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Parafia Prawosławna Świętego Wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku

Tylko chwila zastanowienia się o 
istocie Święta Przemienienia wnosi do 
naszej świadomości odczucie potrzeby 
przemiany, przewartościowania utar-
tych nawyków, które dla dodania po-
wagi nazywamy „tradycją”. Natomiast 
głębsza refleksja podpowiada wręcz 
konieczność zmiany przyzwyczajeń 
i  zachowań, poprzez które wyrażamy 
nasza wiarę. – Zapewne dzieje się tak 
z powodu dokładniejszego zrozumie-
nia treści Ewangelii o Przemienieniu. 
– Czytając uważnie relację Ewangeli-
stów o wydarzeniu uświadamiamy, że 
Zbawiciel nie musiał, ani też nie chciał  
zadziwiać apostołów kolejnym cudem. 
Oni już byli świadkami uzdrowień, 
wskrzeszeń. Oni tylko odpoczywając 
po trudach wejścia na górę, w pew-
nym momencie usłyszeli i rozpoznali 
rozmówców Nauczyciela – mieszkań-
ców nieba Mojżesza i Eliasza. – Proro-
cy, kiedyś cudownie zabrani z ziemi 
do niebios, teraz rozmawiali z Bogiem 
Synem o tym, co GO czeka, aby wszyst-
kim – i żywym i umarłym od wieków – 
drogę do nieba otworzyć. Rozmawiali 
o krzyżu na Golgocie, o cierpieniach, 
o ranach po gwoździach. Jednakoż w 
pamięć apostołów najbardziej zapadły 
słowa Boga Ojca: „Oto Syn Mój uko-

chany, Jego słuchajcie.”! To sprawiło, że 
poprzednie słowa proroków odeszły 
na dalszy plan. Świadczy o tym fakt, że 
obecni tam jeszcze dwaj Apostołowie  
Jan i Jakub nie protestowali, gdy Piotr 
prosił o pozostanie na Górze. Gotowi 
byli nawet pomagać mu stawiać na 
górze namioty Jezusowi i prorokom 
i świętować! Treść rozmowy Zbawicie-
la z prorokami: Mojżeszem i Eliaszem 
przypomnieli dopiero wtedy gdy zoba-
czyli krzyż na Golgocie! Z samego fak-
tu, że usłyszeli głos Boga Ojca uczynili 
święto, a Jego nakaz, by słuchali Boga 
Syna przenieśli do zakamarków pa-
mięci. Jakież to podobne do głośnych 
deklaracji ludzi nazywających siebie 
chrześcijanami a żyjących podług wła-
snego widzimisię! 

Mając na względzie wymowę wy-
darzenia Ewangelicznego i naszych 
próśb wypowiadanych z zadziwienia 
lub strachu, święci ojcowie przestrze-
gają, aby w czasie modlitwy nie pro-
sić o błahostki, o rzeczy mało ważne. 
Należy bowiem pamiętać, jaką cenę 
Zbawiciel zapłacił za to, by nam ofiaro-
wać Swą miłość i pomoc w spełnianiu 
naszych zamierzeń! Po tym jak niebo 
przestało być uczniom widzialne, Zba-
wiciel zaprosił ich – świadków przemie-

„Preobraziłsia Jesi na gore Christie Boże...”
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nienia, do zejścia z góry. Tam ich prze-
życie zderzyło się z tragedią ojca, który 
przyszedł z błaganiem o pomoc dla 
swojego chorego syna. Tam, u podnó-
ża góry Tabor inne przemienienie się 
dokonało – Za sprawą Bożej ingerencji 
w schorowany organizm dziecka wkro-
czyła uzdrawiająca moc! – Rozpacz ojca 
przemieniła się w radość. Schorowane 
dziecko pierwszy raz poznało rozkosz  
bycia zdrowym. To dlatego kiedyś Zba-
wiciel zabrał na górę Tabor trzech naj-
silniejszych duchem apostołów, a  te-
raz zbiera na modlitwie w cerkwiach 
wszystkich nas, abyśmy gorliwi wiarą, 
unosząc się ponad stereotypy, dozna-
wali w modlitwie obecności Boga. Do-
znawszy tej radości, nie powinniśmy 
jej zatrzymywać w sobie ani dla siebie.   

Bóg  dając nam znak Swej miłości, chce 
abyśmy z wyżyn duchowości mogli 
pójść do chorych, biednych, wątpią-
cych i przemieniać: bezsilność w zwy-
cięstwo; lenistwo – w zaangażowanie; 
zwątpienie – w chęć do życia w Bogu; 
a niewiarę zastąpić wiarą. –  Wiarą 
w Boga, wiarą w potrzebę pomocy lu-
dziom, wiarą w sens życia. To dlatego 
dzień Przemienienia na górze Tabor 
stał się świętem przemienienia ludzi 
przez przebóstwienie nawet tej szarej 
codzienności. Tak jak na górze – nawet 
pokryte kurzem ubranie w zetknięciu 
z niebem stało się białe jak śnieg! Daj 
Boże i nam możliwość  bycia czynnymi 
uczestnikami tej uroczystości, przemie-
niającej naszą powszedniość w święto 
radosnej współpracy z Bogiem!   

o. Grzegorz

⁜ W dniu 21 sierpnia w Białymstoku 
będzie przebywać Jego Świątobliwość 
Jan X, Patriarcha Antiochii. O godz. 900 
sprawować będzie św. Liturgię w cer-
kwi Świętego Ducha na Antoniuku. Po 
południu Jego świątobliwość odwie-
dzi również naszą cerkiew – o godz. 
1645 – przed Akafistem do św. Paisjusza 
Hagioryty. 

⁜ W każdą niedzielę o godzinie 1700  

w naszej cerkwi jest sprawowany Aka-
fist do św. Paisjusza Hagioryty (Swiato-
horca – to znaczy tego, kto swój pod-
wih niósł na św. Gorze Atos). Wyjąt-
kiem może być wielkie święto i Wsie-
noszcznaja sprawowana w Niedzielę 
wieczorem lub Akafist święta –  np. 
Uśpieniju w Niedzielę 28.08.

⁜ Trwają prace przy układaniu ka-
mienia na fundamentach dzwonnicy 
i cerkwi. Kamień sprowadzony z Gre-
cji wraz z podatkiem VAT (licząc cenę 
surowca z transportem) okazał się o 
70% tańszy od oferowanego na ryn-
ku w Polsce. Zaoszczędzone fundusze 
przeznaczamy na materiały do grun-
towania, kleje i farby do pomalowania 
naprawianych tynków w wieżach.

⁜ Przy okazji remontu na wieżach do-
konujemy korekty w działaniu wietrz-
ników aby usunąć dokuczliwe przecią-
gi dające się we znaki szczególnie zimą. 
Najwięcej problemów jest ze znalezie-
niem sposobu dojścia pod główną ko-
pułę by i tam dokonać korekty wenty-
lacji. Prosimy o modlitwę, aby znalazł 
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się sposób na zrealizowanie zamiaru. 
Starsi rozumieją niedogodności. Waż-
ne, by zachęcić młodzież i pomóc dzie-
ciom dobrze czuć się w cerkwi. Wtedy 
i … rodzice przyjdą?

⁜ Oczekujemy na realizację zamó-
wienia ławek i krzeseł do górnej cer-
kwi. Według ostatnich wiadomości są 
już gotowe do transportu. Czekamy na 
sprzyjający czas i możliwość przywie-
zienia ich tu na miejsce. 

⁜ W trakcie robót złotniczych są już 
rajskie wrota do bocznego ikonosta-
su. W pracowni stolarskiej w trakcie 
wykonania znajdują drzwi diakońskie 
do głównego ikonostasu. Od naszych 
modlitw i od serca ofiarodawców za-
leżne będą terminy ich umieszczenia 
w ikonostasie.

⁜ Zbliża się Prazdnik Uśpienija Naj-
świętszej Bogurodzicy. Przygotowa-
ne są skarbonki na zbieranie ofiar na 
kwiaty. Niech ofiarowane od serca 
kwiatuszki przyniosą błogosławień-
stwo i opiekę Matki Bożej szczodrym 
ludziom!

⁜ Rodziców prosimy o okazanie po-
mocy dzieciom w przygotowaniu się 
do rozpoczęcia nowego roku szkol-

nego. – Nie wystarczy wypełnić torni-
stry zmieniającymi się zamówieniami. 
Niezmienny i Wieczny Bóg oczekuje 
aby młodzież napełniała swe serca 
dobrymi nawykami, pięknymi cecha-
mi charakteru, oraz zdolnościami. Ich 
ciężar nie wykrzywia kręgosłupów, ale 
pozwala w każdym czasie z godno-
ścią i radością mówić do Boga: „Ojcze! 
–  Dziękuję za Twój dar wiary, dziękuję 
za moich rodziców, dziękuję za To, ze Je-
steś ze mną.”

⁜ Poczynając od piątku 26.08 do 
środy 31.08 święte Liturgie będą spra-
wowane codziennie o godz. 800 (Spo-
wiedź – już od godziny 730). Młodzież 
prosimy o wybór dnia, w którym przy-
stąpią do św. Spowiedzi i przyjmą Naj-
świętsze Priczastije. 

⁜ Trochę więcej czasu trzeba będzie 
poświęcić na oczekiwanie na Spo-
wiedź w Niedziele 28.08. – To Prazdnik 
Uśpienija Bogurodzicy – Liturgia jak w 
każdą Niedzielę o 800 i 1000. Spodzie-
wamy się, że tego dnia będzie sporo 
spowiedników a młodzi bywają nie-
cierpliwi. U tych, którzy rzadko bywają 
w cerkwi – łatwo o buntownicze myśli 
i zamiast pogodzić się z Bogiem, będą 
gotowi się pokłócić!



NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI  (14.08. – 25.09. 2016)

14.08.ND · 800   po pierwszej Liturgii poświecenie wody  ·  1000  Liturgia
 · 1700  Akafist do św. Paisjusza Hagioryty
17.08.ŚR · 1700  Akafist Wileńskim Muczenikam i modlitwa za chorych
18.08.CZ · 1700   Wsienoszcznaja Preobrażenija
19.08.PT · 900  Liturgia Preobrażenija i poświęcenie Owoców  ·  1700  Akafist
20.08.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
21.08.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1645  Powitanie Jego Świątobliwości Jana X
 · 1715  Akafist do sw. Paisjusza Hagioryty
24.08.ŚR · 1700  Akafist Wileńskim Muczenikam i modlitwa za chorych 
25.08.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
26.08.PT · 730  spowiedź  ·  800  Liturgia
27.08.SO · 730  spowiedź  ·  800  Liturgia
 · 1700  Wsienoszcznaja Uśpienija; wyniesienie Płaszczanicy, procesja
28.08.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist Uśpieniju
29.08.PN · 730  spowiedź  ·  800  Liturgia
30.08.WT · 730  spowiedź  ·  800  Liturgia
31.08.ŚR · 730  spowiedź  ·  800  Liturgia
 · 1700  Akafist Do św. męcz Gabriela oraz  Molebien na rozpoczęcie roku
01.09.CZ · 800  Molebien na rozpoczęcie roku szkolnego
03.09.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
04.09.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. Paisjusza Hagioryty
05.09.PN · Oddanie Uśpienija  ·  800  Liturgia i wniesienie Płaszczanicy
07.09.ŚR · 1700  Akafist Wileńskim Muczenikam i modlitwa za chorych 
08.09.CZ · 1700  Akafist przed Włodzimierską Ikoną Matki Bożej
10.09.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli i Usieknowienija
11.09.ND · 800  i  1000   Liturgia  ·  po Liturgiach Panichida za tragicznie zmarłych
 · 1700  Akafist o upokojenii usopszich.
14.09.ŚR · 8  Liturgia – Augustowskiej Ikony Matki Bożej
 · 1700  Akafist do matki Bożej
15.09.CZ · 17  Akafist do św. wlkm Gieorgija  i modlitwa za ofiarodawców
17.09.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
18.09.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. Paisjusza Hagioryty
20.09.WT · 1700  Wsienoszcznaja Narodzenia Najśw. Marii Panny 
21.09.ŚR · 900  Liturgia święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny
 · Wieczorem: Wsien. Przeniesienia relikwii św. męcz Gabriela – w soborze
22.09.CZ · 800  Liturgia św. męcz. Gabriela  ·  1700  Akafist do św. męcz. Gabriela
24.09.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
25.09.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. Paisjusza Hagioryty


