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Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej Parafii,
najdroższa Duchowa Rodzino!

Wakacje nie sprzyjały kontaktom. 
Nie było też motywacji do informowania 
o nabożeństwach tych, którzy od mo-
dlitwy chcą mieć nieustanne wakacje. – 
Wierni, kochający modlitwę przychodzili 
nie czekając na ogłoszenie – sercem wy-
czuwali, że u batiuszek urlopy nie są naj-
modniejsze a jeżeli nawet bywają, to nie 
od modlitwy! Zwłoka wydawała się więc 
naturalną. Teraz gdy wszyscy podsu-
mowują miniony czas odpoczynku; gdy 
młodzież przygotowuje się do nowych 
zadań w nowym roku szkolnym a rodzi-
ce chcą wyposażyć dzieci w podręczniki 
i pomoce naukowe, czas przypomnieć 
o tym, że po trudach czy odpoczynku – 
motywacji, sił oraz ochoty do nowych 
wyzwań i osiągnięć najlepiej prosić  
u Boga. Można powiedzieć, że na samym 
progu zmagań, młodzieży i rodziców; 
dziadków i rodzeństwa – Cerkiew wska-
zuje na Orędowniczkę, Która wespół  
z nami a nieraz nawet nas wyprzedzając, 
staje przed Synem i Bogiem i jak kiedyś  
w Kanie Galilejskiej mówi: “Synu gubią  
się w poszukiwaniu swych ideałów”, 
“Synu! Problemów sami sobie przyspo-
rzyli i tracą nadzieję”! – “Synu! Oni boż-
ków robią sobie z używek i namiastek  
a gubią skarby i zdolności, które im  
dałeś!”

Tak, tak kochani! Jeżeli nawet be-
zwiednie w trudnej chwili powiemy:  

“O Matko”, to nie zwalajmy tego na karb 
tradycji, zwyczaju, odruchu. – To nasza 
dusza, nie czekając aż rozum zacznie 
krzyczeć jak kibice: “nic się nie stało”, 
– dusza wykrzykuje prośbę! Tak jak nie-
winne dziecko oczekuje pomocy od 
kochającej mamy, tak zraniona dusza 
poszukuje ratunku u miłującej Matki mi-
łosiernego Boga! Prosi Jej orędownictwa 
przed wiecznym Bogiem Ojcem. Dusza 
wierzy, że Bóg powołując ją do istnienia, 
darując jej cząstkę Siebie – Swój obraz  
i podobieństwo, odnawiając ją własnym 
Ciałem i Krwią w Eucharystii, w trudnych 
chwilach nie wyprze się jej i nie odłączy 
od Swej duchowej rodziny!

Na Uspienije uroczyście będzie-
my śpiewać: “W rożdiestwie diewstwo 
sochraniła jesi, wo uspienii mira nie 
ostawiła jesi Bohorodice...” (W narodze-
niu czystość dziewictwa zachowałaś,  
a przechodząc do wieczności, świata 
nie pozostawiłaś Bogurodzico...). A już 
21 września razem z Cerkwią będziemy 
śpiewać: “Narodzenie Twe Bogurodzi-
co Panno stało się zwiastunem radości 
całemu światu...” Zauważcie – kalendarz 
liturgiczny zaczyna i kończy modlitwa 
do Matki Bożej. Istotę tego lepiej od-
czuć sercem, niż filozofując – Matka, 
Rodzice, Rodzina – Bóg w tym świętym 
kręgu chce nas umieścić! Chce aby każ-
dy z nas uświadomił, że sprzeciwiając się 
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 Mimo wakacji stało się bardzo 
dużo. Świadczy o tym fakt, że młode pary 
proszą by ślubów udzielać im w górnej 
cerkwi! Jako pierwsza podjęła taką de-
cyzję para narzeczonych: Monika Maciuk  
i Tomasz Hendożko. Po przerwie spowo-
dowanej budową ikonostasu o ślub po-
prosiły teraz już rodziny: Ławreszuków  
i Grabowskich.

 Wybudowano nie tylko konstruk-
cję ikonostasu. Widać już kształt łącznika 
między cerkwią a dzwonnicą. Otwory  
z obu stron zostaną przeszklone a w dol-
nej partii zostanie zrobiona konstrukcja 
poczwórnych składanych drzwi, umożli-
wiających bezkolizyjne i godne przejście 
z procesją.

 Ułożono ponad 100 m2 płyt grani-
towych na pochylni prowadzącej do gór-
nej cerkwi. Powstała ochrona stanowiąca 
dach tunelu z pochylnią prowadzącą do 
dolnej cerkwi.

 Wybudowano pierwsze piętro 
dzwonnicy, w którym usytuowane będą 
przejścia na dzwonnicę oraz do pomiesz-
czeń dla chóru i przejście na sam chór. Na-
stępny etap budowy dzwonnicy będzie 
polegał na wykonaniu żelbetowej kon-
strukcji ścian o wysokości prawie ośmiu 
metrów, tworzących pomieszczenie w 
którym zostaną zawieszone dzwony.

 W przyszłych latach na wybudo-
wanych teraz ścianach będzie ustawio-

słowu matki, woli rodziców sprzeciwia się 
Bogu, który dając przykazanie aby czcić 
ojca i matkę – za jego spełnienie (tylko 
za to przykazanie) wyznaczył nagrodę. 
Bóg Ojciec wiedział, że Bóg Syn, gdy sta-
nie się Człowiekiem – i zapytają Go jak 
trzeba się modlić – powie: “módlcie się, 
Otcze nasz...”. Natomiast apostoł i ewan-
gelista Jan, któremu Zbawiciel SWĄ Mat-
kę w opiekę powierzył, mówi: “...kto nie 
miłuje brata swego, którego widzi, jakże 
może miłować Boga, którego nie widzi?” 
(I J. 4; 20). Jeżeli jesteśmy wrażliwi, dopo-
wiemy sobie: “Jeżeli kłócę się z bratem czy 
siostrą, to sprawiam ból naszym rodzicom. 
Jeżeli więc moi rodzice płaczą z mojego 
powodu, to i Bóg przestaje mi być Ojcem 
a Syn Boży nie powierzy mi Swojej Mat-
ki jako Orędowniczki.” – Bywa przecież, 
że ludzie narzekają na brak odpowiedzi 
Boga na ich modlitwę, zaczynają bluźnić. 
Wówczas rogaty zaczyna kierować do ich 

obrażonej dumy kolejne bluźnierstwa: 
“Boga nie ma” i tym podobne. 

Gdy niebo milczy, nam trzeba gło-
śno pytać własnego sumienia: “Co zrobi-
łem, że Bóg odwrócił ode mnie Swe oblicze, 
dlaczego Matka Boża nie chce słuchać 
mojego wołania.” Kochani Rodzice! Wa-
sze dzieci wyrastają, a wy aż do śmier-
ci będziecie widzieć ich jako niewinne 
maleństwa. Kiedyś broniliście ich by nie 
zrobili krzywdy swemu ciału. Teraz nie 
przestawajcie bronić ich przed krzywdą 
jaką mogą zrobić swej duszy! – Zbliżają 
się kolejne Prazdniki. Ciągle jeszcze dany 
jest nam czas aby powiedzieć: “ Boże! 
Pozwól mi widzieć moje dzieci Twoimi 
oczami.” “Matko Boża! Pozwól mi sercem 
odczuć zagrożenie dla moich dzieci.” – Po-
każ mi drogę, daj mi siły postępować tak 
aby moja rodzina nie przestała być Bożą 
Rodziną!

o. Grzegorz



na metalowa konstrukcja wieży i kopuła  
z krzyżem. Dla pomniejszenia kosztów 
prace montażowe wieży, dachu na tej 
wieży oraz kopuły z krzyżem będą wyko-
nane na ziemi i dźwigiem ustawione na 
istniejących już ścianach.

 W tym roku oczekują nas jesz-
cze prace polegające na wykonaniu 
konstrukcji bocznego ikonostasu oraz 
kiota po lewej stronie oraz dokończenie 
schodów prowadzących z dolnej cerk-
wi do górnej. Łączyć będą obie ryznicy  
i ułatwiać przenoszenie utensylii i szat  
z poziomu na poziom. Część schodów  
w dolnej cerkwi jest już wykonana a brak 
całości jest dotkliwie odczuwany wtedy, 
gdy liturgie są sprawowane na górze i na 
dole.

 Przy wykładaniu konstrukcji iko-
nostasu kamienną masą ogromną po-
moc okazały nasze Bratczycy i wszystkie 
Panie, które z nimi współpracują. To one 
cierpliwie mieszały komponenty, ważyły 
co do grama składniki. Powstawały zapa-
sy, dzięki którym rzeźbiarz mógł swobod-
nie planować pracę. Niech matka Boża 
błogosławi ich piękne i szczere serca aby 
były radością Boga tak jak są radością na-
szej Parafii.

 Mężczyźni też nie próżnowali. 
– Pan Dymitr Kobryniec zrobił tyle ram 
do ikon, że pakować i układać musiało 
już wielu pomocników. Razem z Dymi-
trem dokończyli oprawianie, zawieźli na 
św. Górę Grabarkę. Trzy dni i dwie nie-
przespane noce zaowocowały tym, że 
ofiara kilkunastu tysięcy złotych zasiliła 
budowę naszej cerkwi. Czy ci, którzy 
krytykują budowę świątyni są zdolni do 
takiego wysiłku? Bardziej pewne jest 
to, że drwiąc z ofiarności uczciwych lu-
dzi, chcą ukryć własne lenistwo i brak  
wiary.

 Wszystkim Parafianom, szczegól-
nie tym omijającym i budowę i wybu-
dowaną cerkiew zaczyna się czas trudny 
duchowo. W tym roku udzieliliśmy po-
grzebu kilku zamieszkałym na terenie 
parafii i dopiero wtedy dowiedzieliśmy 
się o tym, że byli ochrzczeni w cerkwi. 
Nas duchownych w takich przypadkach 
ogarnia strach, czy w drzwiach nie pod-
niesie rąk, nie zaprze się nogami, lub 
krzyknie: “nie chcę, aby wnosili mnie na 
siłę”. – A może... czytać “zapowiedzi”: “Po 
długich latach życia, pierwszy raz na na-
bożeństwie był, ale już jako zmarły, nasz 
parafianin NN”?
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26.08.ND · 800  i  1000 Liturgia  ·  1700  Akafist do Matki Bożej
27.08.PN · 1700  Wsienoszcznaja Uspienija wyniesienie Płaszczanicy 
  i procesja
28.08.WT · 900  Liturgia  ·  1700  Akafist Uspieniju Matki Bożej
29.08.ŚR · 800  spowiedź i Liturgia  ·  1700  Akafist do Zbawiciela i spowiedź
30.08.CZ · 800  spowiedź i Liturgia  ·  1700  Akafist do św. męcz Gabriela 
  i spowiedź
31.08.PT · 800  spowiedź i Liturgia  ·  1600  ślub
01.09.SO · 800  spowiedź i Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli i spowiedź
02.09.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Molebien na rozpoczęcie Roku Szk.
03.09.PN · 800  Molebien na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego
05.09.ŚR · 800  Liturgia i oddanije Uspienija
 · 1700  Akafist do św. męcz. Chełmskich i Podlaskich
06.09.CZ · 1700  Akafist do św. Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców
08.09.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
09.09.ND · 800  i  1000 Liturgia  ·  1700  Akafist do św. Iowa Poczajewskoho
10.09.PN · 1700  Wsienoszcznaja Usieknowienija Hławy Ioana Krestitiela
11,09.WT · 900  Liturgia Usieknowienija i modlitwa za zmarłych
12.09.ŚR · 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich
13.09.CZ · 1700  Akafist do Matki Bożej 
15.09.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
16.09.ND · 800 i 1000 Liturgia  ·  1700 Akafist do Matki Bożej
19.09.ŚR · 1700  Akafist do Anioła Stróża
20.09.CZ · 1700  Wsienoszcznaja Rożdiestwa Preswiatoj Bohorodicy 
21.09.PT · 900  Liturgia Prazdnika
22.09.SO · 800  Liturgia  ·  przeniesienie relikwii św. Gabriela
 · 1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
23.09.ND · 800  i  1000 Liturgia  ·  1700  Akafist do Matki Bożej
25.09.WT · 800  Liturgia oddanija Rożdiestwa Preswiatoj Bohorodicy
26.09.ŚR · 1700  Wsienoszcznaja Wozdwiżenija Kriesta  ·  wyniesienie
  Krzyża i namaszczenie olejem z lampki na Golgocie
27.09.CZ · 900  Liturgia Wozdwiżenija  ·  1700  Akafist Krestu
29.09.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
30.09.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do Matki Bożej
  i dziękczynienie za 16 lat duchowego życia naszej Parafii
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