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Parafia Prawosławna Świętego Wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku

– Błogosławiona jesień – czas zbioru i 
siewów, czas radości z dokonań i nadziei 
na kontynuację – w kalendarzu Cerkwi 
zdominowana jest przez wielkie święta 
ku czci Bogurodzicy. – Uśpienije, Rożdie-
stwo, Pokrowa – każde z nich tchnie cie-
płem i nadzieją: „W narodzeniu czystość 
zachowałaś w zaśnięciu – świata nie po-
rzuciłaś – odeszłaś do życia, będąc Matką 
Życia... Narodzenie Twe przyniosło radość 
światu...gdyż to za nas błaga Bogurodzica 
Odwiecznego Boga” – Te fragmenty pie-
śni trzech świąt układają się w jedną mo-
dlitwę. Dzieje się tak dlatego, że święta w 
Cerkwi nie są kolejną rocznicą upamięt-
nienia wydarzeń. Każde z nich jest świę-
tem naszego „dzisiaj”! – To ciebie, mnie, 
nas – Matka Boża nie zostawiła własne-
mu losowi. To tobie, mnie, nam – Matka 
Boża pozwala zbierać plony, gromadzić 
zapasy, snuć zamiary – jak rolnik zasiew 
na nowy plon. To nad nami pochyla się 
Matka, widząc zagrożenia, niebezpie-
czeństwa, trudności i okrywa nas omofo-
rionem jak tarczą!

W naszej Parafii takowa Opieka Mat-
ki Bożej jest jeszcze bardziej czytelną. 
Dzięki opiece i modlitwie Bogurodzicy, 
Zbawiciel łaskawie patrzy na ofiarność w 
budowie, na gorliwość modlitwy, na po-

trzeby i trudności w rodzinach Parafian. 
To każdemu z Was daje poczucie, że na 
święto Pokrowa – Opieki Matki Bożej, 
idziecie z pełnymi rękoma sukcesów: 
Ikony w ikonostasie, freski na ścianach 
cerkwi, kamieniem umocniona część 
fundamentów, a w suchy rok ogrodzenie 
wyrosło jak po deszczu! – To Wasze ofia-
ry! Niesiecie je z sercem, bo kieruje wami 
miłość do Boga. Niesiecie je w sercu, bo 
kocha Was Matka Boża! 

Waszą gorliwość ilustruje zdarzenie 
z życia św. Romana – Jego pamięć czci-
my w dniu Pokrowa. To jego postać jest 
umieszczona w centrum dolnej części 
ikony święta, choć żył 500 lat wcześniej 
od objawienia opieki Matki Matki Bożej 
oblężonemu Konstantynopolowi. – Po-
chodził z Syrii i podobnie jak obecni ucie-
kinierzy przeniósł się do stolicy impe-
rium. Ulubioną jego świątynią była Hagia 
Sofia i tam gorliwie zanosił swe modlitwy. 
Patriarcha widząc gorliwość młodzieńca 
i chcąc pomóc uciekinierowi, naznaczył 
go prisłużnikom w ołtarzu a jako zapo-
mogę przyznał mu pensję… śpiewaka, 
choć Roman śpiewać nie umiał. Zawistni 
śpiewacy postanowili ukarać niezdolne-
go szczęśliwca. W przededniu Bożego 
Narodzenia kazali mu śpiewać świątecz-

„Diewa dnieś predstoit w cerkwi i z liki 
swiatych niewidimo za ny molitsia 
Bohu...”

Panna dzisiaj przewodniczy służ bie 
w cerkwi i niewidzialnie, z chórami 
aniołów modli się za nas do Boga...
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ne hymny. Ośmieszony, poniżony płakał 
całą noc, modląc się przed ikoną Matki 
Bożej. Znużony ujrzał jak Najświętsza po-
daje mu zwój papieru i każe połknąć. Wy-
pełniwszy wolę Bogurodzicy przepełnio-
ny radością, pobiegł do Hagii Sofii, aby 
podziękować Bogu. Radość i potrzeba jej 
wyrażenia, podpowiedziała mu wyśpie-
wać modlitwę, którą ułożył w myślach i 
nosił w sercu. – Przepięknym głosem, w 
cerkwi pełnej wiernych i w obecności pa-
triarchy, zaśpiewał: Diewa dnieś Presusz-
czestwiennoho rażdajet i ziemla wiertiep 
Niepristupnomu prinosit... – To Kondakion 
Bożego Narodzenia śpiewany do dziś! 
Wówczas zauroczył wszystkich głosem 
a do dziś zadziwia głębią słów, które on, 
święty Roman, ułożył. 

Gdyby święty Roman użył ust do wy-

rażenia gniewu, gdyby do swego serca 
dopuścił nienawiść – nigdy by nie zaśpie-
wał i nigdy by takiej modlitwy nie wypo-
wiedział! Miłujące Boga serce pokonało 
nienawiść i gniew. Usta mogły wypo-
wiadać modlitwę. Głos dodał melodię. 
Potomni uznali go świętym. Policzono, 
że Roman napisał ponad tysiąc modlitw 
do dziś używanych w Cerkwi! Nam do 
godnego życia potrzebny jest przykład 
życia świętych, ich modlitwa za nas, 
opieka Matki Bożej nad nami, a wtedy... 
wtedy nawet my grzeszni potrafimy ofia-
rować Bogu trud swych rąk, porywy serc, 
owoce spełnionych nadziei i marzeń. Daj 
Boże aby to wystarczyło by zmieścić się 
pod Matczynym Omoforionem i pod 
skrzydłami naszych Aniołów! 

o. Grzegorz

⁜  Dzieje się wiele dobrego. – Dowodem 
tego , a dodatkowo najbardziej rzucają-
cym się w oczy jest ogrodzenie. – Słupy i 
cokoły, wyłożone kamieniem łupkowym, 
zabezpieczone impregnatem, sprawiają 
wrażenie, ze były tu „od zawsze”. Dzięki 
temu łatwiej zapomnieć przyczynę tego, 
dlaczego ich nie było! 

⁜  Przęsła ogrodzenia są już pospawane 
i przygotowane do pokrycia ocynkiem 
a następnie malowania proszkowego. 
Kolor wybrano tożsamy z metalowymi 
drzwiami w cerkwi. Chodziło o to by nie 
mnożyć kolorów nie współgrających z już 
istniejącymi.

⁜  Kamieniem łupkowym wyłożono też 
fundamenty cerkwi od strony północ-
nej. Wybrano tę część fundamentów z 
uwagi na istniejącą już drogę procesyj-
ną, wyłożoną kostką granitową. Drugim 

motywem było to, że metalowa obróbka 
fundamentów po stronie północnej – po 
części była uszkodzona, miejscami źle 
ułożona a w wieży przy wejściu – była po-
niżej ułożonej kostki. Takowe niedostatki  
były przyczyną podsiąkania i odpadania 
tynku. Trzeci argument „za” to: – wyłoże-
nie fundamentów tylko od ulicy uznano 
by „robotą na pokaz”, natomiast funda-
menty mniej widoczne mogły czekać w 
długiej kolejce. Na całość robót brakuje 
funduszy i... odwagi.

⁜  Brak funduszy jest też częścią od-
powiedzi na pytanie: dlaczego nie jest 
budowane ogrodzenie całości placu? 
Częściowe, gdyż przyczyn ku temu jest 
więcej. Oprócz braku funduszy ważnym 
jest brak projektu głównej bramy. Trudno 
korzystać z projektów nadających się do 
wykorzystania na małej posesji jedno-
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rodzinnego domku. Wejście i wjazd do 
Domu Bożego wymaga wyróżnienia go 
z wjazdów do domów w szeregówkach! 
Wierzymy, że znajdziemy projekty bram 
zachęcające ludzi  dostojnie wchodzić do 
otoczenia świątyni i do samego Domu 
Bożego. 

⁜  Kolejnym wyzwaniem dla pozosta-
łej części ogrodzenia jest uwzględnienie 
dojść i dojazdu do przyszłej plebanii. Za-
kupiony przez Parafię plac zmienił i uczy-
nił  nieaktualnymi początkowe teorie i za-
łożenia zagospodarowania posesji, dając 
nowe i większe  możliwości. Nieroztrop-
nym było by posługiwanie się starymi 
założeniami przy nowej, powiększonej o 
prawie jedenaście arów działce. 
⁜  Kontynuowane są prace przy fre-
skach. Wysoko na chórach są już wyko-
nane  postacie piesnopisców to znaczy 
autorów tekstów modlitw i hymnów li-
turgicznych. Dyrygentom i śpiewakom 
patrzących na ikonę świętego autora 
modlitw oraz wspomaganych jego mo-
dlitwą, łatwiej będzie przekazać ducha 
wyśpiewanych słów.
⁜  Gotowe są duże ikony do obu ikono-
stasów i środkowa ikona bocznego kiotu 
(po lewej stronie). Módlmy się aby prace 
nad pozostałymi ikonami oraz wrotami 
rajskimi i diakonów sprawiły nam równie 
wiele radości.

⁜  Mało zauważalne, ale istotne dla bez-
pieczeństwa dzieci, są wypełnienia prze-
strzeni kamiennych balustrad klirosów. 
Praca mozolna, odpowiedzialna, wzory 
skomplikowane (w każdej kratce inny) a 
mające pozostać na czas znany tylko Bogu.

⁜  Zbliża się Prazdnik Pokrowa Bożijej 
Matieri. Święto Ołtarza (po cerkiewnosło-
wiańsku: Prestoła = stąd nazwa: Prestolnyj 
Prazdnik) naszej dolnej cerkwi. W tym 
roku Biskupi z Arcypasterską wizytą będą 
w Parafiach mających swe jubileusze. My 
błagajmy, aby Święto Ołtarza Pokrowskiej 
cerkwi na Nowym Mieście poprowadziła 
nasza Orędowniczka. Aby Ona pokiero-
wała ustami duchownych, głosami chó-
rzystów, sercami Parafian, życzliwością 
Gości – aby Jej święto stało się radością 
wszystkich wiernych.

⁜  Przypominamy, że Prazdnik Pokro-
wa to również dzień wolny od nauki w 
szkołach. Naszą najpiękniejszą prośbę 
kierujemy do Rodziców idących do pracy; 
pomóżcie waszym dzieciom przyjść do 
cerkwi. Niech ich modlitwa przysporzy 
błogosławieństwa waszym rodzinom. 
Niech ich czyste serca wypowiedzą mo-
dlitwę za nauczycieli i wychowawców a 
w odpowiedzi – Szczodry Bóg błogosławi 
ich umiejętnością pomnażania otrzyma-
nych od Niego talentów i rozwijania do-
brych zdolności.



NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI  (04.10. do 22.11. 2015)

04.10.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist za zmarłych
07.10.ŚR · 1700  Akafist do św. Sergiusza z Radoneża
08.10.CZ · 1700  Akafist do św. ap. Jana Teologa
10.10.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
11.10.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do Matki Bożej Nieczajannoj Radosti
13.10.WT · 1700  Wsienoszcznaja Prazdnika Pokrowa Bożijej Matieri
14.10.ŚR · 800  wodoswiatnyj molebien  ·  900  Akafist Pokrowu i modlitwa 
  za nauczycieli  ·  1000  Liturgia i procesja
 · 1700  Akafist i modlitwa za Bratczyc
15.10.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
17.10.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
18.10.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. ap. Tomasza
21.10.ŚR · 1700  Akafist do św. Męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych
22.10.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
24.10.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
25.10.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. Bonifatija 
28.10.ŚR · 1700  Akafist przed ikoną Matki Bożej  „Sporitielnica Chlebow”
29.10.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
31.10.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
01.11.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist za zmarłych
04.11.ŚR · 800  Liturgia  ·  1700  Akafist Kazańskiej Ikony Matki Bożej
05.11.CZ · Dzień Imienin J. E. Abpa Jakuba
 · 1700  Akafist Wsiech Skorbiaszczich Radosti
06.11.PT · 800  Liturgia święta Ikony Wsiech Skorbiaszczich Radosti
 · 1700  Jutrznia Dimitrijewskoj Roditielskoj Subboty
07.11.SO · Roditielskaja Subbota  ·  800  Liturgia i panichida
 · 1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
08.11.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. wlkm Dymitra z Salonik
11.11.ŚR · 1700  Akafist do św. Męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych
12.11.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
14.11.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
15.11.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. męcz. Kosmy i Damiana
18.11.ŚR · 1700  Akafist do św. Męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych
19.11.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
21.11.SO · Św. Arch. Michała  ·  800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
22.11.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist przed ikoną Skoroposłusznicy


