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Drodzy Bracia i Siostry
Kolejny raz na tym świętym miejscu zbiera nas wszystkich na modlitwę Wielki
Prorok Eliasz. W tej dojlidzkiej parafii gdzie od ponad 500-lat wychwalane jest
imię Zbawiciela Jezusa Chrystusa, zebraliśmy się aby wspólnie parafianie wraz z
gośćmi, żywi jak i Ci którzy odeszli do wieczności zanieść swe gorące i szczere
modlitwy przed Ołtarzem Najwyższego Boga. Dziękujemy za wszelkie Łaski jakie otrzymaliśmy: zdrowie, pomyślność, spokój, szczęście rodzinne. Dziękujemy
również Bogu za chwile próby, chwile słabości, bólu. W tych momentach bądźmy
jak nasz patron Prorok Eliasz gorliwej wiary i pełni nadziei na miłosierdzie Boże.
Przebywajmy jak najczęściej w modlitwie, poście i uczynkach miłosierdzia. W
modlitwach wspominajmy również tych, którzy zakończyli ziemskie pielgrzymowanie. Ta nasza modlitwa za dusze zmarłych to symbol naszej miłości do nich,
naszej pamięci, naszej wiary w to że Oni dostąpią Królestwa Bożego.
W tym szczególnie uroczystym dniu z głębi serca pozdrawiam wszystkich
przybyłych na nasze święto parafialne. Dziękuję Bogu za tą możliwość wspólnej
modlitwy razem z Wami i naszym Arcypasterzem Arcybiskupem Jakubem. Dziękuję również za wasze szczodre ofiary, to dzięki nim pną się mury naszej nowej
cerkwi przy ul. Milowej. Jak wiadomo jeszcze wiele przed nami więc zwracam
się z gorącą prośbą, aby wesprzeć każdy jak może budowę nowego Domu Bożego.
W ten uroczysty i radosny dzień Święta Parafialnego, kiedy mistycznie świętujemy drugą Paschę, wzniesiemy 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 swą Cerkwią.
Z okazji święta pozdrawiam wszystkich parafian oraz pielgrzymów przybyłych
na nasze święto życząc obfitych łask dzięki wstawiennictwu św. Proroka Eliasza.
Proboszcz Parafii
z Duchowieństwem

Eliasz – Wielki Prorok Jedynego Boga
Współcześni Eliaszowi, Achab,
król Izraela i jego żona Jezebel byli
bałwochwalcami: składali ofiary dla
pogańskiego boga Baala (Jezebel pochodziła z Fenicjan, którzy go czcili, a
ona sama była jego kapłanką) i zmuszali do tego swoich poddanych.
Eliasz otwarcie zgromił króla i królową za ich praktyki religijne, ściągając za to na siebie nienawiść panującej.
Jako karę za upór króla w bałwochwalstwie, Bóg posyła na kraj upał.
Przez trzy lata nie
było z nieba ani
deszczu ani rosy. Susza ustała dopiero po
pohańbieniu kapłanów Baala modlitwą
Eliasza. Miało to
miejsce przy następujących okolicznościach.
Eliasz zgromadził
na Górze Karmel
izraelitów i kapłanów Baala. Zebranym ludziom zaproponował, aby wykonać dwa ołtarze – dla Boga Jedynego i dla Baala, a następnie złożyć na
nich ofiary, ale nie podpalać ich. Jeśli
Baal przyjmie swoją ofiarę ogniem z
nieba, to on jest prawdziwym Bogiem.
Jeśli natomiast ofiarę przyjmie Bóg
Eliasza, to On jest prawdziwym Bogiem. Zebrani na górze ludzie zgodzili
się na propozycję proroka.
Baal, mimo starań jego kapłanów,
nie przyjmuje ofiary. Natomiast Bóg

Eliasza trawi ogniem z nieba nie tylko
składaną ofiarę, ale także drewno, kamienie ołtarza, a nawet rów z wodą,
którym prorok otoczył ołtarz.
Lud Izraela żałował swego postępowania i wysławił Boga, a Eliasz
własnoręcznie zabił wszystkich kapłanów Baala jako tych, którzy nakłaniali
ludzi do bałwochwalstwa. Następnie
prorok zaczął błagać Pana o deszcz, a
Bóg wejrzał na jego modlitwę i zesłał
na ziemię upragniony deszcz.
O wielkości Eliasza w obliczu Boga
mówi
również
Ewangelia. To on
wraz z Mojżeszem
przebywali na Górze
Tabor oraz rozmawiali z Chrystusem
w trakcie Jego Przemienienia. Istnieją
różne wyjaśnienia,
dlaczego to właśnie
ci dwaj prorocy przebywali razem z Synem Bożym.
Po pierwsze, Eliasz tak jak i Mojżesz, miał możność bezpośredniego
obcowania z Bogiem. Mojżesz otrzymał od Boga prawo, a również przebywał z Nim tak blisko, jak to tylko możliwe dla człowieka. W Księdze Wyjścia możemy przeczytać słowa Pana:
„Oto miejsce przy Mnie, stań obok
skały. Gdy przechodzić będzie moja
chwała, postawię cię w rozpadlinie
skały i położę dłoń moją na tobie, aż

przejdę. A gdy cofnę dłoń, ujrzysz
Mnie z tyłu, lecz oblicza mojego nie
ukażę tobie”. (Wyj. 33,21-23). Natomiast Eliasz stanął twarzą w twarz
przed Bogiem na górze Horeb: „Kiedy
tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy
twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy
wejściu do groty. A wtedy rozległ się
głos mówiący do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu?” (3 Kr. 19).

Św. Jan Chryzostom tłumaczy ten
fakt następująco „Jeden z nich umarł,
a drugi jeszcze nie doświadczył
śmierci”, ukazali się przed Chrystusem, aby pokazać, że Syn Boży ma
władzę nad życiem i śmiercią, panuje
nad niebem i ziemią.

Z ŻYCIA PARAFII
Budowa Cerkwii przy ul. Milowej
Z nastaniem wiosny rozpoczął się
kolejny rok prac budowlanych przy
wznoszeniu cerkwi p.w. św. Grzegorza Peradze przy ul. Milowej.
Obecnie powstaje główna wieża,
która będzie podstawą pod główną kopułę cerkwi. Ułożono ściany z cegły,
w których rysują się kształty okien.
Wylano dwa wieńce i przygotowywane jest zbrojenie do wieńca, z którego będzie wychodziło półkole kopuły.
W tym roku zakupiono również cegłę klinkierową, która posłuży do obłożenia zewnętrznego ścian 5 kopuł.
W związku z postępującymi pracami
zwracamy się z uprzejmą prośbą do
naszych wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli o materialne wsparcie
w budowie świątyni. Ofiary można
przekazywać na konto nr: 36 8063
0001 0100 0200 7618 0001 Parafia

Prawosławna p.w. św. męcz. arch.
Grzegorza w Białymstoku. Bank Spółdzielczy w Brańsku Oddz. w Białymstoku.

Festyn integracyjny przy Milowej
W niedzielę 28 sierpnia o godz. 1630,
w nowo budującej się cerkwi pw. św.
męcz. Archimandryty Grzegorza przy
ul. Milowej 35, będzie sprawowany
molebień dla uczniów przed rozpoczęciem roku szkolnego. Po modlitwie
wszystkich zapraszamy na festyn integracyjny i ognisko, które będzie przygotowane na placu obok cerkwi.

Jubileuszowa publikacja
W ubiegłym roku nasza parafia uroczyście świętowała jubileusz 500-lecia istnienia. Z tej okazji została wydana publikacja książkowa przybliżająca dzieje dojlidzkiej parafii. Publikacje można nabyć w naszej cerkwi.

PLAN NABOŻEŃSTW
01.VIII Poniedziałek
- 16 powitanie Arcypasterzy
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
02.VIII Wtorek - św. proroka Eliasza
- 700 I Św. Liturgia
- 830 Poświęcenie wody
- 945 powitanie Arcypasterzy
- 1000 II Św. Liturgia z uroczystą procesją
03.VIII Środa
- 800 Św. Liturgia
04.VIII Czwartek - św. Marii Magdaleny
- 800 Św. Liturgia
- 1700 Akafist do św. Proroka Eliasza
05.VIII Piątek
00
- 8 Św. Liturgia
06.VIII Sobota
- 800 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
07.VIII Niedziela - Zaśnięcie prawiednoj Anny
- 745 I Św. Liturgia
- 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist do św. Anny (ul. Milowa)
10.VIII Środa - Ikony M.B. Supraskiej
- 800 Św. Liturgia
11.VIII Czwartek
- 1700 Akafist do św. Proroka Eliasza
12.VIII Piątek
- 800 Św. Liturgia
13.VIII Sobota
00
- 8 Św. Liturgia i wyjście pielgrzymki
na św. Górę Grabarkę
14.VIII Niedziela - siedmiu męcz. Machabejskich, Początek postu przed świętem Zaśnięcia
Najświętszej Bogurodzicy
- 745 I Św. Liturgia
45

- 1000 II Św. Liturgia i poświęcenie wody
- 1700 Akafist do Krzyża Pańskiego (ul.
Milowa)
17.VIII Środa
- 800 Św. Liturgia
18.VIII Czwartek
00
- 17 Wsienoszcznoje bdienije
19.VIII Piątek - Przemienienie Pańskie
- 900 Św. Liturgia
20.VIII Sobota
- 800 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
21.VIII Niedziela
45
- 7 I Św. Liturgia
- 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist Zaśnięciu Matki Bożej (ul.
Milowa)
24.VIII Środa
- 800 Św. Liturgia
25.VIII Czwartek
00
- 17 Akafist do św. Proroka Eliasza
26.VIII Piątek
00
- 8 Św. Liturgia
27.VIII Sobota
- 800 Św.Liturgia (spowiedź uczniów)
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije – wynos
płaszczenicy (spowiedź uczniów)
28.VIII Niedziela - Zaśnięcie Najświętszej Bogurodzicy
45
- 7 I Św. Liturgia
- 1000 II Św. Liturgia
- 1630 Molebień przed rozpoczęciem roku
szkolnego (ul. Milowa)
31.VIII Środa
- 800 Św. Liturgia
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