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– Gazetka Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Białymstoku

Dzisiaj Chrystus rodzi się w Betlejem z Dziewicy,
dzisiaj niemający początku jest poczynany i Słowo wciela się,
moce niebios radują się i ziemia z ludźmi weseli się.
Christos Rażdajetsia – Sławitie Jeho!
Kierowani Bożą Opatrznością znowu w pokorze przystępujemy do ubogiej
groty, aby oddać godny pokłon spoczywającemu w niej Bogu-Dziecięciu Chrystusowi. Przypadamy do Niego z anielską chwałą: Chwała na wysokościach Bogu,
a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie ku dobremu! (Łk 2,14). Rozumiejąc, że
człowiek tylko wtedy godzien jest nazywać się człowiekiem, gdy sławi swego
Stwórcę, Niebieskiego Ojca.
Bracia i Siostry pamiętajmy o swoim powołaniu, by w zsekularyzowanym
świecie nieść świadectwo dzieci Bożych. W trudnych chwilach przybiegajmy do
świątyni jak do żłóbka w Betlejem i z żarliwą wiarą prośmy Boga o dar Łaski, by
nieść wiarę, nadzieję i miłość tam, gdzie ich brakuje. W ten uroczysty i radosny
dzień Narodzin Syna Bożego, kiedy mistycznie przenosimy się do Betlejem, zmartwieni postawą i stanem ludzkości, wznieśmy swe gorące modlitwy ku Nowonarodzonemu, aby zesłał pokój światu, wzajemną miłość i nadzieję na życie wieczne.
Podziękujmy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarza, za dar wiary, za
łaskę, którą prowadzi nas do zbawienia, za opiekę nad Swoim Kościołem.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie, proszę, najlepsze życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa we wszelkich Waszych poczynaniach. Niech Dobry Bóg hojnie obdarza Was i Waszych Bliskich swymi łaskami, niech pozwoli w Nowym 2017 Roku przezwyciężyć nasze słabości, niech
pomoże zrozumieć, że miarą wielkości i szczęścia człowieka nie są ziemskie sukcesy, ale sam Bóg, na którego obraz i podobieństwo zostaliśmy stworzeni. Niech
Nowonarodzony Pan i Zbawiciel, darzy szczęściem i pomyślnością oraz budzi i
podtrzymuje w naszych sercach gorące pragnienie chwały nieba.
Proboszcz Parafii z Duchowieństwem

Kim są Mędrcy ze Wschodu i co symbolizują ich dary?
W Wigilię Bożego Narodzenia, zostały znalezione przez cesarzową
prawosławni wspominają ewange- Helenę i zostały początkowo umiejliczną opowieść o pokłonieniu się mę- scowione w Konstantynopolu, a nadrców dla nowonarodzonego Chry- stępnie przeniesione do Europy Zastusa, których przyprowadziła do chodniej. Obecnie są przechowywane
Niego cudowna gwiazda świecąca nad między innymi w katedrze w Kolonii.
Co symbolizują dary Mędrców?
Betlejem. Mędrcy ze sobą przynieśli
Mędrcy przynieśli niemowlęciu
dary: złoto, kadzidło i mirrę. Cząstki
tych darów, są nielicznymi relikwiami trzy dary: złoto, kadzidło i mirrę.
związanymi z ziemskim życiem Je- Każdy z tych darów miał znaczenie
zusa Chrystusa, które zachowały się symboliczne:
złoto - podarowane dziecku jako
do dnia dzisiejszego.
Kim są Mędrcy?
królowi;
W Ewangelii, słowo Magowie
kadzidło - podarowane Jezusowi
(волхвы) oznacza tych, którzy czytają jako Bogu;
z gwiazd - mędrców.
mirra - symbol
Oglądając ciała nieofiary Chrystusa, dar
bieskie, ujrzeli niedla kogoś, kto ma
znane dotąd zjawiumrzeć.
sko i znając staroZapewne to włażytne
proroctwa,
śnie te dary dały poudali się do Betleczątek chrześcijańjem, aby zobaczyć
skiej tradycji obdanarodzonego Króla
rowywania się preChwały. Ewangeliści nie wspominają zentami na Boże Narodzenie, a także
o liczbie i imionach Mędrców - histo- przynoszenia podarków dla wszystria trzech (liczba darów) Magów poja- kich noworodków.
wiła się już we wczesnej literaturze
Według tradycji, dary magów Przechrześcijańskiej i zostało uzupełniona najświętsza Bogarodzica przekazała
w średniowieczu. Zgodnie z tradycją, wspólnocie chrześcijańskiej w JerozoMędrcy reprezentują trzy grupy wie- limie, a następnie przeniesiono je do
kowe mężczyzn (Baltazar - młodzie- Konstantynopola do cerkwi Hagia
niec, Melchior - dojrzały mężczyzna, Sophia. Po zdobyciu Konstantynopola
Kacper - starzec) oraz trzy strony przez Turków w XV wieku, córka
świata (Baltazar - Afryka, Melchior - księcia serbskiego Maria Brankovic
Europa, Kacper - Azja). Według trady- przewiozła dary Mędrców na górę
cji, Mędrcy zostali ochrzczeni przez Athos, gdzie są one przechowywane
apostoła Tomasza i przyjęli męczeń- przez ponad 500 lat w klasztorze św.
stwo w krajach wschodu. Ich relikwie Pawła.

Relikwie stanowią 28-trójkątnych i
kwadratowych złotych płytek oraz dołączonych do nich na srebrnej nici 60

perełek składających się z mieszaniny
mirry i kadzidła.

Z ŻYCIA PARAFII

Kolędnicy
Na wzór aniołów którzy głosili Dobrą Nowinę o Nowonarodzonym Mesjaszu młodzież z naszego bractwa,
chóry dziecięcy, młodzieżowy i parafialny w okresie świątecznym odwiedzą nasze domy. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na budowę świątyni p.w. św. Archimandryty Grzegorza Peradze. Wszystkim tym, którzy otworzą kolędnikom drzwi swoich
domów, serdeczne Spasi Hospodi.

Wieczór kolęd
Na wspólne kolędowanie z naszymi
chórami zapraszamy wszystkich parafian do Opery i Filharmonii Podlaskiej na Wieczór Kolęd, który odbędzie się 12 stycznia o godz. 1600.

Choinka parafialna
W niedzielę 15 stycznia 2017 r. o
godz. 1400 w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 4 przy ul.
Dojlidy Górne 48 odbędzie się choinka parafialna dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy całe
rodziny na wspólną zabawę.

Bal Charytatywny
Długoletnią tradycją naszej parafii
stały się karnawałowe bale. W tym
roku wszystkich lubiących miłą zabawę serdecznie zapraszamy na III Bal

Charytatywny na rzecz budowy Cerkwi św. męcz. arch. Grzegorza Peradze w Białymstoku, który odbędzie się
17 lutego 2017 roku o godz. 2000 w
Pałacu Hasbacha. O oprawę muzyczną balu zadba zespół AS. Koszt
zaproszenia wynosi 250 zł od pary.
Organizatorzy zapewniają trzy dania
gorące, przekąski, desery oraz napoje
zimne i gorące. Zaproszenia do nabycia: w Parafii św. proroka Eliasza w
Białymstoku (tel. 880049921 lub
509546589) oraz w Pałacu Hasbacha
(tel. 507 518 518).

Bractwa Młodzieży Prawosławnej
Serdecznie zapraszamy prawosławnych uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na spotkania Bractwa Młodzieży, które odbywają się w
każdy piątek o godz. 1800 w Sali katechetycznej cerkwi św. Eliasza.

1% podatku na Dom Spokojnej Starości
Koło Przyjaciół Domu Spokojnej
Starości św. proroka Eliasza pragnie
zachęcić do przekazania 1% podatku
na rzecz domu.
1% podatku można przekazać przez
Fundację Oikonomos, nr KRS
0000179149, z dopiskiem Dom Spokojnej Starości św. proroka Eliasza w
Białymstoku.

PLAN NABOŻEŃSTW
01.I Niedziela
- 745 I Św. Liturgia, 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist do Zbawiciela
04.I Środa
- 800 Św. Liturgia
05.I Czwartek
00
- 17 Akafist do św. Proroka Eliasza
06.I Piątek - Wigilia Bożego Narodzenia
00
- 7 Carskie czasy
- 800 Św. Liturgia św. Bazylego Wielkiego
07.I Sobota - I Dzień Bożego Narodzenia
- 000 Wsienoszcznoje bdienije i I Św. Liturgia
-1000 II Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
08.I Niedziela - II Dzień Bożego NarodzeniaSobór Bogarodzicy
-745 I Św. Liturgia, 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Wieczernia ze śpiewem kolęd
09.I Poniedziałek - III Dzień Bożego Narodzenia - św. ap. męcz arcydiakona Stefana
00
- 8 Św. Liturgia
- 1700 Wieczernia ze śpiewem kolęd
11.I Środa
- 800 Św. Liturgia
12.I Czwartek
- 1700 Akafist do św. Proroka Eliasza
13.I Piątek
00
- 8 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije

14.I Sobota
- 900 Św. Liturgia św. Bazylego Wielkiego i Noworoczny Molebień
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
15.I Niedziela
- 745 I Św. Liturgia, 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist do Matki Bożej
18.I Środa - Wigilia Chrztu Pańskiego
- 700 Carskie czasy
- 800 Św. Liturgia i Wielkie Poświęcenie
Wody w Cerkwi
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
19.I Czwartek - Chrzest Pański
00
- 9 II Św. Liturgia i Wielkie Poświęcenie Wody
20.I Piątek - św. Jana Chrzciciela
- 800 Św. Liturgia
21.I Sobota
- 800 Św. Liturgia
-1700 Wsienoszcznoje bdienije
22.I Niedziela
45
- 7 I Św. Liturgia, 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist do św. Jana Chrzciciela
25.I Środa
- 800 Św. Liturgia
27.I Piątek
- 800 Św. Liturgia
28.I Sobota
00
- 8 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
29.I Niedziela
- 745 I Św. Liturgia, 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist do św. Bazylego Wielkiego
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