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To słowa hymnów święta Opieki Matki Bożej poruszające serca wszystkich, którzy 
jako pielgrzymi przybyli do nas na Święto. – Naszym Parafianom słowa tych modlitw  
zawsze są zachętą. Zawsze  jak dzwon zapraszają do cerkwi. Ołtarz naszej dolnej 
świątyni poświęcony jest ku czci Opieki Matki Bożej i podczas każdego na bożeństwa 
serce prosi a anioł stróż podpowiada: Powiedz! – „Matko Boża Ty zawsze stoisz przed 
Tronem Syna i Boga – zawsze wypowiadasz modlitwy za ludzi rozsianych po całej ziemi. 
Nie zapomnij o tych, którzy przychodzą do tej cerkwi i patrzą na ołtarz Tobie poświęcony. 
Oni wierzą że i ich modlitwę doniesiesz do nieba! Nie zapomnij ludzi, których ofiary 
wybudowały te mury. Wspomóż Matczyną modlitwą tych, którzy ofiarnie je upiększają. 
Wysłuchaj modlitwy rodziców błagających o zdrowie i szczęście swych dzieci. Spójrz na 
dzieci, które w Priczastii przyjmują do swych serduszek Twego Syna i Boga. Otrzyj łzy 
tych, którzy przyszli tu ze swoim nieszczęściem lub problemami. Przytul zagubionych. 
Wstrząśnij sumieniami zatwardziałych grzeszników.” – To tylko maleńki spis modlitw, 
które tu już zostały wypowiedziane. Jeszcze brakuje tu fresków a te westchnienia 
już tworzą duchowość wnętrza i nasiąkniętych modlitwą ścian. Dane jest nam w 
tym uczestniczyć a często również być świadkami wzrastania i krzepnięcia duchowej 
Rodziny. – Dwa tygodnie temu dziękowaliśmy Bogu za siedemnaście lat istnienia 
Parafii. Rozpoczęliśmy osiemnasty! Nie musimy zdawać egzaminu dojrzałości. Ale 
dzisiaj wierzymy, że Matka Boża jest dumna z tych, którzy przez te lata nauczyli się  
dawania świadectwa dojrzałej wiary i duchowości.

Za te kilkanaście lat nie stworzyliśmy jeszcze własnej tradycji parafialnego święta, 
charakterystycznej tylko dla danej społeczności, takiej jaką  mają wiekowe parafie. 
Módlmy się o taką chwilę, gdy ludzie niezależnie od granic parafii powiedzą: „Jedźmy 

„Dzisiaj prawosławni ludzie ochraniani Twą obecnością Boża Ro
dzicielko, radośnie świętując i patrząc na Twój najczystszy obraz pokor
nie wołamy: osłoń nas drogocennym Twym omoforionem i zachowaj 
nas od wszelkiego zła, błagając Syna Twego, Chrystusa Boga naszego, 
aby zbawił nasze dusze”.

„Dzisiaj Dziewica w świątyni przewodniczy orszakowi świętych, 
i niewidzialnie modli się o nas do Boga. Aniołowie i biskupi oddają 
pokłon; apostołowie i prorocy wespół się radują, albowiem w naszym 
imieniu Bogurodzica  zwraca się z prośbą do Przedwiecznego Boga”.



Nawiązując do tradycji wydawni-
czej, dzięki, której do wielu Czytelników 
dotarły „cegiełki na budowę” – broszurki 
traktujące o duchowości Pra wosławia, 
akatysty, kalendarze, wychodzimy z no-
wą inicjatywą. – Pomoc w poznawaniu 
dokumentów o początkach chrześcijań-
stwa na ziemiach Słowian. Początków 
mało znanych, pojawiających się na 
kartkach historii jak przebiśniegi i za-
deptywane przez „turystów” europej-
skiej cywilizacji jak te wiosenne kwiaty. 
Trudno zrozumieć dlaczego przemilcza 
się dzieje począt ków niepodzielonego 
chrześcijaństwa na naszych ziemiach. 
Chrześcijaństwa przyniesionego nam 
przez świętych Cyryla i Metodego, zgod-
nie uznawanych i przez prawosławnych 
i rzymsko – katolików za patronów Euro-
py. Ich trud był równy apostołom, dlate-
go i zwani są rawnoapostolnymi. Aposto-
łowie Słowian mieli błogosławieństwo 
Patriar chów Konstantynopola i Rzymu 
na nauczanie i sprawowanie nabożeństw 
po słowiańsku. Święci Bracia opracowali 
alfabet i gra matykę słowiańską, prze-
tłumaczyli na ten język i zapisali słowa 
Ewangelii, Liturgii i modlitw. To feno-
men! Dzięki wysiłkowi dwóch Braci bar-
barzyński język Słowian stał się językiem 
modlitwy! Na sto lat przed chrztem 
Rusi, na ziemiach Polski modlono się 
po słowiańsku! To nie Polanie od Ru-

na Święto Opieki Matki Bożej. Tam Matka Boża codziennie wysłuchuje swe wierne dzieci. 
Nas niech przynajmniej na Święto błogosławi i weźmie pod  matczyną opiekę.”

Ze świątecznymi życzeniami zdrowia i wysłuchanych modlitw – tych wyp łakanych, 
wykrzyczanych sercem i tych cichutko wypowiedzianych przed ikoną w kąciku – 
zwraca się do Was            o. Grzegorz

KARTKA  Z  HISTORII ...

sinów ale Rusini od Polan, Słowaków, 
Bułgarów brali Księgi Ewangelii, Litur-
gii i modlitw, zapisane w zrozumiałym 
języku! Tłumaczeń Biblii na języki euro-
pejskie trzeba było czekać siedemset 
lat! Powstały one na bazie Reformacji 
w XVI wieku! Również wtedy, pod koniec 
XVI w. powstało pierwsze tłumaczenie 
Bib lii na język polski, zwane Biblią księ-
dza Jakuba Wujka. Biblia słowiańska 
w tym czasie była już wydana drukiem.

Aby uczcić misję świętych Braci, my 
też  wydaliśmy drukiem... esej profesora 
Antoniego Mironowicza pod tytułem: 
„MISJA METODIAŃSKA NA ZIEMIACH  
POLSKICH DO KOŃCA XI WIEKU”. Po-
czątkowo był plan wykonania tab licy 
pamiątkowej. Ale napis na tablicy prze-
czytaliby tylko ci, którzy wejdą na plac 
cerkiewny. Nie znając historii sami sobie 
będą stawiać pytania bez odpowiedzi.  
Wydanie zaś  drukiem pracy zawierającej 
dokumentację faktów sprzed 1150 (ty-
siąc stu pięćdziesięciu) lat i dostarczenie 
jej do Waszych rąk, będzie bardziej god-
nym upamiętnieniem Równych Aposto-
łom Braci, którzy przyszli do Słowian bez 
wojska ale z Księgą Życia – Ewangelią.  
To od Was będzie zależało, do ilu rąk trafi 
ta książeczka. To od życzliwych serc bę-
dzie zależało poszukiwanie pogubionych 
stron, na których są zapisane dokumenty 
pięknej historii naszej Ojczyzny. 
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 W tym roku Prazdnik Pokrowa jest 
smutniejszy niż poprzednie. Arcypaste-
rze zdecydowali przewodniczyć uroczy-
stościom w innych parafiach. J. E. arcybi-
skup Jakub w cerkwi w Choroszczy a J. E. 
Biskup Grzegorz – w Nowym Dworze (k/
Dąbrowy Białostockiej). Nam pozostaje 
zaszczyt modlitwy za Arcypasterzy, aby 
zawsze starczało im sił na kierowanie ste-
rem Cerkwi a Ich modlitwa wspomagała 
wszystkich wiernych w dawaniu dobrego 
świadectwa o swej wierze i życiu a Mat-
ka Boża niech swą Opieką zawsze otacza 
wszystkie swe dzieci.

 Tak pięknie się składa, że nasze 
Święto Parafialne jest również dniem 
modlitwy za nauczycieli, pedagogów, 
Dyrekcje Szkół na terenie naszej Parafii. 
Wręczajmy ich Opiece Matki Bożej, aby 
w zdrowiu, cierpliwości i z radością mo-
gli się opiekować naszymi dziećmi i mło-
dzieżą!

 Bacząc na warunki atmosferyczne 
przygotowujemy się do zimniejszych 
dni. Już włączyliśmy ogrzewanie w gór-
nej cerkwi, aby dzieci nie zraziła tempe-
ratura a wszystkich napełniała radość, 
gdy nasze Ptaszyny idą do Priczastija!

 Zakupiono profile stalowe i alu-
miniowe do wykonania drzwi łącznika 
pomiędzy górną świątynią a dzwonni-
cą. Montowana jest konstrukcja ośmiu 
drzwi, po cztery z jednej i drugiej strony 
łącznika.  W ciągu roku łącznik będzie 
jako pritwor górnej cerkwi. W czasie 
wielkich świąt, po otwarciu wszystkich 
drzwi  łatwo będzie przechodzić z pro-
cesją. Wykonanie pritwora powinno po-
móc w utrzymaniu temperatury w cer-
kwi.

 Kupując profile na drzwi, my ś le-
liśmy również o oknach na dzwonnicy.  
Jeżeli Bóg błogosławi, również dzwonni-
ca będzie zabezpieczona na zimę.

  Nie potrafiliśmy uprosić Boga 
o sprzyjające warunki do pisania ikon. 
U Pana Boga nie ma zdarzeń przypadko-
wych. Zapewne On błogosławi Panu Ja-
rosławowi Wiszenko zimą przygotować 
ikony do ikonostasu, Panu Witoldowi 
– wypalić detale gzymsów a nam przy-
gotować się do kolejnych etapów prac 
budowlanych. Jeżeli nam wydaje się, że 
już dużo zrobione, to Goście pokażą ile 
jeszcze jest do zrobienia!
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13.10.ND · 1700  Wsienoszcznaja Pokrowa Bożijej Matieri
14.10.PN · 830  wodoswiatnyj Molebien  ·  1000  Liturgia i procesja
 · 1700  Akafist Pokrowu Bożijej Matieri 
16.10.ŚR · 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
17.10.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Jerzego i modlitwa za ofiarodawców
19.10.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
20.10.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist przed ikoną MB Umilenije 
23.10.ŚR · 1700  Akafist do św. Amwrosija Optinskoho Starca
24.10.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Jerzego i modlitwa za ofiarodawców
26.10.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
27.10. ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist przed Iwierską ikoną MB
30.10.ŚR · 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
31.10.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Jerzego i modlitwa za ofiarodawców
01.11.PT · 1700  Utrennia  za zmarłych (przed Roditielskoj Subbotoj)
02.11.SO · Subbota Roditielskaja  ·  800  Liturgia i wsielenskaja Panichida
 · 1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
03.11.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist za zmarłych
04.11.PN · 800  Liturgia  ·  Kazańskiej ikony Matki Bożej
06.11.ŚR · 800  Liturgia  ·  Ikony Wsiech Skorbiaszczich Radost’  ·  1700  Akafist
07.11.CZ · 1700  Akafist do św. Dymitra
09.11.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
10.11.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist prep. Iowu Poczajewskomu
13.11.ŚR · 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
14.11.CZ · 1700  Akafist do św. męcz. lekarzy Kosmy i Damiana
16.11.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
17.11.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist wmcz. Gieorgiju
20.11.ŚR · 1700  Wsienoszcznaja Archanioła Michaiła
21.11.CZ · 900  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. Archanioła Michała
23.11.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
24.11.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do MB Skoroposłusznicy
26.11.WT · Zapusty na Post przed Bożym Narodzeniem z uwagi na to,  

że w tym roku pamięć św. apostoła Filipa wypada w środę.
27.11.ŚR · 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
28.11.CZ · 1700  Akafist do św. męcz Gurija, Samona i Awiwa i modlitwa  

za rodziny
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