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Pozdrawiam Was słowami Apostołów, którzy na wieść 
o Zmartwychwstaniu, tak opowiadali o zdarzeniu lub mówiąc 

„Woistinu Woskresie” - potwierdzali naocznie poznaną prawdę. 
Od czasów Apostołów ludzie cieszą się że Chrystus Zmartwychwstał. 

A ON od czasu Krzyża mówi do nas: 

„UMARŁEM I ZMARTWYCHWSTAŁEM  ABY KAŻDY Z WAS 
MÓGŁ BYĆ DLA MNIE WIECZNIE ŻYWY. 

My witając się słowami „Chrystus Zmartwychwstał” - świadczymy 
o naszej wierze, dzielimy się radością z kolejnej szansy 

danej nam od Zmartwychwstałego. Cieszymy się jak rośliny i drzewa, 
że kolejny raz mogą na nich otwierać się pąki z listkami i kwiatami. 

Cieszymy się jak kwiaty z tego, że swym nektarem karmią pracowite pszczoły. 
Dziękując Bogu za to, że jesteśmy Prawosławni, upodabniamy się do kwiatów, 

które nie chwalą się sobą ale cieszą się z zaszczytu, że roślinie, na której 
zakwitły pomogły wydać nasiona na podtrzymanie gatunku. 

Cieszymy się jak ptaki, mogąc śpiewać pieśń z radości, że skrzydła niosą 
nas ku niebu podziękować za słońce, które ogrzało nasze gniazda na ziemi.

Patrząc, jak przyroda nie gniewa się na niebo za zimę, ale dziękuje 
za każdy ciepły promyk słońca, i my nie obwiniajmy Boga za nasze 

chłodne serce, za niepowodzenia, zaniedbania, małostkowość 
lub małowierność. Podziękujmy za to, że ON w nas uwierzył 

kolejny raz! Za to że przez Pokajanije i Priczastije 
ożywia nasze nadzieje, marzenia, plany.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  
ХРЫСТОС УВАСКРОС!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!



W NASZEJ PARAFII
 Oddając do druku Gazetkę nie jesteśmy 
pewni, czy dzwony dotrą do nas na Palmo-
wą Niedzielę, czy na początku Wielkiego 
Tygodnia. Wiadomo tylko, że już opuściły 
ludwisarnię i dotarły do miejsca, gdzie będą 
dopasowywane serca, tak by dzwony mogły 
służyć bardzo długo.
 Brak rysunków konstrukcyjnych 
dzwonnicy sprawił, że dzwony do czasu 
wybudowania dzwonnicy musimy tymcza-
sowo zawiesić na metalowej konstrukcji, 
ustawionej na miejscu gdzie był ołtarz w sta-
rej cerkwi. W przyszłości, gdy dzwony będą 
już mogły być zawieszone na swoim miejscu, 
wykonana konstrukcja posłuży jako kaplicz-
ka, w której będą odbywały się nabożeństwa 
poświęcania wody.
 Trwają prace wyrównania terenu wokół 
cerkwi. Wierzymy że uporamy się z praca-
mi na czas a procesje Wielkiego Piątku oraz 
Paschalne będą odbywać się wygodnie i bez-
piecznie.
 Zlecono Panu inż. Bernackiemu wykona-
nie trzech kompletów drzwi wejściowych do 
górnej cerkwi, zgodnie ze szkicem dostarczo-
nym przez architekta dr Jerzego Uścinowicza. 
W założeniu jest to konstrukcja, która w mia-

rę posiadanych środków będzie uzupełniona 
o ikony lub symbole (wykonane w blasze na 
przykład metodą tłoczenia lub czekanką). 
Ważne, że koszty można będzie rozłożyć 
w czasie, na przykład na kilka lat.
 Wykonywane są również przęsła balu-
strad na pochylnię i schody. Były przypadki, 
że dzieci, nieświadome zagrożenia, skakały 
z wysokości dwu metrów! Odkładanie wy-
konania balustrad groziłoby odpowiedzial-
nością za ewentualny wypadek na placu 
budowy! Również przechodzenie z procesją 
nocą po niezabezpieczonym terenie stanowi-
łoby zagrożenie.
 Wzorem minionych lat w Wielki Ponie-
działek w naszej cerkwi będzie Sakrament na-
maszczenia chorych, połączony z Sakramen-
tem Pokajanija (spowiedzią) oraz Priczasti-
jem podczas Świętej Liturgii Preżdieoswiasz-
czennych Darow. Spowiedź rozpoczniemy 
już o godz. 1300. O godz. 1400 rozpoczną się 
modlitwy Sakramentu Namaszczenia Cho-
rych a o godz. 1600 – Liturgia i Priczastije.
 Jeżeli ktoś jest bardzo chory i  nie może  
bez posiłku i wody pozostawać do późnych 
godzin popołudniowych – w oznaczonych 
godzinach może przystąpić do spowiedzi 

W tym Dniu, w którym ożywa Ziemia, raduje się Niebo, 
nam nie wypada milczeć.- Korzystając z możliwości życzę 

każdej Rodzinie i każdemu z osobna, by Chrystus mógł wejść 
do naszych domów i serc. Aby mógł błogosławić Nas zdrowiem – abyśmy 

odczuli Jego obecność. Aby podał wszelkiego dobra pod dostatkiem, 
jak kiedyś podawał chleb uczniom. Słabych w wierze niech umocni 
jak apostoła Tomasza. Utrudzonym, zaniepokojonym niech Anioł 
odwali kamień z serca – jak kiedyś kamień z grobu niewiastom. 

A po zdrowych świętach niech każdemu z nas Bóg da zdrowie 
na pokonywanie trudności a siły – by Bożymi zostawać zawsze! 

WOISTINU  WOSKRESIE  CHRYSTOS!!! 

o. Grzegorz



i Namaszczenia, natomiast do Priczastija, 
już na czczo, przystąpić w Wielki Wtorek 
rano. Spowiedź w przeddzień Priczastija 
jest nawet pożądana, gdyż pozwala na dłuż-
sze dokładniejsze przemyślenia. Spowiedź 
zaczyna się przy anałojczyku, w obecności 
duchownego, a kończy się w momencie 
podejścia do Priczastija! Nie śpieszmy się! 
Dajmy szansę dla duszy na rozmowę z Bo-
giem-Stwórcą! Spowiedź to uświadomienie 
sobie tego, o czym Bóg WIE! To powiedze-
nie Bogu: „ja też widzę i wstydzę się moich 
błędów, słów..” Jeżeli tak powiemy wieczo-
rem i z tym idziemy do Boga rano i jeszcze 
Mu dopowiemy zapomniane, to będzie wię-
cej radości Bogu i nam!
 W Wielki Piątek od rana sprzątanie cer-
kwi i przygotowanie grobnicy. – W tym roku 
kwiaty go Płaszczanicy kupujemy jednako-
we za ofiary złożone przez naszych dobrych 
Parafian. Jeżeli ktoś nie wiedząc o naszym 
zamiarze, przyniesie własną wiązankę, niech 
nie gniewa się za to, że prisłużniki postawią ją 
w innym miejscu  przed którąś z ikon.
 Święcenie Pokarmów tradycyjnie będzie 
odbywać w przedsionku cerkwi, na przygo-
towanych stołach. Wierzymy, że wzorem lat 
ubiegłych zebranymi pisankami można bę-
dzie podzielić się dziećmi oraz z potrzebują-
cymi.
 Wszyscy, którzy podczas Wielkiego 
Postu przystąpili przynajmniej do Sakra-
mentów Pokajanija i Priczastija, mogą 
w Paschalną Noc, podczas radosnej Świę-
tej Liturgii przystąpić do Priczastija, przy-
jąć Zmartwychwstałego do swego serca! 
Niech to będzie znakiem naszego świętowa-
nia! Warunkiem jest aby w Wielką Sobotę 
podczas święcenia pokarmów, (lub podczas 
Paschalnej Jutrzni) podejść do duchowne-
go i poprosić o modlitwę rozgrzeszenia. Ci, 
którzy przez cały Wielki Post nie znaleźli cza-
su na Pokajanije – do Priczastija w Paschalną 
Noc nie powinni podchodzić.

 W świecznym jaszczyku można nabyć 
nadgrobne lampiony z Prawosławnego Klasz-
toru św. Serafima w Kostomłotach. W nim, 
zamiast  parafinowego wkładu – prawdziwa 
woskowa świeca. To nie tylko przypomnie-
nie o tym, że znicz  to dawna ofiarna lampa 
pogańskiemu Perkunowi na Litwie. To  próba 
odnowienia naszej prawosławnej tradycji – 
stawiania świecy na grobie na czas modlitwy 
za zmarłych. Jest to również ofiara na nowy 
klasztor, utworzony w miejscowości, gdzie 
przez minione 70 lat nie pozwalano otworzyć 
cerkwi.
 Miesiąc kwiecień przeznaczmy na przy-
gotowania do poświęcenia dolnej cerkwi 
ku czci Pokrowa Preswiatoj Bogorodicy 
– Prosimy o szczególną modlitwę naszych 
Parafian za wszystkich OFIARODAW-
CÓW! To dzięki ofiarom wielu ludzi nasza 
cerkiew zasłużyła na podziw jeszcze więk-
szej liczby ludzi nie związanych nawet z bu-
dową. Czas aby został poświęcony Prestoł 
w dolnej cerkwi. Czas aby Eucharystyczna 
Ofiara była już sprawowana na Prestole 
omytym św. Mirem jak nowo ochrzczony 
człowiek. Czas aby Świętym Mirem została 
postawiona pieczęć św. Ducha na ścianach 
tej dolnej cerkwi. Niech stanie się ona du-
chowym fundamentem dla wszystkich prac 
prowadzonych w górnej cerkwi. Niech pod 
Omoforom Bogurodzicy znajdą schronie-
nie wszystkie dzieci, które polubiły nawet 
te nieoświęcone ściany. Omofor Boguro-
dzicy niech chroni rodziny Ofiarodawców 
i naszą Duchową Rodzinę – Parafię.
 Poświęcenia Pokrowskiej cerkwi nie 
można dokonywać w dniu Pokrowa. To 
dlatego poświęcenie tej dolnej cerkwi  
wyznaczono na 06 maja – święto Patrona 
Parafii św. wlkm. Jerzego. Gdy gotową 
będzie górna cerkiew – jej poświęcenia  
ku czci św. wlkm Jerzego można będzie 
dokonać w święto Pokrowa (ale nie na  
Gieorgija)!
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NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
(od 28.03.2010 do 29.04.2010)

28.03. – Niedziela Palmowa – 745 i 1000 – Liturgia;  – 1700 – Nabożeństwo W. Pn.
29.03. – W.Pn. – 700 – Spowiedź,  – 800 – Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow;  

– 1300  – spowiedź chorych;  – 1400 – Sakrament Namaszczenia chorych;  
–  1600 – Liturgia

30.03. – W.Wt. – 700 – Spowiedź; – 800 – Liturgia i Priczastije; – 1700 – Jutrznia W. Środy
31.03. – W.Śr. – 700 – Spowiedź; – 800 – Liturgia i Priczastije; – 1700 – Jutrznia W. Czwartku
01.04. – W.Cz. – 700 – Spowiedź; – 800 – Liturgia św. Bazylego i Priczastije; – 1700 – Jutrznia 

W. Piątku – Czytanie 12 Ewangelii
02.04. – W.Pt. – 700 – Wielikije Czasy;  – 900 – sprzątanie cerkwi i przygotowanie 

grobnicy;  – 1500 – Wieczernia, Wynos i pokłonienije Płaszczanicy, procesja 
z Płaszczanicą

03.04. – W.S. – 700 – Liturgia Wielkiej Soboty;  – od 930 do 1800 – święcenie pokarmów;  
– 2315 – Połunoszcznica i wniesienie Płaszczanicy do Ołtarza; formo
wanie procesji

04.04. – Pascha Chrystusowa – 2400 – Procesja i Paschalna Jutrznia;  ok. 130 – Liturgia; 
– 1400 – Paschalna Wieczernia i procesja.

05.04. – Wielkanocny Pn. – 800 – Jutrznia, 900 – Liturgia;  – 1700 – Wieczernia
06.04. – Wielkanocny Wtorek – 800 – Jutrznia,  – 900 – Liturgia;  – 1700 – Wsienoszcznaja 

Zwiastowania
07.04. – Śr. – Zwiastowanie  – 900 – Liturgia;  – 1700 – Wieczernia
10.04. – S. – 800 – Jutrznia, 900 – Liturgia;  –  1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
11.04. – N. – Liturgia tylko o godz. 900.   – 1700 – Akafist Zmartwychwstania
14.04. – Śr. – 1700 – Akafist  do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
15.04. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców
17.04. – S. – 800 –  Liturgia;  – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli.
18.04. – N. – 800 i 1000  – Liturgia;  – 1700 – Akafist Zmartwychwstania;
21.04. – Śr. – 1700 – Akafist  do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych   
22.04. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców
25.04. – S. – 800 –  Liturgia;  – 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli.
25.04. – N. – 800 i 1000  – Liturgia;  – 1700 – Akafist Zmartwychwstania;
26.04. – Pn. – 1700 – Wsienoszcznaja św. męcz. Wileńskich – Polijelej przed 

relikwiami
27.04. – Wt. – św. męcz. Antonija, Ioana i Jewstafija;  – 800 – wodoswiatnyj molebien; 

–  900 – Liturgia i procesja z relikwiami
28.04. – Śr. – Prepołowienije Paschi – 800 – Liturgia;  – 1700 – Akafist do św. Męcz.
29.04. – Cz. – 1700 – Akafist do św. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców.


