PLAN NABOŻEŃSTW – sierpień
01.08. So.
– godz. 16.45
		
– godz. 17.00
02.08. Nd.
– godz. 7.00
		
– godz. 9.45
		
– godz. 10.00
		
– godz. 17.00
05.08. Śr.
– godz. 8.30
06.08. Cz.
– godz. 17.00
07.08. Pt.
– godz. 8.30
08.08. So.
– godz. 8.30
		
– godz. 17.00
09.08. Nd.
– godz. 7.45
		
– godz. 17.00
13.08. Cz.
– godz. 17.00
14.08. Pt.
– godz. 8.00
15.08. So.
– godz. 8.30
		
– godz. 17.00
16.08. Nd.
– godz. 7.45
		
– godz. 17.00
18.08. Wt.
– godz. 17.00
19.08. Śr.
– godz. 10.00
20.08. Cz.
– godz. 17.00
22.08. So.
– godz. 8.30
		
– godz. 17.00
23.08. Nd.
– godz. 7.45
		
– godz. 17.00
27.08. Cz.
– godz. 17.00
28.08. Pt.
– godz. 10.00
				
		
– godz. 17.00
29.08. So.
– godz. 8.30
		
– godz. 17.00
30.08. Nd.
– godz. 7.45
		
– godz. 15.00

Powitanie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba
Wsienoszcznoje bdienije
Święta Liturgia i poświęcenie wody
Powitanie Arcypasterza
Święta Liturgia z uroczystą procesją
Akafist do św. proroka Eliasza
Św. Liturgia – Poczajowskiej Ikony MB
Akafist do św. proroka Eliasza
Św. Liturgia – św. praw. Anny
Św. Liturgia
Wsienoszcznoje bdienije
I Św. Liturgia – godz. 10.00 II Św. Liturgia
Akafist do św. męcz. Pantelejmona
Akafist do św. proroka Eliasza
Św. Liturgia – wyjście Pielgrzymki na Grabarkę
Św. Liturgia
Wsienoszcznoje bdienije
I Św. Liturgia – godz. 10.00 II Św. Liturgia
Akafist do Supraskiej Ikony MB
Wsienoszcznoje bdienije
Św. Liturgia – Przemienienie Pańskie
Akafist do św. proroka Eliasza
Św. Liturgia
Wsienoszcznoje bdienije
I Św. Liturgia – godz. 10.00 II Św. Liturgia
Akafist ku czci Przemienienia Pańskiego
Wsienoszcznoje bdienije – wynos płaszczanicy
Św. Liturgia – Zaśnięcie Przenajświętszej
Bogarodzicy
Akafist do Matki Bożej – spowiedź uczniów
Św. Liturgia – spowiedź uczniów
Wsienoszcznoje bdienije – spowiedź uczniów
I Św. Liturgia – godz. 10.00 II Św. Liturgia
Molebień przed rozpoczęciem roku szkolnego

Parafia Prawosławna św. Proroka Eliasza w Białymstoku, 15-568 Białystok, ul. Suchowolca 37.

Kancelaria parafii czynna od poniedz. 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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Ilinskij Listok – Gazetka Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Białymstoku
Drodzy Bracia i Siostry!
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Parafian
oraz Gości i Pielgrzymów przybyłych na święto parafialne.
Życzymy wszystkim, aby umocnieni wspólną modlitwą
pod przewodnictwem naszego Arcypasterza, godnie trwali w wierze,
dając dobre świadectwo pobożnego życia.
Prosimy św. Proroka Eliasza o wstawiennictwo przed Bogiem,
by w odpowiedzi na wznoszone modlitwy napełnił wszystkich nadzieją,
obdarzył zdrowiem i spokojem ducha.
Abyśmy umieli z wiarą i miłością w sercu, każdego dnia swego życia
przyjmować wolę Bożą, odnajdując w niej mądrość i błogosławieństwo.
Proboszcz i Duchowieństwo Parafii
Prorok Eliasz przykładem niezachwianej wiary
W Imię Ojca i Syna i Św. Ducha!
Drodzy Bracia i Siostry! Drugiego
sierpnia Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego proroka Eliasza.
Prorok Eliasz żył w czasach panowania
króla Achaba, który oddając cześć pogańskiemu bożkowi Baalowi zmuszał
do tego swych poddanych.
Aby skarcić Achaba Bóg posłał do
niego proroka Eliasza. Ten przepowiedział królowi, iż za jego nieprawość
w ciągu najbliższych lat nie spadnie

na ziemię ani kropla deszczu. Tak też
się stało. Po trzech i pół roku posuchy,
gdy lud cierpiał głód, na rozkaz Boży
prorok ponownie przybył do Achaba.
Powiedział wówczas władcy i całemu
ludowi izraelskiemu, że klęski spowodowane są tym, że ludzie zapomnieli
o prawdziwym Bogu. Wezwał też lud,
aby zebrał się na górze Karmel i złożył
ofiary bożkowi Baalowi oraz prawdziwemu Bogu. Miało się okazać która

z ofiar zostanie przyjęta. Dzięki gorliwej modlitwie proroka została przyjęta ofiara składana prawdziwemu Bogu.
Spadł deszcz, a lud został nawrócony.
Odwołując się do tego wydarzenia
wierni modlą się do proroka Eliasza o zesłanie deszczu podczas suszy.
Mimo dokonanego cudu żona króla
Achaba wciąż prześladowała świętego.
W obawie przed nią prorok ukrył się
na pustyni, gdzie objawił mu się Bóg,
podtrzymując go na
duchu.
Była to próba jego
wiary. W życiu każdego człowieka bywa
czasem i tak, że Pan
Bóg wystawia nas
na próbę. A skoro to
robi, ma w tym jakiś
cel. Jaki? Nie szybko
odnajdujemy odpowiedź na to pytanie.
Niekiedy stawiamy
raczej zarzut: „dlaczego to ja?” i buntujemy się, że spotykają nas cierpienia,
czy trudności. Zupełnie niesłusznie.
Pan Bóg, wystawiając nas na próbę, nie
robi tego bez celu. On doskonale wie,
jaka jest nasza wiara. Robi to dla nas.
I nie chodzi Mu o wytknięcie nam tylko naszych słabości. Bóg dba o naszą
wiarę, która nie powinna opierać się
ani na ludziach, ani na emocjach, ani
na przyzwyczajeniach, a jedynie na
Nim. Jeśli to sobie uświadomimy, dostrzeżemy troskę Ojca o swoje dzieci.
Dobry Ojciec chce, by dzieci ufały Mu
całkowicie. Tylko tak może je ustrzec

przed złem, przed wątpliwościami,
przed czyhającą na każdym kroku pokusą. Szatan nigdy nie zdobędzie naszych serc, jeśli całkowicie zawierzymy
się Bogu.
Czas próby często wiąże się z milczeniem Boga. Wydaje nam się, że jakby
nas opuścił, czując się całkowicie osamotnieni. Co zatem zrobić, by nasza
próba wiary przyniosła dobre owoce?
Powinniśmy zaufać Bogu do końca
mimo wszystko. Z
pomocą w tym zawsze przychodzi nam
Najświętsza Bogarodzica, której życie
było nieustanną próbą wiary – od chwili zwiastowania po
dni cierpienia przed
krzyżem. Istotą naszej wiary jest powtarzanie za Maryją:
„niech Mi się stanie
według słowa twego”.
Za swoją niezachwianą wiarę i pobożne życie każdy
zostanie wynagrodzony przez Boga.
Prorok Eliasz żywym został wzięty
do nieba, dokąd wzniósł się wozem
zaprzężonym w ogniste konie. I my
Drodzy Bracia i Siostry za przykładem
życia i wiary proroka Eliasza będziemy
starać się żyć tak jak ten święty modląc
się i głosząc innym ludziom pokój. Postarajmy się także wychwalać zawsze
Boga, za Jego miłość i miłosierdzie
względem nas, za to, że pomaga nam
gdy jest nam ciężko w ziemskim życiu.
Amen.		
o. Anatol

INFORMACJE PARAFIALNE
Świąteczne Nagrody
Z okazji święta parafialnego Jego
Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcy–
biskup Jakub na wniosek proboszcza
wyróżnił nagodami cerkiewnymi następujących parafian:
– Order Św. Równej Apostołom Marii
Magdaleny III stopnia otrzymali:
Jarosław Buraczewski
Anatol Mironowicz
– List Pochwalny otrzymali:
Andrzej Tyniewicki, Jarosław Hajduczenia, Jerzy Gierejkiewicz, Anatol Bielenia, Mikołaj Lewszuk
Przyznane nagrody są wyrazem podziękowania osobom, które w szczególny sposób wspierały parafię wykazując duże zaangażowanie i aktywność
podczas prac remontowych i organizacji życia parafialnego.

Zagospodarowanie terenu
wokół kapliczki
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku zmieniło się otoczenie kapliczki – pomnika
upamiętniającego ofiary wojen.
Teren wyposażono w automatyczny
system nawadniający, wykonano alejkę z ozdobnego kamienia, nawieziono
ziemię, posadzono kwiaty oraz iglaki,
zasiano nową trawę.

Remontów parafialnych ciąg dalszy

W okresie wakacyjnym kontynuowane były remonty na terenie parafii.
W plebanii zakończono prace w części parterowej oraz w nowy sposób
zagospodarowano teren wokół budyn-

ków parafialnych: ułożono chodniki
z polbruku, zlikwidowano dotychczasowe ogrodzenie, posadzono nowe
ozdobne krzewy i kwiaty.
W ostatnim okresie w cerkwi: wycyklinowano i polakierowano podłogę,
zakupione zostały nowe dywany i łampady do ikonostasu.

Bohorodiczna płaszczanica

Do naszej cerkwi zakupiona została
płaszczanica z wizerunkiem Uspienija
Bożej Matiery.
W tym roku podczas wsienoszcznoho bdienija święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy po raz pierwszy
zostanie ona uroczyście wyniesiona na
środek świątyni dla pokłonienia i okazania modlitewnej czci wiernych.

Festyn – „Pożegnanie Wakacji”

W dniu 30 sierpnia zapraszamy dzieci, młodzież i rodziców na integracyjny festyn parafialny.
Spotkanie rozpocznie się w cerkwi
o godz. 15.00 Molebniem przed rozpoczęciem roku szkolnego.
W PROGRAMIE:
– konkursy: plastyczny, muzyczny, wiedzy
religijnej, zawody sportowe,
– występy zespołów folklorystycznych,
– prezentacja sprzętu policyjnego oraz psa
tropiącego, znakowanie rowerów w celu
zabezpieczenia przed kradzieżą,
– prezentacja sprzętu strażackiego oraz
straży miejskiej i straży granicznej,
– punkt medyczny (bezpłatne badanie
poziomu cukru, cholesterolu, ciśnienia
krwi), punkt profilaktyki antynikotynowej i antynarkotykowej,
– wspólne ognisko.

