PLAN NABOŻEŃSTW
18. IV – Wielki Pon. – 7.00 Czasy i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
19. IV – Wielki Wt. – 7.00 Czasy i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
20. IV – Wielka Śr.
– 7.00 Czasy i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
		
– 16.00 Sakrament Jeleoswiaszczenija i Liturgia UPD
21. IV – Wielki Cz. – 8.00 Czasy – 8.30 Liturgia św. Bazylego Wielkiego
		
– 17.00 Utrenia z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii
22. IV – Wielki Pt.
– 8.00 Przygotowanie cerkwi do święta Paschy
		
– 16.00 Wieczernia i wynos Płaszczenicy
23. IV – Wielka Sob. – 3.00 Utrenia i Liturgia św. Bazylego Wielkiego
		
– święcenie pokarmów w cerkwi w godz. 10.00 – 18.00,
		
w Kurianach godz. 11.00, POM Białostoczek. godz. 11.30
		
– 23.30 Połunoszcznica
24.IV – Wielkanoc – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE – PASCHA
		
– 00.00 Uroczysta Procesja i Paschalna Utrenia
		
– 01.30 Święta Liturgia, – 13.00 Wielka Wieczernia
25. IV – Poniedziałek – 9.00 Utrenia i Święta Liturgia
			
– 17.00 Wielka Wieczernia
26. IV – Wtorek
– 9.00 Święta Liturgia, – 17.00 Wielka Wieczernia
27. IV – Środa
– 8.00 Święta Liturgia
28. IV – Czwartek
– 8.00 Święta Liturgia
29. IV – Piątek
– 8.00 Święta Liturgia – Ikony Matki Bożej „Żywonosnyj
			 Istocznik” i małe poświęcenie wody
30. IV – Sobota
– 8.00 Święta Liturgia, – 14.00–17.00 święcenie grobów
		
– 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
01. V – Niedziela
– 8.00 – 12.00 święcenie grobów
		
– 9.00 Święta Liturgia i panichida za wszystkich zmarłych
		
– 17.00 Akafist Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa
02. V – Poniedziałek – 14.00 wyjście pielgrzymki do Zwierek
03. V – Wtorek
– 8.00 Święta Liturgia
04. V – Środa
– 8.00 Święta Liturgia
05. V – Czwartek
– 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
06. V – Piątek
– 8.00 Św. Liturgia – męcz. Jerzego, męcz. Anatola, męcz. Aleksandry
07. V – Sobota
– 8.00 Św. Liturgia, – 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
08. V – Niedziela
– 7.45 I Św.Liturgia, – 10.00 II Św. Liturgia, – 17.00 Akafist
Parafia Prawosławna św. Proroka Eliasza w Białymstoku, 15-568 Białystok, ul. Suchowolca 37.
Kancelaria parafii czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 9.00 i 16.00 - 18.00, tel. (0-85) 741-04-81.
Strona internetowa parafii: www.dojlidy.cerkiew.pl, adres e-mail: dojlidy@cerkiew.pl
NIP 966-12-52-559; Konto Parafii: Kredyt Bank 94150013441213400665950000
Proboszcz: ks. prot. Anatol Fiedoruk (tel. 508 257 909).
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XРИCTOC BOCKPECE!!!
CHRISTOS ANESTI!
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

"Zmartwychwstania dzień! Rozjaśnijmy twarz, narody!
Pascha Pańska, Pascha! Ze śmierci do życia, i z ziemi do nieba,
Chrystus Bóg nas wiedzie, hymn zwycięstwa nucących."
Hirmos 1 pieśni kanonu Paschy.

Corocznie na przestrzeni ponad dwóch tysięcy lat, w ten dzień
nazwany „Dniem świętym”, gdy Najwyższy Bóg pozwala nam świętować chwalebne i zbawcze
Swoje Zmartwychwstanie, Cerkiew wzywa:
"Przyjdźcie, wszyscy wierni, pokłońmy się świętemu Zmartwychwstaniu Chrystusa, oto bowiem
przez krzyż nadeszła radość dla całego świata."
Nastała niewypowiedziana, powszechna radość, która zgodnie z proroctwem
starotestamentowym powinna stać się radością wszystkich ludzi i całego stworzenia.
Drodzy Bracia i Siostry!
Wszystkich Was serdecznie pozdrawiamy ze Świętem Świąt, Świętą Paschą.
Zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus, Dawca naszej wiary i zbawienia, niech zachowa nas
w Swej zbawczej wierze i obdarzy nas wieczną paschalną radością, abyśmy w przyszłym życiu
przebywali w „zawsze jaśniejącym dniu Jego Królestwa”.
W te uroczyste dni gorąco pozdrawiamy wszystkich i życzymy obfitych łask
od Zmartwychwstałego Pana. Paschalna uczta wiary niech służy nam ku pokrzepieniu serc,
duchowemu doskonaleniu się i ubogaceniu.
"Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawco,
aniołowie śpiewają na niebiosach, i nas na ziemi uczyń godnymi, czystym sercem Ciebie sławić."

Woistinu Woskresie Christos!!!
Proboszcz Parafii z Duchowieństwem

RADOŚĆ PASCHY
Nie lękajcie się. Jezusa szukacie Nazaretańskiego, ukrzyżowanego, wstał z martwych,
nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożono
(Mk. 16, 6).
Słowa dobrej nowiny, wypowiedziane
przez Anioła niewiastom przybyłym z
wonnościami do grobu przeobraziły strach
w niegasnącą radość.
Pozwoliły otworzyć
drogę do zrozumienia
nauczania Chrystusa, które do tej pory,
chociaż jawne, to jednak nie do końca zrozumiałe dla samych
apostołów.
Zmartwychwstanie
Pana i Boga naszego
Jezusa Chrystusa to
fundament
naszej
wiary, radość chrześcijańskich serc oraz
wydarzenie, które na
wieki odmieniło losy
świata. Jest pamiątką
zwycięstwa
Chrystusa nad grzechem
i śmiercią. Ap. Paweł
wyjaśniając w pierwszym liście do Koryntian (15, 14) sens
i znaczenie Zmartwychwstania powiada:
A jeśli Chrystus nie Zmartwychwstał więc
próżne jest nauczanie nasze, próżna jest i
nasza wiara. Stąd też Zmartwychwstanie
to podstawa naszej wiary i jej niezłomna
podpora. Unicestwienie śmierci przez potęgę nieśmiertelności jest potwierdzeniem
ostatecznego zwycięstwa dobra nad nieprawością. W świętą noc paschalną kłaniamy się bezgranicznej miłości Bożej, której

dowodem jest to, że Syn Boży, Jezus Chrystus, zstąpił na ziemię, wcielił się, cierpiał
i umarł śmiercią krzyżową za nasze grzechy. Liturgia Wielkanocna prowadzi nas
do pustego grobu, aby tam wyznać wiarę
w Zmartwychwstałego Chrystusa słowami
ap. Pawła z Listu do Tesaloniczan: Albowiem jak wierzymy że Jezus umarł
i zmartwychwstał,
tak też wierzymy,
że Bóg przez Jezusa
przywiedzie z nim
tych, którzy zasnęli
(1 Tes 4, 14). Ta
prawda umacnia
naszą wiarę, daje
moc i wkłada nadzieję w nasze
umysły oraz serca.
Zmartwychwstały
Pan jest wieczną
światłością oświecającą
każdego
człowieka, który do
Niego przychodzi.
On stał się żywym
centrum
naszej
wiary i Świętym
Świętych naszej duszy. Dla wierzącego
człowieka drogą życiową jest Jezus
Chrystus, nasz Zbawiciel, który Sam powiedział: Ja jestem drogą i prawdą i życiem
i poza Nim nie ma ani zmartwychwstania,
ani życia. Prawdziwą śmiercią człowieka
nie jest więc śmierć fizyczna, lecz trwanie
w więzach grzechu (Kol. 2, 13). Ze śmierci
do życia wiecznego przechodzi ten, kto według słów Chrystusa wierzy w Niego i Jego
Zmartwychwstanie. Chrystus powiada: Jam

jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie (J 11, 25).
W tych słowach Pana naszego Jezusa Chrystusa zawiera się nasza cała wiara w Jedynego
prawdziwego Boga o którym św. Cyryl biskup
Turowa śpiewał w modlitewnym uniesieniu: Błogosławiony jesteś, który poszedłeś na
dobrowolna mękę, poprzez, którą pokonałeś
piekło i zwyciężyłeś śmierć. Słowa biskupa Turowa znakomicie oddają sens zbawczej męki
i śmierci Syna Bożego.
Zmartwychwstanie Chrystusa przynosi nam
wszystkim wielką radość. Radość, która wypływa z pewności, że skoro On zmartwychwstał, my również dostąpimy życia wiecznego jak w Adamie wszyscy umierają, tak w
Chrystusie wszyscy ożyją (1 Kor 15, 22), bowiem Chrystus powstał z martwych, śmiercią
unicestwił śmierć i będącym w grobach życie
darował (troparion Paschy). W tej perspektywie śmierć fizyczna jest czymś drugorzędnym
wobec prawdziwego celu – zbawienia i życia
wiecznego. Życie wieczne jest urzeczywistnieniem wszystkich obietnic pojawiających

się na kartach Starego i Nowego Testamentu. Jest realizacją i wypełnieniem
przymierza. Pascha śmierci poprzez
Zmartwychwstanie stał się początkiem
nowego życia, które nie zna śmierci.
Święta Pascha to także źródło naszego
szczególnego natchnienia, zwyciężającego naszą słabą naturę i zgorszenia tego
świata, przeszkadzające w odziedziczeniu życia wiecznego.
Zmartwychwstanie pozwala nam zrozumieć nowy sens życia, istnienia, wiary, nadziei i miłości. Zmartwychwstały
Chrystus stoi w centrum bytu człowieka
i świata. Bez Niego wszystko traci swój
sens.
Wysławiając Zmartwychwstanie Chrystusa my wyznajemy nie tylko swoją
wiarę w Niego, ale także wierność Zbawicielowi, gotowość życia z Chrystusem
i w Chrystusie. Wielka tajemnica cudu
powstania z martwych Chrystusa – jest
niezachwianym fundamentem naszej
wiary.

INFORMACJE PARAFIALNE
Projekt cerkwi św. Grzegorza

Prace porządkowe na cmentarzu

Dobiegają do końca prace nad projektem budynku Cerkwi i plebanii przy ulicy
Milowej 35 w nowopowstałej parafii ku czci
św. Grzegorza Peradze. Plebanię i Cerkiew
zaprojektował arch. Michał Bałasz, natomiast
część konstrukcyjną do projektu architektoniczno – budowlanego sporządził dr inż.
Jerzy Tokajuk.
W najbliższych dniach niezbędne dokumenty zostaną złożone do Departamentu Architektury Urzędu Miasta w celu otrzymania
pozwolenia na budowę. Jeśli miłosierny Bóg
błogosławi nasze poczynania, latem rozpoczniemy prace ziemne przy budowie świątyni.

W okresie wiosennym przeprowadzono
wycinkę zgniłych i chorych drzew. Życzliwy nasz parafianin własnym sprzętem
zlikwidował konary i wyrównał teren
części cmentarza.

Pozłocenie baldachimu
Przygotowując cerkiew do świąt, wykonane zostały nowe rzeźbienia i pozłocenia
elementów dekoracyjnych na baldachimie i „grobnicy”.
Dziękujemy wykonawcy i szczodremu darczyńcy za okazaną pomoc i mistrzowskie wykonanie.

