Molebień dziękczynny z okazji
zakończenia roku szkolnego
Dnia 14 czerwca o godz. 1700 zapraszamy dzieci i młodzież wraz z rodzicami na uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2008/2009. Po nabożeństwie
odbędzie się przygotowana przez nasze chóry część artystyczna, połączona
z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

W ostatnim okresie w parafii:

• wykonono nową grobnicę pod płaszczenicę
• na cmentarzu ustawione zostały dwie
nowe gabloty informacyjne
• odnowiono trzy pary metalowych
chorągwi w cerkwi
• wykonano nowe podświeczniki dla
prysłużników
• do cerkwi zakupiono trzy duże
pozłacane świeczniki

PLAN NABOŻEŃSTW – czerwiec
- 8.30 Święta Liturgia – Ikony Włodzimierskiej MB
- 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
- 8.30 Święta Liturgia – Troicka roditielskaja subota
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
- ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
- 7.45 I Św. Liturgia, - 10.00 II Św. Liturgia i wieczernia
z kolenoprykłonnymi molitwami
8. VI – poniedziałek - 9.00 Św. Liturgia – św. Ducha
11. VI – czwartek
- 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
13. VI – sobota
- 8.30 Św. Liturgia, - 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
14. VI – niedziela
- WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
			
- 7.45 I Św. Liturgia, - 10.00 II Św. Liturgia
			
- 17.00 Molebień dziękczynny z okazji zakończenia
			
roku szkolnego, (wspólne ognisko)
			
- od poniedziałku początek Postu Piotrowego
18. VI – czwartek
- 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
20. VI – sobota
- 8.30 Święta Liturgia, - 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
21. VI – niedziela
- 7.45 I Św. Liturgia, - 10.00 II Św. Liturgia
			
- 17.00 Akafist do św. Onufrego Wielkiego
25. VI – czwartek
- 8.30 Święta Liturgia – św. Onufrego Wielkiego
			
- 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
27. VI – sobota
- 8.30 Święta Liturgia, - 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
28. VI – niedziela
- 7.45 I Św. Liturgia, - 10.00 II Św. Liturgia
			
- 17.00 Akafist do św. męcz. Gabriela
3. VI – środa 		
4. VI – czwartek
6. VI – sobota
			
7. VI – niedziela

Parafia Prawosławna św. Proroka Eliasza w Białymstoku, 15-568 Białystok, ul. Suchowolca 37.
Kancelaria parafii czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.00, tel. (0-85) 741-04-81.
Strona internetowa: www.dojlidy.cerkiew.pl; e-mail: dojlidy@cerkiew.pl
Proboszcz: ks. prot. Anatol Fiedoruk (508 257 909).
Wikariusze: ks. prot. Mirosław Filimoniuk (692 404 881), ks. prot. Piotr Pietkiewicz (606 735 949).
Diakon: ks. diakon Jan Wasiluk, Dyrygenci: Michał Sacharczuk, Sławomir Jurczuk, Katarzyna Aleksiejuk.
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Drodzy Bracia i Siostry!
Zesłanie Ducha Świętego jest wypełnieniem obietnicy Jezusa to dzień narodzin Nowotestamentowej Cerkwi
Chrystusowej. Przygotowując uczniów
do rozłąki, Jezus jeszcze przed swoją
męką na krzyżu obwieścił im o zesłaniu, w celu ich utwierdzenia w prawdzie
i duchowego rozwoju, Innego Pocieszyciela, którym miał być Duch Święty:
A Pocieszyciel, Duch Święty, którego
Ojciec pośle w moim imieniu,
On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko, co Ja
wam powiedziałem.
Spełnienie obietnicy nastąpiło w pięćdziesiątym dniu po
zmartwychwstaniu Pana, tzn.
w dziesiątym dniu po wniebowstąpieniu Zbawiciela, kiedy
to Żydzi obchodzili Święto Pięćdziesiątnicy, ustanowione na pamiątkę
ogłoszenia Prawa (Dziesięciu Przykazań Bożych) na górze Synaj, a także
w dniu ofiarowania Bogu pierwszych
wiosennych plonów. Na świąteczne
uroczystości zebrała się w Jerozolimie
ogromna rzesza wyznawców – miejscowych i pielgrzymów, zarówno Żydów, jak i prozelitów, czyli pogan, jacy

nawrócili się na judaizm. W owym
czasie dwunastu apostołów (na miejsce Judasza został wybrany Maciej)
razem z Przenajświętszą Bogarodzicą
i innymi uczniami Pańskimi znajdowali się wszyscy razem na tym samym
miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba
szum, jakby uderzenie gwałtownego
wichru, i napełnił cały dom, w którym
przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły,
i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni
Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im
Duch pozwalał mówić.
Zstąpienie Ducha Świętego na
apostołów w postaci języków ognia było znakiem tego, iż to właśnie ich obdarzył On nieodzowną
mocą i zdolnością głoszenia wszystkim narodom nauki Chrystusowej.
Przeżyjmy to niedzielne święto w zamyśleniu, spędzimy tę niedzielę w oczekiwaniu i w modlitwie, żeby nasz śpiew
do Świętego Ducha priidi i wsielisia
w ny! nie był tylko kolejną modlitwą,
lecz spełnieniem całej naszej tęsknoty
i całej naszej miłości do Boga. Amiń.
		
o. Anatol

Z historii Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Dojlidach
Cerkiew prawosławna Św. Proroka Eliasza w Dojlidach była pierwszą
świątynią na obszarze dzisiejszego
Białegostoku. Ufundował ją w obrębie
dóbr białostockich właściciel dworu
dojlidzkiego i Zabłudowa, prawosławny magnat Grzegorz Chodkiewicz,
hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego. Chodkiewicze byli fundatorami
licznych cerkwi wokół dóbr białostockich: w Topilcu, Fastach, Baciutach,
Zabłudowie oraz znanego monasteru
supraskiego. Parafię dojlidzką powołano do obsługi mieszkańców dworu dojlidzkiego i okolicznych dóbr. Cerkiew
dojlidzka pierwotnie została poświęcona pod wezwaniem Narodzenia NMP
i św. Proroka Eliasza.
Dobra Dojlidy w 1598 r. zostały sprzedane przez córkę Grzegorza Chodkiewicza, Annę - Fiodorowi Massalskiemu, właścicielowi Puszczy Narewskiej
i Lewkowa Starego. Po nim Dojlidy,
stanowiące część dóbr zabłudowskich,
trafiły do Sapiehów a następnie do Radziwiłłów. Na początku lat dwudziestych XVII w. Radziwiłłowie zbudowali prawosławnej społeczności Dojlid
nową świątynię. Cerkiew tę ufundował
hetman polny Wielkiego Księstwa Litewskiego Krzysztof Radziwiłł (16151640) na miejscu pierwszej wzniesionej przez Grzegorza Chodkiewicza.
W latach 1698-1808 Dojlidy należały
do rodu Branickich. Jan Klemens Branicki ufundował 9 lutego 1727 r. cerkiew filialną parafii dojlickiej pod wezwaniem św. Mikołaja. Wyposażenie
do cerkwi filialnej pozyskano z cerkwi
św. Mikołaja w Tykocinie. Prawdo-

podobnie wówczas trafiła tam jedna
z kopii cudownej ikony Matki Bożej
Supraskiej znana dziś jako Matka Boża
Białostocka.
Dokładny opis parafii dojlidzkiej
znajdujemy w wizytacji przeprowadzonej przez księdza Leona Krasowskiego
25 listopada 1804 r. Według tej wizytacji do parafii dojlidzkiej należały wsie:
Ogrodniczki, Nowodworze, Ciasne, Karakule, Sobolewo, Kuriany, Kamionka,
Skribicze, Solniki, Dojlidy, Ogrodniki
Dojlidzkie, Olmonty, Horodniany, Zawady, Krywlany, Usowicze, Bagnówka,
Skorupy, Pieczurki, Sowlany, Sobolewka, Wojnowa, Trakt Hetmański, Korolowy Most i miasto Białystok. Do parafii
przynależało zdolnych do przyjęcia sakramentów: mężczyzn 226, kobiet 233
– ogółem 459. Wizytacja opisuje również szczegółowo cerkiew dojlidzką.
W 1858 r. przygotowany został gruntowny projekt przebudowy XVII – wiecznej świątyni. W 1894 r. cerkiew dojlidzka była zaliczana do najstarszych świątyń prawosławnych funkcjonujących
na terenie eparchii litewskiej. W tymże
roku cerkiew oszalowano zewnętrznie
i wewnętrznie, pomalowano, wykonano nowy ikonostas i kopułę, a całość
obiektu otoczono ogrodzeniem. Odnowiona świątynia została poświęcona 20 lipca 1894 r. przez ks. dziekana
białostockiego Pawła Zielińskiego. W
1897 r. przy cerkwi założono szpital,
przytułek dla sierot i wdów oraz szkołę
parafialną.
Na początku II Rzeczypospolitej
władze państwowe nie zezwoliły na
funkcjonowanie parafii prawosławnej

w Dojlidach, a mająca ponad trzysta
lat cerkiew została rozebrana. Dom
parafialny i uposażenie ziemskie prawosławnej parafii dojlidzkiej władze
przekazały parafii rzymskokatolickiej.
Wierni dojlidzcy zostali przypisani do
parafii św. Mikołaja w Białymstoku.
W Dojlidach w rękach prawosławnych
pozostał tylko cmentarz z pięknym
grobowcem rodziny Rydygierów. Taki
stan rzeczy utrzymał się do zakończenia II wojny światowej.
W 1946 r. ks. Piotr Gutkiewicz przekształcił grobowiec Rydygierów w
kaplicę cmentarną i adoptował ją do
odprawiania nabożeństw. W wyniku
wieloletnich starań metropolity warszawskiego Makarego (Oksijuka) 21
stycznia 1953 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku
zgodziło się na restaurację parafii prawosławnej w Dojlidach i wyraziło zgodę na budowę nowej plebani w pobliżu
cmentarza. Pierwszym proboszczem
odnowionej parafii dojlidzkiej został

ks. Mikołaj Pasternacki. Kaplicę rozbudowano do wielkości cerkwi. Kaplicę
Rydygierów wkomponowano w część
ołtarzową świątyni. Rozbudowa świątyni nastąpiła za probostwa ks. Aleksandra Tomkowida (1953-1979). Nowa
cerkiew została poświęcona w 1970
r. pod wezwaniem Świętego Proroka
Eliasza. W latach 1979-1983 proboszczem dojlidzkiej parafii był ks. mitrat
Aleksy Nestorowicz, a po jego śmierci
ks. Mikołaj Borowik.
W latach osiemdziesiątych rozbudowano budynki parafialne obok których
wzniesiono Żeński Monaster Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Ks. Mikołaj Borowik uporządkował cmentarz,
powiększył jego powierzchnię i rozwinął życie religijne na terenie parafii. Przy
parafii rozpoczęło swoją działalność
bractwo cerkiewne i kiosk cerkiewny.
4 marca 2008 r. zmarł nagle ks. Mikołaj Borowik. W tym też roku obowiązki
proboszcza parafii Św. Proroka Eliasza
objął ks. Anatol Fiedoruk.
prof. Antoni Mironowicz

INFORMACJE PARAFIALNE
Sprzątanie placu na osiedlu
Dojlidy Górne
W dniach 1 i 16 maja 2009 r. odbyło się sprzątanie na pozyskanym przez
naszą parafię placu pod budowę nowej cerkwi na osiedlu Dojlidy Górne.
Wycięto krzaki, teren oczyszczono
i uporządkowano. W najbliższym czasie, nawieziona zostanie ziemia w celu
wyrównania posesji i wykonane ogrodzenie.
Wszystkim, którzy poświęcili swój
czas uczestnicząc w dotychczasowych

pracach serdecznie dziękujemy. Jednocześnie zachęcamy innych parafian do
włączenia się i ofiarowania swego trudu w intencji tego dobrego dzieła.

Kapitalny remont plebanii
Postępują prace w budynku plebanii,
w którym przeprowadzany jest kapitalny remont.
W niektórych pomieszczeniach niezbędnym było usunięcie tynków ściennych, sufitu i podłogi. Wymieniona
została także instalacja elektryczna
i wodna.

