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Parafia Prawosławna Świętego Wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku

Bracia i Siostry! 

Bóg błogosławił nam odczuwać 
radość Zmartwychwstania Chrystusa 
w naszym życiu! Kolejny raz dane nam 
było poznawać radość Wniebowstą-
pienia a nie smucić się że Chrystus nas 
zostawił! - Wierzyć i rozumieć, że gdy 
Bóg stawał się Człowiekiem, Niebo nie 
stało się puste! Gdy zaś czterdziestego 
dnia po Zmartwychwstaniu wstąpił do 
Nieba – Ziemia nie została opuszczona 
przez Boga! On do uczniów mówił: „Ja 
Jestem z wami po wszystkie dni aż do 
końca świata”. Powiedział tak byśmy 
zrozumieli, iż: „Lepiej dla was, że Ja 
odejdę. Jeśli bowiem nie odejdę, Po-
cieszyciel nie przyjdzie”. – „Gdy przyj-
dzie Pocieszyciel, którego Ja wam 
poślę od Ojca, Duch Prawdy, który 
od Ojca pochodzi, On o Mnie za-
świadczy.” (Jan 16:6 i 15:26). Bóg woła 
nas do współpracy ze Sobą. Zaprasza 
by odnowić dar Świętego Ducha w 
nas. Udziela nam daru a nie pożyczki, 
byśmy nie biegli do nieba z pretensja-
mi typu: „środków zabrakło”, „fundusze 
się wyczerpały”, „ludzi nie było” albo: 
„inni mi (nam) przeszkadzali.” Udziela 
daru, abyśmy samym sobie zasług nie 
przypisali. Udziela daru, abyśmy przez 
kolejny rok o Bogu nie zapomnieli. Syn 
prosi Ojca o dar dla usynowionych aby 

ludzie nie pomyśleli, że zabierając wła-
sność Syna, sami staną się spadkobier-
cami. Prosi Ojca o Pocieszyciela Ducha 
by nawet bezduszni nie odważyli się 
nazywać siebie „gospodarzami”. Prze-
cież kiedyś, gdy Bóg nakazał ludziom 
władać ziemią, to oni nawet raj straci-
li! Teraz odnawia dar Świętego Ducha, 
abyśmy nie pogubili człowieczeństwa 
i nie zatracili owoców zbawienia. Gdy 
matka postawi dziecko na nogi – od 
dziecka zależy czy pójdzie po chleb, 
czy usiądzie i będzie czekać aż matka 
mu poda. Gdy dorosły weźmie swoje 
zasoby oraz pożyczkę – od niego za-
leży, czy wybuduje dzieciom dom, czy 
wszystko przehula a rodzinie pozosta-
wi dług i odsetki do spłacenia. Modli-
my się codziennie – „I ostawi nam dołhi 
nasza...” a zapominamy, że to oznacza: 
- „Boże wybacz nam, że z Twoich darów 
otrzymywanych corocznie, często zo-
stają tylko długi”. „Boże Pocieszycielu, 
oprócz wybaczenia za czas latami tra-
cony, dodaj nam sił na spełnienie nie 
naszych ale Twoich  oczekiwań!” – Boże 
daj nam radość widzieć jakim świętem 
jest możliwość wykorzystania na do-
bro Twego miłosierdzia. Boże daj nam 
radość bycia Twoimi dziećmi i niech 
znów, jak kiedyś w raju, rogaty nie skusi 
nas chęcią bycia Twoimi „zastępcami”!

o. Grzegorz



ˆ ˆ
Drodzy Parafianie i wszyscy, którzy 

wybieracie naszą cerkiewkę na miejsce 
waszej rozmowy z Bogiem. To wam pra-
gnę przekazać radosną wieść o tym, że 
nasza świątynia ma być ubogacona iko-
ną świętego Starca Paisjusza Hagioryty 
(prepodobnoho Paisija Swiatohorca). 
Ikona została napisana przez duchowe-
go ucznia świętego Starca, noszącego 
imię swego duchowego ojca – Paisjusza. 
Zakonnik, asceta a zarazem ikonopisiec 
był nie tylko świadkiem życia i modlitwy 
Starca. Sam żyjąc  pobożnie, przez ludzi 
już jest uznawanym za świątobliwego. – 
Ikonę św. Paisjusza, napisaną przez jego 
ucznia, można więc nazwać: zwiercia-
dłem duszy świętego. – W najśmielszych 
marzeniach, ani w najodważniejszych 
planach nie mogłem zakładać, że nasza 
świątynia dostąpi zaszczytu posiadania 
takiej ikony i tworzenia warunków do jej 
adoracji przez wszystkich, kto będzie wie-
rzył, chciał i mógł przed tą ikoną prosić 
wstawienniczej modlitwy świętego Starca 
Paisjusza.  

Koszty powstania ikony opłacił za-
cny przedsiębiorca z Białorusi. Pragnie 
on uczestniczyć w tworzeniu wierzącym 
ludziom warunków w dostępie do po-
mocy i modlitwy, jaką ofiarowuje święty 
Paisjusz wszystkim potrzebującym. Chciał 
on, aby również w naszym kraju ludzie na 
nowo odczuli, że i dzisiaj Bóg przemawia 
i pomaga poprzez Swoich świętych. Dar-
czyńca ikonę przekazał grupie prawosław-
nych pielgrzymów z Polski, którzy często 
odwiedzają świętą Górę Atos.  Im również 
powierzył wybór miejsca, w którym ikona 
będzie udostępniona do godnego od-
dawania czci przez jak najszersze rzesze 
wiernych naszej Cerkwi. Gdy zwrócono się 
do mnie z propozycją przekazania ikony 
do naszej cerkwi - odpowiedź mogła być 

Ikona nas odnalazła!

tylko jedna: „Tak”! A znając Waszą miłość 
do świętości, dodałem: „Zrobimy, co w na-
szej mocy, aby modlitwa świętego Paisju-
sza i jego wstawiennictwo przed Bogiem, 
były radością wszystkich, którzy kochają 
Boga i czczą Jego świętych!” 

Gdy tu na miejscu rozważaliśmy 
o  spełnieniu nadziei, na urzeczywistnie-
nie zamierzenia, odczuwaliśmy potrzebę 
potwierdzenia możliwości takiego rozwią-
zania. - Potrzebna była zgoda ze świętej 
Góry Atos!  Oceńcie sami – w tych minu-
tach, gdy toczyły się nasze rozważania 
- do Hajnówki, do Pana Marka Jakimiuka 
zadzwonił telefon. - To czcigodny hierom-
nich Gabriel (Krańczuk) z Góry Atos chciał 
zapytać o decyzję w sprawie ikony. Dowie-
dziawszy się, że chcą przekazać do nowo 
wybudowanej naszej cerkwi św. Jerzego 
w Białymstoku – zaakceptował i udzielił 
błogosławieństwa!!!   

O akceptację naszej decyzji zwróci-
łem się również do Jego Ekscelencji Naj-
przewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa 
Białostockiego i Gdańskiego. Przychyl-
ność Jego Ekscelencji i otrzymana zgoda 
na organizację uroczystości powitania 
Ikony upoważniają mnie do rozpoczęcia 
przygotowań i do szerokiej informacji 
o dniach, czasie i sposobie przeprowadze-
nia uroczystości.

Pamięć świętego Paisjusza, zgodnie 
z kalendarzem cerkiewnym czcimy w dniu 
12 lipca. Jest to dzień jego przejścia do 
wieczności (c.s. = prestawlenija). Jest to 
również dzień pamięci świętych aposto-
łów Piotra i Pawła. Uroczystości rozpocz-
ną się w poniedziałek 11 czerwca ok. 
godz. 1615. – Uroczystą asystą samocho-
du wiozącego ikonę, - od skrzyżowania 
przy cerkwi w Dojlidach będą samochody 
z naszej Parafii. Planowany przyjazd iko-
ny na plac cerkiewny – godz. 1630. Wów-
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W Naszej Parafii
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stoku. Kamień zamierzamy wykorzystać 
na wyłożenie cokołu wokół cerkwi, ścian 
pochylni i tunelu do dolnej cerkwi, oraz 
fundamentu wieży dzwonnicy. Oszczę-
dzone pieniądze na zakup kamienia wy-
starczą na zakup gruntu, klejów i innych 
materiałów potrzebnych do ułożenia ka-
mieni.

⁜ Po wykonaniu kamiennych zwieńczeń 
(kołnierzy) zaznaczających wysokość co-
kołów na obu wieżach od ulicy Pułaskie-
go, planujemy rozpocząć zabezpieczanie 
tynków na wieżach przed wilgocią i prze-
nikaniem opadów do pierwszej warstwy 
murów wieży. Brak zabezpieczeń sprawia 
przenikanie wilgoci do drugiej warstwy 
– wewnętrznej a to już zaczyna  skutko-
wać uszkodzeniem fresków wieży.  Jest to 
efekt lekceważenia użyteczności na rzecz 
wyglądu. W rezultacie jedno i drugie jest 
wadliwe.

⁜ W sobotę – Troickaja Roditielskaja 
Subbota – Modlitwa za tych, którzy Pas-
chę świętowali z aniołami i modlili się za 
odnowienie duchowości wśród żyjących 
na ziemi. Modlitwa za naszych przodków, 
którzy przekazali nam wiarę i miłość do 
Boga a w nam podtrzymują nadzieję na 
to, że nie stracimy ofiarowanego nam bo-
gactwa. Modląc się za nas, oczekują naszej 
modlitwy jako znaku, że nie utraciliśmy 
naszej wiary i nadal jesteśmy dziećmi Mat-
ki Cerkwi. 

czas nastąpi uroczyste powitanie  ikony, 
procesja i wniesienie do cerkwi. O  godz. 
1645 – molebien w cerkwi, o 1700 – Wsie-
noszcznaja; o 2030 – Akafist i molebien 
Prep. Paisiju oraz czytanie żytija (film); 
2200 – Akafist do śww. app. Piotra i Paw-
ła. – 2400 – o północy – Liturgia Świę-
ta dla pracujących. Wtorek – 12 lipca 
– godz. 800 – Wodoswiatnyj molebien 
i  Akafist Prepodobnomu; 1000 – Litur-
gia i procesja z Ikoną. 1700 – Akafist app 
Piotra i Pawła;

Boże błogosław nasze zamierze-
nia! Prepodobnie otcze Paisije moli 
Boha o nas!

⁜ Dokonaliśmy pierwszej wpłaty na 
ławki do górnej cerkwi. Ławki będą wy-
konane w Grecji, w zakładzie specjalizują-
cym się w wykonywaniu rzeźbionych iko-
nostasów, kiotów i szaf i ławek do cerkwi i 
klasztorów. Zaskakującym jest to, że cena 
rzeźbionej ławki czy krzesła wykonanej w 
Grecji jest o połowę niższa niż typowej, 
seryjnej  produkcji tych krzeseł i ławek w 
Białymstoku.

⁜ W związku z brakiem obliczeń do roz-
wiązań umożliwiających kontynuację bu-
dowy wieży dzwonnicy przygotowujemy 
się do złożenia oferty na dostarczenie 24 
ton kamienia łupkowego również z Grecji. 
Jeżeli nie uległy zmianie katalogowe ceny 
kamienia, jego wartość również będzie o 
połowę niższa od oferowanego w Białym-



NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI  (12.06. – 31.07. 2016)

12.06.ND · 800  i 1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do Najświętszej Bogurodzicy
15.06.ŚR · 1700   Akafist do męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
16.06.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
17.06.PT · 800   Liturgia oddanija Wozniesienija  ·  1700  Zaupokojnaja Utrennia
18.06.SO · 800  Liturgia i Panichida  ·  1700  Wsienoszcznaja Zesłania Św. Ducha
19.06.ND · Troica  ·  800  i  1000  Liturgia  ·  po II Liturgii  Wieczernia i modlitwy
 · 1700   Molebien na zakończenie Roku Szkolnego i rozdanie świadectw 
20.06.PN · Dzień Świętego Ducha  ·  800  Liturgia  ·  1700  Akafist Swiatoj Troicy
23.06.ŚR · 1700  Akafist do św męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
24.06.Cz · 1700  Akafist przed ikoną Bogurodzicy „Miłujuszczaja” 
25.06.SO · 800  Liturgia oddanija Piatidiesiatnicy  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
26.06.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist św. Onufrego  ·  zapusty na Piotrowy Post
29.06.ŚR · 1700  Akafist do św męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
30.06.Cz · 1700  Akafist przed Białostocką ikoną Bogurodzicy
02.07.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
03.07.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist za zmarłych
06.07.ŚR · 1700  Wsienoszcznaja Narodzenia św. Jana Chrzciciela
07.07.Cz · 800  Liturgia Narodz. św. Jana Chrzciciela  ·  1700  Akafist do św. Jana
09.07.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
10.07.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do Matki Bożej
11.07.PO · 1500  wyjazd do Dojlid na spotkanie Ikony  ·  1630  powitanie przy cerkwi 
 · 1635  procesja i molebien w cerkwi  ·  1700  Wsienoszcznaja i pokłon ikonie
 · 2030  Akafist i molebien przed ikoną św. Paisija i relacje o Jego życiu  
 · 2200  Akafist i molebien do śww apostołów Piotra i Pawła
12.07.WT · 0000  Liturgia dla pracujących  ·  800  Wodoswiatnyj molebien; Akafist
 · 1000   Liturgia i procesja z Ikoną św. Paisjusza  ·  1700  Akafist apostołom
13.07.ŚR · 1700  Akafist do śww. app Piotra i Pawła  
14.07.Cz · 1700  Akafist przed Turkowicką ikoną Bogurodzicy
16.07.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
17.07.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. Sergiusza z Radonieża
20.07.ŚR · 1700  Akafist do św męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
21.07.CZ · 1700  Akafist przed Kazańską Ikoną Bogurodzicy
23.07.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
24.07.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. księżny Olgi 
27.07.ŚR · 1700  Akafist do św męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
28.07.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
30.07.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
31.07.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. męcz. Bonifatija


