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Stojąc przed Krzyżem ...

No 134; 05.03 – 16.04.2011

skutki takiego artyzmu są przerażające.
Artyści zapewne dobrzy w innej dziedziW tym roku, w tradycji Wschodu i Za- nie – w dziedzinie duchowości fundują
chodu, daty świętowania Wielkanocy nam zdeformowane krzyże; na nich –
znów tożsame – Jednak niezależnie od wykrzywione bólem postacie imitujątradycji w ustalaniu kalendarza Wielka- ce Chrystusa czy świątynie świadczące
W NASZEJ PARAFII
nocy, Wielki Post dla wszystkich chrze- o religijnej bezduszności!
ścijan jest (a przynajmniej powinien
Zostawmy artystów, spójrzmy na
być) przygotowaniem do tego by sta- siebie. – Wiara chrześcijańska wymanąć w obliczu Krzyża i zrozumieć Zmar- ga miłości, szacunku i zrozumienia dla
twychwstanie. – Pomyślmy: tyle Krzyży Obiektu wiary. Bez tego jest jedynie wiajest na ziemi, na świątyniach, domach, rą w siebie, we własną chytrość i ludzką
nosimy je na piersi, umieszczamy w biu- naiwność! Bóg, Który dał Dziesięcioro
rach, dlaczego więc jeszcze więcej ludzi Przykazań Mojżeszowi, napisał je na dwu
żyje tak, jak by nie było Krzyża, Golgoty, kamiennych tablicach. Gdy do nas posłał
Zmartwychwstania? Czyżby jeszcze wię- Swego Syna – chciał aby te przykazania,
cej ich
trzeba było postawić?
uzupełnione przykazaniami
miłości
NABOŻEŃSTWA
WZapytajmy
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06.03. - 16.04. o2011
więc siebie samych: „Czy potrafię nadro- i błogosławieństwami były napisane
bić to w okresie Wielkiego Postu? Czy rozu- na połówkach naszych serc. Zbawiciel
miem Krzyż? A może jest on moim zwąt- nie chciał byśmy to robili z przymusu,
pieniem – że Bóg był bezsilny kiedyś a te- na rozkaz. Nie chciał byśmy traktowaraz też nie potrafi zaradzić złu?” To trudne li to jako regulamin, przepis. Chciał by
pytania. Jeżeli jednak pozostawimy je Jego słowa stały się naszym życiem! On
bez odpowiedzi, rogaty podsunie nam sam Swym życiem, cierpieniem, pokonajbardziej obrzydliwe odpowiedzi. Za rą i śmiercią tego nas uczył. Życiem, bo
przykład weźmy artystów rzeźbiarzy, oddawał Siebie na służbę biednym, choParafia Prawosławna św. wlkm Jerzego na Nowym Mieście
malarzy,
plastyków, architektów. To śro- rym. Uzdrawiał Dzieci Narodu Wybrane15-338 Białystok, ul.Pułaskiego 36
dowisko nie lubi schematów, poszukuje go i ale i córkę niewiasty kananejskiej
Kancelaria:
nowości,
kształtuje mody, smaki. Nic złe- a trędowatego samarytanina uzdrowił
#JBZTUPL VM,SVD[BtD[ZOOBDPE[JFOOJFXHPE[00 - 1800tUFM
go
się
nie
dzieje, gdy czyni to człowiek i za przykład nam postawił. Gdy przytLPOUBLUIUFMtFNBJMLBODFMBSJB!QBSBöBTXJFUFHPKFS[FHPQM
obdarzony
zdolnościami przez Stwórcę szedł czas – oddał życie za zbawienie
tLPOUP
i Duchowieństwo:
chce owoc swej twórczości ofiarować grzesznego świata. Podczas narodzenia
Stwórcy.
– Gdy zaś do „tworzenia” zabie- Ziemia dała grotę a gdy własną krwią
tQSPCPT[D[LTNJUSBU(S[FHPS[.JTJKVLtLTQSPU8BMFSJBO"OUPTJVLUFM
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się zarozumialec, głoszący tezę: „jakim omywał ludzkie grzechy – Ziemia zbrumnie Boże stworzyłeś takim masz” to kana ludzką nienawiścią, dała już tylko

Golgotę! Gdy rodził się w Betlejem, nie
było Mu miejsca w domu a umierał już
nawet poza murami miasta! Grota ofiarowała kamienne jasełka a krzyż zbijali
ludzie z bezcennego drzewa, które pozostało od budowy świątyni. – Wszystko
to jako dar przyjął, bo chciał pobudować
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świątynie w naszych sercach. Rzymscy
żołnierze chcąc dokuczyć Izraelitom, postawili krzyż na miejscu, gdzie byli pochowani Adam i Ewa (Golgota – Wzgórze
Czaszki) a Zbawiciel tam ukrzyżowany
własną krwią omywał kości Prarodziców
stworzonych na obraz i podobieństwo
Boże!
W NASZEJ
PARAFIInas uczył,
Cierpieniem
i cierpliwością
bo nawet tym, którzy wbijali Mu gwoździe nie powiedział: „Ja was zapamiętam” ale mówił: „Ojcze wybacz im..” Przyjął cierpienia z miłości do ludzi. To dlatego Jego twarz nawet na Krzyżu była
pogodna. Oczywiście bolał nad tym, co
Mu uczynili ludzie, ale większą była radość ze spełnienia woli Ojca!
Gdy łotr, ten z lewej, drwił z Boga:
„jeżeliNABOŻEŃSTWA
Nim jesteś to nas pozdejmuj
z krzyW NASZEJ
ży, to uwierzymy”- nic nie odpowiedział.
Ale drugiemu, który w chwili konania
zdobył się na współczucie Niewinnemu
– Siebie i Swoje królestwo ofiarował! To
o tym przypomina podnóżek na krzyżach w cerkwi – wobec Boga nie można
być letnim, obojętnym. Nie można być

biernym obserwatorem Krzyża. Można
być tylko „za” albo „przeciw”. Nie można
też liczyć, że zbawia bliskość Boga. – ON
jest zawsze przy nas i z nami. Od nas zależy to, jak Go przyjmiemy i co Mu ofiarujemy! – Ukrzyżowany łotr był bardzo
blisko a wybrał wieczną
śmierć – grozę
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chwili umierania, zatrzymaną w „stopklatce” na wieczność.
W trzecią niedzielę Wielkiego Postu
w cerkwiach odbywa się jakby wstępna
adoracja Krzyża – udekorowany kwiatami, wynoszony na środek świątyni jest
czczony jak drogowskaz – idziemy do
Krzyża i Zmartwychwstania. Idziemy podziwiać Tego, Który umarł, by duszą jako
Człowiek a zarazem jako Bóg zejść aż do
piekieł po Swoją własność – po dusze
zmarłych dzieci, które chciały być bogami! Najpierw własną krwią omył ich kości, później własnymi rękoma z otchłani
wyprowadził ich dusze! Krzyż jest tego
znakiem. Jeżeli ktoś tego nie zrozumie,
będzie go odwracać do góry nogami,
ośmieszać, profanować. Będzie myśleć,
że jest wolny, wyzwolony
a okaże
CERKWI
06.03. - 16.04.
2011 się,
że nieświadomie posłużył rogatemu –
temu samemu, który kiedyś namówił
ludzi, by Bogu krzyż postawili. Chroń nas
Boże przed złymi pokusami. Błogosław
nas Boże na Wielki Post!
o. Grzegorz

Parafia Prawosławna św. wlkm Jerzego na Nowym Mieście
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W NASZEJ PARAFII
   Miniony rok zakończyliśmy z do   W niedalekiej przyszłości otrzydatnim saldem. Możemy teraz planować mamy kilka wersji projektu ikonostasu
dalsze prace: ułożenie w podłodze insta- w górnej cerkwi. To długa i skomplilacji grzewczej, instalacji elektrycznych, kowana droga do realizacji. - Wersja
alarmowych i nagłośnieniowych. Uło- wybrana przez Radę i Parafian i zaakżenie styropianu pod ogrzewanie oraz ceptowana przez proboszcza będzie
wykonanie wylewki podłogi, będzie przedstawiona do zatwierdzenia Jego
zarazem ociepleniem stropów dolnej Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi. Docerkwi.
Te prace mają sweW
opracowania
piero po uzyskaniu
NABOŻEŃSTWA
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- 16.04. 2011
i dlatego traktowane są jako pierwszo- Zwierzchnika Diecezji J.E. Arcybiskupa
planowe.
Jakuba można będzie zlecić wykonanie
konstrukcji ikonostasu i desek do ikon.
   Oczekujemy, że w niedługim czasie zakończone zostaną projekty kon   UWAGA Na czas Wielkiego Postu
strukcyjne łącznika, dzwonnicy oraz – celem udogodnień przystępującym
ogrodzenia. Mając projekty, można do świętych Spowiedzi
i Priczastija,
www.parafia-swietego-jerzego.pl
No 134; 05.03 – 16.04.2011
wybierać do realizacji to, na co starczy ulegają zmianie godziny nabożeństw:
nam środków i to, co będzie pomocą rannej Liturgii w Niedzielę i w dni
w
realizacji
następnych.
Już wiado– Spowiedź będziemy
Parafia
Prawosławna
św. wlkm– Jerzego
na Nowympowszednie.
Mieście
15-338
ul.Pułaskiego
mo,
żeBiałystok,
priorytetem
będą 36
dwa poziomy zaczynać o godz. 700 a Liturgię o 730.
dzwonnicy
Prosimy przekażcie informację o tym
Kancelaria: oraz łącznik między dzwon#JBZTUPL
- 1800tUFM
nicą
a cerkwią.VM,SVD[BtD[ZOOBDPE[JFOOJFXHPE[
Waszym 00znajomym
(wyjątek: ZwiastotLPOUBLUIUFMtFNBJMLBODFMBSJB!QBSBöBTXJFUFHPKFS[FHPQM
wanie – spowiedź od 730 – Liturgia 900)
tLPOUP
   Gotowy jest projekt drogi procesyjW
PARAFII
nej,
Nie NASZEJ
możemy go
realizować z uwagi
   Aby pomóc chorym, którzy mają
Duchowieństwo:
na
brak projektu ogrodzenia a przynaj- trudności z dojściem do cerkwi, prositQSPCPT[D[LTNJUSBU(S[FHPS[.JTJKVLtLTQSPU8BMFSJBO"OUPTJVLUFM
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mniej
- murów oporowych nasypu od my o uzgodnienie w kancelarii Parafii
ulicy Pułaskiego, stanowiących cokół dnia w którym duchowny przyjdzie do
ogrodzenia. Bez tego zabezpieczenia nich do domu. Prosimy nie wybierać
nasyp nie będzie stabilny a droga ule- dni, w których jest odprawiana Liturgia.
gnie zniszczeniu.
Najdogodniejsze są poniedziałki, wtorki
i czwartki.
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800 i 1000 Liturgia – bezpośrednio po drugiej Liturgii
Wieczernia i prośba o przebaczenie przewinień
1700 wszyscy duchowni na Wieczerni w Soborze.
730 Czasy, Izobraz. • 1700 Powieczerije i czytanie Kanonu św. Andrzeja

08.03.WT
09.03. ŚR
10.03. CZ
11.03. PT
12.03. SO
13.03. ND
16.03. ŚR
17.03. CZ
18.03. PT
19.03. SO
20.03. ND
22.03. WT
23.03. ŚR
24.03. CZ
25.03. PT
26.03. SO
27.03. ND
30.03. ŚR
31.03. CZ
01.04. PT
02.04. SO
03.04. ND
04.04. PN
05.04. WT
06.04. ŚR
07.04. CZ
08.04. PT
09.04. SO
10.04. ND
13.04. ŚR
14.04. CZ
15.04. PT
16.04. SO

• 730 Czasy, Izobrаz. • 1700 Powieczerije i czytanie Kanonu św. Andrzeja
• 700 Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
• 1700 Powieczerije i czytanie Kanonu św. Andrzeja z Krety
• 730 Czasy, Izobraz. • 1700 Powieczerije i czytanie Kanonu św. Andrzeja
• 700 Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieosw. • w końcu Liturgii oświęcenie koliwa w pamiat’ Fieodora Tirona; • 1700 Krestnaja Pieśń
• 700 spowiedź • 730 Liturgia św. Jana • 1700 – Wsienoszcznaja Niedzieli
• 700 spowiedź • 730 i 1000 Liturgia • 1700 Wieczernia i Passija
• Rekolekcje duchowieństwa w Czarnej Białostockiej
• 1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
• 1700 Akafist do św. męcz. Gabriela
• 700 spowiedź • 730 Liturgia Preżdieosw. • 1700 Krestnaja Pieśń
• 700 spowiedź • 730 Liturgia św. Jana • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
• 700 spowiedź • 730 i 1000 Liturgia • 1700 Wieczernia i Passija.
• 700 spowiedź • 730 Liturgia Preżdieosw. (40 męcz. Siewastijskich)
• 700 spowiedź • 730 Liturgia Preżdieosw. • 1700 Akafist Pokrowu
• 1700 Akafist do św. wlkm. Gieorgija
• 700 spowiedź • 730 Liturgia Preżdieosw. • 1700 Krestnaja Pieśń
• 700 spowiedź • 730 Liturgia św. Jana Złotoustego
• 1700 Wsienoszcznaja – Wyniesienie Krzyża
• 700 spowiedź • 730 i 1000 Liturgia • 1700 Wieczernia i Passija
• 700 spowiedź • 730 Liturgia Preżdieosw. • 1700 Akafist św. Krzyżowi
• 1700 Akafist światoj błażennoj Matronie Moskowskoj.
• 700 spowiedź • 730 Liturgia Preżdieosw. • 1700 Krestnaja Pieśń
• 700 spowiedź • 730 Liturgia św. Jana • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
• 700 spowiedź • 730 i 1000 Liturgia • 1700 Wieczernia i Passija
• 1700 Utrennia i Czytanie Kanonu św. Andrzeja z Krety (za środę 06.04)
• 700 spowiedź • 730 Liturgia Preżdieoswiaszczennych.
• 700 spowiedź • 730 Liturgia Preżdieoswiaszczennych
• 1700 Wsienoszcznaja Zwiastowania
• 730 Spowiedź – Czasy, Izobrazitielnyje • 900 Liturgia św. Jana
• 1700 Akafist Zwiastowania
• 700 spowiedź • 730 Liturgia Preżdieoswiaszczennych
• 1600 Akafist Pochwały Matki Bożej • 1700 Krestnaja Pieśń
• 700 spowiedź • 730 Liturgia św. Jana • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
• 700 spowiedź • 730 i 1000 Liturgia • 1700 Wieczernia i Passija
• 700 spowiedź • 730 Liturgia Preżdieoswiaszczennych
• 1700 Akafist do św. Męczenników Wileńskich
• 1700 Akafist do św. wlkm Gieorgija
• 700 spowiedź • 730 Liturgia Preżdieosw. • 1700 Krestnaja Pieśń
• 700 spowiedź • 730 Liturgia św. Jana Złotoustego
• 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli Palmowej

