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Parafia Prawosławna Świętego Wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku

Słowa kondakionu święta Przemie-
nienia śpiewane na Górze Tabor, Gó-
rze Grabarce oraz w każdej cerkwi na 
wzgórzu czy nizinie – opiewają, tłuma-
czą wydarzenie sprzed wieków, uczą 
nas jak tu i teraz świadomie przeżywać 
to, co z woli Boga, przed wiekami wyda-
rzyło się na ziemi dla naszego zbawie-
nia. Pomyślmy. – Pielgrzymi idąc na św. 
Górę nie szukają przepychu. Odwrotnie 
pokonują wiele trudności, by dojść do 
miejsca, gdzie już przez kilka stuleci 
Bóg posyła Swe łaski i obficie obdziela 
potrzebujących. Inni idą na wzgórze w 
Sakach, gdzie rodzi się nowy monaster 
i przybywa chwały Bożej danej temu 
miejscu. Nie zapomnijmy i o naszym, 
usypanym pagórku otaczającym cer-
kiew. – Tu w każdą niedzielę, podczas 
każdej służby przeżywamy nasze PRZE-
MIENIENIE. – Nie tylko nasza cerkiewka 
przemieniła krajobraz osiedla. Niedaw-
no na tym pagórku stał tylko jeden 
krzyż, ustawiony podczas poświęcenia 
placu w 1995 roku. Teraz Krzyże na ko-
pułach lśnią jak świece na na świeczni-
kach w cerkwi – bo to też Wasze ofiary! 
Obecnie każdy detal, każdy kwadracik 

blachy na kopułach, każdy płat blachy 
na dachu – to krzyżyki Waszych ofiar! 
Każda cegła, pustak, – sklejone zaprawą 
– teraz są jak najpiękniej uformowany 
chleb! – Całość jest już miejscem, w któ-
rym Bóg ofiarowuje nam Samego Siebie 
w Sakramencie Eucharystii! Ofiarowuje 
Siebie aby nas przemienić! Ofiarowuje 
Siebie aby przemienić sumienia środo-
wiska, regionu. Przemienić mało uży-
wane sumienia tych, którzy nie umieją, 
albo nie chcą powiedzieć „Wieruju wo 
Jedinaho Boha ...”. Na Górze Tabor Zba-
wiciel ukazał wybranym uczniom Swój 
przebóstwiony obraz Bogoczłowieka, 
aby umieli obronić swą wiarę, zakłóca-
ną obrazami cierpień i śmierci na krzy-
żu. Dzisiaj nas, jako dzieci mówiące do 
Boga „Ojcze nasz”, wybrane do współ-
pracy z niebem, posyła do przemienia-
nia środowiska, otoczenia, świata. Nie 
mówmy, że to trudne, że niemożliwe. 
Jeżeli nie potrafimy zmieniać na nowe, 
to nie pozwalajmy niszczyć starego. 
Jeżeli nie potrafimy posadzić drzewa 
- posadźmy kwiaty. Jeżeli nie potrafi-
my wywołać radosnego uśmiechu na 
twarzy bliźniego, to nie przysparzajmy 

„Przemieniłeś się na Górze i uczniowie Twoi na ile mogli pojąć, ujrzeli Twą 
chwałę Chryste Boże – aby wtedy, gdy ujrzą Cię krzyżowanym, zrozumieją do-
browolne cierpienie a światu ogłoszą, że Ty zaprawdę jesteś Światłością Ojca”
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mu łez, wytykając niezaradność. Chcąc 
otrzymać pomoc sobie – pomóżmy in-
nym. Jeżeli odnajdziemy radość w mo-
dlitwie za bliźniego, Bóg odnajdzie nas. 
Wtedy oczy z ikon będą patrzeć na nas 

łaskawie a nam przyjdzie ochota wołać: 
„Boże dobrze nam tutaj, ukończymy 
budowę – nie szałasu a cerkwi – abyś Ty 
Boże nie musiał iść cierpieć i wstydzić 
się za nas.”

⁜  Dzieje się sporo. – Trwa budowa 
ogrodzenia. Obłożone kamieniem słu-
py i cokoły przybliżają dzień montażu 
metalowych przęseł. Dzięki ofiarności 
Parafian opłaciliśmy materiały i roboci-
znę przy betonowaniu fundamentów 
oraz słupów i cokołów. Samego beto-
nu potrzeba było ponad 90 m3. Utrud-
nienia i nieprzewidziane prace podnio-
sły koszty robocizny.

⁜  Zruszona ziemia nasypu wyma-
gała zabezpieczania. Przechodnie na-
rzekali na sypiący się piach do oczu. 
To wymusiło zakup darni. Teraz warto 
rozważyć pomysł, aby na czas osiada-
nia ziemi (przez kilka najbliższych lat) 
nie wykładać drogi procesyjnej kostką 
granitową a wyłożyć ją darniną. Pienią-
dze potrzebne na ok 600 m2  kostki i jej 
ułożenia, lepiej przeznaczyć na dokoń-
czenie wieży dzwonnicy.

⁜  Oczekujemy na dokończenie uło-
żenia posadzki w bocznych wieżach. 
Po wykonaniu tych prac możliwym bę-
dzie zakończenie rysunku lamperii w 
wieżach i ustawieniu w nich grobnicy i 
Gołgofy. Planowane jest również ukoń-
czenie w tym roku polichromii na chó-
rze. Po zakończeniu polichromii moż-
liwym będzie wykonanie tam szafek 
na książki liturgiczne i nuty. Jeżeli aura 
będzie sprzyjającą planujemy wykona-

nie kilku ikon w przedsionku (łączniku) 
górnej cerkwi.

⁜  Wierzymy, że w niedługim czasie 
zamontowane zostaną ikony do iko-
nostasu. Rozpoczęto przygotowania 
desek do Rajskich wrót oraz na ikony 
diakońskich drzwi. Trwają również pra-
ce nad konstrukcją żyrandola do gór-
nej cerkwi. 

⁜  Zakupiono podstawkę do Płasz-
czanicy (grobnicę) przeznaczoną do 
naszej Pokrowskiej cerkwi. W górnej 
cerkwi pozostanie ta przeniesiona z 
dolnej cerkwi na Wielki Piątek. Zasad-
nicza część grobnicy już została przy-
wieziona a przed Uśpienijem powinny 
dotrzeć z Ukrainy rzeźbione w drewnie 
postacie aniołów oraz ornamenty.

⁜  Nowa grobnica powinna podtrzy-
mać stary obyczaj dekorowania Płasz-
czanicy kwiatami. Od 15 sierpnia w 
cerkwiach dolnej i górnej skarbonki 
będą przeznaczone dla ofiar na zakup 
kwiatów. Wierzymy, że na ofiarę Matce 
Bożej zostaną zakupione najpiękniej-
sze kwiaty, a jeżeli ofiar będzie więcej 
– Bratczycy będą wiedzieć na jaki cel je 
przeznaczyć. Z poprzednich - zakupio-
no piękną Ewangelię do górnej cerkwi. 

⁜  W dniach 20-21.08 w Białymsto-
ku przebywać będą relikwie świętego 
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Spirydona. W nocy z 20/21 o godzinie 
530 Liturgię w soborze sprawować bę-
dzie duchowieństwo Parafii św. wlkm. 
Jerzego oraz z Parafii Uspienskiej i św. 
Eliasza. Nam duchownym lżej będzie 
wypowiadać modlitwę, czując za ple-
cami wsparcie i pomoc Parafian w jej 
wypowiadaniu.

⁜  Zbliżający się Prazdnik Uśpienija 
przypomina o bliskim końcu wakacji.  
Najusilniejsze prośby kierujemy do Ro-
dziców. – Zadbajcie aby Wasze dzieci 
rozpoczynały rok szkolny z Bogiem. 
Nie prosimy o pomoc dla siebie. Po-
móżcie Waszym dzieciom. Pomóżcie 
sobie samym! – My, duchowni modląc 
się za nieobecnych pomożemy tym, 
którzy są w cerkwi. Jeżeli Wy Rodzice 
dotrzecie  do serc małych „buntowni-
ków” - wówczas Wasze pociechy prze-
konają o potrzebie częstych Spowiedzi 
oraz Priczastija. Nauczcie ich kontrolo-
wać przyzwyczajenia. Będąc silniejsze 
duchowo – odrzucą ofertę oszusta. Po-
zostawione same sobie – Wasze dzieci 
i Wy staniecie się ofiarami cynicznych 
złodziei, którzy dla zarobku nawet 
dziecku sprzedadzą truciznę. Niech 
Waszą radością będzie widok dziecka 
stawiącego za Was świeczuszkę. Niech 
modlitwa Cerkwi stanie się im tarczą. 

Nam niech ostrzeżeniem będzie ulicz-
ny widok oszukanych, bluźnierstwa 
otępiałych, niezdolnych do nauki. 
Niech pomocą rodzicom i młodzieży 
będzie modlitwa, która obroni wasze 
domy i rodziny, serca i umysły przed 
przenikaniem do nich zła!

⁜  Dziewiętnaście lat temu, w Nie-
dzielę po Wozdwiżenii w tymczasowej 
cerkwi została odprawiona pierwsza 
Święta Liturgia. Odprawiona uroczy-
ście przez J. E. Arcybiskupa (obecnie 
Metropolita) Sawę w asyście miejsco-
wego duchowieństwa i duchowień-
stwa katedry – zapoczątkowała ist-
nienie Parafii. Formalnie, dla urzędów 
parafia to jednostka administracyjna. 
Dla nas, którzy od początku przez 
dziewiętnaście lat, szarą codzienność 
przetwarzają na święto trudu na chwa-
łę Bożą, każda Liturgia jest świętem. 
Każdy, kto podczas Liturgii przyjmuje 
Priczastije Ciała i Krwi Chrystusa – jest 
uczestnikiem Wieczerzy Chrystusowej. 
Pozdrawiamy tych, których ochrzcili-
śmy i którzy rośli razem z nami. Pozdra-
wiamy tych, którzy swą milość prze-
tworzyli w Domową Cerkiew (Rodzinę) 
Cieszymy się  z tymi, z którymi razem 
żeśmy się zestarzeli. SŁAWA BOHU ZA 
WSIO!



NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI  (16.08. do 30.09. 2015)

16.08.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. Jana Kormianskoho
18.08.WT · 1700  Wsien. Preobrażenija i namaszczenie olejem ze św. Góry Tabor
19.08.ŚR · Preobrażenije  ·  900  Liturgia i poświęcenie owoców  ·  1700  Akafist
20.08.CZ · Nabożeństwa w soborze przy relikwiach św. Spirydona
21.08.PT · 800  Liturgia za ś. p. Jelisawietu 
22.08.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
23.08.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist Zbawiciela
26.08.ŚR · 800  Liturgia oddanija Preobrażenija  ·  1700  Akafist do św. Jerzego (g.c.)
27.08.CZ · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Uśpienija, wyniesienie
  Płaszczanicy  ·  czyn Pogrebienija i Procesja (dolna cerkiew)
28.08.PT · Uśpienije Preswiatyja Bohorodicy  ·  900  Liturgia (d. c.)
29.08.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
30.08.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akaf. Uśpieniju Presw. Bohorodicy (d.c.)
31.08.PN · 800  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. męcz. Gabriela i  Molebien na
  rozpoczęcie Roku Szkolnego
01.09.WT · 800  Molebien na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego
02.09.ŚR · 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych.
03.09.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców
05.09.SO · 800  Liturgia oddanija Uśpienija  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
06.08.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akaf. do św. męcz Maksyma Gorlickiego
09.09.ŚR · 1700  Akafist prep. Iowu Poczajewskomu
10.09.CZ · 1700   Wsienoszcznaja Usieknowienija
11.09.PT · 900  Liturgia i modlitwa za zmarłych  ·  Akafist za zmarłych
12.09.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
13.09.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist Najśw. Bogurodzicy
16.09.ŚR · 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych.
17.09.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców
19.09.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 

20.09.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700   Wsien. Narodz. Najśw. Marii Panny 
21.09.PN · 900  Liturgia Narodz. Najśw. Marii Panny (d. c. )
  1700  Wsienoszcznaja Przeniesienia relikwii św. Gabriela w soborze
22.09.WT  800  Liturgia św. męcz Gabriela (d.c.)
23.09.ŚR · 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych.
24.09.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za Ofiarodawców
25.09.PT · 800  Liturgia oddanija Narodz. Najśw. Marii Panny
26.09.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsieno. Niedzieli i Podwyższenia Krzyża
27.09.ND · Podwyższenie ŚW. Krzyża  ·  800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist 
  do św. Krzyża i dziękczynny molebien za 19 lat istnienia Parafii
30.09.ŚR · śww męczennic:  Wiery, Nadieżdy, Lubowi i ich matki Sofii 
  800  Liturgia  ·  1700  Akafist Męczennicom 


