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„Królu Niebios, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, Który wszędzie
jesteś i wszystko napełniasz; Skarbnico dobra i życia dawco,
przyjdź i zamieszkaj w nas. «Царю Небесный...»
Zesłanie Świętego Ducha na tym ideałom. Bóg nikogo nie zmuApostołów,
zapoczątkowało
W NASZEJ
PARAFII historię sza. On zaprasza do współpracy: „JeCerkwi. Cerkwi jako duchowej spo- żeli ktoś chce iść za Mną, niech weźłeczności dzieci Bożych, złączonych mie krzyż swój...” Jak nieść krzyż On
wiarą w Boga Jedynego w Trójcy. pokazał, wybór swoich krzyży nam
Boga Ojca, objawionego przez Syna, pozostawił. Każdy z nas jest do czektóry będąc posłuszny woli Ojca, goś powołany. Już dziecko opowiada
stał się Człowiekiem aby pokazać, co rodzicom lub kolegom o tym, kim
u Boga znaczy: „kochać po ludzku”. chciało by zostać. Z Bożych darów
Boga Syna, Który przyjął cierpienia układamy swoje życie. To nasz wybór
i krzyż aby nas do Ojcowskiego serca a nie nakaz lub przeznaczenie! PowoNABOŻEŃSTWA
W NASZEJ CERKWI
- 17.07.
2011
przygarnąć
a przez Zmartwychwstałanie człowieka 05.06.
z uwagi
na zdolności,
nie i Wniebowstąpienie, umożliwić które otrzymał i warunki w których
działanie Pocieszycielowi – Bogu Du- może je realizować, to Boże zaufanie
chowi Świętemu.
wobec każdego z nas! – Gdy ludzie
Prawie dwa tysiąclecia historii zapominają o współpracy z Bogiem
już za nami. Historii pisanej nie tyle zaczynają się dramaty i tragedie wieinkaustem, atramentem ale krwią lu pokoleń. Brak akceptacji dla powomęczenników, podwigom świętych, łania jednostki często wynika z zawinauką Ojców Cerkwi. Każdego roku ści, zazdrości, egoizmu. Czasami takie
Prawosławna św. wlkm Jerzego na Nowym Mieście
i Parafia
każdego
z nas Wszechmocny Bóg postawy zniechęcają zdolnych i do
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zaprasza do uczestnictwa w otwar- głosu dochodzą miernoty. Wówczas
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ale
nasi Aniołowie będą zapisywać wości.
tLPOUP
historię.
Historię nie ich, Aniołów, ale
Natomiast u Boga każda praca
Duchowieństwo:
naszą. Historię uczestnictwa w życiu jest ważna i cenna jeżeli z radością
tQSPCPT[D[LTNJUSBU(S[FHPS[.JTJKVLtLTQSPU8BMFSJBO"OUPTJVLUFM
Cerkwi,
naszej współpracy z Bogiem, wykonują ją: naczelnik lub jego pratLTQSPU8BEZTBX.BTBKPUFMtLTQSPUPE5PNBT[$ZSLVOUFM
lub naszego sprzeniewierzenia się cownik; lekarz czy pielęgniarka; rolnik

czy piekarz; inżynier czy murarz i chcą
służyć, pomagać drugim. U Boga nie
ma ludzi niepotrzebnych ale Bogu do
realizacji Jego zamiarów potrzebni
są ludzie, gotowi przyjąć wyzwanie,
odważnych w czynieniu dobra,gotowych poświęcić siebie dla innych. Pozostałym daje czas namysłu, wyboru
drogi życia i sposobu jego realizacji.
To dlatego kolejny raz w życiu Cerkiew zaproponuje nam uczestnictwo
w Niedzieli Wszystkich Świętych, abyśmy modląc się do swego Patrona,
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wybrali sobie i inne, święte przykłady
godnej współpracy z Bogiem. To dlatego usłyszymy słowa Zbawiciela, kiedyś skierowane do Apostołów a póź-

niej przez wieki do każdego z nas:
„Idź za Mną...” – Jaką będzie nasza odpowiedź? Jakie wydarzenia z naszego
życia zapiszą Aniołowie? Czy znów
niektórzy będą krzyczeć: „Boże! To tylko brudnopis!”? Czy nie zdarzy się tak,
że nasze błędy, słabości, a co gorsza –
podłości zarejestrują upadli aniołowie
i polecą ze skargą do Boga krzycząc:
„nawet my nie jesteśmy tak źli, jak ci
tak zwani chrześcijanie!”? Boże obroń
nas przed złem. Boże daj nam siły
pomnażać wszystko, co dobre tak,
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aby zawsze Tobie
było
dużo
miejsca w nas, wokół nas i na całej
ziemi.
o. Grzegorz

W NASZEJ PARAFII
Najprościej określić słowami: ny. To na ofiarowanych przez niego:
„Dzięki Bogu i modlitwa i prace w na- Prestole, Diskosie (podarowanym rok
szej cerkwi nie ustają.” Modlitwa, gdyż temu podczas poświęcenia dolnej
pierwsze nabożeństwo w górnej cer- cerkwi) oraz Czaszy – sprawowana by
kwi, zaplanowane na dzień Patrona ła pierwsza Liturgia święta w górnej
Parafii 06 maja mogło być przepro- cerkwi!
wadzone w godnych warunkach. NawetNABOŻEŃSTWA
tymczasowy ikonostas
wykona- CERKWI Po „drodze”
W NASZEJ
06.03.trzeba
- 16.04.było
2011pokony przez naszego Dymitra Kobryńca nać wiele trudności i zsynchronizować
wzbudzał komentarze typu: „Z nicze- prace tak by jedna nie przeszkadzała
go zrobili coś pięknego.” Z niczego bo drugiej. – Bez ułożenia instalacji elekikony wydrukowano tak, że starczą na trycznej i kabli do nagłośnienia, alarjakiś czas. Sklejka była niemal w zasię- mów nie można było ułożyć izolacji
gu zdolnych rąk... Sława Bohu za wsio! termicznej stropu. Wykonany zawczasu projekt ogrzewania pozwolił na ułoOfiarowany Prestoł doczekał żenie rur do ogrzewania podłogowesię uzupełnienia... O. Anatol Siegień go. W trakcie tych prac okazało się, że
Parafia Prawosławna św. wlkm Jerzego na Nowym Mieście
ofiarował
piękny
Kielich Eucharystyczbez wymurowania solei niemożliwym
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będzie dokończenie tych prac ani też
wykonanie wylewki. Trzeba było odwagi wyobrazić miejsce Prestoła, policzyć potrzebne odległości, uwzględnić
miejsca na drugi ołtarz, żertwienniki
i ...podejmować decyzje.
www.parafia-swietego-jerzego.pl

Wykonana wylewka zdążyła wyschnąć do Paschy i pozwoliła
przygotować mury do uświęcającej
modlitwy. Zapewne dziwili się przechodnie patrząc jak młodzież, kobiety
i mężczyźni zgodnie dzielili się pracą,
jedni drugich wyręczali, jedni drugim
W NASZEJ
PARAFII
pomagali.
Bratczycy
były duszą prac
przygotowawczych – a tu kwiaty, tu
zasłonki, tu położyć dywan, tam zasłonić niedokończoną ścianę. A nagrodził
wszystko Bóg, chłód był w całym kraju, ulewa w innych częściach miasta,
a u nas – dopiero po zakończonym nabożeństwie spadło parę kropel deszczu.

NABOŻEŃSTWA
WBratczycy
NASZEJ
W sobotę, 07 maja

już sprzątały dywany a w poniedziałek mężczyźni ustawiali rusztowania.
Bez okablowania, bez ułożenia instalacji grzewczej i wykonania wylewki,
stawianie rusztowań byłoby bezsen-

sownym a kontynuacja wykonywania
fresków byłaby niemożliwą. – Wykonywanie bowiem tylu „brudnych” prac,
(kucie bruzd w ścianach i podłogach,
murowania solei, wykonywania wylewki) po tym, jak ściany świątyni są
No 135; byłoby
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już pokryte ikonami,
lekceważeniem ofiarodawców i ikonopis-
ców.
Freski stają się coraz bardziej
wyraźne i wyraziste. Kolejne warstwy
kolorów zastępujących podkładowe,
odkrywają głębię tych docelowych.
Coraz więcej ikon można już odczytać,
rozpoznać postacie, najpierw naszkicowane tylko kreską. Gdy uczestniczy
się w narodzeniu ikony radością jest
widzieć jej końcowy blask, czyniący ją
gotową do wysłuchania modlitwy.
Proboszcz i Rada Parafii składają serdeczne podziękowania Ofiarodawcom, którzy zarezerwowali ikony
CERKWI
17.04.
- 29.05.
2011
pisane na ścianach
a teraz
sukcesywnie
wpłacają zadeklarowane sumy. Niech
Wasze ofiary jaśnieją blaskiem nieba
a każdemu wchodzącemu do cerkwi
niech będą pomocą w wypowiadaniu
modlitwy. – SPASI WAS HOSPODI!!!
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NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI

05.06. - 17.07. 2011

• 800 Liturgia Oddanija Prazdnika Wozniesienija.
• 800 Liturgia Troickoj Roditielskoj Subboty i wsielenskaja panichida.
• 1700 Wsienoszcznaja Pięćdziesiątnicy
12.06.ND • TROICA • 800 i 1000 Liturgia • bezpośrednio po drugiej
		 Liturgii Wieczernia i kolenoprekłoniennyje molitwy (bez 		
		 nabożeństwa o 1700)
13.06.PN
• ŚWIĘTEGO
900 Liturgia.
Parafia Prawosławna
św. wlkmDUCHA
Jerzego na• Nowym
Mieście
00
15-338 Białystok,
36 do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
15.06.ŚR
• ul.Pułaskiego
17 Akatyst
Kancelaria: • 1700 Akatyst do św. wlkm Jerzego i modlitwa za ofiarodawców
16.06.CZ
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18.06.SO
• 800 Liturgia Oddanija Troicy
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• 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli.
tLPOUP
19.06.ND
• 800 i 1000  Liturgia • 1700 Molebien na zakończenie roku 		
Duchowieństwo:
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tLTQSPU8BEZTBX.BTBKPUFMtLTQSPUPE5PNBT[$ZSLVOUFM
22.06.ŚR
• 1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
23.06.CZ
• 800 Liturgia • Białostockiej Ikony Matki Bożej
• 1700 Akafist do Najśw. Marii Panny modlitwa za ofiarodawców
25.06.SO
• 800 Liturgia • św. Onufrego • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli.
26.06.ND • 800 i 1000 Liturgia • 1700 Akafist do św. Onufrego
29.06.ŚR
• 1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
30.06.CZ
• 1700 Akafist do św. Ioana Kormianskoho
02.07.SO
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli.
03.07.ND • 800 i 1000 Liturgia
• 1700 Akafist przed Włodzimierską Ikoną Matki Bożej
06.07.ŚR
• 1700 Wsienoszcznaja Narodzenia św. Jana Chrzciciela
07.07.CZ • 900 Liturgia • 1700 Akafist do św. Jana Chrzciciela
09.07.SO
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli.
10.06.ND • 800 i 1000 Liturgia
• 1700 Akafist przed Tichwinską Ikoną Matki Bożej
11.07.PN
• 1700 Wsienoszcznaja śww. app. Piotra i Pawła
12.07.WT • 900 Liturgia • święto apostołów Piotra i Pawła
13.07.ŚR
• 1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
14.07.CZ
• 1700 Akafist do św. wlkm Jerzego i modlitwa za ofiarodawców
16.07.SO
• 800 Liturgia • 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli.
17.07.ND • 800 i 1000 Liturgia
• 1700 Akafist przed Turkowicką Ikoną Matki Bożej
10.06.PT.
11.06.SO.

