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Pozdrawiam Was Duchowa Rodzino 
ze znaczącym Jubileuszem naszej Para
fii. – Piętnaście lat istnienia to nie stule
cie ani nawet półwiecze. Mówią jednak: 
„Kto śpiewa ten podwójnie się modli”. 
A jak mierzyć lata oraz zwielokrotniony 
wysiłek przy budowie?!? Odpowiedź na 
to pytanie znają ci, którym dane było 
budować własny dom. – Oprócz trudów 
budowy musieli zmierzyć się z zawiścią, 
brakiem pomocy, zrozumienia, a wresz
cie – zwątpienia nawet we własne możli
wości! Podobne przeżycia znają Rodziny, 
które uczestniczą w życiu Parafii od jej 
pierwszych dni. Najpierw były: zdziwie
nie i niedowierzanie, że uzyskano plac 
pod budowę. Zastąpił je entuzjazm wielu 
Białostocczan uczestniczących w budo
wie tymczasowej świątyni. Zauważalną 
była nieufność i obawa prawosławnych 
mieszkańców osiedla. Niektórzy nawet 
mówili: „Nie damy rady. Jest nas za mało”. 
– Pamiętacie przyjazd Jego Świątobliwo
ści Patriarchy Konstantynopola i poświę
cenie kamienia węgielnego? Ilu wtedy na 
placu było wiernych z innych parafii a ilu 
z naszej? 

Przełomem była modlitwa przed 
Iwierską Ikoną Matki Bożej – życzliwie 
udostępnioną nam przez Przełożoną 
i Siostry z Klasztoru w Grabarce. Przez 
dwa dni niemal cały prawosławny Biały
stok przyszedł pokłonić się Ikonie a nam 
dodać odwagi. Orędownictwo Matki Bo
żej oraz Jej Matczyny OMOFOR okrył to 

miejsce szczególną łaską. Łaską, która 
wspomagała budowniczych, zachęcała 
ofiarodawców, przekonywała wątpią
cych. Ta odczuwalna pomoc Matki Bożej 
zaowocowała myślą, by dolną cerkiew 
powierzyć na zawsze Opiece (POKROWU) 
Matki Bożej. Tylko Jej orędownictwu za
wdzięczamy to, że w rok po poświęceniu 
Prestoła w JEJ cerkwi, mogliśmy na Prazd
nik Gieorgija modlić się w górnej cerkwi, 
a freski na sufitach wydawały się niebem 
rozpostartym nad nami!

To prawda – nie brakło trudnych 
chwil, ale Dobry Bóg dodawał sił na ich 
przezwyciężenie. – Dziękuję Bogu, że 
mnie i mojej rodzinie dane było dołączyć 
do rodziny Ofiarodawców. Ofiarowując 
na budowę sumę za sprzedane mieszka
nie, lepiej doceniłem ofiarność Parafian. 
Oceniając zaś to z perspektywy czasu, 
widzę jak obroniło to nas, duchownych, 
przed posądzeniami o szukaniu własnych 
korzyści. Ci, którzy nie potrafili tego zro
zumieć, udźwignąć ciężaru budowy, pre
sji tymczasowości – odeszli lub stanęli na 
uboczu. Zastąpili ich nowi. – Przy budo
wie świątyni ważne jest zrozumienie, za
ufanie, odpowiedzialność. – Zrobić pro
jekt, układać cegły, wykonać zbrojenia, 
wylać beton, najlepiej potrafią fachowcy 
od budownictwa. Sprawna współpraca 
każdej branży czyni trud budowania ra
dosnym.

– W budowie Parafii potrzebny, a na
wet najważniejszy jest aspekt duchowy.  

LIST DO PARAFIAN
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– To dlatego w „sklejaniu” rodzin i ludzi 
najlepiej radzą Aniołowie, ale od nas zale
ży, czy potrafimy z Nimi współpracować! 
Oceniając minione piętnaście lat dzię
kujemy Bogu za wysłuchane modlitwy. 
Dziękujemy Bogu za rodziców, którzy po
syłają swe dzieci na lekcje religii w szkole; 
za dzieci i młodzież tworzące nasze chó
ry; za starszych, którzy nie zapominają 
że: „kto śpiewa...”. Dziękujemy Bogu za 
wiernych, napełniających naszą cerkiew 
(cerkwie!) na obu Liturgiach w niedzielę 
i święta. Dziękujemy Bogu za rodziców, 
którzy swe dzieci niosą do cerkwi – na 
modlitwę, do Priczastija – Prosimy aby 
Zbawiciel do nich powiedział: „Dziękuję, 
że nie zabraniacie swym dzieciom przy
chodzić do MNIE, bo na Ziemi dla was i 
dla nich jest MOJA CERKIEW a w Niebie  
– MOJE KRÓLESTWO!” 

Dziękujemy Bogu za Ofiarodawców, 
szczególnie tych, którzy ze skromnej 
emerytury lub renty potrafią wydzielić 
więcej niż „dziesięcinę” dla Bożego dzieła. 
Dziękujemy Bogu, że zaprosił do nasze

go dzieła tych, którzy mogli swą ofiarą 
przykryć nasze słabości. – Za Ojca Mitrata 
Anatola Siegienia, oraz Barbarę i Mirosła
wa Świętochowskich z USA, za Rodzinę 
Subbotinych z Kaliningradu, za dziesiątki 
naszych Rodzin, którzy byli przykładem 
dla innych.

Modlimy się za zmarłe Ofiarodaw
czynie – Matuszki: Leoniłłę Siegień i 
Aleksandrę Nesterowicz, za śp. Krystynę 
Miniuk. Imiona wszystkich – żywych i 
umarłych Ofiarodawców zapisane są na 
płatach blachy kopuł. W samych kopu
łach są składane karteczki z imionami.

My, duchowni naszej Parafii, dzięku
jemy Bogu również za to, że ciągle opie
ramy się presji kryzysu i pokusie „stabili
zacji”, że nadal nie mówimy: „co łaska, ale 
nie mniej...” – Ciągle wierzymy, że stanie
my się częścią każdej Rodziny w Parafii. 
Nadal uważamy, że szacunku nie możemy 
wymagać a musimy nań zasłużyć. Nadal 
chcemy służyć Wam – Parafianom, a czy 
robimy to uczciwie – zostawiamy Waszej 
łaskawej ocenie.                            o. Grzegorz

 Wykonane zostały boczne scho
dy do górnej cerkwi, betonowe umoc
nienia skarp, odwodnienia liniowe, oraz 
ułożono 128 m2 granitowej kostki. To nie
wielki fragment (około 1/5 całości drogi 
procesyjnej) stanowi ilustrację tego: co i 
jak powinno być wykonane.

 Dalsze etapy pisania ikon przy
bliżają chwilę, w której ujrzymy naszą 
świątynię w całej okazałości. Prosimy o 
modlitwę za zdrowie i siły naszego Iko
nopisca – Pana Jarosława Wiszenko i Jego 
rodziny. – Nam też łatwiej będzie stanąć 
przed ikoną, którą będzie dziękczynną 
modlitwą napisaną kolorami.

 Kolejne freski powstają na ścia
nach pod chórem (w przedsionku głów
nego wejścia do cerkwi) – Przedstawione 
na nich są sceny z życia i męczeństwa św. 
wlkm Jerzego – Patrona naszej parafii i 
cerkwi pod Jego wezwaniem. W swiecz
nym jaszczyku znajduje się katalog ikon 
które będą napisane na ścianach naszej 
cerkwi. Nie wszystkie z nich mają swych 
Ofiarodawców. Chcący zaznaczyć swe 
uczestnictwo w dziele upiększania świą
tyni powinni podjąć decyzję, gdyż w dru
giej połowie października zamówione 
będą metalowe tablice z imionami i na
zwiskami ofiarodawców.
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 Trwają przygotowania do bu
dowy dzwonnicy oraz łącznika między 
cerkwią a dzwonnicą. Zaprojektowana 
konstrukcja powinna stanowić ochronę 
przed wilgocią części podziemnej (wej
ścia do dolnej cerkwi) a dla górnej – być 
przedsionkiem (pritworom) i chronić cer
kiew przed wychłodzeniem.

 Niedzielne Liturgie o godz 1000 
będą odprawiane w górnej cerkwi do 
czasu nastania mrozów. Po rozebraniu 
rusztowań wewnątrz cerkwi i uwzględ
nieniu postępu prac przy wykonaniu 
łącznika podejmiemy decyzję o tym, czy 
można przeprowadzić próbę ogrzewa
nia w górnej cerkwi i ocenić ewentualny 
koszt ogrzewania obu. Tę decyzję będzie
my podejmować wspólnie.

 Ponawiamy prośbę do rodziców 
o pomoc dzieciom ze Szkół Podstawo
wych w jak najczęstszym przystępowaniu 
do Spowiedzi i Priczastija – niech rosną z 
Chrystusem i dla Chrystusa! Pamiętajcie 
– młodzież szkolna nie jest zobowiązana 
do jakichkolwiek ofiar za posługi. To my, 
duchowni, chcemy im ofiarować modli
twę i słowa duchowej porady. Pomóżmy 
im zachować czystą świadomość, zdolną 
rozumieć przykazania Boże, oraz dobre 
serce, w którym będzie miłość do was i 
miejsce dla Boga! 

 Przed nami Prazdnik Pokrowa 
Matki Bożej połączony z dziękczynieniem 
Bogu za 15 lat istnienia Parafii – Piętnaście 

lat modlitwy i wspólnego przeżywania 
trosk i radości. Dwanaście lat budowy cer
kwi i dumy z uczestnictwa w jej powsta
waniu. – W tym roku wypada w piątek, a 
zawsze – w Dniu Edukacji. – Wierzymy, że 
nasza młodzież mając wolne w szkole – 
nie pójdzie na „duchowe wagary”!!! Nie 
uciekajcie spod Omoforionu Matki Bożej. 
Włączcie się w świętowanie. Niech Matka 
Boża za każdego z nas, za każdą Rodzinę 
powie podobnie jak kiedyś w Kanie Gali
lejskiej: „Synu i Boże! pobłogosław ich, do-
daj im sił, pomóż przezwyciężać trudności.”

 Świątecznej Liturgii Prazdnika 
Pokrowa przewodniczyć będzie J. E Naj
przewielebniejszy JAKUB Arcybiskup Bia
łostocki i Gdański. Powitanie Arcypaste
rza – o 930 – Liturgia o 1000 w Pokrowskiej, 
dolnej cerkwi – ok. godz 1200 – procesja i 
molebien w górnej cerkwi.

 W świąteczny wieczór (14.10.) 
o godz. 1600 młodzieżowy chór pod kie
runkiem matuszki Anny Cyrkun śpiewać 
będzie Akafist do Matki Bożej (w dolnej 
cerkwi). Później przejdziemy do górnej 
cerkwi na koncert muzyki cerkiewnej w 
wykonaniu naszych chórów. Wierzymy, 
że Miłosierny Bóg błogosławi i następny 
punkt programu – śpiew i zabawy przy 
ognisku. Modlitwę, koncert, śpiew i za
bawę młodzież dedykuje swym Nauczy
cielom i Wychowawcom. Liczymy, że za
szczycą nas swą obecnością i będą mieli 
wiele okazji by poczuć się dumnymi ze 
swych wychowanków.
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20.09.WT · 1700  Wsienoszcznaja święta Narodzenia Najśw. Marii Panny
21.09.ŚR · 900  Liturgia  ·  1700  Akafist przed Chełmską Ikoną Matki Bożej
22.09. CZ · 800  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. męcz. Gabriela
24.09. SO · 800  Liturgia  ·  1700   Wsienoszcznaja Niedzieli
25.09. ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700   Akafist do Matki Bożej 
26.09. PN · 1700  Wsienoszcznaja Wozdwiżenija  ·  Wyniesienie Krzyża  

z Jerozolimy
27.09. WT · 900  Liturgia (dzień postny)  ·  1700  Akafist do św. Krzyża
28.09. ŚR · 1700  Akafist św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
29.09. CZ · 1700  Akafist do śww. męcz. Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii
30.09. PT · 800  Liturgia  ·  pamięć śww. męczennic Wiery, Nadziei, Luby
01.10. SO · 800  Liturgia  ·  1700   Wsienoszcznaja Niedzieli
02.10. ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist za zmarłych
04.10. WT · 800  Liturgia oddanija Wozdwiżenija
05.10. ŚR · 1700  Akafist św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
06.10. CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców
08.10. SO · 800  Liturgia  ·  1700   Wsienoszcznaja Niedzieli
09.10. ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700   Akafist do św. ap. Jana Teologa
12.10.ŚR · 1700  Akafist św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
13.10. CZ · 1700  Wsienoszcznaja Prazdnika Pokrowa Bożijej Matieri
14.10. PT · 830  Poświęcenie wody (w górnej cerkwi) 
 · 930   Procesja na powitanie J. E. Ks. Arcybiskupa
 · 1000  Liturgia Prazdnika  ·  1200  procesja i molebien (górna 

cerkiew)
 · 1600  śpiewany Akafist do Matki Bożej (dolna cerkiew)  ·  po 

Akafiście koncert pieśni religijnej w górnej cerkwi i program 
młodzieżowy na Piętnastolecie Parafii przy ognisku

15.10. SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
16.10. ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700   Akafist Pokrowu Bożijej Matieri
19.10. ŚR · 1700  Akafist do św. ap. Tomasza
20.10. CZ · 1700  Akafist do Matki Bożej i modlitwa przed  ikoną Krasnostocką 
22.10. SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
23.10. ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist 
26.10. ŚR · 1700  Akafist przed Iwierską Ikoną Matki Bożej
27.10. CZ · 1700  Akafist przed ikoną  Matki Bożej Sporitielnica Chlebow 
29.10. SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
30.10. ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist za zmarłych


