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„Nad rzekami Babilonu – tam siedzieliśmy i płakaliśmy  
na wspomnienie Syjonu ...”    (Psalm 136)

– Słowa Psalmu wyśpiewane przez 
Naród Wybrany w niewoli, przygotowują 
na do przekroczenia progu otwierających 
się drzwi pokajanija. Każdego roku me-
lodia Psalmu porusza nasze serca, same 
zaś słowa jakby nie dotykały naszych 
sumień. – Jak to: my w niewoli? Przecież 
jesteśmy wolnymi ludźmi? Ale słowa 
Psalmu dedykuje nam Matka – Cerkiew! 
Aby lepiej zrozumieć intencję Matki, cof-
nijmy się myślami do przesłań mi nionych 
niedziel. – Celnik i faryzeusz. – Pierwszy 
z pokorą mówił o swych oszustwach, a 
drugi – z pogardą osądzał krajana: za 
brak patriotyzmu, służalczość wobec na-
jeźdźcy, niegodziwe zajęcie. Kolejna Nie-
dziela to przykład syna marnotrawnego. 
– Młodszy śpieszył się do samodzielno-
ści, uciekł z oczu ojca. W nowej „ojczyź-
nie” zaspokajał zachcianki i dopiero głód 
zmusił go do refleksji: „u ojca najemnicy 
mają chleba pod dostatkiem..” – Wrócił do 
ojca, który przywrócił mu utracone syno-
stwo. Gorzej ocenił go brat – nie wszedł 
nawet do swego i ojcowskiego domu. 
Nie chciał dzielić nie tylko się radością ale 
nawet kawałkiem chleba!

– Niedziela o Strasznym Sądzie – 
strasznym, bo nieprzekupnym; strasz-
nym, gdyż jedynym obrońcą będą fakty, 
bez naginanej interpretacji; strasznym – 
bo życie widziane w świetle blasku Boga 
nie pozwoli na ukrycie w cieniu: braku 

wiary, gniewu, fałszu, zdrady. Niezależnie 
od faktu, że ten Sąd to kwestia nieznanej 
nam przyszłości, to sąd nad samymi sobą 
dokonujemy w Sakramencie Pokajani-
ja! Ostatnia przygotowawcza Niedziela 
Przebaczenia – to również wspomnienie 
wygnania z Raju! To nie pomyłka – Krzyż 
i Zmartwychwstanie stały się Wybacze-
niem naszym Praojcom. Matka Cerkiew 
chce abyśmy zrozumieli, że poszukiwa-
nia naszego „raju” to chodzenie po śmiet-
nisku namiętności. – Pełno tam: pychy 
faryzeusza, złośliwości, pogardy i egoiz-
mu nawet wobec rodziny, lekceważenia 
przykazań Bożych i Jego Sądu. Sumując: 
jest tu wszystko, czym sami siebie pozba-
wiamy raju a przed czym ostrzegała nas 
Cerkiew przez kolejne Niedziele!

Czas zastanowić się nad słowami 
Psalmu pisanego w niewoli babilońskiej 
– Jak mówią historycy, Babilończycy byli 
wówczas potężnym, najbardziej cywili-
zowanym, najbogatszym i może z tego 
powodu – najbardziej zdeprawowanym 
narodem. Wielu Izraelitów, zagnanych 
tam jako niewolnicy, uległo czarowi bo-
gactwa i sposobów z jego korzystania. 
Po upływie półwiecza niemal wszyscy 
Izraelici zaczęli posługiwać się językiem 
aramejskim. Wielu zostało tam na zawsze. 
Ci, którzy obronili swą tożsamość, wrócili 
do ojczyzny w mniejszości. Wrócili ci, któ-
rzy nie stracili wiary i miłości do Boga! To 
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 Przygotowanie do Wielkiego Po-
stu naszej cerkwi, podobnie jak naszych 
domów, wymaga delikatności, wrażliwo-
ści i współpracy. Dziękujmy Bogu za na-
szych Bratczyc, za ich cierpliwość i chęć 
dbania o porządek w cerkwi na każdą 
niedziele. Prośmy Boga aby do ich gro-
madki dołączyły nowe Panie, aby można 
było rozłożyć obowiązki na wiele rąk i... 
na więcej radości.

 Zgodnie z dotychczasową prakty-
ką, będziemy stwarzać starszym Parafia-
nom dogodne warunki do przystąpienia 
do świętych Spowiedzi oraz Priczastija 
w czasie Wielkiego Postu. – Wystarczy 
skontaktować się Kancelarią lub duchow-
nym z naszej Parafii i uzgodnić termin w 
którym duchowny przyjdzie do nich do 

domu. Prosimy o wybieranie dni, w które 
nie będzie sprawowana Liturgia. – Naj-
dogodniejsze są poniedziałki, wtorki i 
czwartki.

 Już minionym tygodniu Parafinie 
zostawiali książeczki i kartki z imionami 
zmarłych z prośbą o modlitwy za ich du-
sze przez cały Post. Kartki można składać 
przez cały pierwszy tydzień Wielkiego 
Postu. My dziękując za zaufanie zapew-
niamy o tym, że żadna prośba nie zosta-
nie zlekceważona,  żadne imię nie będzie 
pominięte a każda chwila przeznaczona 
na modlitwę za zmarłych zostanie wyko-
rzystana.

 Wzorem ubiegłego roku, na 
czas Wielkiego Postu ulega zmianie 

oni odbudowali zburzoną świątynię, do 
której wprowadzona została Najświęt-
sza Maria Panna i do której wielokrotnie 
wchodził Zbawiciel. Gdy przyszedł czas 
głoszenia Królestwa, Zbawiciel nie wahał 
się mówić do Swego ludu w języku ara-
mejskim. Bożym zamiarem było dotrzeć 
do każdego człowieka i każdego narodu. 
To dlatego Duch Święty obdarzył apo-
stołów możliwością głoszenia Ewangelii 
w różnych językach! 

W wymiarze społeczności jesteśmy 
podobni Izraelitom. Przez wieki historii 
my: Białorusini, Ukraińcy mieliśmy swo-
ją Ojczyznę ale nie mieliśmy swojego 
Kraju! Mieliśmy różnych panów, ale za-
wsze Jedynego w Trójcy Boga! Nawet, 
gdy zaczynaliśmy zapominać ojczystej 
mowy, to język modlitwy stawał się na-
szą pieczęcią! Gdy pozbawiano nas Oj-
cowizny, Ojczyzny w niebie Bóg nam nie 

odebrał. To za wiarę w Boga i wierność 
Cerkwi Zbawiciel obdarzył nas zaszczy-
tem odbudowy zburzonych, a w miejsce 
odebranych – budowy nowych świą-
tyń. Pozwala nam modlić się w różnych 
mowach, aby nikt nie usprawiedliwiał 
siebie, że już nie umie mówić w języku 
Przodków. 

W wymiarze osobistym, w niewolę 
grzechu wpadamy na „własne życzenie” 
– z powodu słabości, złych nawyków, 
zachcianek, egoizmu, gniewu. Jeżeli zro-
zumiemy brzydotę zaistniałej sytuacji, 
z ulgą i radością przekroczymy próg i 
otwarte drzwi do pokajanija, do prze-
miany naszych upodobań i naszego ży-
cia. Pozwólmy Bogu wkroczyć do świą-
tyni naszej uzdrowionej i odnowionej 
osobowości, aby razem z Nim świętować 
Zmartwychwstanie!

o. Grzegorz



godzina rozpoczęcia rannej Liturgii w 
Niedziele i Liturgii w dni powszednie. 
Już od środy 29 lutego Spowiedź  bę-
dziemy rozpoczynać o godzinie 700, a 
Liturgię o godz. 730. Prosimy przekazać 
informację o tych zmianach Waszym 
znajomym. (Wyjątkiem i w tym roku 
będzie święto Zwiastowania – sobota 
07 kwietnia – spowiedź o 730 a Liturgia 
św. o 900)

 W Piątek  2 marca bezpośrednio 
po Liturgii sprawowane jest nabożeń-
stwo oswiaszczenija koliwa. W minionym 
roku nasze Parafianki pytały czy mogą 
przynieść do cerkwi koliwo przygoto-
wane przez nich. Oczywiście, że można. 
Jedynym warunkiem jest aby ziarna ryżu 
czy kaszy jęczmiennej były gotowane na 
samej wodzie. Dopiero później dodaję 
się miód lub konfitury, owoce. Po oświę-

ceniu można całość zabrać do domu 
albo już w cerkwi podzielić się z innymi. 
Gdy tak włączymy się do podtrzymania 
tradycji, ucieszą się  ci, którzy w dzień 
pracują. – Gdy wieczorem przyjdą śpie-
wać Krestnuju Pieśń – wezmą koliwa dla  
bliskich.

 W tym roku już na Błagowiesz-
czenije (07.04) postawimy skarbonkę do 
zbierania ofiar na kwiaty do Płaszczenicy.  
Jednolite, zakupione w hurtowni świeże 
kwiaty dodają do piękna estetykę. Dłu-
żej też cieszą swym widokiem nie tylko 
Ofiarodawców ale i tych, którzy przyjdą 
zobaczyć jak kontynuujemy ten świę-
ty obyczaj. – W Jerozolimie, do świątyni 
Grobu i Zmartwychwstania przynoszą 
worki płatków róż aby posypać nimi 
Płaszczenicę i kamienie na których ją  
układają!
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od 26.02 – do 07.04.2012

26.02.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  bezpośrednio po drugiej Liturgii Wieczernia
  i prośba o przebaczenie win
 · 1700  wszyscy duchowni na Wieczerni w Soborze
27.02.PN · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczernia  ·  1700  Powieczerije i Kanon
28.02.WT · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczernia  ·  1700  Powieczerije i Kanon
29.02.ŚR · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 · 1700  Powieczerije i Kanon
01.03.CZ · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczernia  ·  1700  Powieczerije i Kanon
02.03.PT · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 · po Liturgii oświęcenie koliwa w pamiat’  Fieodora Tirona
 · 1700  Krestnaja Pieśń
03.03.SO · 700  Spowiedź  ·  730  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
04.03.ND · 700  spowiedź  ·  730  i  1000  Liturgia  ·  1700  Passija
07.03.ŚR · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow.
 · 1700  Akafist Wileńskim Muczenikam i modlitwa za chorych
08.03.CZ · 1700  Spowiedź duchowieństwa w cerkwi św. ap. Ioana Bohosłowa 
09.03.PT · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 · 1700  Krestnaja Pieśń
10.03.SO · 700  Spowiedź  ·  730  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
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11.03.ND · 700  spowiedź  ·  730  i  1000  Liturgia  ·  1700  Passija
14.03.ŚR · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 · 1700  Akafist Wileńskim Muczenikam i modlitwa za chorych
15.03.CZ · 1700  Akafist przed Ikoną Matki Bożej Dierżawnaja
16.03.PT · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 · 1700  Krestnaja Pieśń
17.03.SO · 700  Spowiedź  ·  730  Liturgia i panichida
 · 1700  Wsienoszcznaja Niedieli Krestopokłonnoj  
  i wyniesienie krzyża
18.03.ND · 700  spowiedź  ·  730  i  1000  Liturgia  ·  1700  Passija
21.03.ŚR · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 · 1700  Akafist  św. Krzyża
22.03.CZ · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 · 1700  Akafist do św. wlkm. Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców
23.03.PT · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 · 1700  Krestnaja Pieśń
24.03.SO · 700  Spowiedź  ·  730  Liturgia i panichida  ·  1700  Wsienoszcznaja 
25.03.ND · 700  spowiedź  ·  730  i  1000  Liturgia  ·  1700  Passija. 
28.03.ŚR · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 · 1700  Czytanie kanonu św. Andreja Kritskoho
29.03.CZ · 700  Czasy,Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 · 1700  Akafist bł. Matrony
30.03.PT · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 · 1600   Akafist Pochwały Preswiatyja Bohorodicy
 · 1700  Krestnaja Pieśń
31.03.SO · 700  Spowiedź  ·  730  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
01.04.ND · 700  spowiedź  ·  730  i  1000  Liturgia  ·  1700  Passija 
04.04.ŚR · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 · 1700  Akafist św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
05.04.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm. Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców
06,05.PT · 700  Czasy, Izobrazitielnyje i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
 · 1700  Wsienoszcznaja Błahowieszczenija (Zwiastowania)
07.04.SO · 730  Spowiedź  ·  900  Liturgia Zwiastowania
 · 1700  Wsienoszcznaja Niedzieli Palmowej


