
Kolejny numer Gazetki trafia do 
Waszych rąk w czasie, gdy Parafia roz-
poczęła piętnasty rok swego istnienia. 
– 29 września 1996 roku odprawiono w 
tymczasowej cerkwi pierwszą świętą 
Liturgię. Do dzisiaj pozostaje w oczach 
obraz kilkudziesięciu osób z różnych bia-
łostockich parafii oraz.. trochę mniejszej 
grupki mieszkańców osiedla – pierw-
szych Parafian.  – Ci pierwsi przybyli z 
ciekawości, drudzy – z obawą.  Pierwsi 
już mieli swe świątynie i wiedzieli, ile ra-
dości dostarcza bliskość Domu Bożego, 
do którego można zanieść swe troski i 
skąd przynieść błogosławieństwo dla 
swego domu. Wierni parafii, zaczynają-
cej swą historię w tymczasowej cerkwi, 
mieli tylko obawy i znaki zapytania. - 
Wszystko dookoła było nowe. – Trans-
formacja ustrojowa, brak stabilizacji 
zatrudnienia, postępujące zubożenie 
rodzin, bezrobocie, zasiłki.  Wszyscy od-
czuwali skutki i inflacji, która niemal do 
zera sprowadziła posiadane oszczędno-
ści.  Jak budować? Od czego zaczynać? 

      Odpowiedzi na te pytania przy-
nosiło samo życie. – Cerkiew, choć w 
nazwie tymczasowa, miała wówczas 
już za sobą 55 lat historii – w Hajnów-
ce, Czyżach i rozpoczynała kolejny 
etap w kolejnym miejscu. Poznawali-
śmy Rodziny będąc świadomi, że każda 
z nich to maleńka Cerkiew. Parafia to 
mała lokalna Cerkiew składająca się z 

Rodzin. A pierwsze radości przyniosły 
nam dzieci i młodzież. To oni odważnie 
zapisywali się na lekcje religii. Chłopcy 
chcieli usługiwać podczas nabożeństw. 
Dziewczyny zainteresowały się chórem. 
Dzięki dzieciom poznaliśmy nowe Ro-
dziny. Ciągle jednak duchowni miesz-
kali na terenie różnych Parafii i nawet 
o. Anatol miał swoje mieszkanie daleko 
od cerkwi. Proboszcz mieszkał w wy-
najmowanym pomieszczeniu budynku 
katedralnej parafii, które po roku trze-
ba było zwolnić. Wykupić mieszkania w 
bloku? Tak! To był pierwszy sprawdzian! 
Ustalono, że mieszkanie też będzie... 
tymczasowe, a gdy budowa cerkwi bę-
dzie wymagała funduszy - mieszkanie 
sprzedamy. Powstał pomysł wydania 
Gazetki aby o zakupie domu i o pierw-
szych ofiarodawcach powiadomić Pa-
rafian! Zakup  mieszkania wyzwolił po-
czucie tworzenia duchowej Rodziny. To 
stąd wzięła się nazwa Gazetki! 

       Do budowy nowej, docelowej 
świątyni byliśmy zobligowani wraz z 
powołaniem Parafii ale decyzję o jej 
rozpoczęciu musieliśmy podjąć wspól-
nie. Znowu życie zadecydowało za nas. 
– Przyjazd Jego Świątobliwości Patriar-
chy Konstantynopolitańskiego Barto-
lomeusza aby i dla naszej nowej cerkwi 
poświęcić kamień węgielny sprawił, że 
ten kamień stojący w tymczasowej cer-
kwi był jak wyrzut sumienia. Przez jakiś 
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czas ciągle słyszeliśmy: „Jeszcze drew-
niana dobrze się trzyma.” Wreszcie ko-
nieczność wyboru między remontem 
i malowaniem wnętrza tymczasowej a 
rozpoczęciem budowy nowej świątyni, 
spowodowała podjęcie odważnej de-
cyzji: „Budujemy”!

       2000 rok – Prazdnik wielikomu-
czenika Gieorgija i wmurowanie przez 
J.E. Abpa Jakuba kamienia węgielnego 
w fundamenty nowej cerkwi był przeło-
mem. Ileż później było momentów, gdy 
rogaty chciał odebrać nam energię, za-
pał, ochotę! Tylko dzięki Bogu starczyło 
wiary by realizować marzenia. To Bóg 
dodawał otuchy gdy stawiał obok nas 
dobrych ludzi chcących nam pomagać. 
Trudno na przykład wyobrazić, gdzie by 
była nasza budowa bez pomocy O. Mi-
trata Anatola Siegienia i jego Matuszki 
Leoniły! Dzięki Nim i wielu innym, dzię-
ki życzliwości i ofiarności Was – Parafian, 
nasza świątynia, choć ciągle jeszcze w 
budowie, już jest ozdobą naszego mia-
sta i regionu.  Nawet dzwony są (tylko 

dzwonnica pozostaje w sferze marzeń).

       Wyposażenie dolnej, Pokrow-
skoj cerkwi wspomaga nas w modli-
twie. Wiele ikon z tej cerkwi znajdzie 
swe miejsce w górnej – Gieorgijewskoj. 
Tam, na sufitach już rozmawiają z nie-
bem ikony dwunastu wielkich świąt, 
Proroków, Ewangelistów. Gdy przyjdzie 
czas na rozbiórkę rusztowań – te ikony 
przemówią i do naszej świadomości i 
wyobraźni. Daj Boże nam wszystkim 
być współtwórcami miejsca dla chwa-
ły Bożej na tym skrawku Ziemi. Pozwól 
Boże aby chwała tego miejsca i łaska z 
niego płynąca ogarniała, umacniała, 
obdarzała zdrowiem i siłą nasze Rodzi-
ny. Rodziny, które swe serca i miłość; 
wiarę i nadzieję; trud, modlitwę i ofia-
ry przynosiły tu, by stawały się funda-
mentem, ścianami, stropami, kopułami 
i krzyżami na nich, mocniejszymi od 
żelbetu i cegieł i piękniejszymi i warto-
ściowszymi od złota i pieniędzy! Spasi 
Hospodi i błahosłowi!                                                             

o. Grzegorz

W Naszej Parafii

. Żyjemy przygotowaniami do 
Prazdnika Pokrowa. Pierwszy raz w 
nowo poświęconej cerkwi. Kolejny raz 
przeżywać i tworzyć w swych sercach 
obraz Matki Bożej wspomagającej wier-
nych i otaczającej nas swą matczyną 
opieką. Świętować nie rocznicę wy-
darzenia a błagać Najświętszą Marię o 
to aby pod Jej OMOFOROM znalazło 
się miejsce dla nas, naszych bliskich i 
wszystkich ludzi dobrej woli. Gdy Matka 
Boża rozpostarła swe ręce nad Konstan-

tynopolem – było tam wielu grzesznych. 
Ale na Ziemi Ona widziała jak Zbawiciel 
modlił się za tych, którzy Go krzyżowa-
li. Na niebiosach zawsze widzi smutek 
Syna z powodu naszych grzechów oraz 
troskę i miłosierdzie Boże wobec nas. 
Wyciągając z niebios ręce do nas chce 
nas do Boga przygarnąć. Płacze razem 
ze Zbawicielem, gdy z Jej matczynych 
rąk się wyrywamy. Święto dane jest 
nam by powrócić w objęcia Matki i bólu 
Jej nie sprawiać.
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. Miarą naszej miłości do Mat-
ki Bożej będzie uczestnictwo dzieci 
i młodzieży w uroczystościach. – 14 
października to dzień wolny od zajęć 
w szkole! Gdzie poślecie swe pociechy? 
Czy przyprowadzicie je do świątyni by 
razem dziękować za dar rodzicielstwa? 
A gdy sami będziecie z w pracy - czy 
poprosicie ich o modlitwę za siebie? A 
może zostawicie im wolną rękę, a wów-
czas oni nie tylko z pod waszych, ale i 
Matki Bożej skrzydeł uciekając, znajdą 
coś jeszcze gorszego niż „dopalacze”?! 
Ciało lekarze mogą uratować, okale-
czoną psychikę podreperować. Ale gdy 
utraci sumienie, nie tylko Matki Bożej 
nie usłucha – rodzonej mamusi piekło 
z życia uczyni! Patrząc na ikonę zawsze 
osądajmy: co z danego nam obrazu i 
podobieństwa Bożego pozostało w nas 
i czym ten obraz ubogacamy.

. W tym roku naszych uroczysto-
ści Pokrowa Matki Bożej nie zaszczycą 
Ich Ekscelencje. Ks. Abp Jakub będzie 
na uroczystościach jubileuszu Cerkwi 
Gruzińskiej. Bp Grzegorz jest na urlopie. 
Tym większą staje się nasza odpowie-
dzialność za godne uczczenie Opieki 
Matki Bożej. Wsienoszcznaja w środę o 
godz. 1700 a w sam dzień święta: o godz. 
900 - poświęcenie wody, o 1000 - Liturgia 

i procesja a 1700 – Akafist Pokrowu Bożi-
jej Matieri.

. Trwają prace przy wykonywa-
niu polichromii. Chłodna aura sprawia, 
że kostnieją ręce a precyzyjnej roboty 
jeszcze bardzo dużo. Prosimy w cerkwi 
i w domowym zaciszu o modlitwę za 
ikonopisców – aby Bóg darzył ich zdro-
wiem ich ciała, błogosławił ich ręce i 
serca, by ikony pisane przez nich tchnę-
ły miłością i łaską Boga do wszystkich, 
którzy z wiarą wejdą na modlitwę do 
naszej świątyni. 

. Jeszcze kilka dużych ikon na 
sufitach czeka na szczerych i szczodro-
bliwych Ofiarodawców. Mimo że ich 
rzeczywisty koszt jest większy od po-
danego w informacji, jednej rodzinie 
trudno jest zdobyć się na taką ofiarę. 
– Nasze Bratczycy wspólnie ofiarowa-
ły ikonę Chrztu w Jordanie. Mężczyźni 
trudzili się przez wiele dni aż do późnej 
nocy oprawiając ikony na Grabarkę a 
uzyskane za ikony ofiary i swój trud od-
dali na ogromną ikonę Wniebowstąpie-
nia. Może kilka zaprzyjaźnionych rodzin 
zdoła spełnić marzenie? Może ktoś je-
den poszuka przyjaznych dusz z innych 
Parafii? A na ofiarowany dar Bóg odpo-
wie wielokrotnością łask.



Nabożeństwa w Naszej Cerkwi        10.10. - 28.11. 2010

10.10 ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst do św. ap. Jana Teologa
13.10 ŚR  • 1700 Wsienoszcznaja Święta Opieki Matki Bożej 
14.10 CZ   Pokrowa - Święto Opieki Matki Bożej • 900 Oświęcenie wody • 1000 

Liturgia i procesja • 1700 Akatyst przed Ikoną Opieki Matki Bożej i dzięk-
czynienie za poświęcenie cerkwi

16.10 SO • 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
17.10 ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist przed Ikoną Nieczajannyja Radosti
19.10 WT • 800  Liturgia św. Apostoła Tomasza
20.10 ŚR  • 1700Akatyst do Matki Bożej (pamięć Ikony Krasnostockiej)
21.10 CZ  • 1700 Akatyst do św. wlkm. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców
23.10. SO • 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
24.10 ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst przed Iwierską Ikoną Matki Bożej
27.10 ŚR  • 1700 Akatyst do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
28.10. CZ • 1700 Akatyst przed Ikoną Matki Bożej Sporitielnica Chlebow 
30.10. SO • 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
31.10 ND  • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst za zmarłych
03.11 ŚR  • 1700 Akatyst do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
04.11. CZ • 1700 Akatyst przed Kazańską Ikoną Matki Bożej
06.11. SO  Dimitrijewskaja Roditielskaja Subbota – modlitwa za zmarłych  

• 730 Proskomidija • 800 Liturgia i Panichida• 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
07.11 ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst przed Ikoną Wsiech Skorbiaszczich
10.11 ŚR  • 1700Akatyst do św. męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych
11.11 CZ  • 1700 Akatyst do św. wlkm. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców
13.11. SO • 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
14.10 ND  • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst do św. lekarzy Kosmy i Damiana
17 .11 ŚR  • 1700Akatyst do św. męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych
18.11 CZ  • 1700 Akatyst do św. wlkm. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców
20.11. SO • 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
21.10 ND  • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst do św. Archanioła Michała
24 .11 ŚR  • 1700Akatyst do św. męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych
25.11 CZ  • 1700 Akatyst przed Ikoną Matki Bożej Miłostiwaja
26.11 PT  św. Jana Chryzostoma (Złatoustaho) • 800 Liturgia
27.11. SO   św. ap. Filipa • 800 Liturgia / zapusty na post przed Bożym Narodze-

niem • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
28.11 ND  • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akatyst do śww. Gurija Samona i Awiwa - 

modlitwa za zgodę w rodzinach / Początek Filipowego Postu 


