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„Gdy wypełniłeś o nas zamierzone, to
połączywszy co ziemskie z niebiańskim,
wzniosłeś się do chwały Chryste Boże
nasz, w żaden sposób nas nie opuszczając, ale przebywając w łączności i wołając do kochających Ciebie: „JA JESTEM
Z WAMI I NIKT PRZECIWKO WAM” (kondakion Wniebowstąpienia z IV wieku).
Słowa modlitwy, zachowane przez
szesnaście stuleci, do dziś urzekają bogactwem treści i wręcz zmuszają nas
do spojrzenia inaczej na dzieje Zbawienia i historię Cerkwi. Z przytoczonego tekstu widać, że w duchowym
wymiarze tego święta zawarty jest bardzo duży ładunek informacji o naszym
zbawieniu. Zanim jednak trafią one do
naszej świadomości, bardzo dużo wierzących ludzi zadaje pytanie: „dlaczego
Zbawiciel opuszcza uczniów, dlaczego
nie zostaje na ziemi”? – Zapominamy,
że Sam Zbawiciel żegnając się z uczniami odpowiedział na pytania mające
powstać w przyszłości, mówiąc: „Ja
Jestem z wami po wszystkie dni aż do
skończenia wieków.” Mimo tak jasnego
zapewnienia, niektórzy rozpoczęli poszukiwania zastępcy!?
Najprostszą odpowiedzią jaka ciś
nie się na usta, jest ta: „Wzniósł się do
nieba, skrył się od ludzkich oczu, by nie
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zastanawiali się jaki inny krzyż Mu postawić, jaki rodzaj cierpień Mu zadać.”
Ale Bóg nie bał się cierpień, – zstąpił
na ziemię wiedząc, że czeka Go krzyż
i grób. Wyjaśnił to również sam Zbawiciel, dodając: „To, co uczyniliście jednemu z braci moich, Mnie uczyniliście”. –
Nie patrzmy więc w daleką przeszłość
i nie szukajmy tam drastycznych przykładów, które uspokoją nasze sumienia
– wystarczy ten miniony wiek i to, co
w czasie jego trwania ludzie ludziom
uczynili. Nie szukajmy winnych daleko,
bo już w tym wieku ludzkość dopisała
sporo nowych, krwawych historii!
Spróbujmy zrozumieć Boży zamysł
– przez czterdzieści dni Zmartwychwstały ukazywał się uczniom, umacniał
ich w wierze. Chleb podawał im do rąk,
by nie myśleli, że widzą zjawę. Tomaszowi. który gotów był umierać z Chrystusem, pokazywał Swe rany, kazał je
dotykać, by i on zrozumiał, że Chrystus
jest Dawcą Życia a nie ofiarą śmierci!
Wszystkim uczniom pokazywał Swe
rany, by nie myśleli, że cudownie wyzdrowiał, że nie odczuwał bólu!
Gdy Jezus szedł nauczać ludzi –
czterdzieści dni pościł na pustyni przygotowując Swe ciało do niesienia krzyża. Gdy zmartwychwstał – czterdzieści

dni przebóstwiał Swe poranione na ziemi by uwolnić ją od przekleństwa.
krzyżu ciało, by mogło stać się świę- Wznosząc się, błogosławił wszystko i
tością niebios, podziwem dla aniołów, wszystkich, by ziemię i ludzi niebu przyznakiem miłości dla ludzi! – Niebo, któ- bliżyć. Skrył się od naszych oczu, byśmy
re otwarło się na Jego zejście do ludzi nie oczekiwali co chwila cudu, byśmy
o
aby
„Słowo ciałem się stało”, musiało się nie łudzili się, że OnNza
nas
wszystko
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otworzyć na Jego powrót aby z ciałem bi. – Bóg skrył się od naszych oczu, wieGo przyjąć. Gdyby On tam nie wrócił, rząc, że my potrafimy czynić enklawy
dzieło zbawienia ludzkości było by dobra wokół siebie, pomnażać miejsca
niedokończone – niebo pozostało by dla Boga, z ziemi czynić niebo! Czynić
zamknięte dla materii ludzkiego ciała.
dobro, by nasze ciało stało się godnym
Nie chciał w widzialny sposób pozo- nieba. To nie staje się automatycznie,
stawać na ziemi, aby Swym widokiem, ani jako nagroda za jakoweś „zasługi”. –
W Naszej
władzą,
mocą, nieParafii
wymuszać na lu- Królestwa Bożego nie kupimy. Tam jest
dziach posłuszeństwa. Bóg, który przy- miejsce dla nas! Jeżeli jednak sam Bóg
jął od ludzi cierpienia i krzyż – pozosta- swe poranione przez ludzi ciało czterwia ludziom wolną wolę. Pozostawia dzieści dni przygotowywał dla nieba, to
każdemu wolność wyboru i nie chce ile naszego życia trzeba, by ręce przenikogo wiązać ze Sobą więzami władzy stały czynić zło, by język przestał bluźnić
zewnętrznej. Ci którzy dla swej wiary i kłamać, by serce przestało udawać, a
poszukują rozkazów, nakazów ... stają nogi przestały nosić nas po bezdrożach
się przeciwnikami Wniebowstąpienia!
wysadzanych „plastykowymi” ideałami.
Zmartwychwstały Syn Boży wzniósł Jeżeli Bogu nie potrafimy ofiarować
Nabożeństwa
w Naszej
się do
nieba ale to nie znaczy,
że nas Cerkwi
prawdziwej miłości, to zanim zaniosą
zostawił. Niebo to nie firmament z nas na cmentarz, sami będziemy muchmurkami! Niebo jest tam gdzie dobro sieli odwiedzać mogiły naszych niezrei w tym jest zawarty jeden z najważniej- alizowanych marzeń. Boże błogosław
szych „paragrafów” Nowego Testamen- nasze drogi życia i jeżeli nawet będą to
tu – Bóg stał się Człowiekiem by odno- tylko piaszczyste ścieżki – niech też prowić nasze człowieczeństwo, chodził po wadzą do nieba!
o. Grzegorz
Parafia Prawosławna św. wlkm Jerzego na Nowym Mieście
15-338 Białystok, ul.Pułaskiego 36
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W NASZEJ PARAFII
⁜ Porządkowanie otoczenia, prace
w łączniku między cerkwią a dzwonnicą oceniamy idąc do cerkwi. Balustrady i zabezpieczenia schodów na chór
i dzwonnicę dopiero po wykonaniu
wszystkich elementów poznamy w całej okazałości. Razem stanowią przygotowanie do projektów i marzeń o polichromii również w tej części świątyni.
⁜ Mamy nadzieję, że w najbliższym
czasie rozpoczną się prace przy ogrodzeniu cerkwi. Tymczasowe, osłaniające (i zabezpieczające) plac budowy
ogrodzenie krzyczy, że wiele przęseł
nie doczekało się nawet projektu, który
miał je zastąpić. – Obecni zaś na niedawnym zebraniu członkowie Rady
Parafii dowiedzieli się, że zamiast płotu
miał być... żywopłot!
⁜ Cieszą zamontowane kolejne ceramiczne detale ikonostasu. W najbliższym czasie będą montowane kolejne
rozety z miejscami na zamontowanie
wieszaków i łampadek przed ikonami
ikonostasu.
⁜ Do ikonostasu będą wmontowane pierwsze ikony, które przywitają
wszystkich wchodzących do cerkwi i
zaczną bezgłośnie mówić do nas: „powiedzcie Bogu z czym przyszliście –
my, ikony przypominamy wam o tym,
Kto was słucha!”
⁜ Trwają przygotowania do święta
Patrona Parafii św. wielkomęczennika
Jerzego Zwycięzcy. To Jemu – Patrono-

wi i Opiekunowi naszej cerkwi i parafii
przyniesiemy modlitwę za wszystkich,
którzy w każdą niedzielę i święto śpieszą na modlitwę; za ofiarodawców. Za
Bratczyc, które pracowitością upiększają obie nasze cerkwie nie tylko kwiatami. – Miejsce, pielęgnowane z miłością,
staje się życzliwe nawet nieżyczliwym.
Zachęca do modlitwy, broni przed złośliwością!
⁜ Prace te przygotowują nas do modlitwy z Arcypasterzem – Świąteczne
nabożeństwa rozpoczną się 5.05 (we
wtorek) o 1700 – Wsienoszcznaja sprawowana przez przyjezdnych i miejscowych duchownych. W sam dzień
Święta – środę o godz 630 – pierwsza
święta Liturgia na bocznym ołtarzu
górnej cerkwi – dostępna tym, którzy
będą musieli iść do pracy. Po Liturgii,
o godz 830 – wodoswiatnyj molebien
w przedsionku cerkwi. O 930 przygotowanie do powitania J.E. Arcybiskupa JAKUBA i o godz. 1000 – Liturgia
sprawowana przez J.E. Arcybiskupa
Jakuba i procesja. Wieczorem o godz.
1700 – Akafist do św. wlkm Jerzego.
⁜ Rodziców prosimy o zwolnienie
młodzieży z zajęć szkolnych. Niech ich
modlitwa stanie się bogactwem waszych domów. Niech kwiaty w ich rękach znaczą bukiety celujących ocen
i dobrych uczynków, które każda rodzina z dumą może ofiarować Bogu.
Niech ikony w rękach staną się w ich
życiu rękojmią, że nigdy nie zgubią obrazu i podobieństwa Bożego!

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI
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św. męcz Gabriela · 800 Liturgia · 1000 Liturgia i procesja
1700 Akafist do św. Gabriela i molebien dla maturzystów
1700 Wsienoszcznaja św. wlkm Gieorgija
630 poranna Liturgia · 830 wodoswiatnyj molebien
930 Powitanie Arcybiskupa · 1000 Święta Liturgia i procesja
1700 Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za wszystkich Parafian
1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist Woskresieniju
1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
1700 Akafist do św wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist Woskresieniju
800 Liturgia Oddanija Paschy · 1700 Wsienoszcznaja Wozniesienija
900 Liturgia Wozniesienija · 1700 Akafist do św. Mikołaja
900 Liturgia Przeniesienia relikwii św. Mikołaja
800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist śww Cyryla i Metodego
1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
1700 Akafist do św wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
800 Liturgia Oddanija Wozniesienija · 1700 Utrennia Roditielskoj Subboty
Roditielskaja Subbota · 800 Liturgia

·
·
·
·
·
·
·
·
·

1700 Akafist przed Włodzimierską Ikoną Matki Bożej
1700 Akafist do św wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
800 Liturgia Oddanija Prazdnika · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist św. męcz. Chełmskich i Podlaskich
800 Liturgia na początek Piotrowego Postu.
1700 Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
1700 Akafist do św. Łukasza Wyznawcy abpa Symferopolskiego
800 Liturgia · 1700 Wsienoszcznaja Niedzieli
800 i 1000 Liturgia · 1700 Akafist do Matki Bożej

1700 Wsienoszcznaja Swiatoj Troicy

31.05.ND
Piatidiesiatnica – Dzień Świętej Trójcy · 800 i 1000 Liturgia · po
		 drugiej Liturgii – Wieczernia z klękaniem w czasie czytania modlitw
01.06.PN · Dzień Świętego Ducha · 900 Liturgia · (tydzień bez postu)
03.06.ŚR
04.06.CZ
06.06.SO
07.06.ND
08.09.PN
10.06.ŚR
11.06.CZ
13.06.SO
14.06.ND

