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Parafia Prawosławna Świętego Wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ !!!
„Dzisiaj świat napełnia się światłością – Niebo, Ziemia i otchłań;  

niech więc każda istota uczci zmartwychwstanie Chrystusa,  
w Nim bowiem się wzmacniamy” (troparion III pieśni kanonu Paschy)

Cieszymy się, że słońce obudziło ze snu przyrodę i zachęciło do odnowy wszelkie 
istnienie. Ale nam, ludziom, samo Niebo wysłało wiele znaków i sygnałów do 
pobudzenia sumień i odnowy życia! Nie materia nas odnawia, a jej Stwórca, Sam 
Bóg wkraczający w historię świata! Naszą naturę ożywiło Słońce Prawdy, Syn 
Boży, który z miłości do oszukanego człowieka przyjął jego los. Przyjął śmierć, 
ale zmartwychwstając zmienił jej przeznaczenie. Krzyżem jak taranem otwierał 
wierzeje piekieł, by dusze do nieba zabrać. Tym samym Krzyżem drogę do piekieł 
naznaczył jak drogowskazem, aby ludzi prowadziła do bram raju! – Dopiero 
w Zmartwychwstaniu zrozumiałym staje się Jego wołanie: „Jeżeli ktoś chce iść za 
Mną niech wyrzeknie się siebie, weźmie krzyż swój i idzie w Moje ślady.” 

Nie wszyscy słyszą Boże zawołanie. Inni słyszą ale nie słuchają. Uciekajmy od 
tych, którzy głoszą nienawiść, unikajmy fałszerzy historii, bądźmy ostrożni wobec 
tych, którzy cynizm nazywają zaletą a fałsz – cnotą. Usuńmy się im z drogi, gdyż są 
to budowniczowie piekła na ziemi! Módlmy się za tych, co pogubili swoje krzyżyki, 
niech je odnajdą i razem z nami krzykną na cały świat: Christos Woskresie!  

A nas, którym Aniołowie pomogli wziąć żywą gałązkę jako znak naszej wiary, 
niech Bóg błogosławi na drogę Wielkiego Tygodnia. Błogosławi abyśmy dzień po dniu 
pamiętali o Jego miłości do nas ludzi. O tym, że mimo naszych pomyłek, zawahań – 
On wierzy w nas! Wierzy, że gdy miną Paschalne dni, my pozostaniemy Mu wierni. 
Wierzy w miłość w naszych rodzinach;  zgodę – w naszych domach; odwagę – w wyz
nawaniu i czynieniu dobra; wierzy w trzeźwość i rozwagę w naszej świadomości; 
Wierzy w prawdę i uczciwość w słowach oraz w solidność i stanowczość w pracy. 
Tym, co w nam najlepsze i najpiękniejsze, udowadniajmy 
światu, że jesteśmy dziećmi Boga. Niech nasze rodziny, 
starsi, i młodzież, i dzieci, swą modlitwą i uczynkami 
świadczą, że WOISTINU WOSKRESIE CHRISTOS!!!

o. Grzegorz



W NASZEJ PARAFII

⁜ Wykonano przysłonięcie wiet rzni-
ków pod główną kopułą, przez które 
uciekało najwięcej ciepła z cerkwi. Jeżeli 
te prace pomogą opanować problem, to 
koszt ich wykonania zwróci się przez je-
den sezon grzewczy. Swoją drogą prace 
pod kopułą, na wysokości 31 metrów nad 
podłogą cerkwi, wymagały od pracowni-
ka rozwagi przy wykonaniu każdego kro-
ku i każdej czynności. Gdybyśmy z taką 
rozwagą stawiali kroki w życiu!
⁜ Przy okazji prac pod kopułą sporo 
trzeba było wykonać na ziemi i w ziemi. 
Wykop, niwelacja wykopu i ułożenie płyt 
drogowych w poziomie, gdyż przy nie-
wielkim odchyleniu automat wyłączył by 
pracę dźwigu ważącego 23 tony! Płyty 
na czas prac wypożyczono nieodpłatnie 
dzięki pomocy Pana Jana Warszyckiego i 
Jemu tą drogą składamy najserdeczniej-
sze podziękowania.
⁜ W trakcie pisania tekstu gazetki 
robotnicy kończą najważniejsze prace 
przy układaniu kamieni na elewacji tu-
nelu-pochylni. Jeżeli Bóg błogosławi by 
utrzymała się pogoda, można będzie fu-
gować połączenia a po Świętach Wielka-
nocy przystąpić do wykonania schodów 
od ulicy Pułaskiego.
⁜ Na czas po Wielkanocy zaplanowa-
no wykonanie drugiego etapu układa-
nie kostki brukowej na placu pomiędzy 
cerkwią a przyległy blokiem. Będzie to 
droga do bocznego wejścia dolnej cer-
kwi – tunelu.
⁜ Na czas: po Parafialnym święcie św. 
wielkomęczennika Gieorgija, przewidzia-
no początek prac przy układaniu kostki 
granitowej na dalszym odcinku drogi 
procesyjnej wokół cerkwi. Ta inwestycja 

jest kosztowna. Jeden metr kwadrato-
wy drogi: podsypka utwardzenie, kostka 
granitowa, robocizna – to łączny koszt 
około 150 zł. Dobrze, że już zostały wyko-
nane odprowadzenia deszczówki. Teraz 
podłączenia do studzienek, będzie do-
datkowym wydatkiem ale już nieznacz-
nym.

⁜ Trwają przygotowania do wykona-
nia konstrukcji wieży dzwonnicy. Jest ci-
cha nadzieja na zakończenie w tym roku 
prac budowlanych. Prosimy o modlitwę 
o błogosławieństwo Boże dla tych za-
miarów i o to, aby „rogatemu” nie udało 
się znaleźć chętnego człowieka do sta-
wiania przeszkód w realizacji tej inwesty-
cji. Sam „rogaty” nie może przeszkodzić, 
on też musi mieć swoich wykonawców!

⁜ Wierzmy w pomoc Zmartwychwsta-
łego. – Przygotowania i nabożeństwa 
Wielkiego Tygodnia i Paschalne – wzorem 
minionego roku. – Nabożeństwa Wiel-
kiego Tygodnia do Liturgii św. Bazylego 
w Wielki Czwartek będą sprawowane w 
dolnej cerkwi. Ale już Czytanie dwunastu 
Ewangelii, nabożeństwa Wielkiego Piąt-
ku, Soboty, i Paschalne – będą sprawowa-
ne w górnej cerkwi. 

⁜ Również święcenie pokarmów jak 
w roku ubiegłym  będzie sprawowane 
w łączniku górnej cerkwi. Pięknie jest 
widzieć Was, jak staracie się nie wnosić 
mięsnych pokarmów do środka cer-
kwi. W cerkwi – miejsce dla Eucharystii. 
Poświęcone pokarmy zaniesiemy do 
domu. A w Paschalną noc przyjdziemy 
przyjąć Ciało i Krew Zmartwychwsta-
łego Chrystusa. Wracając do domu bę-
dziemy wierzyć, że On przejdzie i przez 
drzwi naszych domów, powie: „Pokój 



wam” – a od nas będzie zależeć jak 
umiejętnie ten spokój będziemy pielę-
gnować – jak lampkę czy świecę z Bło-
gosławionym Ogniem! 
⁜ Przypominamy: w Paschalną Noc 
do Eucharystii mogą podejść tylko ci 
wierni, którzy w ciągu tego Wielkiego 
Postu byli przynajmniej raz w spowie-
dzi i Priczastii. Nie powinni podcho-
dzić do Priczastija ci, którzy cały post 
zmarnowali na załatwianie własnych 
interesów, na brudne słowa, na nie-
godne zachowanie a na spowiedź nie 
mieli „czasu” – to znaczy ochoty. Pri-
czastije w Paschalną noc to Dar od Sa-
mego Boga!
⁜ Nabożeństwo w dniu św. wielkomę-
czennika Jerzego sprawować będzie J.E. 

Arcybiskup Jakub. W tym roku to sobota. 
Wierzymy, ze nikt nie zlekceważy danej 
szansy na uczestnictwo. Niech modlitwa 
z Arcypasterzem przysporzy nam sił na 
trud budowania. Niech dumnym będzie 
nasz Duchowy Patron, św Jerzy i wymo-
dli nam u Boga dzień zakończenia budo-
wy i poświęcenia cerkwi!
⁜ Rodziców prosimy o okazanie po-
mocy katechetom przygotowujących 
dzieci do spotkania z Arcybiskupem. 
Sobota, dzień wolny od nauki w szkole, 
obliguje do nieskrępowanego uczestnic-
twa. Niech święto Duchowego Opiekuna 
Parafii – naszej Duchowej Rodziny stanie 
się świętem każdej Rodziny. Nie zapomi-
najmy – Rodzina to Mała Cerkiew. Parafia 
to zbiór Rodzin. Diecezja to zbiór Parafii.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ CERKWI  (10.04. – 04.06. 2017)

10,11 i 12.04 W: PN, WT, ŚR  •  700   Czasy  •  800  Lit. Preżdieosw.  •  1700  Naboż. W. Tyg.
13.04.W.CZ • 700  czasy  •  800  Liturgia św. Bazylego  •  1700  Strasti – Czytanie
  12 części Ewangelii o cierpieniach Zbawiciela (górna cerkiew)
14.04.W.PT • 700  Wielikije czasy  •  800  przygotowanie Grobnicy 
 • 1500  Wieczernia  •  wynos  Płaszczanicy, Utrennia i procesja
  z Płaszczanicą, Połunoszcznica
15.04.W.SO • 700  Liturgia  •  od godz 1000  do  1800  święcenie pokarmów
 • 2300  Połunoszcznica i wniesienie Płaszczanicy, oczekiw. na Św. Ogień
16.04.  Pascha Chrystusowa  •  0000  Procesja i Jutrznia  •  130  Liturgia Święta 
  1400  Paschalna Wieczernia, procesja i dzielenie się pisankami
17.04.  PN Wielkanocny  •  800  Jutrznia  •  900  Liturgia  •  1700  Wieczernia
18.04.  WT Wielkanocny  •  800  Jutrznia  •  900  Liturgia  •  1700  Wieczernia
22.04.SO • 800  Jutrznia  •  900  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
23.04.ND • 800  i  1000  Liturgia, rozdanie Artosa
  1700  Akafist Zmartwychwstania
26.04.ŚR • 1700  Wsienoszcznaja święta Męczenników Wileńskich
27.04.CZ • 900  Liturgia i molebien  •  1700  Akafist św. męczen. Wileńskich
29.04.SO · 800  Jutrznia  •  900  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli 
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W Naszej Parafii

Parafia Prawosławna św. wlkm Jerzego na Nowym Mieście
15-338 Białystok, ul.Pułaskiego 36

Kancelaria:
15-338 Białystok, ul. Krucza 5/2 • czynna codziennie w godz.: 1600 - 1800 • tel. 85 744 95 00
• kontakt 24h: tel. 85 746 50 20 • e-mail: kancelaria@parafia-swietego-jerzego.pl
• konto: 94 1020 1332 0000 1302 0026 2196

Duchowieństwo:
• proboszcz ks. mitrat Grzegorz Misijuk • ks. mitrat Walerian Antosiuk tel. 502 725 342
•  ks. prot. Władysław Masajło tel. 783 344 309 • ks. dr  Roman Płońs ki tel. 794 57 21 22 
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Nabożeństwa w Naszej Cerkwi 

 tel. 600 287 654

• ks. protod. Tomasz Cyrkun tel. 505 25 00 73 

mitrmitritr

30.04.ND · 800  i  1000  Liturgia, modlitwa za niewiasty  •  1700  Akafist 
03.05.ŚR • 800  Liturgia – dzień pamięci św. Gabriela  •  1700  Akaf. do św. Gabriela 
04.05.CZ • 1700  Akafist do św. wlkm Jerzego  •  modlitwa za ofiarodawców.
05.05.PT • 1700  Wsienoszcznaja Prazdnika św. Wielikomuczenika Gieorgija
06.05.SO • 700  Liturgia na ołtarzu św. męcz. Anatola i oświęcenie wody
 • 930  Wyjście na spotkanie J.E. Ks. Abpa Jakuba  •  945  Powitanie
 • 1000  Liturgia i procesja  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
07.05.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Akafist Zmartwychwstania
10.05.ŚR • Prepołowienije 50-cy  •  800  Liturgia i oświęcenie wody  •  1700  Akafist
11.05.CZ • 1700  Akafist prep. Paisiju Swiatohorcu
13.05.SO • 800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
14.05.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Akafist Zmartwychwstania
17.05.ŚR • 1700  Akafist wileńskim Muczenikam i modlitwa za chorych
18.05.CZ • 1700  Akafist do św. wlkm Jerzego  •  modlitwa za ofiarodawców.
20.05.SO • 800  Liturgia  •  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
21.05.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Akafist do św. Mikołaja
22.05.PN • 800  Liturgia i molebien do św. Mikołaja 
24.05.ŚR • 800  Liturgia oddanija Paschy  •  1700  Wsienoszcznaja Wozniesienija
25.05.CZ • 900  Wozniesienije  •  Liturgia  •  1700  Akafist Wozniesieniju
27.05.SO • 800  Liturgia;  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
28.05.ND • 800  i  1000  Liturgia  •  1700  Akafist do Paisija Swiatohorca
31.05.ŚR • 1700  Akafist wileńskim Muczenikam i modlitwa za chorych
01.06.CZ • 1700  Akafist do św. wlkm Jerzego  •  modlitwa za ofiarodawców
02.06.PT • 800  Liturgia oddanija Wozniesienija
03.06.SO • 800  Liturgia Troickoj Roditielskoj Subboty i panichida
 • 1700  Wsienoszcznaja Piatidiesiatnicy  •  Dnia Swiatoj Troicy
04.06.ND • Swiataja Troica  •  800  i  1000  Liturgia  •  po drugiej Liturgii
  Wieczernia z klękaniem na czytanie modlitw
05.06.PN • Dzień Świętego Ducha  •  800  Liturgia 


