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Parafia Prawosławna Świętego Wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku

Bracia i Siostry!

Kończą się wakacje, urlopy, do-
godny czas do odwiedzin u bliskich, 
znajomych. Kończy się czas pakowa-
nia sakwojaży, plecaków a zaczyna 
się pakowanie tornistrów, teczek, 
laptopów(?). Następują po sobie 
jak pory roku. Jednak niezależnie 
od kanikuły, pory roku czy dnia, za-
wsze jest potrzebna refleksja: czym 
wypełniłem świadomość, uczucia, 
serce; co “króluje” w myślach; jakie 
marzenia, plany dopingują do dzia-
łania. Bagaż w plecaku lub tornistrze 
może stać się ciężarem a zasoby 
intelektualne często stają się obcią-
żeniem i grzechem. Przykłady tego 
obserwujemy codziennie (najchęt-
niej u innych), a swoje tłumaczymy 
pośpiechem, brakiem czasu, zapra-
cowaniem. – Wra cając do obowiąz-
ków przywróćmy właściwy rytm na-
szej obecności w Cerkwi oraz w ży-
ciu Parafii. Jeżeli naszą codzienność 
wypełnimy współpracą z Bogiem, 
to niedziela i każde święto będą po-
dzięką za radość życia. Współpraca 
z Bogiem to nie jakieś dodatkowe 
obciążenia. To słowa i uśmiech, obo-
wiązki i plany, praca i wysiłek – do-

konane tak, by wieczorem ochoczo, 
nie wstydząc się można było podzię-
kować za nie Bogu. A świąt w najbliż-
szym czasie będzie wiele: ku czci Bo-
gurodzicy, Jana Chrzciciela świętych, 
św. Krzyża. Będą również dni postne. 
– Post Uspienski przygotowujący 
nas do jeszcze wyraźniejszej świado-
mości roli Najświętszej Marii Panny 
w dziele zbawienia i w naszym życiu 
prywatnym. Będą również jedno-
dniowe posty w święta ścięcia głowy 
św. Jana Chrzciciela i Podwyższenia 
św. Krzyża. One dane nam abyśmy 
nie zapomnieli o potrzebie pokaja-
nija o którą błagał Jan Chrzciciel oraz 
Krzyż by patrząc nań, swoje zagu-
bione krzyżyki odnaleźli. To Matka 
Cerkiew zaprasza do uczestnictwa, 
do wyboru sposobu, treści modlitwy 
oraz jej wspomożyciela. Przygotuj-
my się do modlitwy za rodziny za 
dzieci, młodzież a odpowiedź nieba 
niech będzie naszą radością. Niech 
jesień raduje nas obfitością plonów 
i nie smuci zmierzchem ciepła. Oby-
śmy w każdym dniu, pośród róż-
nych, czasami nieprzyjemnych zda-
rzeń potrafili odnaleźć perełkę do-
bra, które swym blaskiem przykryje 
smutek, niepokój, troskę. Uczmy się 
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od pracowitych pszczół, które po-
śród milionów kwiatów potrafią wy-
brać te życiodajne a omijać trujące. 
Nawet z jesiennych drobnych kwia-
tuszków wrzosu wybiorą nektar, któ-
ry ogrzewa zimą! Nie przynośmy do 
domów kaprysów, fochów, narze-
kań, egoizmu otoczenia. Niech od-
padną jak brud na wycieraczce, jak 
śnieg na miotle. Pamiętajcie: dom 
to świątynia a rodzina to maleńka 
Cerkiew. Głową każdej Cerkwi a więc 

i każdej Rodziny jest Jezus Chrystus. 
Nie zastępujmy Go surogatami au-
torytetów. Nie zamieniajmy święto-
ści na chwilowe zadowolenie z ułu-
dy władzy, pychy, czy innych łatwo 
więdnących “kwiatów” zuchwalstwa. 
Niech nas wszystkich wspomaga 
Bóg. A jeżeli zabraknie ku temu na-
szej wiary i dobrych uczynków niech 
wspomaga nas wstawiennictwo Naj-
świętszej Marii i świętych.                                                                                      

 o. Grzegorz

⁜ Kontynuowane są prace przy-
budowie cerkwi. W samej świątyni 
kamieniarze wykonali cokoły wokół 
filarów i fugowali spoiny i przygoto-
wali kolumny do nałożenia koloru.

⁜ Wykonywane są detale do głów-
nego ikonostasu a boczny pokrywa-
ny jest tynkiem szlachetnym. Znaną 
jest kolorystyka bocznego ikonosta-
su oraz kiota.

⁜ Zamontowano osiem sztuk me-
talowych drzwi w łączniku między 
cerkwią a dzwonnicą. Powstał za-
ciszny pritwor. Otwarcie wszystkich 
drzwi pritwora uczyni wygodną dro-
gę procesyjną.

⁜ W dzwonnicy zamontowano 
okna na dwu poziomach. zabezpie-
czając pomieszczenia przed wizyta-
mi ptaków. Na sprzątanie dowodów 
ich obecności trzeba było trzy dni 
ciężkiego wysiłku.

⁜ Zamówiono żaluzje do okien 
trzeciego poziomu dzwonnicy, mie-
szczącego dzwony oraz zamontowa-
no poręcze do wejścia na dzwonnicę 
i zejścia do krestilnej. 

⁜ Prowadzone są rozmowy z wy-
konawcą zewnętrznych tynków 
dzwonnicy. Podyktowane jest to ko-
niecznością zabezpieczenia murów 
przed destrukcją podczas anoma-
lii atmosferycznych. Przedłuża się 
oczekiwanie na uzgodnienia doty-
czące bryły dzwonnicy, niezbędne 
do wykonania rysunków konstruk-
cyjnych i wykonawczych. Chcemy 
aby konstrukcja wieży i kopuły była 
wykonywana na ziemi. Pozwoli to 
uniknąć kosztu krycia dachu na dużej 
wysokości. Wykonawca wielokrotnie 
podczas dnia musiał by schodzić na 
ziemię po każdy niewymiarowy ar-
kusz blachy. Dodatkowym kosztem 
były by rusztowania ustawione na 
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czas budowy wieży oraz konstrukcji 
krokwi i krycia dachu – to cały sezon 
budowlany! 

⁜ Bratczycy proszą o pomoc w 
przygotowaniu cerkwi do święta Uś-
pienija Matki Bożej. Już od niedzieli 
17 sierpnia ustawiona będzie skar-
bonka na ofiary na kwiaty do Płasz-
czanicy. Wszyscy doceniają pomysł 
Bratczyc kupować jednakowe wiąza-
nki kwiatów wokół Płaszczanicy.

⁜ Aby pomóc młodzieży rozpo-
czynającej rok szkolny w przystąpie-

niu do spowiedzi i Priczastija już od 
soboty 23 sierpnia święte Liturgie 
w naszej cerkwi będą odprawiane 
codziennie. Spowiedź rozpoczynać 
będziemy od godz. 730 a Liturgie o 
godz. 800 (za wyjątkiem Niedziel i dni 
świątecznych).

⁜ Molebien na rozpoczęcie Roku 
szkolnego będzie odprawiony w 
Niedzielę 31.08 o godz. 1700 – w po-
łączeniu z Akafistem do św. Boni-
fatija а powtórzony w Poniedziałek 
1 września o godz. 800 rano.

( od 17.08 - do 28.09.2014 )

17.08.ND • 800  i  1000 Liturgia  •  1700  Akafist do Zbawiciela
18.08.PN • 1700  Wsienoszcznaja Preobrażenija, święcenie owoców
19.08.WT • 900  Liturgia Preobrażenija i święcenie owoców
20.08. ŚR • 1700  Powitanie relikwii św. Krzyża i św. Marii Magdaleny
  w Soborze św. Mikołaja
21.08.CZ • 1700  Akafist do św. wlkm Jerzego
23.08. SO • 730  spowiedź  •  800  Liturgia
 •	 1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
24.08.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Akafist do Matki Bożej
25.08.PN • 730 spowiedź  •  800  Liturgia; 
26.08. WT • 730 spowiedź  •  800  Liturgia Oddanija Preobrażenija 
27.08. ŚR • 730 spowiedź  •  800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja
  Uśpienija  •  wyniesienie Płaszczanicy, Procesja
28.08. CZ • Uśpienije Matki Bożej  •  700  spowiedź  •  800  Liturgia
 • 1700  Akafist Uśpienija
29.08.PT • 730  spowiedź  •  800  Liturgia
30.08.SO • 730  spowiedź  •  800  Liturgia
 •	 1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
31.08.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Akafist do św. Bonifatija
  i Molebien na rozpoczęcie roku szkolnego
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Parafia Prawosławna św. wlkm Jerzego na Nowym Mieście
15-338 Białystok, ul.Pułaskiego 36

Kancelaria:
15-338 Białystok, ul. Krucza 5/2 • czynna codziennie w godz.: 1600 - 1800 • tel. 85 744 95 00
• kontakt 24h: tel. 85 746 50 20 • e-mail: kancelaria@parafia-swietego-jerzego.pl
• konto: 94 1020 1332 0000 1302 0026 2196

Duchowieństwo:
• proboszcz ks. mitrat Grzegorz Misijuk • ks. prot. Walerian Antosiuk tel. 85 744 91 92
•   ks. prot. Władysław Masajło tel. 85 663 35 63 • ks. dr Roman Płoński tel. 794 57 21 22 

www.parafia-swietego-jerzego.pl    N  140; 01.01 – 21.02.2012

Nabożeństwa w Naszej Cerkwi 

tel. 85 746 50 20

 • ks. protod. Tomasz Cyrkun tel. 505 25 00 73 

01.09.PN • 800  Powtórzenie Molebna na rozpoczęcie roku szkolnego
03.09.ŚR • 1700  Akafist do św. męczenników Wileńskich
04.09.CZ • 1700  Akafist do św. wlkm Jerzego
05.09.PT • 800  Liturgia Oddanija święta Uśpienija 
06.09.SO • 800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
07.09.ND • 800  i  1000 Liturgia  
 •	 1700  Akafist Włodzimierskiej Ikony
10.09.ŚR • 1700  Wsienoszcznaja Usieknowienija
11.09.CZ • 900  Liturgia Usieknowienija i panichida za zmarłych
 • 1700  Akafist o upokojenii usopszich 
13.09.SO • 800  Liturgia Położenija Pojasa Presw. Bohorodicy 
  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
14.09.ND • 800  i  1000  Liturgia  
 • 1700  Akafist św Łukasza z Symferopola
17.09.ŚR • 1700  Akafist do św. męczenników Wileńskich
18.09.Cz • 1700  Akafist do św. wlkm Jerzego
20.09.SO • 800  Liturgia  
 • 1700  Wsienoszcznaja Narodzenia Najśw. Marii
21.09.ND • 800  i  1000  Liturgia  
 •  1700  Akafist do św. męcz. Gabriela
22.09.PN • 800  Liturgia przeniesienia relikwii św. męcz Gabriela
24.09.ŚR • 1700  Akafist do św. męczenników Wileńskich
25.09.CZ • 800  Liturgia Oddanija święta Narodzenia Najśw. Marii
  1700  Akafist do Najśw. Bogurodzicy
26.09.PT • 1700  Wsienoszcznaja Wozdwiżenija  •  Wyniesienie 
  i adoracja Krzyża
27.09.SO • 900  Liturgia Wozdwiżenija  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
28.09.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Akafist do św. Bonifatija


