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«В рождестве девство сохранила
еси – во успении мира не оставила
еси Богородице...» tropar’ Uśpieniju
W naszej Tradycji Świętej zachował się taki cichy fenomen - Cerkiewny
Rok Liturgiczny. Rozpoczyna się 01/14
września. Cichy, gdyż nie konkuruje z
sylwestrami, rocznicami. – Pierwszego września uroczyście rozpoczyna się
rok szkolny, obchodzona jest rocznicawybuchu wojny, nawet... zakończenie
strajków. Natomiast najstarszy sposób
liczenia czasu, którym posługiwali się
pierwsi chrześcijanie, który wspomagał
tworzenie kalendarza i roku liturgicznego, często bywa nawet niezauważonym. Jednak do dziś ludzie pracujący na
roli na Uśpienije niosą do poświęcenia
w cerkwi kłosy zebranych zbóż, a po
Preczystej, wyłuskanymi z tych kłosów
ziarenkami, zaczynają zasiewy nowych
łanów. Warto zastanowić się nad tym
fenomenem. Rolnik potrafi w prostocie
serca przynieść swój trud do Matki Bożej z modlitwą o wstawiennictwo przed
Bogiem i o Jego błogosławieństwo – a
my? Przecież Aniołowie przez kolejny
rok starali się zasiać w naszych sercach
i w naszej świadomości przykazania
Boże, słowa Ewangelii, wiarę, nadzieję, miłość. Ile z ich starań ostało się w
nas? Wiele młodych serc ze słowa Boże-
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go potrafiło uczynić tarczę do obrony
przed nijakością lub bylejakością! Dlaczego nie wszyscy? Wielu z nas odnalazło w Cerkwi odpowiedzi na nurtujące
pytania, wskazówki dotyczące sposóbu na życie. Dlaczego niektórzy ciągle
jeszcze szukają drogi na bezdrożach,
wiary w mędrkowaniu, mądrości u nawiedzonych?! Odpowiedzi nie są jednoznaczne. Weźmy za przykład Słońce –
dla jednych będzie to tylko planeta, dla
innych źródło światła, darmowe ciepło.
„Podzielone” według potrzeb przestaje
być nawet radością. Planeta bez światła
i ciepła będzie tylko fragmentem galaktyki. Jako całość może być przykładem
pomagającym zrozumieć tajemnicę
Świętej Trójcy– Bóg Ojciec jako Źródło
Światła Boga Syna i Życiodajnego Ciepła
Ducha Świętego tworzą jedność! Gdy
chrześcijański Zachód Boga Syna utożsamił z człowiekiem – wtedy dla wielu
z nich Bóg przestał być zrozumiałym, a
nawet... niepotrzebnym!!! Lukę zapełnił
człowiek-zastępca. Proszę nie zrozumieć
tego jako jednostronnej czy ukierunkowanej krytyki Łatwiej jednak uczyć
się na czyichś błędach niż na swoich.
A my kim lub czym zastąpiliśmy to, co
powinno być święte?! Ilu ochrzczonych
w Cerkwi zaczęło służyć cudzym bożkom albo własnej wygodzie!? O to w te
dni pyta nas Matka Cerkiew. Z ikony

Matki Bożej Jej wzrok pyta nas: „Dlaczego?” Choć minęły wieki, nie ucichł
od krzyża głos Chrystusa: „Ojcze wybacz! Oni nie wiedzą co czynią!”
To dlatego Matka Cerkiew w kalendarzu pracy narodów umieściła swój Kalendarz Liturgiczny, a w nim święta: Zaśnięcia i Narodzenia Najświętszej Marii.
Zaśnięcia - tym którzy kończą wakacje,
urlopy; liczą plony lub osiągnięcia; dla
wszystkich, którzy jak młodzież, muszą
zacząć nowy rok współpracy z Bogiem.
To Matka Boża słowami troparionu Zaśnięcia pyta nas: „Ja choć zasnęłam dla
ziemskich trosk, was zatroskanych nie
zostawiłam. Zaczynając kolejny rok życia rytmem Cerkwi pomyślcie, czy nic
nie zagubiliście, nie zlekceważyliście.
Odnajdźcie to w swej pamięci, swym
sumieniu, swoim życiu – ja nadal chcę
być wam Matką...!”
Dla tych, którzy w święto Preczystej
– z wiarą, miłością i nadzieją przyjdą

słuchać słowo Boże – dla śpiewających,
czy modlących się słowami: „Narodzenie Twe... stało się radością świata...”
Ona może powie tak: „Najpierw była
to tylko radość moich rodziców. Później Ja starałam się pomóc rodzinom
– i tej z Kany Galilejskiej i innym. Teraz
chcę waszą duchową rodzinę i każdą
rodzinę wspomagać. Chcę was zebrać
pod swym Omoforom. Zgodzicie się?
Chcecie być Moimi dziećmi? Będziecie
posłuszni słowom Mojego i Waszego
Boga? Przeze Mnie Bóg Słowo stał się
Człowiekiem. Kolejny raz, kolejny rok
zapraszam was: starajcie się, aby dzięki
waszej pracy, waszej wierze Boże słowo
stawało się dobrem na Ziemi!” Jeżeli
tak odczytamy zamysł Matki Cerkwi,
Najświętsza Maria będzie nam Matką.
Będzie błogosławić nasze rodziny. Każdego z nas zaliczy do Swej Rodziny!
o. Grzegorz

W Naszej Parafii

Wydarzyło się bardzo wiele,
choś nie mieliśmy możliwości informowania o tym na bieżąco w Gazetce. Z
pewnością nie nadrobimy zaległości w
jednym jej numerze. Liczymy, że po wakacjach będzie więcej czytelników i rąk,
które Gazetkę podadzą. Zacznijmy od
najważniejszych. Dobrzy, uczynni parafianie jak zawsze stawili się na wezwanie o pomoc w uporządkowaniu cerkwi
i rusztowań. Przygotowano warunki do
wejścia dla ikonopisców.
.

.
Bratczycy za ofiarowane pieniądze na kwiaty do Płaszczanicy kupiły
kwiaty na ustrojenie cerkwi, na poświęcenie Prestoła, na Święto Trójcy. Uszyły
pokrywała na anałojczyki. Zakupiły materiał i uszyły zasłony na drzwi w ikonostasie i wejścia obok kiotów.
.
Zebrane ofiary na kwiaty do
Płaszczanicy Uśpienija Bratczycy zamierzają wykorzystać również na przygotowanie cerkwi do święta Preczystej

oraz do Prazdnika Pokrowa W tym roku
pierwszy raz święto Prestoła będziemy
obchodzić w poświęconej cerkwi!
Wstawiono trzy pary stalowych
drzwi wejściowych do górnej cerkwi.
W najbliższym czasie zostaną dostarczone okna oprawione w konstrukcje
aluminiowe, które będą umieszczone
nad drzwiami. Dzięki temu zwiększy
się doświetlenie naw bocznych w cerkwi. Ciągle brak jest rysunków łącznika
cerkwi z dzwonnicą oraz samej dzwonnicy. Prace przy budowie dzwonnicy i
łącznika będą kontynuowane dopiero
po dostarczeniu całości dokumentacji.
Cząstkowa dokumentacja niestety podwaja koszty wykonania.
.

Do górnej cerkwi na początku
sierpnia weszli ikonopiscy. O ich pracy
świadczy fakt, że w ciągu dziewięciu
dni rozmieścili zarysy fresków na powierzchni ponad 450 m2. W obrysach
ikon są już kolory niebieski, czerwony.
Rozpoczęto pisanie tła ikon.
.

Zgłosili się pierwsi ofiarodawcy
fresków na sufitach cerkwi. Zamówione są już ikony czterech Ewangelistów.
Zarezerwowany jest największy fresk
w centralnej wieży – będzie to ikona
.

Wniebowstąpienia. Są już pierwsi ofiarodawcy ikon Proroków umieszczonych
w najwyższej części sufitów w nawach
bocznych (po cztery ikony proroków w
każdym wierzchołku nawy). Ustalono,
że fresk wybrany przez ofiarodawcę,
zgodnie z życzeniem będzie podpisany
jego imieniem i nazwiskiem (lub nazwiskiem rodziny).
.
Święto Zaśnięcia Matki Boskiej
kończy post, ale nie przerywa naszego
obowiązku modlitwy do Matki Bożej
za naszą młodzież. Wspomóżmy ich w
dobrym zapoczątkowaniu nauki w kolejnym roku szkolnym. Wspomóżmy
ich w postanowieniu bycia w świętych
Spowiedzi i Eucharystii. Niech z Bogiem
zaczną kolejny etap poznawania świata,
stworzonego przez Boga i ...ubogacanego ludzkimi zdolnościami otrzymanymi od Boga!
.
W Niedzielę 29.08 Liturgie w
godzinach 800 i 1000 oraz nabożeństwa w
poniedziałek 30.08 i wtorek 31 sierpnia
to dni, w których młodzież może przystąpić do św. Spowiedzi oraz Priczastija.
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie swój
dzień na modlitwę o błogosławieństwo
dla swych marzeń, planów, zdolności...
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Nabożeństwa w Naszej Cerkwi

20.08. - 27.09. 2010

28.08 SO	Uśpienije • 800 spowiedź • 900 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
29.08 ND
• 730 spowiedź • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst Uśpieniju
30.08 PN
• 730 spowiedź • 800 Liturgia
31.08 WT 	• 730 spowiedź • 800 Liturgia • 1700 Akatyst do św. męcz. Gabriela i
modlitwa za młodzież
01.09 ŚR	• 800 Molebien na rozpoczęcie roku szkolnego • 1700 Akatyst do św.
męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
02.09 CZ
• 1700 Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
04.09 SO
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
05.09 ND
• 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist do Matki Bożej
08.09 ŚR
• 1700 Akatyst do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
09.09 CZ	• 1700 Akatyst do św. Iowa z Poczajewa i namaszczenie olejem od
relikwii
10.09 PT
• 1700 Wsienoszcznaja Usieknowienija
11.09 SO	Usieknowienije • 0900 Liturgia i modlitwa za tragicznie zmarłych
• 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
12.09 ND
• 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst do św. Aleksandra Newskiego
14.09 WT
• 800 Liturgia i modlitwa na początek Roku Liturgicznego
15.09 ŚR
• 1700 Akatyst do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
16.09. CZ
• 1700 Akatyst do św. wlkm Jerzego i modlitwa za ofiarodawców
18.09. SO
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
19.09 ND	• 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst przed Chełmską ikoną Matki Bożej
20.09 PN
• 1700 Wsienoszcznaja Narodzenia Najśw. Marii Panny
21.09 WT	• 900 Liturgia Święta Narodzenia Najśw. Marii Panny
• 1700 Wsienoszcznaja ku czci św. męcz. Gabriela (w Soborze)
22.09 ŚR
• 1700 Akatyst do św. męcz. Gabriela
23.09 CZ
• 1700 Akatyst do św. wlkm Jerzego i modlitwa za ofiarodawców
25.09 SO	• 800 Liturgia oddania święta Narodzenia Najśw. Marii Panny
• 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
26.09 ND	• 800 i 1000 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Podniesienia Św. Krzyża
W tym roku na środek świątyni będzie wyniesiony Krzyż, który staraniem Parafian:
Krystyny i Jerzego Czyżewskich, został poświęcony na Golgocie oraz w kaplicy Grobu
Pańskiego, uświęcony zejściem błogosławionego Ognia – z przeznaczeniem Go do
naszej cerkwi. Po wyniesieniu Krzyża namaszczenie św. olejem z Grobu Pańskiego.

