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Parafia Prawosławna Świętego Wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku

Bracia i Siostry!!! 

Kolejny raz w naszym życiu prze-
kroczymy drzwi pokajanija. Kolejny 
raz będziemy mogli z innej perspekty-
wy spojrzeć na nasze codzienne troski, 
nawyki, gonitwę za czasem, aby zrozu-
mieć ich zbędność a czasem śmiesz-
ność lub niedorzeczność. Przekroczyć 
drzwi pokajanija, to wejść w gościnę 
do Bożego domu, pozwolić duszy aby 
odzyskała siły do walki ze złem, by zna-
lazła lekarstwo na rany zadane przez 
złe uczynki, by omyła wstyd z ducho-
wych oczu. Przekroczyć drzwi poka-
janija – to podejść do samego Boga, 
którego tak często omijaliśmy, nie 
chcieliśmy zauważyć, byliśmy obojęt-
ni na Jego wołania. Rezultatem naszej 
bliskości do Boga będzie odzyskanie 
odwagi do oceny tego, co uczyniliśmy 
w życiu oraz potrzeby powiedzenia 
Bo gu: „WYBACZ”. Prawidłowe rozumie-
nie po kajanija pozwoli nam na właści-
we rozumienie Postu. Celowo użyłem 
dużej litery – przecież rozpoczynamy 
Wielki Post! Wielki w odróżnieniu od 
tych małych porywów serca, od diet, 
smaków, upodobań. – Postronnemu 
jest on wielki bo trwa wiele dni i a gdy 
brakuje sił – obfituje w rozczarowa-
nia. Wierzącemu – Wielki, bo obfity w 
tak wiele łask, przeżyć, doznań, prze-
mian gdy nawet chwilowe słabości 

wzmagają potrzebę poprawy. Wielki 
Post – gdyż nie sprowadza się tylko do 
rezygnacji z mięsa, tłuszczów i nabia-
łu, ale prowadzi do zmiany nawyków 
i domaga się strawy duchowej, to zna-
czy modlitwy, wyciszenia, skromności, 
pokory, rozwagi. To najszlachetniej-
sze dary nieba do naszych prostych, 
skromnych osiągnięć. „POST” to nie 
przypadkowy wyraz ale z pietyzmem 
wybrane przez naszych przodków 
określenie, oddające zbieżność isto-
ty postu z obowiązkiem wytrwania 
w zamiarze – po rosyjsku „stojat’ na 
postu” oznacza: „wartować”, „stać na 
straży”. Pilnujmy więc samych siebie, 
a  nie sąsiadów, bo „rogaty” podkusi 
abyśmy w ich błędach szukali uspra-
wiedliwień dla swoich słabości! Pełnij-
my wartę nad swoim sumieniem, by 
zło nie zmąciło go obłudą, nie wykra-
dło z niego uczciwości i poprawności 
w ocenie naszych uczynków. Stójmy 
na straży tego, co święte – aby mieć 
czym zamieniać, zastępować to, co za-
brudziliśmy grzechem. Niech Dobry i 
Miłosierny Bóg błogosławi nasze kroki 
na podróż przez dni pokajanija; niech 
błogosławi nasze pokarmy, którymi 
zastąpimy łakomstwo i pożądania. 
Niech wysłucha naszej modlitwy, aby 
spełniły się nasze prośby i nie utraciły 
piękna nasze marzenia.

o. Grzegorz



W NASZEJ PARAFII

⁜ Trwają i uzgodnienia projektu ogro-
dzenia cerkwi, aby rozpocząć poszuki-
wania wykonawcy i przygotowania ma-
teriałów do jego realizacji. Przygotowana 
wersja będzie przedstawiona do oceny 
Parafian i zatwierdzenia przez Jego Eks-
celencję ks. Arcybiskupa Jakuba.

⁜ Otrzymaliśmy wiadomość, że Pan 
Jarosław Wiszenko wykonał rysunki ikon 
do ikonostasów i kiotu oraz ukończył 
prace złotnicze tych ikon. Teraz wypeł-
nia je kolorami, pisząc postacie świętych. 
Módlmy się aby gotowe już ikony w Dniu 
Paschy Chrystusowej stały się najpięk-
niejszą żertwą Zmartwychwstałemu zło-
żoną przez Ofiarodawców.

⁜ Również w oddali od nas powstają 
kolejne fragmenty ceramiki ikonostasu. 
Mamy nadzieję, że łagodna zima pozwoli 
zamontować je w zamierzonych miej-
scach a bryła ikonostasu nabierze zamie-
rzonych kształtów. 

⁜ W oczekiwaniu na realizację za-
mierzeń wielkopostne nabożeństwa bę-
dziemy sprawować i w dolnej i górnej 
cerkwiach. Chcemy uniknąć sytuacji, gdy 
przychodzący na drugą Liturgię muszą 
czekać na zakończenie pierwszej. Chce-
my też błagać u Boga błogosławieństwo 
dla zamierzonych prac w górnej cerkwi 
oraz składać Mu dziękczynienie za już 
zrealizowane. Uwaga: poczynając od 
trzeciej Niedzieli Wielkiego Postu (15 
marca do 5 kwietnia) poranne Litur-
gie w Niedziele będą rozpoczynać się 
o godzinie 730 (pół godziny wcześniej).

⁜ Zapobiegliwi już przynieśli kartki i 

książeczki z imionami zmarłych z prośba 
o modlitwę w czasie nabożeństw Wiel-
kiego Postu. Za zaufanie dziękujemy 
zapewnieniem o solennej modlitwie za 
bliskich Wam zmarłych. 

⁜ W Wielkim Poście howienije (reko-
lekcje) duchowieństwa naszego deka-
natu zaplanowano na dni 3 i 4 marca. 
Spowiedź duchowieństwa (wieczorem 
w dniu 3 marca) i Priczastije podczas Li-
turgii Preżdieoswiaszczennych (4 marca 
rano) odbędą się w cerkwi Zmartwych-
wstania na Słonecznym Stoku. Już teraz 
kierujemy do Was umiłowani Bracia i Sio-
stry w Chrystusie naszą serdeczną proś-
bę: „Prostitie nam hresznym.”

⁜ Rekolekcje dla młodzieży szkolnej 
będziemy organizować w miarę wolnych 
dni zaplanowanych w szkołach na te-
renie Parafii. Jeżeli dni oferowane przez 
szkoły okażą się trudnymi do wykorzy-
stania w naszej tradycji, będziemy w po-
rozumieniu z rodzicami wybierać czas na 
godne przeżywanie i uczestniczenie w 
Tainstwach Spowiedzi i Prticzastija.

⁜ Tradycją w naszej Parafii było spra-
wowanie Sakramentu Namaszczenia 
Chorych (Tainstwo Jeleoswiaszczenija) 
w Wielki Poniedziałek po południu. W 
tym roku w tych godzinach będzie spra-
wowana Wsienoszcznaja gdyż w Wielki 
Wtorek będziemy czcić Błagowieszcze-
nije. Tradycji nie możemy zaniechać ale 
możemy zmienić dzień sprawowania 
Sakramentu Namaszczenia Chorych. 
Proponujemy aby było to w piątek, 3 
kwietnia (ostatni piątek i ostatni dzień 
Czetyrediesianicy). O 1400 – Nabożeń-



NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI

stwo Sakramentu i namaszczenie a około 
godziny 1600 – Priczastije podczas Liturgii 
Preżdieoswiaszczennych. 

⁜ Zachęcamy wszystkich, którzy już 
przystępowali do Priczastija podczas 
Paschalnej Liturgii i prosimy tych, którzy 
wahają się z podjęciem decyzji o uczest-
nictwie – nie zaniechajcie i nie odrzućcie 

(od 22.03 do 04.04.2015)

22.02.ND	 •	 800  i  1000  Liturgie i czyn wybaczenia przewinień 
  Wieczernia odwołana z uwagi na nabożeństwo w Soborze
23.02.PN	 •	 800  Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczernia 
	 •	 1700  Powieczerije i Kanon św Andrzeja z Krety
24.02.WT	 •	 800  Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczernia 
	 •	 1700  Powieczerije i Kanon św Andrzeja z Krety
25.02.ŚR	 •	 700  Czasy, Izobraz.	 	•	 	800 Liturgia Preżdieoswiaszczennych
	 •	 1700  Powieczerije i Kanon św Andrzeja z Krety
26.02.CZ	 •	 800  Czasy, Izobrazitielnyje i Wieczernia 
	 •	 1700  Powieczerije i Kanon św Andrzeja z Krety
27.02.PT	 •	 700  Czasy, Izobraz.	 	•	 	800 Liturgia Preżdieoswiaszczennych 
  i poświęcenie koliwa		•		1700  Krestnaja Pieśń, spowiedź na sobotę
28.02.SO	 •	 730  spowiedź	 	•	 	800  Liturgia	 	•	 	1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
01.03.ND • 800  i  1000  Liturgie Niedzieli Ortodoksji  •  1700  Passija
04.03.ŚR	 •	 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
05.03.CZ	 •	 1700  Akafist Strastiem Chrystowym
06.03.PT	 •	 700  Czasy, Izobraz.	 	•	 	800  Liturgia Preżdieoswiaszczennych 
	 •	 1700  Krestnaja Pieśń
07.03.SO	 •	 730  spowiedź	 	•	 	800  Liturgia	 	•	 	1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
08.03.	ND • 800  i  1000  Liturgie  •  1700  Passija
09.03. PN	 •	 700  Czasy		•		800  Liturgia Preżdieoswiaszczennych		•		odnalezienie 

relikwii św. Jana Chrzciciela
11.03.ŚR	 •	 700  Czasy, Izobraz.	 	•	 	800  Liturgia Preżdieoswiaszczennych
	 •	 1700  Akafist do św. Arcybiskupa Łukasza z Symferopola
12.03.CZ	 •	 1700  Akafist Strastiem Chrystowym

Pieczęci naszego Zmartwychwstania! 
Pościmy nie dlatego by na Wielkanoc na-
jeść się wędlin! Podczas Wielkiego Postu 
pościmy, spowiadamy się, przyjmujemy 
Priczastije aby będąc bliżsi Bogu, mogli 
przyjmować Priczastije jak uczniowie 
chleb – z rąk Zmartwychwstałego! Doty-
kać Go jak Tomasz. Kłaniać się Jemu jak 
Mironosicy! 



o

W Naszej Parafii

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 
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Nabożeństwa w Naszej Cerkwi 

tel. 85 746 50 20

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

13.03.PT	 •	 700  Czasy, Izobraz.	 	•	 	800  Liturgia Preżdieoswiaszczennych 
	 •	 1700  Krestnaja Pieśń
14.03.SO	 •	 730  spowiedź i Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
  wyniesienie i adoracja św. Krzyża
15.03.ND • 730  i  1000  Liturgie  •  1700  Akafist do św. Krzyża
18.03.ŚR	 •	 700  Czasy, Izobraz.	 	•	 	800  Liturgia Preżdieoswiaszczennych
	 •	 1700  Akafist Strastiem Chrystowym
19.03.CZ	 •	 1700  Akafist przed Częstochowską ikoną Matki Bożej
20.03.PT	 •	 700  Czasy, Izobraz	 	•	 	800  Liturgia Preżdieoswiaszczennych
	 •	 1700  Krestnaja Pieśń
21.03.SO	 •	 730  spowiedź	 	•	 	800  Liturgia	 	•	 	1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
22.03.ND • 730  i  1000  Liturgie (pamięć Ioana Lestwicznika oraz 
  40 mę czenników)  •  1700  Passija
25.03.ŚR	 •	 700  Czasy, Izobraz.	 	•	 	800  Liturgia Preżdieoswiaszczennych
	 •	 1700  Kanon św. Andrzeja z Krety
26.03.CZ	 •	 700  Czasy, Izobraz.	 	•	 	800  Liturgia Preżdieoswiaszczennych 
	 •	 1700  Akafist Strastiem Chrystowym
27.03.PT	 •	 700  Czasy, Izobraz.	 	•	 	800  Liturgia Preżdieoswiaszczennych
 • 1600  Akafist Pochwały  Bożijej Matieri	 	•	 	1700  Krestnaja Pieśń
28.03.SO	 •	 730  spowiedź	 	•	 	800  Liturgia	 	•	 	1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
29.03.ND • 800  i  1000  Liturgie  •  1700  Passija
01.04.ŚR	 •	 700  Czasy, Izobraz.	 	•	 	800  Liturgia Preżdieoswiaszczennych
	 •	 1700  Akafist przed ikoną „Umilenije”
02.04.CZ	 •	 1700  Akafist Strastiem Chrystowym
03.04.PT	 •	 700  Czasy, Izobraz.	 	•	 	800  Liturgia Preżdieoswiaszczennych
	 •	 1400  Nabożeństwo Jeleoswiaszczenija
	 •	 1600  Liturgia Preżdieosw. i Priczastije chorych 
04.04.	 •	 Sobota Łazarza	 	•	 	700  spowiedź	 	•	 	800  Liturgia
 • 1700  Wsienoszcznaja Niedzieli Palmowej


