PLAN NABOŻEŃSTW
01.08. Pn.
– godz. 16.45
		
– godz. 17.00
02.08. Wt.
– godz. 7.00
		
– godz. 9.45
		
– godz. 10.00
03.08.
Śr.
– godz. 8.00
04.08.
Cz.
– godz. 8.00
		
– godz. 17.00
05.08.
Pt.
– godz. 8.00
06.08.
So.
– godz. 8.00
07.08.
Nd.
– godz. 7.45
		
– godz. 17.00
				
09.08.
Wt.
– godz. 8.00
10.08.
Śr.
– godz. 8.00
11.08.
Cz.
– godz. 17.00
12.08.
Pt.
– godz. 8.00
13.08.
So.
– godz. 8.00
		
– godz. 17.00
14.08.
Nd.
– godz. 7.45
				
		
– godz. 17.00
17.08.
Śr.
– godz. 8.00
18.08.
Cz.
– godz. 17.00
19.08. Pt.
– godz. 9.00
20.08.
So.
– godz. 8.00
21.08.
Nd.
– godz. 7.45
		
– godz. 17.00
24.08.
Śr.
– godz. 8.00
25.08.
Cz.
– godz. 17.00
26.08.
Pt.
– godz. 8.00
27.08.
So.
– godz. 8.00
		
– godz. 17.00
28.08. Nd.
– godz. 7.45
				
		
– godz. 15.00
				
29.08.
Pn.
– godz. 8.00
30.08.
Wt.
– godz. 8.00
31.08.
Śr.
– godz. 8.00

Powitanie Arcypasterzy
Wsienoszcznoje bdienije
Święta Liturgia i poświęcenie wody
Powitanie Arcypasterzy
Święta Liturgia z uroczystą procesją
Św. Liturgia
Św. Liturgia – św. Marii Magdaleny
Akafist do św. proroka Eliasza
Św. Liturgia
Św. Liturgia, – godz. 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
I Św. Liturgia, – godz. 10.00 II Św. Liturgia – św. praw. Anny
Akafist do Matki Bożej w Ikonie "Wsiech Skorbiaszczych"
(Dojlidy Górne)
Św. Liturgia – św. męcz. Pantelejmona
Św. Liturgia – Supraskiej Ikony Matki Bożej
Akafist do św. proroka Eliasza
Św. Liturgia
Św. Liturgia – wyjście Pielgrzymki na Św. Górę Grabarkę
Wsienoszcznoje bdienije – wynos Krzyża Świętego
I Św. Liturgia, – godz. 10.00 II Św. Liturgia
– św. męcz. Machabejskich, początek Postu Uspieńskiego
Akafist do Świętego Krzyża Pańskiego (Dojlidy Górne)
Św. Liturgia
Wsienoszcznoje bdienije
Św. Liturgia – Przemienienie Pańskie
Św. Liturgia, – godz. 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
I Św. Liturgia, – godz. 10.00 II Św. Liturgia
Akafist ku czci Przemienienia Pańskiego (Dojlidy Górne)
Św. Liturgia
Akafist do św. proroka Eliasza
Św. Liturgia – spowiedź uczniów
Św. Liturgia – spowiedź uczniów
Wsienoszcznoje bdienije – wynos płaszczanicy
I Św. Liturgia, – godz. 10.00 II Św. Liturgia
– Zaśnięcie Przenajświętszej Bogarodzicy
Molebień przed rozpoczęciem roku szkolnego
FESTYN PARAFIALNY
Św. Liturgia – spowiedź uczniów
Św. Liturgia – spowiedź uczniów
Św. Liturgia – spowiedź uczniów

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. (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).
Wikariusze: ks. prot. Piotr Pietkiewicz (tel. 606 735 949), ks. Adam Krysztopowicz (tel. 513 181 963). Diakoni:
ks. diakon Michał Ostapczuk, ks. diakon Jan Wasiluk, Dyrygenci: Sławomir Jurczuk, Katarzyna Aleksiejuk.
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Ilinskij Listok - Gazetka Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Białymstoku
Drodzy Bracia i Siostry!
Po raz kolejny Bóg daje nam możliwość
uroczyście i modlitewnie wspominać pamięć naszego patrona Św. Eliasza.

Czas święta napomina nam iż powinniśmy czynić wszystko,
by nasza wiara rozpalała się jeszcze mocniej w obfity plon.
Wielu bowiem z tych, którzy mówią, iż są wierzącymi, traktuje kościół jedynie jako narzędzie
do budowania dobrobytu, a co najwyżej do poprawnych stosunków międzyludzkich tylko tu na
ziemi. Zadaniem Kościoła jest jednak prowadzić do życia wiecznego, wiecznej miłości,
przebóstwienia, a nie do dobrobytu ziemskiego.
Świat potrzebuje głoszenia Słowa Bożego, nie wszystko bowiem,
co się w nim dzieje, jest dobre i moralne.
W wielu dziedzinach naszego życia możemy widzieć przykład sprzeciwu
wobec chrześcijańskich zasad życia i moralności.
Oprócz wojen, aktów terrorystycznych, które są przykładem pogardy dla życia innego człowieka, możemy do nich zaliczyć większość eksperymentów współczesnej bioetyki, będących w
pewnym sensie buntem przeciwko Stwórcy. Zatrwożeni takim rozwojem świata i zmartwieni
postawą ludzkości, nie tylko duchowni, lecz my wszyscy, wierzący, winniśmy przypominać światu
o jego ostatecznym celu i o tym, dlaczego narodził się nasz Zbawiciel Jezus Chrystus.
W ten uroczysty i radosny dzień Święta Parafialnego, kiedy mistycznie świętujemy drugą Paschę,
niewątpliwie zmartwieni postawą i stanem ludzkości, wznieśmy swe gorące modlitwy do naszego patrona, aby zesłał pokój światu, wzajemną miłość i nadzieję na życie wieczne.
Podziękujmy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarowuje, za dar wiary, za łaskę,
którą prowadzi nas do zbawienia, za opiekę nad swoim Kościołem.
Z okazji świat pozdrawiamy wszystkich parafian oraz pielgrzymów przybyłych na nasze święto
życząc obfitych łask dzięki wstawiennictwu św. Eliasza.
Proboszcz Parafii z duchowieństwem

Prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak
pochodnia (Syr. 48,1).
Eliasz (Prorok Ilija), 20 lipca/2 sierpnia.
Imię Eliasz pochodzi z języka hebrajskiego
i oznacza "moim Bogiem jest Jahwe". Pochodził z Tiszbie Gileadzie z prostej i biednej rodziny. Był prorokiem Starego Testamentu, a o jego życiu i zleconej mu przez
Boga misji opowiadają Księgi Królewskie
(1 Krl. 17-19, 21; 2 Krl. 1-2).
Dzieje Eliasza to jedna z najbardziej zdumiewających i zadziwiających zarazem
historii, jakie możemy odnaleźć na kartach Pisma Świętego. Wielka postać tego
męża, obdarzonego duchem proroczym,
pojawia się w IX w. przed Chrystusem.
Swą działalność rozwijał zwłaszcza za rządów króla Achaba
(874-853), który
oddając cześć bożkowi
Baalowi
(słońcu) zmuszał
do tego swych poddanych. W czasach Eliasza, w połowie IX
w. przed Chrystusem, ziemia zamieszkana
przez Żydów podzielona była między dwa
królestwa: Izrael i Judeę. Północne Królestwo, Izrael, popadło w bałwochwalstwo
i oddawało cześć Baalowi, bogu zmysłowości, któremu z polecenia króla Achaba
i jego fenickiej żony Izebel służyło 850 kapłanów. Sam zaś Baal był prastarym bóstwem semickim, czczonym jako Pan deszczu i pogody, wegetacji i płodności. Eliasz
głosił więc, że jedynym Panem natury jest
Jahwe i dlatego przeciwstawiał się kultowi
bożka. Aby skarcić Achaba Bóg posłał do
niego proroka Eliasza.
Prorok Eliasz w imieniu jedynego Boga
zapowiedział suszę jako karę za odstępstwo
od wiary i Prawa Bożego ze strony władców
i narodu izraelskiego. Przez blisko trzy lata,
podczas trwania suszy, musiał ukrywać się
przed gniewem króla Achaba. Skrył się na

pustkowiu nad potokiem Kerit, gdzie kruki
przynosiły mu pożywienie.
Posmakował wtedy twardego chleba wygnania, ale równocześnie wielkości i dobroci Boga, któremu służył. Doświadczył
mocy modlitwy, gdy prosił Boga o przywrócenie życia zmarłemu młodzieńcowi,
synowi wdowy z miasta Sarepta (1 Krl 17,
3-24). Po trzech latach trudnego życia na
wygnaniu i w ukryciu Eliasz powraca do
Izraela. Bóg znów czyni przez jego modlitwę wielki znak. Niedaleko górskiego cypla, gdzie czczono Baala, na górze Karmel,
prorok wzniósł ołtarz z dwunastu kamieni,
a potem znalazł potwierdzenie dla swej
żarliwej wiary. Eliasz sprowadza ogień z
nieba, który na oczach zebranych tłumów
ludzi pali ofiarę złożoną Bogu. Wtedy
lud w porywie gorliwości zabija proroków Baala – kultu
obcego Izraelowi.
Dzięki gorliwej modlitwie proroka została
przyjęta ofiara prawdziwego Boga. Spadł
deszcz, a lud został nawrócony. Odwołując
się do tego wydarzenia wierni modlą się
do proroka Eliasza o zesłanie deszczu podczas suszy. Mimo dokonanego cudu żona
króla Achaba wciąż prześladowała świętego i to ona oznajmia Eliaszowi, że ukarze
go śmiercią. Właśnie ta groźba królowej
wprowadza Eliasza w wielki strach. W obawie przed nią prorok ukrył się na pustyni,
gdzie anioł żywił go chlebem i wodą oraz
rozkazał mu udać się na Bożą górę Horeb.
Gdy znalazł się na górze, Bóg przyszedł do
niego w szmerze łagodnego powiewu i zapytał go: "Co ty tu robisz, Eliaszu? Eliasz zaś
odpowiedział: „Żarliwością rozpaliłem się
o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici
opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje
ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem.
Tak, że ja sam tylko zostałem, a oni godzą

Św. Eliasz
- Ognisty Prorok

jeszcze i na moje życie". (1 Krl. 19, 14). Bóg
w rozmowie z Eliaszem przekazał mu potrójną misję: namaszczenia Hazaela na króla Syrii, Jehu na króla Izraela i Elizeusza
na proroka, na jego (Eliasza) miejsce. Eliasz
wykonał potrójne polecenie Boskie. Zbliżył
się zatem moment opuszczenia przez nie-

go ziemi. Lecz zamiast umrzeć, zostaje
na ognistym rydwanie uniesiony przez
Boga do nieba. To wydarzenie było praobrazem wniebowstąpienia Chrystusa.
Gdy ognisty wóz wznosił się do nieba do
nóg jego ucznia proroka Elizeusza upadł
płaszcz, a wraz z nim dar proroctwa.

INFORMACJE PARAFIALNE
Nabożeństwa w Dojlidach Górnych

Nabożeństwa dla uczniów

W okresie letnim w każdą niedzielę o godz.
17.00 nabożeństwa wieczorne odbywają się
na placu nowej parafii św. męcz. Grzegorza
Peradze na osiedlu Dojlidy Górne przy
ul. Milowej 35. Wszystkich zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

W dniach 29-31.08.2011 r. w Cerkwi św.
Eliasza o godz. 8.00 podczas św. Liturgii
dzieci i młodzież będą mogły przystąpić
do świętych sakramentów Spowiedzi
i Eucharystii przed rozpoczynającym się
nowym rokiem szkolnym.

Dzwonnica dla nowej parafii

W ostatnim czasie w parafii.

Dzięki życzliwości Księdza Dziekana Jerzego Boreczko, parafia Św. Ducha w Białymstoku, nieodpłatnie przekazała na rzecz parafii
św. Grzegorza Peradze przy ul. Milowej, tymczasową dzwonnicę. Serdecznie dziękujemy
za okazaną pomoc i dar dla nowej parafii.

Festyn – „Pożegnanie Wakacji”
Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę sierpnia zapraszamy dzieci, młodzież i rodziców
na integracyjny festyn parafialny.
Spotkanie rozpocznie się w Cerkwi o godz.
15.00 MOLEBNEM przed rozpoczęciem
roku szkolnego.
W programie:
– konkursy z nagrodami,
– występy zespołów folklorystycznych,
– prezentacja sprzętu policyjnego, straży
granicznej, straży pożarnej, straży
miejskiej oraz psa tropiącego,
– punkt medyczny,
– punkt profilaktyki antynikotynowej
i antynarkotykowej,
– wspólne ognisko.

Trwają prace wykończeniowe:
– przy wymianie drewnianej podłogi
w ołtarzu i przed ikonostasem,
– wywiercono otwory wentylacyjne,
– oczyszczono i odmalowano przedsionek cerkwi,
– wymieniono instalację nagłośnieniową w ołtarzu,
– ułożono jesionowy parkiet w głównym
i bocznym ołtarzu,
– zabezpieczono lakierem powierzchnię
parkietu i podłogi w cerkwi,
– niezbędna będzie także wymiana
boazerii w części ołtarzowej.

➢ W dalszym ciągu ubiegamy się o uzy-

skanie pozwolenia na budowę cerkwi
i plebanii przy ul. Milowej 35.

➢ Plebanię i cerkiew zaprojektował archi-

tekt Michał Bałasz, natomiast część konstrukcyjną do projektu architektoniczno-budowlanego sporządził dr inż. Jerzy
Tokajuk.

