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Parafia Prawosławna Świętego Wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku

Bracia i Siostry! Minęło 20 lat istnienia 
naszej Parafii, naszej duchowej Rodziny. 
Uroczystości małego jubileuszu odbędą 
się w Prazdnik Pokrowa a przewodniczyć 
im będzie Jego Ekscelencja Grzegorz 
Biskup Supraski. Jak w każdej rodzinie 
troskliwa matka – tak i nam Matka Cer-
kiew przypomina o potrzebie okazania 
wdzięczności Bogu za to wszystko, co 
On uczynił naszymi rękoma w ciągu tych 
minionych lat. – Dwadzieścia lat temu 
sprawowaliśmy pierwsze nabożeństwo 
w nieukończonej tymczasowej cerkwi, 
mając dług za nieopłacone faktury, kan-
celarię w baraku i brak dachu nad głową 
dla duchownych.

Przez lata przybywało zapału i suk-
cesów. Spłaciliśmy długi, wykupiliśmy 
pierwsze mieszkanie. Kamień węgielny 
pod nową cerkiew poświęcił Patriarcha 
Konstantynopola. Bóg błogosławił ser-
ca. Arcybiskupi wiarę podziwiali. – Jeżeli 
więc teraz, po latach ktoś pyta: „Co to jest 
cud?” – to odpowiedź jest prosta – nasza 
cerkiew jest cudem! – Nie z powodu wy-
szukanych form i bogatych rozwiązań. 
Jej piękno zawarte zostało w zakupio-
nych cegłach; rusztowaniach stawianych 
przez ludzi kochających Boga.  Kopuły 
pokryte kwadracikami blachy, podpisa-
nymi imionami i nazwiskami ofiarodaw-
ców! W cerkwi – to ikony ofiarowane 
przez rodziny i samotne osoby. To freski 

na tynkach i oczy świętych wpatrzone na 
ofiarnych Parafian! To pokrowce na Pre-
stoły i anałoje. To szaty dla duchownych 
i prisłużników, zachęcające ubranych w 
nie do dbałości o piękno i czystość duszy!

Dziękczynienie Bogu nie polega jed-
nak na chwaleniu się sukcesami i przy-
pisywaniu zasług sobie! – Bóg sprawił, 
że przygotowując się do dziękczynienia, 
w przededniu Prazdnika Pokrowa Mat-
ki Bożej, słuchamy czytań fragmentów 
Ewangelii o cudownym połowie ryb 
i  powołaniu apostołów. – To drugi raz 
na przestrzeni kilku miesięcy. – Przed 
wakacjami – według apostoła Mateusza 
a po powrocie z wakacji – ewangelisty 
Łukasza. Bóg chce powiedzieć nam, że 
jak kiedyś wszedł do Piotrowej łodzi – 
tak teraz chce wejść do naszej cerkwi, do 
rodziny, do sumienia. Kiedyś mieszkań-
cy Gadar, ujrzawszy zdrowym człowie-
ka, który niedawno był ich postrachem 
– krzyczeli na Jezusa: „Idź od nas”. Piotr 
też, po nieudanym połowie, przestraszo-
ny obfitością ryb złowionych do sieci w 
miejscu wskazanym przez Jezusa – padł 
na kolana i  prosił Jezusa: „Odejdź ode 
mnie Panie.” Pierwsi z żalu po utraconym 
zarobku a Piotr zdumiony, że to nie jego 
wiedza i praktyka zagoniły ryby do sieci – 
prosili o to samo! Dziwne?  Bóg przez te 
dwadzieścia lat zapraszał każdego z nas: 
„ Idź za Mną. Daj swoje ręce. Daj drobinę 

„Niewiasto, oto syn Twój...” (Jan 19; 27)



W NASZEJ PARAFII

swych zdolności. Daj choć cząstkę swego 
serca, jak Piotr dał miejsce w łodzi”- i co? 
W minionym roku, gdy wysyłaliśmy oko-
ło osiemset listów z prośbą o włączenie 
się  do budowy – odpowiedziały tylko 
260 rodzin!!! Gdybyśmy listy wysyłali 
pocztą – nie starczyło by na znaczki! 

Przypominając o zeszłorocznym roz-
czarowaniu, nie miałem na myśli pienię-
dzy. Znowu odwołajmy się do dzisiejsze-
go fragmentu Ewangelii – dzisiaj pamięć 
św. apostoła Jana. To o nim Jezus z Krzyża 
wołał do Matki: „Niewiasto oto syn Twój!” 
To jego prosił: „Synu, oto Matka twoja.” – 
Te słowa to pytanie do naszego sumienia. 
– Czy Bóg wybrał by naszą cerkiew, nasz 
dom, nasze serca na miejsce dla Swej 
ziemskiej Matki? A może widząc nasze 
grzechy słabości, lenistwo, powiedział 
by z goryczą „Patrz, jakie Twoje dzieci”. 

Po stokroć: nie! Jeżeli On wybaczał i mo-
dlił się za tych, co gwoździe do Jego rąk 
wbijali, to Matkę zostawił by bez opieki!? 
Wtedy wybrał najwrażliwszego, pełne-
go miłości do Boga Jana. Teraz wybiera 
nas, gdyż wierzy w nas odmienionych 
Chrztem, Priczastijem i wszystkimi Sakra-
mentami. Wierzy w nas i zaprasza jak Pio-
tra i innych uczniów. Każdego prosi: „Idź 
za Mną, kontynuuj dzieło swojego życia 
i poszukaj tam miejsca dla Mnie i Matki.” 

Powiedzmy Mu: „Boże, dziękujemy Ci, 
że przez dwadzieścia lat zbierałeś nas jak 
murarz cegły. Sklejałeś nas w duchową 
Rodzinę. Pozwoliłeś nam ofiarować To-
bie święte ikony i przedmioty, aby było 
gdzie nam i naszym dzieciom przyjmo-
wać Święte Tainstwa. Przyjmując nasze 
ofiary – Sam Siebie nam ofiarowywałeś! 
Chwała Tobie!”

o. Grzegorz

⁜ Kontynuowane są poszukiwania 
środków zaradczych na błędy popełnio-
ne w trakcie projektowania i wykonaw-
stwa. Dylatacja na styku łącznika z wieżą 
dzwonnicy, zaprojektowana i wykonana 
„na styk”, przez prawie dziesięć lat była 
zabezpieczana bez powodzenia zarówno 
środkami chemicznymi jak i taśmami wo-
doodpornymi, obróbkami z blachy. Proces 
zawilgacania i przemakania nieco uspo-
koił się po dociepleniu łącznika pięćdzie-
sęcio centymetrową warstwą keramzytu 
oraz wykonaniu zadaszenia tworzącego 
przedsionek górnej cerkwi. Spodziewamy 
się, że użyte do remontu nowe środki i far-
by pozwolą opanować problem.

⁜ Dobiegają końca prace związane 
z wykonywaniem warstwy izolacyjnej 

tynków na wieżach bocznych cerkwi. 
Przy okazji zabezpieczane są wietrzniki 
i odwodnienia pod oknami kopuł. To one 
były przyczyną przeciągów, szczególnie 
dokuczliwych po uruchomieniu ogrze-
wania.

⁜ Wykonano balustradę na daszku 
okapnika (zadaszenia) nad wejściem do 
dolnej cerkwi. Dzięki temu można będzie 
umieścić ikonę świątynną patronującą 
i cerkwi i otoczeniu.

⁜ Aluminiowe drzwi głównego wejścia 
do dolnej cerkwi okazały się zbyt deli-
katne a stosowane 10 lat temu zawiasy 
zaczęły się zużywać. Konstrukcja zawia-
sów z tamtych lat jest niewymienialna. 
Powstała konieczność wykonania drzwi 
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stalowych, ze wzmocnionymi zawiasami, 
ale pozwalających na łatwy ich demon-
taż w wypadku konieczności naprawy. 
Nowa konstrukcja pozwoli również za-
montować na drzwiach metalowe odle-
wy ikon (aniołów), które od lat czekały na 
solidniejszą konstrukcję drzwi.

⁜ Pierwsze nabożeństwo w tymczaso-
wej cerkwi odbyło się w Niedzielę po Woz-
dwiżenii. W międzyczasie sąsiednia Para-
fia Zmartwychwstania pierwszą niedzielę 
października wybrała na święto Ikony 
Matki Bożej Wsiecarycy. Aby uroczystości 
w naszych Parafiach nie nakładały się po-
stanowiliśmy kolejne rocznice powołania 
do życia naszej Parafii obchodzić w Święto 
Pokrowa – Niebiańskiej Opiekunki naszej 
Dolnej cerkwi. To Matce Bożej powierzyli-
śmy radość z powstałego miejsca dla na-
bożeństw. To Ją wybraliśmy na Opiekunkę 
poświęconego Ołtarza w dolnej cerkwi. 
To Jej modlitwa i orędownictwo wspo-
magały nas w budowie i dodawały sił na 
pokonywanie trudności. To Jej Matczynej 
dobrotliwości będziemy dziękować za ra-
dość współpracy z Bogiem!

⁜ Prosimy o okazanie pomocy dzie-
ciom i młodzieży w uczestnictwie w 
święcie Pokrowa (Opieki) Matki Bożej. 
To dzień wolny od nauki w szkole. Niech 
nasza młodzież wypowie modlitwę za 

Rodziców, nauczycieli, wychowawców.  
Niech Matka Boża otoczy Swą Matczyną 
Opieką szkoły i domy; mieszkania i miej-
sca modlitwy.

⁜ Trwają prace przy zagospodarowaniu 
placu parafialnego. Mało „reprezentacyj-
ną” a w przypadku obfitego deszczu – na-
wet trudną do pokonania była droga od 
bramy do cerkwi. Rozwiązanie problemu 
odkładaliśmy na „lepsze czasy” – to zna-
czy – po ukończeniu budowy dzwonnicy. 
Pomimo iż ostatecznych rozstrzygnięć 
ciągle brakuje, postanowiliśmy nie cze-
kać. Metalową konstrukcję wieży ( bo tyl-
ko takie rozwiązanie dyktują nam nowe 
możliwości i rozwaga – aby nie narażać 
Parafii na niepotrzebne wydatki) można 
wykonać na ziemi a dźwigiem ustawić 
na miejscu. Wykonana droga nie będzie 
w tym przeszkadzać.

⁜ Naszych kochanych Parafian prosimy 
o pomóc w uporządkowaniu placu \przy 
cerkwi na czas parafialnego święta. – Pa-
nie prosimy o pomoc w cerkwi, panów – 
na zewnątrz – ułożyć, ogarnąć kamienie. 
Ustawić ławki, kwiaty. Wszystkich prosi-
my o modlitwę za pogodne niebo i cie-
płe powietrze. Dobra pogoda pomoże 
ludziom pracować, kwiatom doczekać 
Prazdnika – by razem z ludźmi dziękowa-
ły Matce Bożej za opiekę.



NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI  (09.10. – 27.11. 2016)

09.10.ND · 800 i 1000  Liturgia  ·  1700  Akafist prep. Paisiju
12.10.ŚR · 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych
13.10.CZ · 1700  Wsienoszcznaja Pokrowa Preswiatoj  Bohorodicy
14.10.PT · 800  Wodoswiatnyj molebien  ·  830  Akafist Pokrowu
 · 945  Powitanie J.E. Biskupa Grzegorza
 · 1000  Liturgia św. i procesja  ·  1700   Akafist i koncert chórów
15.10.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
16.10.ND · 800  i  1000 Liturgia (w czas II Liturgii i po – modlitwa za Sz. Podst Nr 50)   
 · 1700 – Akafist prep. Paisiju
19.10.ŚR · 1700  Akafist do św. ap. Tomasza
20.10.CZ · 1700  Akafist do Matki Bożej (Krasnostockiej)
22.10.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
23.10.ND · 800  i  1000 Liturgia  ·  1700  Akafist prep. Paisiju
26.10.ŚR · 1700  Akafist przed Iwierską Ikoną Matki Bożej 
27.10.CZ · 1700  Akafist przed ikoną Matki Bożej Sporitielnica Chlebow
29.10.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
30.10.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist prep. Paisiju
02.11.ŚR · 1700  Akafist za zmarłych
03.11.CZ · 1700  Akafist Kazańskiej Ikonie Matki Bożej
04.11.PT · 800  Liturgia  ·  Kazańskiej Ikony Matki Bożej
05.11. Sobota  św. Dymitra  ·  730  Liturgia za zmarłych  ·  1700  Wsienoszcznaja
06.11.ND · 800  i  1000  Liturgia
 · 1700  Akafist Ikonie Wsiech Skorbiaszczich Radosti
08.11.WT · 800  Liturgia  ·  św. wmcz. Dymitra z Salonik
09.11.ŚR · 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych 
10.11.CZ · 1700  Akafist prep. Iowu Poczajewskomu
12.11.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
13.11.ND · 800  i  1000 Liturgia  ·  1700  Akafist prep. Paisiju
16.11.ŚR · 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych 
17.11.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
19.11.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
20.11.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja św. Archistratiga Michaiła
21.11.PN · 900  Liturgia  ·  św. Archistratiga Michaiła
23.11.ŚR · 1700  Akafist do św. męcz. Wileńskich i modlitwa za chorych 
24.11.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm. Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
26.11.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
27.11.ND · 800  i  1000 Liturgia  ·  1700  Akafist prep. Paisiju. Zapusty na Filipowy Post


