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– Gazetka Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Białymstoku

Drodzy Bracia i Siostry
Na ognistym rydwanie zostałeś zabrany na obłoki i do krainy Światłości przeszedłeś, Eliaszu,
bezwstydnych proroków zawstydziłeś, który niebo słowem zamknąłeś,
tak i rozwiąż grzechy nasze modlitwami Twoimi do Chrystusa, i zbaw dusze nasze
Stichira na Utreni

Tymi i wieloma innymi słowami święta Cerekiew Prawosławna wychwala imię św.
proroka Eliasza. W tym uroczystym dniu kiedy nasza dojlidzka parafia obchodzi święto
wspominając swego wielkiego patrona proroka Eliasza przenosimy się do tych czasów i
miejsc gdzie żył i nauczał nasz wielki orędownik. A dane było mu żyć w czasach strasznych prześladowań gdzie za miłość do Boga karano śmiercią. Jego życie to obraz niezachwianej wiary i bezgranicznej miłości do Boga, któremu bezgranicznie zawierzył i któremu był posłuszny nawet w obliczu śmierci. I my dzisiaj czcząc św. Eliasza próbujemy
podczas swego ziemskiego życia być podobni do Niego aby Chrystus zbawił dusze nasze.
Bóg w swej łaskawości pozwolił nam obecnie żyć w czasach gdzie nas nikt nie prześladuje za wiarę, gdzie możemy swobodnie i bez lęków manifestować swą prawosławną
wiarę. A tak jak ap. Jakub naucza wiara bez uczynków jest martwą, śmiało możemy
stwierdzić, iż owoce naszej wiary są widoczne. Pięknieje nasza parafialna cerkiew, w
której kontynuowane są prace związane z wykonaniem polichromii, a w szczególny sposób jest budujące, iż nieustannie trwają prace budowlane przy cerkwi św. męcz. arch.
Grzegorza i domu parafialnym przy ul. Milowej. To namacalne owoce wiary. To świadectwo o naszej miłości do Boga, to wyraz naszego przywiązania do świętej tradycji prawosławnej. Panu Bogu składamy dziękczynienie, iż nam pozwala być świadkami tych
wielkich wydarzeń.
W ten uroczysty i radosny dzień Święta Parafialnego, wznieśmy swe usilne 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, za nasze dzieci i
młodzież, która jest nasza przyszłością.
Z okazji święta pozdrawiam wszystkich parafian oraz pielgrzymów przybyłych na nasze święto życząc obfitych łask dzięki wstawiennictwu św. proroka Eliasza.
Proboszcz Parafii z Duchowieństwem
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Z ŻYCIA PARAFII
Działka przy Milowej

Z radością informujemy, iż Parafia Prawosławna p.w. św. proroka Eliasza w Białymstoku nabyła na własność w drodze
bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów numerem
geodezyjnym 225/3 o powierzchni 0,4469
ha położonej w B-stoku przy ul. Milowej
35, na której wznoszona jest cerkiew św.
mecz. arch. Grzegorza Peradze i plebania.
Jednocześnie informujemy, iż została założona dla tej nieruchomości osobna
księga wieczysta na rzecz naszej parafii.
Budowa Cerkwii przy ul. Milowej

Wraz z nastaniem sprzyjającej pogody ruszyły prace budowlane u zbiegu ulic Milowej i Wigierskiej. Na budynku cerkwi
trwają prace przy układaniu cegły klinkierowej wokół czterech wieżyczek. Jednocześnie powstają kopuły, które z czasem
zwieńczą te wieżyczki. Prowadzone są
również prace na budynku plebanii. Dokończono murowanie ścian i wykonany
ostatni strop. Obecnie ruszyły prace przy
konstrukcji dachu. 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.
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 modli-

twie. Są oknem na świat duchowy dla każdego wierzącego. W naszej cerkwi to już
kolejny rok wykonywania fresków. Ikony
pokryły już wschodnią i północną ścianę.
Jest możliwość, żeby wśród ikon świętych
pojawili się patroni naszych wiernych. W
tym celu prosimy o kontakt z kancelarią
parafialną dla uzgodnienia szczegółów.
Jubileusz Chóru Dziecięcego

W tym roku Chór Dziecięcy naszej parafii
obchodzić będzie jubileusz 10-lecia istnienia. Chór powstał w 2008 r. Pierwszą
dyrygentką chóru była matuszka Anna Petrovska. Od 2009 r chórem dyryguje Katarzyna Aleksiejuk. Uroczystości związane z jubileuszem odbędą się we wrześniu. Bardzo serdecznie zapraszamy
wszystkich chórzystów, absolwentów
chóru dziecięcego i rodziców, do udziału
w naszym wspólnym chóralnym święcie.
Bractwa Młodzieży Prawosławnej

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych 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. Wspólnie planujemy: 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 połączony z festynem integracyjnym. Nabożeństwo będzie sprawowane w nowo budującej się cerkwi św.
męcz. Grzegorza Peradze 2 września o godzinie 1600.

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

- 800 Św. Liturgia i poświęcenie wody wyjście pielgrzymki na św. Górę Grabarkę
15.VIII Środa - 800 Św. Liturgia
16.VIII Czwartek
00
- 17 Akafist do św. Proroka Eliasza
17.VIII Piątek
- 800 Św. Liturgia
18.VIII Sobota
- 800 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
19.VIII Niedziela - Przemienienie Pańskie
- 745 I Św. Liturgia, 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist Przemienieniu Pańskiemu
22.VIII Środa
- 800 Św. Liturgia
23.VIII Czwartek
- 1700 Akafist do św. Proroka Eliasza
24.VIII Piątek
00
- 8 Św. Liturgia
25.VIII Sobota
- 800 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
26.VIII Niedziela
- 745 I Św. Liturgia, 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist Zaśnięciu NMP
27.VIII Poniedziałek
00
- 17 Wsienoszcznoje bdienije - wynos
płaszczenicy
28.VIII Wtorek - Zaśnięcie NMP
- 900 Św. Liturgia
29.VIII Środa - 800 Św. Liturgia
30.VIII Czwartek
00
- 17 Akafist do św. Proroka Eliasza
31.VIII Piątek - 800 Św. Liturgia

Parafia Prawosławna św. Proroka Eliasza w Białymstoku, 15-568 Białystok, ul. Suchowolca 37
Kancelaria parafii czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 00-1000 i 1600-1800, tel. 85 741 04 81
Strona internetowa parafii: www.dojlidy.cerkiew.pl, adres e-mail: dojlidy@cerkiew.pl
NIP 966-12-52-559, Konto Parafii: Kredyt Bank 94 1500 1344 1213 4006 6595 0000
Proboszcz: ks. mitrat Anatol Fiedoruk (tel. 508 257 909)
Wikariusze: ks. prot. Jan Kiryluk (tel. 606 875 185), ks. Adam Krysztopowicz (tel. 513 181 963)
Diakoni: ks. protodiakon Michał Ostapczuk, ks. protodiakon Jan Wasiluk
Dyrygenci: Sławomir Jurczuk, Katarzyna Aleksiejuk, Adam Pura

