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09.04.2017 r
– Gazetka Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Białymstoku
Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawco,
aniołowie śpiewają na niebiosach,
i nas na ziemi uczyń godnymi,
czystym sercem Ciebie sławić.

Χριστός Ανέστη! Chrystus Zmartwychwstał!
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).
Z pustego grobu płynie dla nas ludzi wierzących nadzieja, że i my zmartwychwstaniemy. Miejcie w sercach jak najwięcej tej wielkanocnej nadziei. Niech ta radość Wielkanocy trwa w waszych rodzinach i w sercu każdego człowieka. Tak jak uczniowie dzięki
porankowi wielkanocnemu stali się „Ewangelią życia”, tak również i my śpiewając Chrystos Woskresie uczyńmy wszystko, byśmy się stali świadkami Zmartwychwstałego Pana w
dzisiejszym świecie.
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

Sakrament Chorych - Jeleoswiaszczenije
Ostatnim z siedmiu sakramentów jest sadusz i ciał”, która zawiera istotę sakrakrament jeleoświaszczenija, czyli sakrament
mentu. Chociaż nie wspomina się w niej o
Namaszczenia Chorych Świętym Olejem.
namaszczaniu olejem, tak jak w występująŚwiętym, ponieważ zostaje on oświecony
cych przed nią modlitwach, to mówiona jest
poprzez błogosławieństwo Cerkwi. Sywłaśnie podczas niego. Dlatego jest dopełmeon z Tesalonik mówi nam: „święty olej
nieniem i zakończeniem poprzedzających ją
jest nam dany, jako święty sakrament i obmodlitw.
raz Bożego miłosierdzia, udzielany ku zbaNiewidzialną stronę sakramentu stanowi:
wieniu i oczyszczeniu od grzechów, dla
- uzdrowienie z chorób cielesnych. To
przyjmujących go; dlatego ten sakrament
właśnie dla osób chorych przeznaczony jest
daje rozgrzeszenie, uwalnia od choroby i
sakrament namaszczenia, dlatego uzdrowieoświęca. Wszystko to przekazał nam Bóg
nie stanowi pierwszy główny skutek tego
nasz Jezus Chrystus, poprzez Samego Siebie
misterium. Jednakże nie zawsze to uzdroi Swoich uczniów i apostołów.”. Ponieważ
wienie ma miejsce. Bywa, że rzeczywiście
jest on poświęcony poprzez łaskę Ducha
chory stopniowo wraca do zdrowia i podŚwiętego, która jest przyzwana w modlinosi się z łoża choroby. Bywa, że chory
twach za pośrednictwem kapłanów. Trzeba
otrzymuje częściową ulgę w cierpieniach
zaznaczyć, że nie jest to jedno ze zwykłych
związanych z chorobą. Bywa też, że chory
namaszczeń olejem, jakie miały miejsce w
nie otrzymuje uzdrowienia. Uzdrowienie,
życiu codziennym w pierwszych wiekach
bądź też jego brak, zależy od Opatrzności
chrześcijaństwa i nie sprawują go zwykli luBożej. To ona decyduje o powrocie do zdrodzie. Obrzęd ten może być sprawowany
wia cielesnego. Wszystko zależy od tego,
tylko w Cerkwi i mogą go sprawować tylko
jak wpłynie ono na zbawienie chorego.
kapłani, ponieważ łaska Ducha Świętego
Trzeba powiedzieć także, że gdyby sakranie działa poza Cerkwią. Duch Święty jest
ment Namaszczenia Chorych zawsze uzdraTym, który żyje w Cerkwi i Cerkiew żyje
wiał, to prowadziło by to w rezultacie do
Duchem. Wszystko, co dokonuje się w Cernieśmiertelności. Jest sprzeczne z istotą nakwi, dokonuje się mocą Ducha. „Prawdziwe
szego ziemskiego życia, która prowadzi do
bowiem uzdrowienie nie polega na przywrótego aby zrzucić z siebie to grzeszne i śmierceniu mu, z konieczności na pewien tylko
telne ciało a przyoblec się w nieśmiertelczas, fizycznego zdrowia, ale na przemianie
ność. Dlatego każdy przystępujący do nacałego sposobu jego podejścia do choroby,
maszczenia olejem świętym powinien w cacierpień i samej śmierci.
łości oddać się woli Bożej.
Widzialną stronę tego misterium ap. Jakub
- uzdrowienie z chorób duchowych. Jest to
opisuje w następujący sposób: „niech się
drugi skutek tego sakramentu, według słów
pomodlą nad nim, namaściwszy go oliwą w
Apostoła: „jeżeli zaś dopuścił się grzechów,
imieniu Pańskim.” Odnoszą się do tego
będą mu odpuszczone.”. Choroba ciała
dwie czynności:
wiąże się z chorobą duszy. Nie da się bo- siedmiokrotne pomazanie olejem części
wiem wyleczyć ciała, nie wyleczywszy duciała,
szy ze źródła choroby - grzechu. W tym
- modlitwa wznoszona do Boga przez kamiejscu należy jednak powiedzieć, że zapłanów podczas namaszczania chorego.
sadniczym środkiem leczącym dusze jest
Chodzi tu o modlitwę „Ojcze święty lekarzu
Spowiedź. Nie można traktować jeleo-

świaszczenija jako zastępstwa dla sakrajeleoświaszczenija odpuszczane są chorym,
mentu Spowiedzi. Dlatego przed przystąktórzy z powodu swojej fizycznej niemocy
pieniem do namaszczenia świętym olejem
nie są w stanie wcześniej oczyścić duszy w
zalecana jest spowiedź. Grzechy, podczas
sakramencie spowiedzi.
Z ŻYCIA PARAFII

Budowa Cerkwii przy ul. Milowej
Ostatni rok na placu budowy przyniósł
duże zmiany. Cerkiew została uwieńczona sklepieniem głównej kopuły. Obok
budynku świątyni rozpoczęły się prace
przy wznoszeniu domu parafialnego. Zostało wykonane podpiwniczenie budynku,
nad którym w tym roku został wylany
strop. W tym roku są planowane dalsze
prace przy wznoszeniu plebanii oraz prace
dekarskie na cerkwi. Dlatego zwracamy
się z uprzejmą prośbą do wiernych prawosławnych osiedla Dojlidy Górne 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.
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.
Pomoc można również przekazać na
konto bankowe Domu: Bank PKO BP SA
91 1020 1332 0000 1002 0707 4125 Parafia Prawosławna św. Eliasza w Białymstoku. Darowiznę można odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym PIT za rok
2016.

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.
Podczas spotkań integrujemy się tworząc jedną rodzinę. Stajemy się bardziej
świadomi bogactwa swej wiary, odkrywamy jej wartości, poznajemy tradycje i
zwyczaje swych przodków. Wspólnie planujemy różne inicjatywy: wyjazdy, pielgrzymki i ogniska.
Przyjdź, zobacz, zaprzyjaźnij się, zostań
z nami!!!
Spotkanie integracyjne
W okresie Paschalnym odbędą się dwa
spotkania integracyjne: jedno wyjazdowe,
a drugie przy nowo budującej się cerkwi
św. męcz. Grzegorza Peradze. Szczegóły
dotyczące obu spotkań zostaną podane w
naszych gablotach parafialnych.
Pomnik upamiętniający ks. prot. Mikołaja
Pasternackiego
W okresie Wielkiego Postu został przygotowany i postawiony pomnik nadgrobny upamiętniający ks. prot. Mikołaja
Pasternackiego, który niósł swoją posługę
w dojlidzkiej parafii w latach 1950-53.
Był on pierwszym proboszczem w powojennej historii naszej parafii.

PLAN NABOŻEŃSTW
8 IV Sobota - Wskrzeszenie Łazarza
- 8 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
9 IV Niedziela - Niedziela Palmowa
- 745 I Św. Liturgia;
- 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Utrenia wielikopostnaja
10 IV Wielki Poniedziałek
- 700 Czasy i Liturgia U P D
11 IV Wielki Wtorek
- 700 Czasy i Liturgia U P D
12 IV Wielka Środa
- 700 Czasy i Liturgia U P D
- 1600 Sakrament Chorych i Liturgia UPD
13 IV Wielki Czwartek
30
- 7 Czasy i Św. Liturgia
- 1700 Utrenia z czytaniem 12 Ewangelii
14 IV Wielki Piątek
- 700 Przygotowanie cerkwi do świąt
- 1600 Wieczernia i wynos płaszczenicy
15 IV Wielka Sobota
00
- 4 Utrenia i Św. Liturgia
Święcenie Pokarmów
Cerkiew - godz. 1000-1800
Kuriany - godz. 1100
POM Białostoczek - godz. 1130
16 IV Niedziela - PASCHA
- 2330 Połunoszcznica
- 000 Utrenia i Św. Liturgia
- 1300 Wielka Wieczernia
17 IV Poniedziałek Paschalny
- 900 Utrenia;
- 1000 Św. Liturgia
00

- 1700 Wielka Wieczernia
18 IV Wtorek Paschalny
- 900 Św. Liturgia;
- 1700 Wielka Wieczernia
19 IV Środa Paschalna
- 800 Św. Liturgia
20 IV Czwartek Paschalny
00
- 8 Św. Liturgia
- 1700 Akafist Zmartwychwstaniu
21 IV Piątek Paschalny
- 800 Św. Liturgia i poświęcenie wody
22 IV Sobota Paschalna
- 800 Św. Liturgia
- 900-1000; 1400-1700 Święcenie grobów
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
23 IV Niedziela – Antypascha, ap. Tomasza
- 900 Św. Liturgia i wielka panichida
- 800-1300 Święcenie grobów
- 1700 Akafist Zmartwychwstaniu (Milowa)
26 IV Środa
00
- 8 Św. Liturgia
27 IV Czwartek
- 1700 Akafist do św. Proroka Eliasza
28 IV Piątek
- 800 Św. Liturgia
29 IV Sobota
- 800 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
30 IV Niedziela - śww. ŻEN MIRONOSIC
- 745 I Św. Liturgia;
- 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist do męcz. Gabriela (Milowa)
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Kancelaria parafii czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800-1000 i 1600-1800, tel. 85 741 04 81
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