38,	 49A,	 49B,,	 53,	 i	 Żerom

skiego 4
26.01.	 –	Wt.	–	1530 – 2000	–	ul.	Zachodnia	1,	2,	2a,	2c,	3,	5,	5a,	5b,	7,	9,	11,	13,	13b,	14
27.01.	 –	Śr.	 –	1530 – 2000	 –	 ul.	 Zachodnia	 14a,	 15,	 15a,	 16,	 18,	 18b,	 20,	 20a,	 22,	 

22a,	24,	24a
28.01.	 –	Cz.	–	1530 – 2000	–	ul.	Zachodnia	26,	28,	28a,	30a,	32,	32a,	36,	oraz	Żerom

skiego	5
29.01.	 –	Pt.	 –	1530 – 2000	–	ul.	Dubois	22,	23,	25,	27	oraz	ul.	Kisiela	5b,	5c,	15,	17
30.01. – S. – 1300	–	1630	i	1900 – 2000	–	ul.	Pułaskiego	93,	95,	97,	99,	101
31.01. – N. – 1300 – 2000	–	ul.	Pułaskiego	103,	109,	109A,	109B,	109C
01.02.	 –	Pn.	 –	1500 – 2000	–	ul.	Pułaskiego	113,	117,	119
02.02.	 –	Wt.	–	1500 – 2000	–	ul.	Pułaskiego	115,	123,	125
03.02.	 –	Śr.	 –	1500	–	1630	–	1800 – 2000 –	ul.	Pułaskiego	127,	129,	131,	133

Proboszcz – o. Grzegorz Misijuk (85 746 50 20)

20.01.	 –	Śr.	 –	1400 – 2000	–	Kawaleryjska,	Pszczela,	Nowa,	E.	Plater,	Horodniańska,		
Południowa,	Pracownicza,	Ułańska,	Harcerska

21.01.	 –	Cz.	–	1500 – 2000	–	Gołębia,	Kredytowa,	Strzelecka,	Wspólna
22.01.	 –	Pt.	 –	1500 – 2000 –	Kleosin:	Żeromskiego,	Gałczyńskiego,	Prusa,	Długosza,	

Asnyka,	Dąbrowskiej,	Tuwima,	Broniewskiego,	Tarasiuka	3
23.01. – S. – 1000	–	1630	–	Kleosin:	Wańkowicza,	Mickiewicza,	Zdrojowa,	Zambrowska
25.01.	 – Pn.	 –	1500 – 2000	–	Kleosin	–	Kruczkowskiego	12,	13,	19,	19A,	21,	23,	25,	
26.01.	 –	Wt.	–	1600 – 2000	–	Ignatki	ul.	Jodłowa.
27.01.	 –	Śr.	 –	1400 – 2000	–	Koplany,	Księżyno,	Horodniany,	Ignatki:	ul:	Zalesie	i	Leśna
28.01.	 –	Cz.	–	1500 – 2000	–	Rzymowskiego	43;	ul:	Starosielce,	Ścianka,	Cemen	towa
29.01.	 –	Pt.	 –	1500 – 2000 	–	Łodzińskiego,	Ekologiczna,	Transportowa,	Przyrodnicza
30.01. – S. – 1000	–	1630	–	Osiedla:	Śródlesie,	Hryniewicze	i	Olmonty

01.02.	 –	Poniedziałek	–	zgłoszenia	dodatkowe.
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Kancelaria: 15-346 Białystok, ul. Krucza 5/2 m 2, czynna:	1600 –	1800; tel. 085 744 95 00 czynny	całą	dobę
Kler Parafii: Proboszcz:	ks.	mitrat	Grzegorz	Misijuk

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

31.12.	–	 Cz.	 –	 1700	–	Akafist	Błahodarstwiennyj		(Sława	Tiebie	Boże	wo	wieki...)	
02.01.	–	 S.	 –	 800	–	Liturgia;		–	1700	–	Wsienoszcznaja	Niedzieli.
03.01. – N. – 800 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist Spasitielu.
06.01.	– Śr. – 800	–	Liturgia	Wigilii	Bożego	Narodzenia.	(Szczery	Post).
07.01. – Cz. – 0200 – Wsienoszcznaja  ~ 320 – Liturgia Bożego Narodzenia;  900 – 

Druga Liturgia Świąteczna;  – 1630 – Powitanie J.E. Arcybiskupa;   
1700 – Wieczernia;   ~ ok. 1800 –  uroczyste przekazanie iluminacji

08.01. – Pt. – 900 – Liturgia;  – 1700 – Wieczernia i kolędowanie
09.01. – S. – 900 – Liturgia;  –1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
10.01. – N. – 800 1000 – Liturgia;  –1700 – Akafist do matki Bożej i kolędowanie.
13.01. – Śr.	 – 1700 – Wsienoszcznaja;  – 2000  – Spotkanie Nowego Roku w Niagarze!
14.01. – Cz. – 900 – Liturgia Noworoczna;  – 1700 – Wieczernia i kolędowanie.
15.01.	–	 Pt.	 –	 św.	Serafima	–	800	–	Liturgia	i	poświęcenie	chleba
16.01.	–	 S.	 –	 800	–	Liturgia;		–	1700	–	Wsienoszcznaja	Niedzieli.
17.01. – N. – 800 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do św. Serafima i kolędowanie.
18.01	 –	 Pn.	 –	 800	 –	 Liturgia	 Wigilii	 Kreszczenija	 –	 poświęcenie	 wody	 w	 cerkwi.	 

– 1700 Wsienoszcznaja Kreszczenija. 
19.01. – Wt. – Bogojawlenije – 900 – Liturgia i poświęcenie wody przy cerkwi.
20.01. – Śr. – 900 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do św. Jana Chrzciciela
21.01.	–	 Cz.	 –	 1700	–	Akafist	do	św.	Jerzego	i	modlitwa	za	Parafian.
23.01.	–	 S.	 –	 800	–	Liturgia;		–	1700	–	Wsienoszcznaja	Niedzieli.
24.01. – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist Spasitielu 
27.01.	–	 Śr.	 –	 Oddanije	Bogojawlenija	–	800	–	Liturgia;		–1700	–	Akafist	męcz.	Wileńskich
28.01.	–	 Cz.	 –	 1700	–	Akafist	do	św.	Jerzego	i	modlitwa	za	Parafian	
30.01.	–	 S.	 –	 800	–	Liturgia;		–	1700	–	Wsienoszcznaja	Niedzieli.
31.01. – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do Matki Bożej.
03.02.	–	 Śr.	 –	 1700	–	Akafist	do	św.	męcz.	Wileńskich
04.02.	–	 Cz.	 –	 1700	–	Akafist	do	św.	Jerzego	i	modlitwa	za	Parafian	
06.02.	–	 Roditielskaja	Pominalnaja	Subbota	–	800	–	Liturgia	 i	Panichida;	 	–	1700	–Wsie

noszcznaja	Niedzieli	Miasopustnoj.
07.01. – N. – 800 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do św. Ksienii
10.02.	–	 Śr.	 –	 1700	–	Akafist	do	św.	męcz.	Wileńskich
11.02. – Cz. – 900 – Liturgia;  – 1700 – Akafist Trech Swiatitielej (za piątek)
13.02.	–	 S.	 –	 800	 –	 Liturgia;	 	 – 1700 –Wsienoszcznaja Niedzieli i Sretienija – za 

poniedziałek!!!  Pierwsze poświęcenie świec gromnicznych
14.02. – N. – 800 i 1000 – Liturgia i poświęcenie świec gromnicznych;  – 1600 – 

Wieczernia i czyn Proszczenija obid
15.02.	–	 Pn.	 –	 Początek	Wielkiego	Postu;		–	800	–	Czasy;		–	1700	–	Czytanie	W.	Kanonu;

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
(od	31.12.09	 do	 14.12.2010)


