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Parafia Prawosławna Świętego Wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku

Bóg błogosławił nam kolejny raz roz-
począć przygotowania do Świąt Bożego 
Narodzenia. – Przygotować do spotkania 
z Bogiem swój umysł, uczucia, sumienie, 
oczyścić język, aby był zdolny do wypo-
wiedzenia sensownego słowa na powi-
tanie Boga Słowa, Który stał się Człowie-
kiem. 

Przygotować umysł – abyśmy słysząc 
wołanie naszego Anioła Stróża zacho-
wali się jak kiedyś pasterze gdy usłyszeli 
śpiew aniołów. Po ludzku – poszli spraw-
dzić. Ujrzawszy – oddali pokłon zadzi-
wieni tym, że aniołowie z nieba wielbią 
Narodzonego w ubogiej grocie! 

Każdej Rodzinie, każdemu z osobna, wszystkim dzieciom i młodzieży, 
Rodzicom, Dziadkom to znaczy – naszym Parafianom i wszystkim kto lubi 
naszą cerkiew życzymy tego, co wymarzyli i co będzie pomocne im w życiu. 

Nieba w domu, miłości w sercu, chleba na stole i do chleba w obfitości i zdrowia 
aby z tego korzystać. Dumy z dokonań, uznania u ludzi i błogosławieństwa 

u Boga – modląc się za Was przed Ołtarzem lub na ulicy patrząc w oczy 
– jednakowo szczerze kochając i szanując Was – życzą – o. Grzegorz, 

o. Walerian, o. Władysław, o. Roman i o. Tomasz z Rodzinami.  
– Daj Boże szczęśliwie doczekać Świąt i w pokorze pokłonić się  

Dzieciątku i od Niego otrzymać błogosławieństwo  
na życie!

Przygotować uczucia by przynieść 
dar jak mędrcy – astrologowie. Oni wie-
dzę wykorzystali na odnalezienie króla. 
Przekonawszy się, że Narodzony nie po-
trzebuje wróżb ani horoskopów, po ludz-
ku złożyli Mu dary, gdyż inaczej nie mogli 
powiedzieć Dzieciątku że chcieli „kupić” 
u Niego pracę. Słysząc zaś radę anioła – 
odeszli aby nie być narzędziem w rękach 
polityka. 

Przygotować sumienie, aby grzechy 
nie przeszkodziły nam nie tylko w Świę-
ta, ale już w każdej chwili naszego ży-
cia, widzieć leżącego w jasełkach Boga, 
Który z miłości do nas stał się Człowie-

Bracia i Siostry! 
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kiem, by odnowić, przebóstwić nasze 
człowieczeństwo. On wie, że jesteśmy 
słabi, wie że jesteśmy grzeszni, ale nam 
wybacza, by nadać najpiękniejszy sens 
naszemu  życiu. On chce cieszyć się z na-
szych sukcesów. On Chce narodzić się w 
naszym sercu jak kiedyś w kamiennych, 
brudnych jasełkach, bo wierzy w nas. 
Wierzy że nie będziemy gorsi od „biezsło-
wiesnych” które w jasełkach odnajdowały 
pokarm. Wierzy, że dobrymi uczynkami 
będziemy upiększać swoje życie a nie 
znaczyć ciało tatuażami, gdyż kiedyś tak 
tatuowano niewolników! Bóg wierzy w 
nas i chce nas uczynić wolnymi od zła, bo 
nas kocha, bo On jest Miłością! 

Oczyścić język, to znaczy umieć ko-
rzystać z daru mowy. W betlejemskiej 
grocie, nieme istoty – zwierzęta poznały 
Stwórcę! Nie mogąc mówić – ciepłym 
oddechem Mu posłużyły! Nasi przodko-
wie wyrazili tę prawdę słowami kolędy:  
„W  jaslach biezsłowiesnych, posredie jah-
niat...” (W jasełkach dla niemych istot, 
pośród jagniąt...). Nauczyć się korzystać 
z daru mowy tak, aby przynajmniej sa-
memu sobie i dzieciom wytłumaczyć, że 
Bóg Słowo – Syn Boży przyszedł na zie-
mię, aby przywrócić ludziom utracone 
synowstwo, abyśmy poczuli się Bożą ro-

dziną! Wiara, że jesteśmy dziećmi Boga, 
pomoże nam w rozmowie z rodziną, rela-
cjach z bliźnimi. Wiara wspomoże umysł, 
uczucia i sumienie w porządkowaniu na-
szego życia, tak aby każdy dzień był świę-
tem! Wiara pomoże zrozumieć, że Bóg się 
rodzi nie po to, aby zbierać od nas pre-
zenty. To Bóg chce ofiarować nam życie 
godne człowieka! Gdy przyjmiemy Jego 
ofiarę, sami będziemy chcieli podzielić 
się z bliźnimi chlebem, dobrym słowem, 
radością z ich sukcesów a nie swoich. 
Gdy przyjmiemy Jego słowa jako życzli-
wą i życiodajną wskazówkę, sumienie nie 
pozwoli iść na skróty! Gdy Jego przyka-
zania będą dla nas drogowskazem a nie 
rozkazem – poczucie szacunku do same-
go siebie nie pozwoli ich omijać! 

Życzę nam wszystkim świętych dni 
postu. Świętych dni, których nie będą 
zakłócać wiadomości o spalonych cer-
kwiach, sponiewieranych ludziach, Świę-
tych, bo napełnionych modlitwą o pokój 
w świecie, o spokój w ludzkich sercach, 
zrozumienie w środowisku, zgodę w ro-
dzinach. Świętych, zakończonych świętą 
wigilią. Świętych, przypieczętowanych 
uczestnictwem w Bożonarodzeniowych 
nabożeństwach, śpiewem kolęd i rado-
ścią kolędowania!                      o. Grzegorz

⁜ Zdarzyło się wiele. Nowe wejściowe 
drzwi do dolnej cerkwi z płaskorzeźbami 
aniołów i Ikona nad wejściem do cerkwi 
z łampadką, zapraszają na modlitwę. 
Wejście do wewnątrz dolnej cerkwi ubo-
gacone nowymi tynkami zachęca do 
pójścia dalej. Ławki w górnej cerkwi w 
niedzielę są zajęte przez wiernych dzię-
kujących Bogu, że ktoś szanuje ich sta-
rość. Nowy podjazd przed wejściem do 

cerkwi pozwala na wejście bez obawy 
o przemoknięcie butów. Poprawiony ro-
boczy wjazd na plac parafialny ułatwia 
odśnieżanie i zamykanie bramy. Schody-
tylko jedne do górnej cerkwi, wyłożone 
łupkowym kamieniem, stały się jakby 
wygodniejsze. Obłożone kamieniem co-
koły fundamentów, uczyniły bryłę cerkwi 
jeszcze dostojniejszą. Teraz na pierwszy 
plan brutalnie wysunęło się to, co od lat 
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nie potrafi być rozsądnie i zgodnie z no-
wymi możliwościami zaprojektowane, 
a  przez inwestora zaakceptowane jako 
nadające się do realizacji.

⁜ Bractwo Świętych Męczenników 
Wileńskich zaplanowało spotkania te-
matyczne z opiekunem Bractwa o. dr 
Romanem Płońskim. W dniu 11 grud-
nia o godz. 1800 na temat: „Post. Historia 
i  współczesność”, a 18 grudnia, również 
o godz. 1800 – na temat: „Św. Męczennik 
Archimandryta Grzegorz Peradze, Profe-
sor STP UW” .

⁜ Bractwo śww. Męczenników wzno-
wiło wydanie Akafista o upokojenii 
usopszich Wydany w nowej szacie gra-
ficznej zawiera również tłumaczenia 
tekstu Akafista i modlitw na język pol-
ski. – Również sam tekst Akafista jest 
nadrukowany literami łacińskimi. – Po 
tym, jak w szkole tylko niektórzy uczą się 
języka rosyjskiego coraz więcej osób ma 
problem z odczytaniem tekstu słowiań-
skiego. Dobry Bóg nawet smutne rzeczy 
potrafi nakierować na dobro – rzymsko-
-katolicy zaczęli poszukiwać tłumaczenia 
bogatych duchowo modlitw za zmar-
łych! – Tak powstało tłumaczenie.

⁜ Rada Parafii postanowiła powró-
cić do tradycji organizowania zaba-

wy noworocznej. Ci, którzy przez lata 
spotykali i bawili się razem, odczuwają 
potrzebę bycia razem, podtrzymywać 
stare przyjaźnie, rozpoczynać nowe. 
Życzymy satysfakcji z udanej realizacji 
zamierzenia. 

⁜ Jeszcze nie było oficjalnych decyzji 
o kolędowaniu, ale zasłyszane wypowie-
dzi potwierdzają chęć kontynuacji. – Jest 
jeszcze sporo do zrobienia. Dużo jest też 
domów i mieszkań, które do dziś są za-
mknięte, jak kiedyś w Betlejem i nie tylko 
dla kolędników. – To rogaty zamyka ser-
ca przed Bogiem. To on szuka rąk, które 
podpalają cerkwie. To on zniechęca ludzi 
do uczestnictwa w Liturgii. – Módlmy się 
za naszych braci, aby nigdy nie stali się 
łupem oszusta. Módlmy się za wyzwo-
lenie już ubezwłasnowolnionych przez 
rogatego.

⁜ O tym, gdzie będą kolędować du-
chowni napiszemy w następnej gazetce. 
Teraz przypominamy: Post to modlitwa 
i  pokajanije, to spowiedź i Priczastije. 
Post – to post a nie udawanie. Wigilia – to 
nie „pijany śledzik” – to postne przygo-
towanie do uczestnictwa w świątecznej 
służbie! Na znak świątecznej radości, od 
7 do 17 stycznia nie klękamy, ani nie po-
ścimy nawet w środy i piątki!



NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI  (04.12. – 15.01. 2017)

04.12.ND · Wwiedienije wo chram Preswiatyja Diewy Marii (Wprowadzenie NMP)
 · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do Matki Bożej – modl. za rodziców
07.12.ŚR · św. wlkm. Jekatieriny  ·  800  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. Katarzyny 
08.12.CZ · Oddanije Wwiedienija  ·  800  Liturgia
 · 1700  Akafist przed ikoną Znamienije
10.12.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
11.12.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. Paisjusza
13.12.WT · św. ap. Andrzeja  ·  800  Liturgia
14.12.ŚR · 1700  Akafist do św. apostoła Andrzeja
15.12.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm. Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
16.12.PT · 1700  Wieczernia i Akafist  świętej wielkomęczennicy Barbary
17.12.SO · św. wlkm. Barbary  ·  800   św. Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
18.12.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700   Wieczernia i Akafist do św. Mikołaja
19.12.PN · św. Mikołaja  ·  800 Liturgia
21.12.ŚR · 1700  Akafist przed Ikoną matki Bożej „Nieczajannaja Radost’”
22.12.CZ · 800  Liturgia  ·  1700  Akafist Ioakimu i Annie – modlitwa za dzieci 
24.12.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
25.12.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do św. Paisjusza
28.12.ŚR · 1700  Akafist do śww męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych 
29.12.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Gieorgija i modlitwa za ofiarodawców
31.12.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
01.01.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist do Zbawiciela – Dziękczynny
04.01.ŚR · 1700  Akafist do śww męczenników Wileńskich i modlitwa za chorych 
05.01.CZ · 1700  Jutrznia Wigilii
06.01.PT · 700  Wielikije Czasy  ·  800  Liturgia św. Bazylego Wielkiego
 · 2200  Wsienoszcznaja Bożego Narodzenia i kolędowanie
07.01.SO · 0000  Liturgia Bożego Narodzenia  ·  900  Druga Liturgia świąteczna
 · 1700  Wieczernia i kolędowanie
08.01.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Wieczernia i kolędowanie
09.01.PN · 800  Liturgia  ·  1700  Wieczernia i kolędowanie
11.01.ŚR · 1700  Akafist Bożego Narodzenia i kolędowanie
12.01.CZ · 1700   Akafist Bożego Narodzenia i kolędowanie 
13.01.PT · 800   Liturgia Oddanija Rożdiestwa  ·  1700   Wsienoszcznaja Obrezanija
14.01.SO · 900  Liturgia Obrezanija  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
15.01.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Wieczernia i kolędowanie


