Nr (30) 3/2017

01.08.2017 r
– Gazetka Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Białymstoku

Drodzy Bracia i Siostry
Gorliwy orędownik, który chronił czystości wiary; tak wśród wiernych Cerkwi
Prawosławnej znany jest św. prorok Eliasz. Prorok, który mimo, iż żył wiele wieków temu jego imię jest czczone i wspominane jak świętego naszych czasów, z
wielkim szacunkiem i bojaźnią Bożą. A powód tego jest jeden, iż tak jak w czasach
świętego Eliasza tak i teraz wielu ludzi stara się podeptać imię Prawdziwego
Boga, wielu pseudo chrześcijan stara się wmówić nam wartości, które jak wiemy
napływają do nas z zachodu a nic wspólnego nie mają z Ewangelią. Postać św.
proroka Eliasza to dla każdego z nas idealny przykład wielkiego męstwa i bezgranicznego oddania się Bogu. Widząc nienawiść, rozpustę, grzech być orędownikiem
świętości nie poddawać się szatańskim namowom. Być takimi, którzy ze wszystkich sił chronią w swych sercach, w
swych domach, w swych rodzinach Święte Prawosławie.
W dniu święta naszej dojlidzkiej parafii pozwólcie
złożyć najszczersze życzenia. Aby miłościwy Bóg każdemu kto przychodzi przed oblicze św. Eliasza darował obfite łaski. Aby każdy kto z wiarą i miłością
przypada przed ikoną św. Eliasza wrócił do
swego domu pocieszony i napełniony nadzieją
na życie wieczne w Królestwie Niebios.

Proboszcz z Duchowieństwem
Parafii św. Eliasza

Ikony proroka Eliasza
Najczęściej spotykanymi ikonami proroka Eliasza są: prorok Eliasz nad potokiem oraz wzięcie proroka Eliasza na
niebo.
Pierwszy typ ikon przedstawia proroka
Eliasza siedzącego nad potokiem w otoczeniu skał. Obok na drzewie lub na skale
siedzi kruk i trzyma w dziobie kawałek
chleba. Wyobrażenie to odnosi się do biblijnego fragmentu, który opowiada o tym
jak prorok Eliasz, po ogłoszeniu królowi
Izraelskiemu Achabowi o nastaniu suszy,
udaje się na pustynię. „Poszedł więc i postąpił według słowa Pana; odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit,
który wpływa od wschodu do
Jordanu. Kruki zaś przynosiły
mu chleb i mięso rano oraz
chleb i mięso wieczorem, a z
potoku pił wodę.” (1 Król
17:5-6)
Drugi typ ikon odnosi się do
momentu wzięcia proroka
Eliasza do nieba na ognistym
rydwanie. W przeciwieństwie
do poprzedniego wizerunku, ten typ jest
bardzo symboliczny i może nasuwać
wiele pytań, dlatego zajrzyjmy do tekstu
biblijnego:
„Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: Proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś
odpowiedział: Proszę, niech mi przypadną
w udziale dwie trzecie twojego ducha. A
on odpowiedział: O trudną rzecz poprosiłeś. Lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy
będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a
jeśli nie, to się to nie spełni. A gdy oni szli
dalej wciąż rozmawiając, oto rydwan
ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od
siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do

nieba. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał:
Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i
jego konnico! I już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na
dwie części i podniósł płaszcz Eliasza,
który zsunął się z niego, zawrócił i stanął
nad brzegiem Jordanu.” (2 Król 2:9-13)
Na ikonie odnoszącej się do tego wydarzenia widzimy w dolnej jej części rzekę
Jordan. Na jej brzegu stoi Elizeusza uczeń Eliasza - i wyciąga ręce do swego
nauczyciela, jakby chciał coś od niego zabrać. Sam Eliasz jest przedstawiony w
górnej części ikony, stojący w rydwanie
zaprzężonym do kilku koni.
Powóz jest ogarnięty płomieniami tak, że sam prorok jest
jakoby wchłaniany przez nie.
Konie skierowane są ku niebu.
Na niektórych ikonach można
zauważyć, że chmura płomieni to końce anielskich
skrzydeł. W górnej części
ikony często widoczna jest postać Boga, który udziela błogosławieństwa. W pobliżu postaci Elizeusza widoczny jest wełniany płaszcz Eliasza, który spadł prorokowi jako dar uczniowi.
W symbolice ikon proroka widzimy
skały, które oznaczają silną wiarę i wznoszenie duchowe. To właśnie ta wiara sprawiła, iż Eliasz został nagrodzony, aby
wznieść się żywym do świata niebiańskiego. Według tradycji, powróci on na
ziemię przed powtórnym przyjściem Zbawiciela, aby obnażyć obecność Antychrysta. Płaszcz proroczy, który spada na ziemię to symbol łaski bożej przekazywanej
uczniowi.

Z ŻYCIA PARAFII
Budowa Cerkwii przy ul. Milowej
Wraz z nastaniem wiosennej aury rozpoczął się kolejny rok prac budowlanych
przy nowo powstającej cerkwi p.w. św.
Grzegorza Peradze przy ul. Milowej.
W tym roku prace skupiają się wokół
głównej kopuły. Zostało wykonane ożebrowanie, położono docieplenie sklepienia oraz pokryto kopułę blachą miedzianą.
Wylano również cztery wieżyczki, które
będą podstawą mniejszych kopuł.
Obecnie prowadzone są prace przy okładaniu wieży głównej kopuły cegłą klinkierową.
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.
Św. krzyż na cerkwi przy Milowej
Dnia 20.08.2017 r. o godz. 1700 odbędzie
się uroczyste poświęcenie głównego
krzyża cerkwi św. męcz. Archimandryty
Grzegorza Peradze przy ul. Milowej w
Białymstoku. Uroczystościom przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.
Pielgrzymka śladami św. Grzegorza Peradze
Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do
świętych miejsc Gruzji w terminie 26.09.03.10. 2017 r.
Zapewniamy przelot samolotem, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie,
transfer na lotnisko.
Koszt pielgrzymki około 2 tyś. zł.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz zapisy pod nr tel. 508-257-909.
Serdecznie zapraszamy.
Freski
Nieodzownym elementem każdej cerkwi
są ikony, które zdobią jej ściany. Ikony
nadają waloru artystycznego, który cieszy
każdego kto je ogląda, ale są również elementem pomagającym w naszej modlitwie. Są oknem na świat duchowy dla każdego wierzącego.
W tym roku w naszej cerkwi zostały wykonane nowe freski w części ołtarzowej.
Prace trwały od początku wielkiego postu
i pozwoliły na pokrycie ścian bocznego, a
następnie głównego ołtarza. Jeśli Bóg pozwoli, prace nad polichromią cerkwi będą
kontynuowane w okresie jesiennym.
Bractwa Młodzieży Prawosławnej
Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na spotkania Bractwa Młodzieży, które odbywają się w każdy piątek o 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, zostań z nami!!!
Rozpoczęcie roku szkolnego
Dzieci i młodzież naszej parafii zapraszamy w pierwszą niedzielę września na
molebień przed rozpoczęciem nowego
roku szkolnego. Nabożeństwo będzie
sprawowane w nowo budującej się cerkwi
św. męcz. Grzegorza Peradze 3 września
o godzinie 1700.

PLAN NABOŻEŃSTW
01.VIII Wtorek
- 16 powitanie Arcypasterzy
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
02.VIII Środa - św. Proroka Eliasza
- 700 I Św. Liturgia
- 830 Poświęcenie wody
- 945 powitanie Arcypasterzy
- 1000 II Św. Liturgia z uroczystą procesją
- celebrowana przez J.E. Abp. Jakuba
03.VIII Czwartek
- 1700 Akafist do św. Proroka Eliasza
04.VIII Piątek - św. Marii Magdaleny
- 800 Św. Liturgia
05.VIII Sobota
00
- 8 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
06.VIII Niedziela
- 745 I Św. Liturgia, 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist do św. sprawiedliwej Anny
07.VIII Poniedziałek - Zaśnięcie św. Anny
- 800 Św. Liturgia
09.VIII Środa - św. Pantelejmona
00
- 8 Św. Liturgia
10.VIII Czwartek - Ikony M.B. Supraskiej
- 800 Św. Liturgia
11.VIII Piątek
- 800 Św. Liturgia
12.VIII Sobota
00
- 8 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
13.VIII Niedziela
- 745 I Św. Liturgia, 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist do Krzyża Świętego
14.VIII Poniedziałek - męcz. Machabejskich,
Początek postu przed świętem Zaśnięcia NMP
45

- 800 Św. Liturgia i poświęcenie wody wyjście pielgrzymki na św. Górę Grabarkę
16.VIII Środa
- 800 Św. Liturgia
17.VIII Czwartek
- 1700 Akafist do św. Proroka Eliasza
18.VIII Piątek
- 800 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
19.VIII Sobota - Przemienienie Pańskie
- 900 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
20.VIII Niedziela
45
- 7 I Św. Liturgia, 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist Przemienieniu Pańskiemu
23.VIII Środa
- 800 Św. Liturgia
24.VIII Czwartek
- 1700 Akafist do św. Proroka Eliasza
25.VIII Piątek
00
- 8 Św. Liturgia
26.VIII Sobota
- 800 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
27.VIII Niedziela
- 745 I Św. Liturgia, 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije - wynos
płaszczenicy (cerkiew św. pro. Eliasza)
28.VIII Poniedziałek - Zaśnięcie NMP
- 900 Św. Liturgia
30.VIII Środa
- 800 Św. Liturgia
31.VIII Czwartek
- 1700 Akafist do św. Proroka Eliasza
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Strona internetowa parafii: www.dojlidy.cerkiew.pl, adres e-mail: dojlidy@cerkiew.pl
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