NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO TYGODNIA
13. IV – Wielki Pon.
14. IV – Wielki Wt.

- 7.00 Czasy i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
- 7.00 Czasy i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
- 16.00 Namaszczenia Chorych (Jeleoswiaszczenije)
			
i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
15. IV – Wielka Śr.
- 7.00 Czasy i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
16. IV – Wielki Czw. - 8.00 Czasy i Liturgia św. Bazylego Wielkiego
- 17.00 Utrenia i 12 fragm. Ewangelii – Strasti Hospodni
17. IV – Wielki Piątek - 8.00 Przygotowanie cerkwi do święta Paschy
- 16.00 Wynos Płaszczenicy
18. IV – Wielka Sobota - 4.00 Utrenia i Liturgia św. Bazylego Wielkiego
- Święcenie pokarmów w Kurianach godz. 11.00,
- POM Biał. godz. 11.30, w cerkwi w godz. 12.00 – 18.00
- 23.30 Połunoszcznica

NABOŻEŃSTWA TYGODNIA PASCHALNEGO
- ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE – PASCHA
- 00.00 Uroczysta Procesja i Paschalna Utrenia
- 01.30 Święta Liturgia - 13.00 Wielka Wieczernia
20. IV – Poniedziałek - 9.00 Utrenia
- 10.00 Święta Liturgia z procesją
- 17.00 Wielka Wieczernia
21. IV – Wtorek
- 9.00 Święta Liturgia - 17.00 Wielka Wieczernia
22. IV – Środa
- 8.30 Święta Liturgia
23. IV – Czwartek
- 8.30 Święta Liturgia
- 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
24. IV – Piątek
- 8.30 Święta Liturgia – Ikony Matki Bożej
„Żywonosnyj Istocznik” - święcenie wody
25. IV – Sobota
- 8.30 Święta Liturgia
- 15.00 – 17.00 święcenie grobów
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
26. IV – Niedziela
- 8.00 święcenie grobów
- 9.00 Święta Liturgia i panichida
- 17.00 Akafist Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa
30. IV – czwartek
- 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
19.IV – Niedziela
		

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 - 17.00, tel. (0-85) 741-04-81.
Proboszcz: ks. prot. Anatol Fiedoruk (508 257 909).
Wikariusze: ks. prot. Mirosław Filimoniuk (692 404 881), ks. prot. Piotr Pietkiewicz (606 735 949).
Diakon: ks. diakon Jan Wasiluk, Dyrygenci: Michał Sacharczuk, Sławomir Jurczuk, Katarzyna Aleksiejuk.
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Ilinskij Listok - Gazetka Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Białymstoku
„Przyjdźmy zrodzeni przez nową Winnicę i Boską radość, w tym radosnym
dniu Zmartwychwstania – doświadczmy królestwa Chrystusa chwaląc Go
jako Boga na wieki” (Kanon Paschy, pieśń 8)

X P UC T O C B O C K P E C E !!!
CH RIST O S A NE ST I!
CH R Y ST U S ZM A RT W Y CH WST A Ł!
Takimi słowami zwraca się do nas dzisiaj nasza Matka,
święta Cerkiew Prawosławna, która triumfuje, wysławia i raduje się spotykając duchowo
i świętując pełen światłości dzień Świętej Paschy, Powstania z martwych
Jezusa Chrystusa Dawcy Życia – naszego Zbawiciela.
Bracia i Siostry!
Świętując święte dni Paschy, odrzućmy od siebie wrogość i kłótnie, grzeszne nawyki
i duchową słabość. Przykazanie Zmartwychwstałego Chrystusa
niech zawsze będzie przed naszymi duchowymi oczyma:
„Tak niech jaśnieje światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny
i wysławiali Ojca waszego niebieskiego” (Mt 5, 16).
Przeżywając cud Zmartwychwstania Chrystusa dajmy świadectwo otaczającemu nas
światu o Jego wielkiej mocy wspomagającej nas w umocnieniu świętej wiary prawosławnej
i w darach duchowych, którymi są …miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć,
miłosierdzie, wiara, łagodność, wstrzemięźliwość (Gal. 5, 22-23).
Pozdrawiamy Wszystkich Wiernych Naszej Parafii ze Świętem Świąt, Świętą Paschą.
A zwycięzca śmierci, Jezus Chrystus, niech nam pomoże doskonalić się w wierze i dobrych
uczynkach: aby we wszystkim był wysławiany Bóg przez Jezusa Chrystusa, Któremu
chwała i panowanie na wieki wieków. (1 P 4, 11).
Woistinu Woskresie Christos!!!
Proboszcz Parafii z Duchowieństwem

MODLITWA ZA ZMARŁYCH
A ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Cerkiew Prawosławna, jak miłująca
matka modli się do Boga za żywych
i zmarłych. Wierzymy, że modlitwy za
zmarłych to nie jednostronny związek
lecz także ci, którzy zmarli pamiętają
o członkach Cerkwi ziemskiej, wstawiając się za nas u Boga.
Nauczanie o modlitwach za zmarłych
i czynieniu dobra w ich pamięć bazuje
na tekstach z Pisma Świętego. W Drugiej Księdze Machabejskiej czytamy, że
Juda Machabeusz po znalezieniu poległych, którzy zgrzeszyli
(kradzieżą świętych przedmiotów) pomodlił się i złożył ofiarę za ich grzechy
(II Mach 12, 39-46). Prorok
Jeremiasz mówi o istniejącym w czasach Starego Testamentu obyczaju łamania chleba, aby pocieszyć po
zmarłym (Jer 16, 7).
W Nowym Testamencie
święty apostoł Jakub nakazuje: módlcie się jedni za
drugich (Jak 5, 16). Pomimo
tego, że apostoł Jakub zaprasza do modlitwy przede wszystkim
za żyjących synów Cerkwi, to jednak
nie powinniśmy zapominać, że u Boga
wszyscy są żywi (Łk 20, 38), przeto
oczywistym jest, że ma na myśli również tych, którzy odeszli na spoczynek
w Panu. Apostoł Paweł również mówi
o tym, aby zanosić błagania, modlitwy,
prośby dziękczynienia za wszystkich ludzi (1 Tm 2, 1). Tak jak każda modlitwa
do Boga, modlitwa za bliskich żywych
lub zmarłych może podobać się Bogu
i urzeczywistnić się szczególnie wtedy,
kiedy będzie zanoszona w Imię Pana
naszego Jezusa Chrystusa (J 14, 14),

ponieważ to On jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi. On też odkupił wszelki grzech, kiedy złożył Siebie
w ofierze. Cerkiew określiła dni szczególnych modlitw za wszystkich zmarłych prawosławnych chrześcijan łącznie i za każdego zmarłego z osobna.
Za szczególnie ważne są uważane:
trzeci, dziewiąty i czterdziesty dzień po
śmierci, a także dni: urodzin, imienin
i śmierci.
Oprócz nabożeństw za każdego zmarłego w Panu Cerkiew sprawuje
nabożeństwa w określone dni
roku, podczas których wspomina wszystkich ojców i braci
prawosławnych, zmarłych tak
zwaną chrześcijańską śmiercią
(pochowanych zgodnym z Tradycją Cerkwi), jak i tych, którzy
zmarli śmiercią gwałtowną, bez
możliwości przygotowania się
do niej, a nawet bez pogrzebu.
Sprawowane w te dni nabożeństwa określone są ustawem
Cerkwi Prawosławnej. Soboty,
w które odbywają się nabożeństwa za zmarłych nazywane są powszechnymi rodzicielskimi sobotami
(cs. wsielenskije roditielskije subboty).
Takimi dniami w cyklu nabożeństw
rocznych są: sobota mięsopustna – tydzień przed Wielkim Postem, soboty w
drugim, trzecim i czwartym tygodniu
Wielkiego Postu, sobota przed świętem
Zesłania Świętego Ducha, święto Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela
(29 sierpnia), sobota przed dniem świętego Dymitra Sołuńskiego (26 października) oraz Radonica – drugi wtorek po Wielkanocy lub jak w naszej parafii w Niedzielę Antypaschy.

Mówiąc o modlitwie za zmarłych w czasie Świąt Wielkanocy należy spojrzeć
na czas Wielkiego Tygodnia. W tych
dniach serca wierzących przepełnione
są uczuciem bólu. Cerkiew wspomina
cierpienia Pańskie. Nie ma modlitw
za zmarłych, ponieważ wszystkie pieśni, wszystkie nabożeństwa tego tygodnia poświęcone są cierpieniom Pana
i wielkiemu czynowi odkupienia dokonanemu przez Bogoczłowieka. Natomiast tydzień paschalny przepełniony
jest radością Zmartwychwstania Chrystusowego i zwycięstwa nad śmiercią.
Przeszkoda odgradzająca żywych od
zmarłych zostaje zniszczona. Cerkiew
ziemska – wojująca zlewa się w jedno
z Cerkiewią niebiańską – triumfującą,
dlatego też nie są wskazane modlitwy
za zmarłych w momencie, kiedy śmierć
zostaje podeptana, bramy piekła zwyciężone, a przebywającym w grobach
Chrystus darował życie. Po dniach
wielkiej radości Tygodnia Paschalnego
dzieci Cerkwi Prawosławnej śpieszą na
groby aby pozdrowić radosnym Christos Woskresie swoich zmarłych braci,
podzielić się wielką radością Paschy
Chrystusowej z tymi, którzy odeszli
w nadziei powszechnego zmartwychwstania. W Kijewo-Pieczerskim Patierikie znajduje się następujące opowiadanie: W dzień Paschy 1463 roku jeden

Parking parafialny

z mnichów, ojciec Dionizy nazwany
Szczepą, wszedł, aby okadzić święte relikwie znajdujące się w pieczarnej jadalni. Kiedy to uczynił powiedział: Święci
ojcowie i bracia! Wielkim jest dzisiejszy
dzień: Christos Woskresie!, w tym momencie od wszystkich świętych relikwii
zagrzmiał niczym grom głos odpowiadający: Woistinu Woskresie!
Wierzymy, że i nasi bracia zmarli w
Chrystusie również odpowiadają nam
na nasze paschalne pozdrowienie.
W prawosławnych modlitwach za
zmarłych nie ma smutku, a tym bardziej
zwątpienia. Naturalny dla człowieka żal
towarzyszący rozłące słabnie, a nawet
w zupełności mija dzięki wierze w nieustający, mistyczny związek. Ta myśl
towarzyszy podczas wszystkich modlitw za zmarłych. Odzwierciedla się
to w nabożeństwach – obfitym kadzeniem, paleniem wielkiej ilości świec,
przed ikonami i w rękach modlących
się. Wielką ulgę wnosi w serca żyjących
świadomość tego, że za każdego z nich
będzie wiecznie zanoszona modlitwa
Cerkwi. Jeśli nawet wszyscy zapomną
o nas w swoich modlitwach bądźmy
pewni, że Cerkiew tego nie uczyni.
Dlatego też tak ważnym jest aby do
końca naszych dni pozostać wiernym
synem Świętej Prawosławnej Cerkwi.
o. Anatol

INFORMACJE PARAFIALNE
Przekaz Pocztowy

W listopadzie parafia nabyła na własność
cały teren pomiędzy cmentarzem a plebanią. Obecnie trwają prace zmierzające do
jego zagospodarowania: wycięto rosnące drzewa i wyrównano teren, na którym
ułożona zostanie kostka brukowa. Dzięki
temu parking parafialny powiększy się o 40
stanowisk.

W związku z pracami prowadzonymi
w parafii: budową parkingu, remontem budynku plebanii oraz renowacją chorągwi
w cerkwi, utensylii liturgicznych oraz panikadiła (żyrandola) wydrukowane zostały
przekazy pocztowe do wpłaty ofiar. W miarę możliwości prosimy wiernych o wspieranie finansowe naszych planów.

