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– Gazetka Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Białymstoku

–
Drodzy Bracia i Siostry!
Po okresie bożonarodzeniowego postu przygotowującego nas do święta, weszliśmy w radość przeżywania tajemnicy Wcielenia Boga. Czas święta to moment, gdy przenosimy się do Betlejem, by stać się świadkami najważniejszego
dla nas wydarzenia - Narodzin Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat po to,
by przywrócić nas do poprzedniej godności mieszkańców raju.
Zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła nasze zbawienie i powrót do raju nie
dokonują się jednak automatycznie w momencie Wcielenia Syna Bożego czy
jego śmierci i Zmartwychwstania. Zbawienie osiągamy we współpracy z Tym,
który dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął
ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem (Symbol Wiary). Nasze odnowienie realizuje się we współpracy - synergii - naszej wolnej woli i łaski Bożej. To
dlatego nasze życie musi być zgodne z łaską, by odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa było zbawienne każdemu z nas.
W tak uroczystym dniu święta pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich Wiernych Parafii Św. Proroka Eliasza i życzyć wszystkim błogosławionej bożonarodzeniowej radości, nadziei i Bożego błogosławieństwa we wszystkich życiowych poczynaniach. Nowy
Rok 2019 niech będzie rokiem nowej łaski Pańskiej
w naszym życiu, w naszej Ojczyźnie i na całym
świecie.
Łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wszystkimi Wami.
Proboszcz z Duchowieństwem Parafii św. Eliasza

Obrzezanie Pańskie
W okresie Starego Testamentu, już po
potopie, istniało na ziemi pogaństwo jako
skutek stopniowego moralnego upadku
człowieka. W celu więc zachowania czystości wiary w Prawdziwego Boga wśród
narodów ziemi, wybrał Pan sprawiedliwego Abrahama i zawarł z nim przymierze, czego widzialnym znakiem stał się
obrzęd obrzezania: „Potem Bóg rzekł do
Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze Mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między
Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi
mężczyźni mają być obrzezani; będziecie
obrzezywali ciało napletka na znak przymierza waszego ze Mną. Z pokolenia w
pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało osiem dni, ma być
obrzezane (...) Przymierze Moje, przymierze obrzezania, będzie przymierzem na
zawsze. Nieobrzezany, czyli mężczyzna,
któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze społeczności twojej; zerwał on
bowiem przymierze ze Mną»” (Rdz 17, 914).
Jak więc wynika z powyższego, tej starotestamentowej czynności liturgicznej
dokonywano na liczącym sobie osiem dni
niemowlęciu płci męskiej, zaś pieczęcią
tego obrzędu stawało się nadawane
dziecku imię. Nietrudno zauważyć pewną
analogię pomiędzy starotestamentowym
obrzezaniem a nowotestamentowym Sakramentem Chrztu Świętego. To pierwsze
w istocie było archetypem tego, co ustanowił Chrystus w Nowym Przymierzu: „I
w Nim też otrzymaliście obrzezanie nie z
ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się

grzesznego ciała, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem
zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w
moc Boga, który Go wskrzesił” (Kol 2,
11-12).
Ponieważ Pan według ciała pochodził
również z rodu Abrahama, został w
ósmym dniu po narodzeniu poddany obrzezaniu, nadano Mu imię - Jezus, które
objawił jeszcze podczas zwiastowania
Dziewicy Marii archanioł Gabriel. Zawierało ono wskazanie na najistotniejsze cechy Chrystusowej posługi, bowiem słowo
Jezus z hebrajskiego oznacza Zbawiciel.
Zgodnie z interpretacją Ojców Kościoła,
Pana, Stwórcy Prawa, przyjęto obrzezanie, dając przykład tego, jak ludzie powinni ściśle przestrzegać Boskich obrzędów. Pan przyjął obrzezanie, aby nikt później nie mógł wątpić, że jest prawdziwym
Człowiekiem, a nie tylko nosicielem ciała,
jak nauczali niektórzy heretycy.
Święto Obrzezania Pańskiego, podobnie jak Spotkanie Pańskie, utwierdza nas
w wierze, iż Zbawiciel był na równi Synem Bożym - Prawdziwym Bogiem i
prawdziwym człowiekiem, posiadającym
jak każdy z nas ludzkie ciało.
Przypomina również nam jako uczestnikom Nowego Przymierza z Bogiem, iż
jesteśmy zobowiązani do przyjęcia „obrzezania nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowego obrzezania, polegającego na zupełnym wyzbyciu się z ciała grzesznego”,
tzn. przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego. Imię zaś nadane każdemu z nas podczas tego sakramentu nie może być pustym dźwiękiem, lecz powinno świadczyć
o naszym niezmiennym trwaniu w obfitującym łaską Najwyższym Przymierzu z
Nim na Jego chwałę oraz nasze zbawienie
i wieczną szczęśliwość.

Z ŻYCIA PARAFII
Nowi parafianie
Nowi mieszkańcy naszej parafii proszeni są o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej lub do starostów w cerkwi w celu
uzupełnienia kart zgłoszeniowych potrzebnych dla ewidencji parafialnej.
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.
Kolędnicy
Na wzór aniołów, którzy głosili Dobrą
Nowinę o Nowonarodzonym Mesjaszu
młodzież z naszego bractwa oraz chóry
parafialne w okresie świątecznym odwiedzą nasze domy. Zebrane ofiary zostaną
przeznaczone na budowę świątyni p.w.
św. Grzegorza Peradze. Wszystkim tym,
którzy otworzą kolędnikom drzwi swoich
domów, serdeczne Spasi Hospodi.
Choinka parafialna
W sobotę 12 stycznia 2019 r. o godz.
1100 w budynku sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej Nr 52 przy ul. Dojlidy Górne 48 odbędzie się choinka parafialna dla dzieci i młodzieży. Serdecznie
zapraszamy na wspólną zabawę.
Pielgrzymka śladami św. Grzegorza Peradze
Nasza parafia organizuje pielgrzymkę
do świętych miejsc Gruzji w terminie 2027.05.2019. To kraj z którego pochodził
patron Cerkwi przy ul. Milowej św. Archimandryta Grzegorz. W naszej parafii
kilkukrotnie gościliśmy pielgrzymów z

Gruzji i w tym roku planujemy już drugi
raz złożyć im wizytę oraz pokłonić się
drogocennym relikwiom tej ziemi.
Prace budowlane w naszej parafii w 2018 roku
Dzięki ofiarności parafian w minionym
roku udało się wiele dokonać. Przy ul. Milowej nieustannie trwają prace przy budowie cerkwi jak i domu parafialnego.
W tym roku wykonano cztery mniejsze
kopuły i ustawiono je na wieżach cerkiewnych, a następnie zwieńczono je krzyżami. Cerkiewne wieże oraz częściowo
część ołtarzowa zostały obłożone cegłą
klinkierową. Wykonano również okna do
głównej i bocznych kopuł wraz z montażem. Łącznie 26 sztuk. W domu parafialnym dokończono wznoszenie ścian, postawiono więźbę dachową oraz wykonano
deskowanie całego dachu. Przed zimą zabezpieczono pokrycie papą.
Pięknieje również cerkiew św. proroka
Eliasza. Kolejny już rok trwają prace
związane z nową polichromią. Freski zostały już wykonane na trzech ścianach
świątyni, a obecnie prace są wykonywane
na ścianie zachodniej nad chórem. 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
02.I Środa
- 8 Św. Liturgia
03.I Czwartek
- 1700 Akafist do św. Proroka Eliasza
04.I Piątek
- 800 Carskie czasy
05.I Sobota
00
- 8 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
06.I Niedziela - Wigilia Bożego Narodzenia
- 745 I Św. Liturgia
- 1000 II Św. Liturgia i Wielka Wieczernia
07.I Poniedziałek - I Dzień Bożego Narodzenia
- 000 Wsienoszcznoje bdienije i I Św. Liturgia
-1000 II Św. Liturgia
- 1500 Wieczernia ze śpiewem kolęd
08.I Wtorek - II Dzień Bożego Narodzenia
Sobór Bogarodzicy
- 900 Utrenia
-1000 Św. Liturgia
-17.00 Wieczernia ze śpiewem kolęd
09.I Środa - III Dzień Bożego Narodzenia
św. ap. męcz arcydiakona Stefana
- 800 Św. Liturgia
-1700 Wieczernia ze śpiewem kolęd
10.I Czwartek
- 1700 Akafist do św. Proroka Eliasza
11.I Piątek
00
- 8 Św. Liturgia
12.I Sobota
- 800 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
13.I Niedziela
- 745 I Św. Liturgia
00

- 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
14.I Poniedziałek - Obrzezanie Pańskie
św. Bazylego Wielkiego
- 900 Św Liturgia i Noworoczny Molebień
16.I Środa
00
- 8 Św. Liturgia
17.I Czwartek
00
- 17 Akafist do św. Proroka Eliasza
18.I Piątek - Wigilia Chrztu Pańskiego
- 715 Carskie czasy
- 800 Św. Liturgia i Wielkie Poświęcenie
Wody w cerkwi
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
19.I Sobota - Chrzest Pański
00
- 9 II Św. Liturgia i Wielkie Poświęcenie Wody
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
20.I Niedziela - św. Jana Chrzciciela
- 745 I Św. Liturgia
- 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist do św. Jana Chrzciciela
23.I Środa
- 800 Św. Liturgia
25.I Piątek
- 800 Św. Liturgia
26.I Sobota
- 800 Św. Liturgia
- 1700 Wsienoszcznoje bdienije
27.I Niedziela
- 745 I Św. Liturgia
- 1000 II Św. Liturgia
- 1700 Akafist do św. Bazylego Wielkiego
30.I Środa
- 800 Św. Liturgia

Parafia Prawosławna św. Proroka Eliasza w Białymstoku
15-568 Białystok, ul. ks. Aleksandra Tomkowida 6
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

