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Parafia Prawosławna Świętego Wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku

„Dzisiaj wszystko napełniło się światłością, niebo i ziemia a nawet otchłań: 
niech więc świętuje wszelkie stworzenie Zmartwychwstanie Chrystusa, bowiem 
w Nim się umacnia”  (Troparion Trzeciej Pieśni Kanonu Paschy) 

XPИСТОС  ВОСКРЕСЕ!  XPИСТОС  ВОСКРЕСЕ!   XPИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

Wierząc, że i w tym roku Miłosierny Bóg pozwoli nam uczestniczyć w radości 
Zmartwychwstania, już teraz, wkraczając w Wielki Tydzień, życzymy by każdy 
z nas ukończył go odczuwając radość z obecności Boga w sercu, i wyraził ją słowami: 
„Zaprawdę Zmartwychwstał, i we mnie i dla mnie!” Życzmy sobie i bliźnim, aby 
Zmartwychwstały Bóg, wszedł do naszych serc oraz domów i jak kiedyś Swoim 
uczniom, powiedział i nam: „Pokój wam! Pokój waszym rodzinom! Pokój  w  domach, 
w środowisku, w Ojczyźnie, w całym świecie!”

W tym roku, daty świętowania Paschy są od siebie bardzo odległe. Zgodnie 
z zaleceniami Pierwszego Soboru Powszechnego w 325 roku, najpierw powinna 
wypełnić się Pascha Starego Testamentu, a po niej powinna być obchodzona Pascha 
Nowego Testamentu. – W tym roku przez Żydów Pascha była obchodzona 24 
kwietnia. – Chrześcijanie Zachodu, nie respektując zaleceń I-go Soboru Powszechnego, 
świętowali już 27 marca, a więc pięć tygodni wcześniej od nas. Datę Paschy Chrystusa 
wyznacza nie tylko dzień zapisany w kalendarzu ale i znak od Boga, potwierdzający 
prawidłowość odczytu. – Każdego roku w przededniu Paschy Chrystusowej, w Wielką 
Sobotę, z Grobu Chrystusa wychodzi Błogosławiony Ogień.  Bywały w historii lata, 
gdy tego znaku nie było dane otrzymać, ani zobaczyć. Można powiedzieć, że były to 
lata ostrzeżenia dla ludzkości za sprzeniewierzanie się owocom Zmartwychwstania: 
– Wierze, Nadziei i Miłości. Miłościwy Bóg mówi do wszystkich wierzących: „Nie 
zamykajcie Mnie w wymyślonym przez was niebie, jak kiedyś w grobie. – Niebo jest 
tam, gdzie Ja. – Nie łudźcie się, że lenistwo niedowiarków zniechęci Mnie w miłości 
do ludzi. Nie myślcie, że zamknięte przez rodziców drzwi domów zniechęcą Mnie 
do błogosławieństwa dzieci. – W poszukiwaniu Adama i Ewy otworzyłem bramy 
piekieł, dlatego w poszukiwaniu zagubionych Moich dzieci, połamię skoble gniewu, 
zamki nienawiści, klamki głupoty, zawiasy zawiści.” – Starajmy się usłyszeć TEN 
Głos. Wierzmy, że i w tym roku, błogosławiony ogień z Grobu Chrystusa przypomni 
światu o Prawdzie Bożej. – O tym, że poprzez Jego Zmartwychwstanie „..wszystko 
napełniło się światłością...” – Współczesny świat ludzi straszy mrokiem śmierci, a sam 
karmi się ciemnością grobów. A Chrystus powiedział: ”Ja Jestem światłością świata!” 



W NASZEJ PARAFII

⁜  Postępują prace we wnętrzu górnej cer-
kwi. – Pisane są kolejne ikony do ikonostasu, 
do rajskich i diakońskich wrót. Wierzymy, że 
dobry Bóg błogosławi nas radością modlitwy 
przed nimi.

⁜  Powstała potrzeba zamówienia ikon 
Dwunastu świąt i Zmartwychwstania. Do tej 
pory korzystaliśmy z drukowanych, ale mając 
dwie świątynie – przynajmniej w jednej musi-
my zadbać o kanoniczne, pisane ikony, które 
będą świadczyć o ofiarności naszych pokoleń. 
Ikony już zostały przyjęte do realizacji w tym 
roku, przez Panią Agnieszkę Pura z Bielska. 

⁜  Zachęcamy do uczestnictwa w ofiaro-
waniu choćby skromnych sum na kwiaty do 
Płaszczanicy. Zapewne wszyscy doceniają 
trud Bratczyc i ich inicjatywę dzięki której 
można tworzyć piękne kompozycje z żywych 
kwiatów. Ważne i to, że pozostałe po zakupie 
kompozycji kwiatowych środki są wydawane 
na kwiaty w ciągu roku. Przyniesionych spon-
tanicznie kwiatów nie było by czasu i sił by je 
ustawiać i poukładać w bukiety. Pamiętamy 
jak kilka lat temu wiele bukietów smutno sta-
ło na podłodze. Dobre pomysły tworzą dobrą 
tradycję. 

⁜  W tym roku w naszej cerkwi nie będzie 
odprawiane nabożeństwo  Sakramentu Na-
maszczenia Chorych. Uczyniliśmy to z uwa-

gi na zastrzeżenia Władyki, po informacjach 
o Sakramencie, które do niego docierały 
a  świadczące o niezrozumieniu przez wier-
nych istoty i świętości Sakramentu. Również 
nasze spostrzeżenia były niepokojące. – Wie-
lu traktowało Sakrament, jako jeszcze jedno 
namaszczenie olejem podczas nabożeństwa. 
Nieliczni tylko przygotowywali się modlitew-
nie, aby tego dnia przystąpić do św. Spowiedzi 
(Pokajanija) oraz do Priczastija. Najgorszymi 
były przechwałki typu: już w trzech (czterech) 
cerkwiach byłam w namaszczaniu (a Sakra-
ment w danej chorobie można przyjmować 
tylko raz). Nie chcieliśmy być ani przyczyną ani 
powodem zgorszenia. Gdy zmienią się sposo-
by rozumienia i prawda Cerkwi będzie sza-
nowaną – można będzie powrócić do wzno-
wienia. Na teraz – najlepszą jest możliwość 
uczestnictwa w Sakramencie sprawowanym 
w klasztorach.

⁜  Poczynając od nabożeństwa  Strastiej 
Wielkiego Czwartku, wszystkie kolejne będą 
sprawowane w górnej cerkwi.  Pozostaje pro-
blem wyboru dni do sprzątania cerkwi dolnej 
i górnej. Proponuję aby cerkiew dolną i okna 
w górnej cerkwi umyć w Wielką Środę po wie-
czornym nabożeństwie.

⁜  Wiadomo, że do sprzątania przyjdą Brat-
czycy oraz Panie, które chcą im pomóc a Bogu 
ofiarować swój czas i siły. Niech Dobry Bóg 

– To na potwierdzenie tych słów, z Grobu Chrystusa przez wieki wychodzi ogień, 
który nie niszczy. Zapala świece, nie paląc na ludziach ubrań z syntetyków. Zapala 
bawełniane knoty świec, nie paląc włosów ludzi, którzy te świece trzymają! Nie 
niszczy życia, bowiem świadczy o Życiu! Zapala świece, by nie obumierała wiara! 
Daje światło, by potwierdzić Zmartwychwstanie! Niech to światełko dotrze i do 
naszej cerkwi. Niech zajaśnieje w domach. Niech wznieci iskierki wiary w sercach 
niedowiarków. Niech przyniesie płomienie radości, miłości i zgody, od których spalą 
się wszelkie nieporozumienia, gniew i nienawiść. – Niech Sam Zmartwychwstały 
Chrystus błogosławi nasze Rodziny radością,  zdrowiem, dostatkiem oraz wszystkim, 
co pomocnym będzie w duchowym rozwoju i życiu.                                                  o. Grzegorz

BOИCTИHY BOCKPECE ХРИСТОС!!!                                   
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błogosławi każde serce gotowe do ofiary i 
wspomoże każdą Rodzinę, w której są ręce go-
towe pomóc przygotować cerkiew do Święta.

⁜  W Wielką Sobotę święcenie pokarmów 
rozpocznie się bezpośrednio po Świętej Li-
turgii (ok godz 1000) i będzie trwać do godzi-
ny 1800 – Przypominamy o tym, że mięsnych 
pokarmów nie powinno się wnosić do cerkwi 
nawet po ich oświęceniu. Będziemy starać się 
ustawić więcej stołów i stworzyć warunki ku 
temu, by można było spokojnie pokłonić się 
Płaszczanicy i godnie oświęcić pokarmy. 

⁜  W tym roku, zgodnie z już piękną tradycją, 
że wszyscy Prawosławni, którzy w czasie Wiel-
kiego Postu przynajmniej jeden raz byli w 
Świętej Spowiedzi i Priczastii, podczas Świętej 
Liturgii w Paschalną Noc będą mogli (a nawet 
powinni) przyjąć Święte Priczastije. Przyjąć 
Priczastije w tę Noc to znaczy przyjąć Je z rąk 
Samego Zmartwychwstałego Chrystusa. To 
tak jak wtedy, gdy Zmartwychwstały Chrystus 
łamał i podawał uczniom chleb na dowód 
Swej realnej obecności. To również Chrystus 
do wszystkich powiedział: „Tak czyńcie na 
Moją pamiątkę”. 

⁜  Na Paschalnej Liturgii nie powinni pod-
chodzić do Priczastija ci, którzy Podczas Wiel-
kiego Postu z lenistwa nie byli ani w spowiedzi 
ani w Priczastii. Jeżeli ktoś się uprze i oszuka 
siebie oraz batiuszkę, to przecież nie oszu-
ka Boga! Apostoł Paweł powiedział: „Ten kto 
przyjmuje niegodnie, sąd sobie je i pije, nie roz-
różniając Ciała Pańskiego.” (I Kor. 11; 29). Błogo-
sławieństwa na przyjęcie Priczastija będziemy 

udzielać podczas święcenia pokarmów oraz 
w czasie Paschalnej Jutrzni.

⁜  Podczas Paschalnej Wieczerni, w Nie-
dzielę o 1400, po procesji będziemy wręczać 
dzieciom pisanki ofiarowane podczas poświę-
cenia pokarmów. Nie zapomnijcie zabrać ze 
sobą na Wieczernię dzieci. Niech Zmartwych-
wstały Chrystus pobłogosławi ich. Niech te, 
które z taką radością podchodzą do Priczastija 
w każdą Niedzielę, podzielą się również rado-
ścią Zmartwychwstania! 

⁜  W tym roku pamięć Wileńskich Męczenni-
ków wypada w Wielką Środę i zgodnie z kano-
nami świętowanie przenosi się na Trzeci Dzień 
Paschy – w tym roku to również dzień pamięci 
św. męcz Gabriela. - Bóg wybiera nam czas na 
modlitwę – a przed laty dał nam w opiekę czą-
steczki relikwii i św. Gabriela i męczenników 
Antoniego, Jana i Eustachego. Nam wystarczy 
pochylić głowy i otworzyć serce.

⁜  W Paschalny Piątek – 6 maja – święto Pa-
trona naszej Parafii, św. wielkomęczennika Je-
rzego Zwycięzcy – Kiedyś tyran, aby zastraszyć 
chrześcijan, a wszystkich mieszkańców impe-
rium zniechęcić do poznania prawdy – wyrok 
śmierci wydał, oprawca ten wyrok wykony-
wał – a Męczennik koronę nieśmiertelności 
od Boga otrzymał! Złych nawet historia nie 
wspomina ze wstydu – a Świętemu wierni 
ludzie  budują cerkwie w podzięce za po-
moc w życiu! W naszej cerkwi – świątecznej 
Liturgii Świętej i procesji przewodniczyć bę-
dzie Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy 
Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. 
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24.04. ND Palmowa  ·  730  i  1000  Liturgia i święcenie palm 
 · 1700  Nabożeństwo W. Poniedziałku
25.04. W.PN · 700  Czasy, Izobrazit.  ·  800  Lit. Preżdieosw.  ·  1700  nabożeństwo W. Tyg.
26.04. W.WT · 700  Czasy, Izobrazit.  ·  800  Lit. Preżdieosw.  ·  1700  nabożeństwo W. Tyg.
27.04. W.ŚR · 700  Czasy, Izobrazit.  ·  800  Lit. Preżdieosw.  ·  1700  nabożeństwo W. Tyg.  
 · Po nabożeństwie wieczornym ok. 1800 sprzątanie dolnej cerkwi
28.04. W.CZ · 700  Czasy  ·  800  Liturgia św. Bazylego  ·  1700  Strasti – Czytanie 12
  części Ewangelii o cierpieniach Zbawiciela (górna cerkiew)
29.04. W.PT · 700  Wielikije Czasy  ·  800  Przygotowanie górnej cerkwi do 
  wyniesienia Płaszczanicy  ·  1500  Wieczernia – wyniesienie
  Płaszczanicy, Utrennia i procesja z Płaszczanicą
30.04. W.SO · 700  Liturgia św. Bazylego Wielkiego  ·  od godz. 1000 do 1800  święcenie
  pokarmów  ·  2300  Połunoszcznica, wniesienie Płaszczanicy do
  Ołtarza, przygotowanie procesji    
01.05. ND · Pascha Chrystusowa  ·  0000  Paschalna Procesja i Jutrznia
 · 130  Liturgia Święta  ·  1400  Paschalna Wieczernia, procesja
  i wręczenie dzieciom pisanek
02.05. PN  Wielkanocny  ·  800  Jutrznia  ·  900  Liturgia  ·  1700  Wieczernia 
  św. męczennikom
03.05. WT · Męcz. Gabriela i Wileńskich Męcz.  ·  800  Jutrznia  ·  900  Liturgia
05.05. CZ · Wigilia Dnia św. wlkm Jerzego  ·  1700  Wsienoszcznaja
06.05. PT · 600   Liturgia w bocznym Ołtarzu św. Anatola  ·  800  Jutrznia
 · 900  święcenie wody  ·  945  Powitanie J.E Ks. Arcybiskupa
 · 1000  Liturgia i procesja
07.05. SO · 800  Jutrznia  ·  900  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
08.05. ND · 800  i  1000  Liturgia, dzielenie się Artosem
 · 1700  Akafist Zmartwychwstania
11.05. ŚR · 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
12.05. CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
14.05. SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
15.05. ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist Zmartwychwstania (Żon Mironosic)
18.05. ŚR · 1700  Akafist do Matki Bożej przed ikoną „Nieupiwajemaja Czasza”
19.05. CZ · 1700  Akafist do Matki Bożej (Ikony Żyrowickiej)
21.05. SO · św. ap. Jana Teologa  ·  800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
22.05. ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. Mikołaja
25.05. ŚR · Prepołowienije Piatidiesiatnicy  ·  800  Liturgia  
 · 1700   Akafist św męcz. Wileńskim
26.05. CZ · 1700  Akafist do św. wlkm. Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
28.05. SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
29.05. ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist Zmartwychwstania

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI  (24.04. – 29.05. 2016)


