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– Gazetka Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Białymstoku

Dzisiaj rodzi się z Dziewicy Ten, który swą dłonią trzyma całe stworzenie, przyodziewa się jak
niemowlę, Ten który w swej istocie jest nieosiągalnym Bogiem; mlekiem z piersi się żywi, Ten który
zesłał mannę ludziom w pustyni.
(Stychira godzin liturgicznych wigilii święta)

Drodzy Bracia i Siostry!
Ponownie słyszymy te przepiękne i głębokie słowa bożonarodzeniowych pieśni liturgicznych, co świadczy, że Bóg jeszcze raz pozwolił nam przeżywać radosne dni świąt Bożego Narodzenia. To oznacza również, iż minął kolejny rok
w naszym życiu a my przemierzyliśmy kolejny etap naszej ziemskiej wędrówki.
Święta Bożego Narodzenia to dobry moment do refleksji nad sensem ludzkiego
istnienia i czas do przemyśleń, co zrobiliśmy w minionym roku dla naszych bliźnich i w dziele naszego dążenia do wiecznego zbawienia. Święta to również czas
podsumowania tego, co dokonało się w minionym roku w świecie, jakie zaszły
w nim zmiany; jak możemy je ocenić z perspektywy Wcielenia Boga i naszego
zbawienia.
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, 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 Swoją Cerkwią.
Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami (2 Kor
13,11).
Proboszcz z Duchowieństwem Parafii św. Eliasza

Ikona Bożego Narodzenia
Ikonografia święta bazuje na Ewangelii według świętego Łukasza, jeśli chodzi
o Narodzenie i na Ewangelii według świętego Mateusza w kwestii trzech Mędrców.
Sceny kąpieli Dzieciątka i wątpiącego Józefa są natomiast uzależnione od tekstów
apokryficznych.
Grota, rodzaj czarnej otchłani, która
kontrastuje z jasnością Dzieciątka spowitego w białe pieluszki, symbolizuje niewolę grzechu i śmierci, z której Chrystus
ma nas wyzwolić. Tak więc ciemność rozbijana jest przez światłość, „a światłość w
ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,1). Zwróćmy teraz uwagę na
kształt groty. Przypomina ona swoim
kształtem grób. Podobnie jest ze żłobkiem, w którym leży Dzieciątko. Czyż nie
przypomina on sarkofagu? Maleńki Chrystus zawinięty jest w pieluszki, ale zawinięty w taki sposób, w jaki Żydzi zawijali
zmarłego, gdy go składali do grobu. Sam
noworodek, choć dopiero co przyszedł na
świat, już ma ciało dorosłego człowieka.
Prawosławna ikonografia jest ponadczasowa. Ikona pokazuje nie tylko teraźniejszość, ale również przyszłość i przeszłość.
Choć jesteśmy dopiero świadkami narodzenia Dzieciątka, już wiemy jaka będzie
jego przyszłość.
Na ikonie widzimy również gwiazdę, o
której wspomina Ewangelista Mateusz, a
która już w pogańskiej ikonografii symbolizowała obecność Boskości. Trzy promienie spływające z nieba na Dziecię zaznaczają uczestnictwo Świętej Trójcy w
tym wydarzeniu. Między promieniami
możemy dojrzeć maleńki krzyżyk, który
również wskazuje na rzeczy przyszłe.
Najbardziej wyróżniającą się postacią
na ikonie jest Bogurodzica. Wygląda na

zmęczoną. Spoczywa na łożu koloru purpurowego, co jest oznaką królewskości,
gdyż Jej macierzyństwo czyni Ją Matką
Bożą, co potwierdził Sobór Powszechny
w Efezie w 431 r. To Ona wydała na świat
Dziecię bez udziału męża, o czym świadczy usunięta w kąt postać Józefa. Jej
wzrok przekracza teraźniejszość. Bogurodzica wydaje się rozmyślać w swoim
sercu nad przyszłymi wydarzeniami:
Krzyż, Grób...
Obecność zwierząt nad żłóbkiem, woła
i osiołka, wskazuje nam na to, iż narodziny Chrystusa nie dzieją się tylko dla
nas, lecz dla całego stworzenia, łącznie ze
zwierzętami. One również są ofiarami
Upadku. Narodziny Chrystusa są dla nich
tak samo ważne, jak dla nas. Obecność
zwierząt mówi również o spełnieniu się
proroctwa Izajasza: „Wół zna swego właściciela, osioł żłób swego pana, Izrael niczego nie zna, mój lud niczego nie rozumie” (Iz 1,3).
Z prawej strony widzimy dwóch pasterzy słuchających anioła, który zwiastuje
im narodzenie Zbawiciela. Symbolizują
oni lud żydowski. Zaś w lewym górnym
rogu, znajdziemy trzech Mędrców, którzy
przybyli galopem by pokłonić się Panowi
Istnienia. Uosabiają oni świat pogański.
W ten sposób podkreślony zostaje fakt, iż
Chrystus przyszedł nie tylko dla Żydów,
lecz dla całej ludzkości.
W lewym dolnym rogu widzimy Józef,
uginającego się pod torturą wątpliwości,
kuszonego przez stojącego obok, w przebraniu pasterza, szatana i oburzającego się
na tajemnicę dziewiczego narodzenia.
Ewangelista Mateusz mówi, iż Józef widząc Marię brzemienną zamierzał ją potajemnie oddalić. Został jednak umocniony
przez anioła. Dramat Józefa ma charakter

uniwersalny, jako że stawia na przeciw
siebie dwa światy i dwie koncepcje. Z jednej strony postrzegamy świat z intelektualnego punktu widzenia, przez rozum.
Koncentrujemy się na tym co widzialne i
ziemskie. Z drugiej jednak strony postrzegamy świat z religijnego punktu widzenia.
To co tajemnicze i niezrozumiałe przyjmujemy poprzez wiarę.
Z prawej strony możemy zapoznać się
z epizodem zapożyczonym z apokryfów.
Scena kąpieli Jezusa z udziałem położnych przypomina nam o tym, iż Wcielony
Bóg nie różni się zewnętrznie niczym od
innych niemowląt. Tak więc, choć jest w

pełni Bogiem, jest także w pełni człowiekiem. Posiada zatem dwie natury - boską i
ludzką.
Obecność aniołów świadczy o obecności Boga. Z rękoma zasłoniętymi połami
swych szat na znak szacunku i poddania tradycja odziedziczona po dworze bizantyjskim - trzej aniołowie, znajdujący się w
postawie adoracji w centrum kompozycji,
odsyłają do tych aniołów, którzy będą
obecni przy pustym Grobie.
Góry przedstawione na ikonie sprawiają wrażenie podnoszących się z radości, pobudzonych nowym zaczynem, którym jest Dziecię. Ich szczyty są porysowane, rozprute przez wtargnięcie światłości.

Z ŻYCIA PARAFII
Ofiary na rzecz parafii
W związku z prowadzonymi pracami
przy budowie cerkwi p.w. św. Grzegorza
Peradze oraz wykonywaniem polichromii
cerkwi p.w. św. proroka Eliasza w trakcie
odwiedzin parafian z modlitwą i wodą jordańską będą zbierane na ten cel ofiary.
Wpłaty na ten cel będą przyjmować
przedstawiciele Rady Parafialnej, którzy
będą towarzyszyć duchownym.

Choinka parafialna
W poniedziałek 15 stycznia 2018 r. o
godz. 1700 w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 52 przy ul.
Dojlidy Górne 48 odbędzie się choinka
parafialna dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy całe rodziny na
wspólną zabawę.

Prace budowlane naszej parafii
w 2017 roku
Dzięki ofiarności parafian w minionym roku udało się wiele dokonać. Na bu-

dującej się cerkwi przy ul. Milowej ustawiono na głównej kopule krzyż, trwają
prace związane z elewacją świątyni, rosną
mury nowej plebanii. Pięknieje również
cerkiew św. proroka Eliasza. Od prawie
roku trwają prace związane z nową polichromią. Po ukończeniu obydwu ołtarzy
rozpisywana jest nawa główna. To bardzo
trudny i długi proces, wymagający wiele
czasu i staranności, ale wierzymy, iż
dzięki modlitwie wiernych i pomocy Bożej uda nam się doprowadzić do końca to
wielkie dzieło.

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
03.I Środa
- 8 Św. Liturgia
04.I Czwartek
-1700 Akafist do św. Proroka Eliasza
05.I Piątek
- 800 Carskie czasy
06.I Sobota - Wigilia Bożego Narodzenia
00
- 8 Św. Liturgia i Wielka Wieczernia
07.I Niedziela - I Dzień Bożego Narodzenia
- 000 Wsienoszcznoje bdienije i I Św. Liturgia
-1000 II Św. Liturgia
- 1500 Wieczernia ze śpiewem kolęd
08.I Poniedziałek II Dzień Bożego Narodzenia
Sobór Bogarodzicy
00
- 9 Utrenia
-1000 Św. Liturgia
-17.00 Wieczernia ze śpiewem kolęd
09.I Wtorek - III Dzień Bożego Narodzenia
św. ap. męcz arcydiakona Stefana
- 800 Św. Liturgia
-1700 Wieczernia ze śpiewem kolęd
10.I Środa
00
- 8 Św. Liturgia
11.I Czwartek
- 1700 Akafist do św. Proroka Eliasza
12.I Piątek
- 800 Św. Liturgia
13.I Sobota
00
- 8 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
14.I Niedziela - Obrzezanie Pańskie
św. Bazylego Wielkiego
- 745 I Św. Liturgia
00

- 1000 II Św. Liturgia i Noworoczny Molebień
- 1700 Akafist do Matki Bożej
17.I Środa
- 800 Św. Liturgia
18.I Czwartek - Wigilia Chrztu Pańskiego
- 700 Carskie czasy
- 800 Św. Liturgia i Wielkie Poświęcenie
Wody w cerkwi
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
19.I Piątek - Chrzest Pański
- 900 II Św. Liturgia i Wielkie Poświęcenie Wody
20.I Sobota - św. Jana Chrzciciela
00
- 8 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
21.I Niedziela
- 745 I Św. Liturgia
- 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist do św. Jana Chrzciciela
24.I Środa
00
- 8 Św. Liturgia
26.I Piątek
- 800 Św. Liturgia
27.I Sobota
- 800 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
28.I Niedziela - O celniku i faryzeuszu
45
- 7 I Św. Liturgia
- 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist do św. Bazylego Wielkiego
31.I Środa
- 800 Św. Liturgia
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