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Modlitwa króla a zarazem proroka 
Dawida, wypowiedziana w prostocie, 
pokorze i miłości do Boga, przez tysiąc-
lecia nie utraciła nic ze swego piękna. 
Jest modlitwą przed Eucharystią, jak  
i w czasie jej sprawowania. Modlitwą po-
ranka, dnia i wieczora unosi nasze myśli 
ku niebu a serca ku Bogu. W Święto Zes-
łania Świętego Ducha na Apostołów my 
dzieci Cerkwi ... czujemy się jak dzieci w 
cerkwi - ufni, sercem odczuwając świę-
tość dnia, i jak one czekając na Priczasti-
je - oczekujemy na powiew łaski Ducha 
Świętego. Każdego dnia dusza przypo-
mina nam o tym, że podczas tainstwa 
Miropomazanija otrzymaliśmy pieczęć 
daru Ducha Świętego i staliśmy się Jego 
świątynią. 

“Serce czyste uczyń we mnie Boże...” - 
tylko do takiego serca możemy zaprosić 
Boga, ale sami nie potrafimy stworzyć 
takiej doskonałej czystości nawet wła-
snego serca, aby ono stało się godnym 
przyjąć Boga! - Wiedzieli o tym prorocy 
i święci, nieustannie prosząc o wybacze-
nie grzechów. Potrzebę Bożej pomocy 
odczuwa każde sumienie do czasu, za-
nim nie “uśpimy” go narkozą grzechu, 
złych nawyków, obojętności. - Święto 
Przemienienia przypomni nam o tym jak 
świat, materia i człowiek przemieniają się 
i przebóstwiają w zetknięciu z Bogiem. 
Święto Uśpienija umocni nas w nadziei 
na orędownictwo i pomoc Bogurodzicy: 

“W narodzeniu dziewiczość zachowałaś, 
w zaśnięciu świata nie opuściłaś... Przenio-
słaś się do życia będąc Matką Życia i swymi 
modlitwami wybawiasz od śmierci nasze 
dusze.” Imiona świętych zapisane w ka-
lendarzu są zachętą każdemu do wybra-
nia wzorca na istnienie i współorędowni-
ka o życie w wieczności.

Potrzebą przypomnienia o tym 
wszystkim są dzieci i młodzież idące 
do szkoły. Rozpoczynają się kolejny rok 
nauki w szkole i kolejny rok liturgiczny! 
Młodzież w szkole, oprócz przyswajania 
wiadomości i wiedzy o świecie będzie 
kształtować swą osobowość i charakter. 
Nabytą przez nich wiedzę i umiejętności 
sprawdzą ci, którzy będą przyjmować 
ich na studia, do pracy. Osobowość oraz 
charakter każdego widoczne są zawsze. -  
Albo są zwierciadłem duszy, albo wystają 
z nas jak słoma z butów! - Powiem prosto: 
od rodziców zależy, czy posyłają dzieci na 
trening z wiedzy, czy też współpracując z 
Bogiem, dbają, by wszechstronna wiedza 
uczyniła z ich dzieci ludzi, którzy Boga 
mają w swoim sercu, niosą Go otoczeniu 
i na każdym miejscu są dumą rodziców! 

Jakie owoce wydają bezduszne ćwi-
czenia, podobne do tresury z wiedzy, 
widać po “dziełach” tych, którzy zapo-
mnieli wyuczone w szkole formułki, daty, 
nawet tabliczkę mnożenia. Zamiast tego 
nauczyli się kłamstw i frazesów, na swój 
użytek poprawili historię i dodali swoją 

Serce czyste uczyń we mnie Boże 
i ducha prawego odnów we wnętrzu moim
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 Powoli, acz konsekwentnie prowa-
dzone są prace w cerkwi i wokół cerkwi. 
Na zewnątrz kosmetyka i zabezpieczenie 
podjazdu nad tunelem, ponowne zamo-
cowanie barierek. Doszły do tego koszty 
fugowania i uszczelnienia niefachowo  
położonych kamiennych płyt. Wydaje się, 
że sytuacja jest już opanowana.

 Dojście do dzwonnicy, zabezpie-
czenie otworów okiennych sprawiło, że 
dzwoniący coraz piękniej zapraszają pa-
rafian na modlitwę a wszystkim ogłaszają 
radość ze sprawowanego nabożeństwa 
uświęcającego przestrzeń. Posadzka uło-
żona na chórze widziana tylko przez chó-

rzystów, spełnia swe zadania. – W godzi-
wych warunkach łatwiej się śpiewa. Ko-
nieczne jest wykonanie szafek na nuty.

 Wstawienie okien w łączniku nie 
zaskoczyło nikogo a przez wielu nawet 
było  niezauważone.  Może dlatego, że 
informowaliśmy o znacznym koszcie alu-
miniowych ram, o tym że profile do nich 
były wykonywane aż w Częstochowie. 
Pakiety ofiarował nam zacny Wykonawca 
a w cichej modlitwie za Niego wspoma-
gają nas Aniołowie i Święci. Obowiązek 
nieustannej modlitwy za Dobrych Za-
cnych Ludzi przekażemy również  przy-
szłym pokoleniom.

“filozofię” na życie. Jedni z nich  doma-
gają się by uznano ich za “panów”, innym 
wystarcza panowanie nad śmietnikiem.  
– Każdemu wierzącemu człowiekowi, oj-
cu lub matce; a najlepiej: obu rodzicom, 
takie zachowania  winne być ostrzeże-
niem. Straszne jest, gdy rodzice (opieku-
nowie?) mówią, że ich pociecha nie ma 
czasu iść na lekcje religii lub do cerkwi. 
“Ma dużo zajęć pozalekcyjnych, kół zain-
teresowań, dodatkowo chodzi na angiel-
ski, ma lekcje muzyki”. Dodatkowe zaję-
cia nie są grzechem, ale wychowanie bez 
Boga wykorzystuje demon; on najlepsze 
pozalekcyjne zajęcia przekształci w zwy-
kłe wagary. Zainteresowanie wybraną  
dziedziną - rogaty zamieni w ciekawość 
smaku alkoholu i narkotyków. Angielski, 
zamiast w przyszłości pomagać w pracy, 
diabłu posłuży do kuszenia poszukiwa-
nia kontaktów z wynaturzeniami świata 
(bo rodzice i tak nie zrozumieją!). Zamiast 
muzyki rodzice otrzymają popis gry na 
nerwach. Przerysowane? Spytajcie tych, 

którzy już poczuli gorycz porażki i po-
znali smak łez. 

Przez lata kapłańskiej służby dane mi 
było widzieć łzy radości matek, gdy ich 
modlitwa, wspomagana modlitwą Matki 
Bożej stawała się ratunkiem zagubione-
mu dziecku! Proszę! Błagam! Niech zna-
kiem naszej Parafii będą rodzice z dziećmi 
i młodzież – śpieszące na nabożeństwa! 
Niech śpiew dzieci i młodzieży w czasie 
Liturgii stanie dziękczynną modlitwą 
wszystkich – dzieci za Rodziców a Rodzi-
ców za dar rodzicielstwa. Podziękowa-
niem Bogu za zdolności dane dzieciom. 
Dziękczynieniem Matce Bożej i świętym 
za opiekę. Dumą z tego, że nasze dzieci 
obroniły:  solidność, rozwagę i ... mają 
odwagę ufać i wierzyć w Boga. Niech 
będą chwałą Boga i radością wszystkich 
z tego, że kolejne pokolenia potrafią być 
prawdziwymi Prawosławnymi a przez 
to – umieją powiedzieć “nie”  głupocie 
i szpanerstwu.

                             o. Grzegorz
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 Realnym stało się przekształcenie 
z wieczystego użytkowania w prawo 
własności. Suma na opłatę za wykupie-
nie placów pod cerkiew na własność 
w wysokości 30.280 została opłacona 
przez Ofiarodawcę. Niech Bóg błogo-
sławi radością z dokonań i zdrowiem na 
korzystanie z owoców pracy wszystkich 
Ofiarodawców! Niech każda ich Domowa 
Cerkiew będzie radością Boga!

 Posadzka w prezbiterium i przed 
ikonostasem nabrała oczekiwanej formy. 
Podkreśla piękno wszystkiego co nad nią 
i aż do bólu pokazuje ile jeszcze musimy 
zrobić aby wszystko nabrało dostojeń-
stwa godnego poświęcenia i przekaza-
nia Bogu.

  Kolumny ikonostasu czekają na 
zwieńczenie gzymsem i wypełnienia 
pozostałych miejsc zgodnie z zamysłem 
Wykonawców. Boczne – ołtarz i kiot cze-
kają na decyzje.

 Nagłośnienie w cerkwi wymaga 
jeszcze dopracowania. Parafianie stoją-

cy w środkowej części nawy narzekają 
na pogłos albo po prostu złą słyszalność. 
Przyczyną może być niepełne wyposaże-
nie, źle ustawione tymczasowe ikony itd. 
Przepraszamy za dolegliwości ekspery-
mentowania, gdyż parametry ustawione 
w pustej świątyni nie sprawdzają się w 
zapełnionej tylko częściowo.

 Dzieci i młodzież zapraszamy do 
przygotowania się do nowego roku 
szkolnego. Poczynając od 24 sierpnia (za 
wyjątkiem wtorku 27sierpnia każdego 
dnia rano od 730 można będzie przystą-
pić do świętej Spowiedzi a w czasie Li-
turgii (800) do św. Priczastija. 01 września 
o 1700 odprawiony zostanie molebien o 
błogosławieństwo Boże na szczęśliwy 
nowy rok szkolny. 

  W Niedzielę, 22 września o 1700 w 
naszej cerkwi będzie sprawowany w ję-
zyku polskim Akafist do św. męcz  dzie-
ciątka Gabriela. Chcemy aby młodzież 
zrozumiała modlitwę do swego Patrona 
i wypowiadając ją świadomie, odczuła 
radość z wysłuchanej modlitwy.

18.08.ND · 800  i  1000   Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Preobrażenija
19.08.PN · 900  Liturgia i poświęcenie owoców  ·  1700  Akafist Zbawiciela
21.08.ŚR · 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
22.08.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
24.08.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
25.08.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do Matki Bożej
26.08.PN · 800  Liturgia oddanija Preobrażenija.
27.08.WT · rano przygotowanie cerkwi do wyniesienia Płaszczanicy 

Bogurodzicy  ·  1700  Wsienoszcznaja wynos Płaszczanicy  
i czyn Pogrebienija  ·  procesja

28.08.ŚR · 900  Liturgia Uśpienija (poświęcenie ziół i plonów)  ·  1700  Akafist
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29.08.CZ · 730  spowiedź  ·  800  Liturgia i poświęcenie miodu  ·  1700  Akafist
30.08.PT · 730  spowiedź  ·  800  Liturgia
31.08.SO · 730  spowiedź  ·  800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
01.09.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Molebien na rozp. roku szkolnego
02.09.PN · 800  Molebien na rozpoczęcie roku szkolnego
04.09.ŚR · 1700  Akafist Uśpienija
05.09.CZ · 800  Liturgia oddanija Uśpienija  ·  1700 Akafist do św. wmcz Gieorgija
07.09.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
08.09.ND · 800  i  1000   Liturgia  ·  1700  Akafist do M. B. (Władimierskija)
10.09.WT · 1700  Wsienoszcznaja Usieknowienija
11.09.ŚR · 900  Liturgia Usieknowienija i modlitwa za tragicznie zmarłych   
12.09.CZ · 17  Akafist do św. Aleksandra Newskiego
14.09.SO · 800  Liturgia Augustowskiej ikony M.B.  ·  1700  Wsienoszcznaja.
15.09.ND · 800  i  1000   Liturgia  ·  1700  Akafist do Matki Bożej
18.09.ŚR · 1700  Akafist do św męcz Wileńskich
19.09.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
20.09.PT · 1700  Wsienoszcznaja Narodzenia Najśw. Marii Panny
21.09.SO · 900  Liturgia Narodzenia. N.M.P.
 · 1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
22.09.ND · 800  i  1000   Liturgia  ·  1700  Akafist do św. męcz. Gabriela 
25.09.ŚR · 800  Liturgia oddanija święta Narodzenia N.M.P.  ·  1700  Akafist
26.09.Cz · 1700  Wsienoszcznaja Wozdwiżenija i wyniesienie Krzyża  

z Jerozolimy
27.09.PT · 900  Liturgia Wozdwiżenija  ·  1700  Akafist do św. Krzyża.
28.09.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
29.09.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist Opieki Matki Bożej  

i dziękczynienie za 17 lat  istnienia naszej Parafii i pomoc  
Matki Bożej w organizowaniu życia religijnego i otoczenie  
nas Jej opieką.


