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Bracia i Siostry! 
W naszym kraju najbardziej czytel

nym znakiem miesiąca sierpnia jest widok 
pielgrzymów – do Częstochowy, do Supra
śla, Grabarki. Wymieniłem Częstochowę 
– gdyż obiektem pielgrzymowania i tam 
jest Ikona Matki Bożej – Ona była najpierw 
w Bełzie, później w Turkowicach zostawiła 
Swój ślad, aby w końcu zajaśnieć na Jasnej 
Górze i ogromną siłą stamtąd przemawiać: 
„Jestem Jedyną Matką  Jedynego Zbawicie-
la! Nie zapomnijcie skąd Moja Chwała i ła-
ska do was dotarła!!!” – Historia się zaciera, 
chwała nie ustaje, pielgrzymi przychodzą. 
To znak czasów a ich pieczęcią u nas i dla 
nas są Turkowice, Supraśl, – Jedno i dru
gie skazane na zagładę. na zapomnienie. 
Jedno i drugie przed ...ludźmi obronione 
łaską matki Bożej! Trzeba było przeżyć „ho
lokaust” niszczenia cerkwi, palenia ikon, 
deptania Sakramentu Eucharystii. Trzeba 
było bronić Obrazu i Podobieństwa Bo
żego w swych sercach podczas wywózek, 
akcji, pozbawiania godności, zaliczania do 
gorszej kategorii. W sercach nosić potrzebę 
bycia ludźmi podczas „nawracania” na ate
izm. Ci, którzy przetrwali i potrafili bronić 
świętości – doczekali czasów odbudowy 
świątyń, cudów odnajdywania  utraconych 
ikon, przyjmowania nowych ikon ze świę
tych miejsc, kanonizacji męczenników.

Nieuchronnie zbliżał się moment 
odnowienia potrzeby pielgrzymowania. 

Najpierw młodzież – za  tony ziemi rękoma 
dorosłych przerzucanej podczas„szarwar
ków”,  za worki zboża i ziemniaków noszo
ne na plecach przez rodziców na „kontyn
genty” – dzieci podświadomie, z potrzeby 
serca, wzięły plecaki, śpiwory, karimaty 
i zaczęły wędrówkę do świętych miejsc. 
Dzieci tych pierwszych pielgrzymów nie 
rozumieją już znaczeń słów: „szarwark” 
„kontyngent”. Nowym pokoleniom trzeba 
o tym opowiadać. Opowiadać nie po to, by 
poczuli gniew. Nie! Oni powinni umieć być 
dumnymi z faktu, że ich Dziadkowie, ich 
Rodzice byli żywymi świątyniami żywego 
Boga! Znosili obelgi ale nie przestali no
sić Boga w sercu! W pokorze znosili trudy 
swych rąk, aby nie pozbawić siebie radości 
bycia w zasięgu rąk Bożych!

Pielgrzymujemy do Matki Bożej, by 
otrzymać Jej Matczyne błogosławieństwo 
na przyjęcie światłości Jej Syna i Boga. 
Również idąc na świętą Górę Grabarkę, 
najpierw wręczamy siebie w opiekę Matki 
Bożej, w Jej Ikonie Iwierskiej – inaczej zwa
nej  „Nadbramną” – „Wratarnica” – Przecho
dząc symbolicznie przez bramę Jej dobroci 
zawartej w ikonie podarowanej przez mni
chów z Góry Atos – prosimy o uczestnic
two w światłości Przemienienia. 

– Światłość to nie abstrakcja, to życie! 
Każda istota, każda roślinka szuka światła. 
Człowiek podług światła reguluje rytm 
swego życia. To dlatego z taką tęsknotą 

„...Niech dzięki modlitwom Bogurodzicy i nam zajaśnieje Twa, zawsze emanująca
 światłość, Dawco Światłości  chwała Tobie...” (Troparion Przemienienia)



czekamy słonecznej pogody. Podobnie 
szukamy światłości niematerialnej, ducho
wej. To taką światłością napełniamy serca, 
czyniąc je zdolnymi do pragnienia i czy
nienia dobra! Jeżeli tyle radości daje nam 
pobyt w namodlonym miejscu, to ileż wię
cej łaski otrzymujemy w zasięgu oddziały
wania promieni łaski Bożej! Na Górze Tabor 
Piotr wołał: „Panie dobrze nam tu być..” Na
tomiast sam Zbawiciel mówił: „Ja jestem 
światłością świata. Kto idzie za Mną, nie 
będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał 
światło życia.” (Jan 8;12) „Jak długo jestem 
na świecie jestem światłością świata” (Jan 
9; 5) „Ja  przyszedłem na świat jako światło, 

aby każdy kto wierzy we Mnie nie pozosta-
wał w ciemności”.(Jan 12: 46).

Nie bądźmy więc jak istoty i rośli
ny stroniące od słońca, jak ludzie, którzy 
boją się by ich uczynki nie ujrzały światła 
dziennego! Lato przed nami, by wygrzać 
się w słońcu i nabrać sił do przetrwania je
siennej szarugi i mroźnej zimy. Całe życie 
dane nam po to, by przebywając w zasię
gu łaski: od ikon, od świętych miejsc, od 
relikwii oraz uświęcającej modlitwy w na
szej pełnej Bożego piękna cerkwi,  przygo
tować się do życia w blasku chwały Bożej 
w niebie!

o. Grzegorz.

– W 126 Numerze Gazetki poruszony 
był temat obowiązków Rodziny oczekującej 
na dziecko. Wydarzenia w życiu Parafii 
nie pozwoliły na kontynuację tematu ale 
upomniała się o to zwykła codzienność. 
– Okazało się, że moda bywa silniejsza od 
Tradycji. Często bywa, że obyczaj, zwany 
„tradycją ludową” albo „lokalną”, mylimy 
z Tradycją Cerkwi. Obyczaje tworzą ludzie 
i często, dla dodania powagi nadają im sym
boliczny a nawet magiczny sens. Jeszcze 
gorzej bywa wtedy, gdy kierując się modą 
spłaszczają lub wypłukują ze świętości 
Tradycję Cerkwi. Tradycja Cerkwi to de
pozyt wiary a nie kuferek ze starociami! 
W kuferku można podziwiać, przebierać, 
wybrane oddawać do muzeum. Natomiast 
Tradycja jako depozyt wiary jest jak źródło 
żywej wody. – Z niego zawsze można 
czerpać, zaspokajać pragnienie świętości, 
ale nigdy nie można wrzucać tam śmieci!

– Takim sugestywnym przykładem jest 
wybór dziecku krzyżyka. Gdy chrzestnym 
jest osoba wierząca i wrażliwa na świętość, 
szuka krzyżyka uświęconego Tradycją i his
torią. Dziecko obdarowane krzyżykiem 
jako pieczęcią zbawienia, będzie uczyć się 
kochać świętość wizerunku Chrystusa, oraz 

uczyć się jak rozumieć Krzyż przedstawiony 
przez prawosławną Tradycję. To samo 
dziecko ale obdarowane „krzyżykiem”,  
spreparowanym według „trendów mody” 
i na potrzeby handlu,  nie znajdzie w nim 
świętości. Co gorsza – już od kołyski bę dzie 
uczyć jak ukrywać swą tożsamość!

– Zobaczcie – z pozoru to tylko drob
ny epizod a jak brzemienny w skutki!  Ktoś 
powie: „Przecież krzyż to krzyż i tyle.” Tak 
można tylko uspokajać sumienie i udawać, 
że nic się nie stało. Krzyży postawiono 
wiele i wielu skazańców do nich przybito. 
Zbawienie dokonało się tylko na jednym – 
na tym Chrystusowym. Czyj i jaki krzyżyk 
wybierzesz sobie i swemu dziecku – Ten 
od zbawienia, czy ten powykrzywiany jak 
sumienie producenta? Zapewne nie raz 
przekonaliśmy się o ważności tego wyboru, 
spotykając nieznajomych nam ludzi, ze sk
romnym a przez to pięknym krzyżykiem na 
piersi. Pamiętacie ciepło we własnym sercu 
i szacunek do tego nieznajomego, który 
nie boi się być sobą a zarazem świadczyć 
o tym, że jest Bożym dzieckiem?! Daj Boże 
aby my, nasze dzieci, wnuki i znajomi 
zawsze z godnością nosili Boga w sercu 
a krzyżyk – z dumą na piersi!                   (og)

W  OCZEKIWANIU  NA  DZIECKO ... (c. d.)
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 Już przez trzy kolejne niedziele dru
ga Liturgia była odprawiana w górnej cerkwi. 
Okazuje się, że gdy radość napełnia serca, 
rusztowania nie przeszkadzają ani w modli
twie, ani w podziwianiu tego, ce piękne.

 W pierwszej dekadzie sierpnia Pan 
Jarosław Wiszenko  przystąpi do kontynuacji 
pisania fresków. Dobrze się stało, że przed 
sezonem urlopowym mogliśmy przygoto
wać rusztowania. – Sprawowane nabożeń
stwa parafianom dały przedsmak modlitwy 
w ukończonej cerkwi. Natomiast gotowe 
rusztowania pozwalają spokojnie czekać na 
dalsze etapy prac ikonopisców.

 Jest nadzieja, że również na począt
ku sierpnia rozpoczną się prace przy budowie 
łącznika między cerkwią a przyszłą dzwonni
cą. Teraz trwają prace kosztorysowe – ważne 
ile oraz za ile będziemy mogli tej inwestycji 
podołać. Za bardzo odważny uważamy wa
riant wykonania łącznika i części dzwonnicy 
tak aby można tam było przenieść i zawiesić 
dzwony. Wykonanie wieży i kopuły nad nimi 
może być odłożone w czasie.

 Rozmiar prowadzonych prac zmu 
sza nas do przypomnienia Parafianom 
i wszystkim Sympatykom naszej Parafii 
o ofiarowaniu jednej złotówki dziennie na 
budowę cerkwi. W zaokrągleniu, w ciągu 
roku daje to sumę 360 zł. od rodziny. Gdyby 
wszyscy Parafianie  w ten sposób przyłączyli 
się do dzieła budowy, jej kontynuacja byłaby 
ogromną radością. Nam, duchownym pozo
staje modlitwa o to, by każda Rodzina była 

w stanie (bez uszczerbku dla domowego bu
dżetu) ofiarować taką sumę. 

 Rodziców prosimy o  pomoc swym 
dzieciom i stworzenie sprzyjających warun
ków przystąpienia do świętych Spowiedzi 
i Priczastija przed rozpoczęciem roku szkol
nego. Możliwości jest wiele – podczas piel
grzymek, świąt, w parafiach u dziadków. 
Ważne aby dzieci uczyniły to z potrzeby ser
ca i miłości do Boga. W naszej Parafii na spo
wiedź młodzieży rezerwujemy dni: Piątek 26 
i Sobota 27 sierpnia rano od godz. 700 a o 1700 
(w czasie Wsienoszcznej – na Niedzielę) oraz 
29, 30 i 31 sierpnia – spowiedź w te dni od 
godz. 700 a Liturgia o godz. 800. Z uwagi na 
wypadające w Niedzielę święto Uśpienija 
Matki Bożej, prosimy planować spowiedź 
w sobotę wieczorem a Niedzielę przeznaczyć 
na modlitwę do Matki Bożej i Priczastije.

 Dla dzieci idących pierwszy raz 
do szkoły (siedmiolatków) proponujemy na 
pierwszą spowiedź wybrać sobotę 27 sierp
nia o 700 rano a Liturgia o godz. 800. Jeżeli 
Rodzice uznają, że spowiedź dziecka trzeba 
przełożyć na czas późniejszy, dając mu czas 
na lepsze przygotowanie (na przykład: przed 
Bożym Narodzeniem czy Wielkanocą) – prosi
my aby do tego czasu przyprowadzać  dziec
ko w każdą niedzielę do Priczastija. Również 
te, które były już u Spowiedzi św. przyuczać 
do Priczastija w każdą Niedzielę. Spowiada
jący batiuszka zdecyduje o formie spowiedzi 
a ofiarą niech będzie tylko świeczuszka po
stawiona przez dziecko. 
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01.08.PN · 1700  Wsienoszcznaja święta proroka Eliasza
02.08.WT · 900   Liturgia 
03.08.ŚR · 1700  Akafist do św. Marii Magdaleny
04.08.CZ · 800  Liturgia · 1700  Akafist przed Poczajowską ikoną Matki Bożej 

(górna cerkiew)
06.08.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja i namaszczenie olejem z Grobu 

Pańskiego
07.08.ND · 800  Liturgia  ·  1000  Liturgia w górnej cerkwi 
 · 1700  Akafist do św. Anny 
09.08.WT · 800  Liturgia  ·  św. wlkmęcz. Pantelejmona.
10.08.ŚR · 1700  Akafist przed Supraską Ikoną Matki Bożej
11.08.CZ · 1700  Akafist do św. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców (dolna 

cerkiew)
13.08.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja i wyniesienie Krzyża (zapusty  

na Uspienski Post) 
14.08.ND · 800   Liturgia i poświęcenie wody (dolna cerkiew) 
 · 1000  Liturgia (górna cerkiew)
  1700  Akafist do św. Krzyża (dolna cerkiew).
17.08.ŚR · 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
18.08.CZ · 1700  Wsienoszcznaja Przemienienia Pańskiego
19.08.PT · 900  Liturgia i poświęcenie owoców
20.08.SO · 800  Liturgia · 1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
21.08.ND · 800  Liturgia · 1000  Liturgia
 · 1700  Akafist do Zbawiciela (w górnej cerkwi)
24.08.ŚR · 1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
25.08.CZ · 1700 Akafist do św. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców (dolna 

cerkiew)
26.08.PT · 800  Liturgia oddanija Preobrażenija 
27.08.SO · 700 spowiedź · 800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Uśpienija · wynos 

Płaszczenicy (w czasie Wsienoszcznej spowiedź)
28.08.ND · 800  Liturgia w dolnej cerkwi  ·  1000  Liturgia w górnej cerkwi
 · 1700   Akafist Uśpieniju  przed Płaszczanicą
29.08.PN · 700  spowiedź  ·  800  Liturgia
30.08.WT · 700  spowiedź  ·  800  Liturgia
31.08.ŚR · 700  spowiedź  ·  800  Liturgia
 · 1700  Akafist do św. Gabriela i molebien
01.09.CZ · 800  Molebien na początek roku szkolnego
 · 1700  Akafist do św. Jerzego


