Spotkania Bractwa Młodzieży
Prawosławnej w Dojlidach

Spotkania młodzieży gimnazjalnej i szkół
średnich odbywają się regularnie w każdy
czwartek o godz. 1800 w sali katechetycznej w cerkwi św. Eliasza. Do bractwa należy około 40 osób. Młodzież angażuje się w
życie parafialne oraz integruje się we wspólnych działaniach. W ostatnich miesiącach
zorganizowany był kulig w Ogrodniczkach

i odbył się wyjazd na św. Górę Grabarkę.
Co parę tygodni bractwowicze spotykają
się na sali gimnastycznej. Uczestniczą w
pielgrzymkach pieszych do monasterów.
W czerwcu planowany jest czterodniowy
zagraniczny wyjazd.
Więcej o działalności bractwa przeczytać
można w wydawanej przez młodzież gazetce apostolos i na stronie internetowej
www.bmpdojlidy.pl.

PLAN NABOŻEŃSTW
1. IV – Wielki Czw. – 8.00 Czasy – 8.30 Liturgia św. Bazylego Wielkiego
		
– 17.00 Utrenia z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii
2. IV – Wielki Piątek – 8.00 Przygotowanie cerkwi do święta Paschy
		
– 16.00 Wieczernia i wynos Płaszczenicy
3. IV – Wielka Sob. – 4.00 Utrenia i Liturgia św. Bazylego Wielkiego
		
– święcenie pokarmów w Kurianach godz. 11.00,
		
POM Białostoczek. godz. 11.30, w cerkwi w godz. 12.00 – 18.00
		
– 23.30 Połunoszcznica
4.IV – Wielkanoc – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE – PASCHA
		
– 00.00 Uroczysta Procesja i Paschalna Utrenia
		
– 01.30 Święta Liturgia – 13.00 Wielka Wieczernia
5. IV – Poniedziałek – 9.00 Utrenia i Święta Liturgia z procesją
		
– 17.00 Wielka Wieczernia
6. IV – Wtorek
– 9.00 Święta Liturgia – 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
7. IV – Środa
– 10.00 Święta Liturgia
		
– ZWIASTOWANIE PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGARODZICY
8. IV – Czwartek
– 8.30 Święta Liturgia – 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
9. IV – Piątek
– 8.30 Święta Liturgia – Ikony Matki Bożej „Żywonosnyj
			 Istocznik” i małe poświęcenie wody
10. IV – Sobota
– 8.30 Święta Liturgia – 15.00-17.00 święcenie grobów
		
– 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
11. IV – Niedziela
– 8.00 święcenie grobów
		
– 9.00 Święta Liturgia i panichida za wszystkich zmarłych
		
– 17.00 Akafist Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa
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 - 18.00, tel. (0-85) 741-04-81.
Strona internetowa parafii: www.dojlidy.cerkiew.pl, adres e-mail: dojlidy@cerkiew.pl
Proboszcz: ks. prot. Anatol Fiedoruk (tel. 508 257 909).
Wikariusze: ks. prot. Mirosław Filimoniuk (tel. 692 404 881), ks. prot. Piotr Pietkiewicz (tel. 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

"Zmartwychwstania dzień! Rozjaśnijmy twarz,
narody! Pascha Pańska, Pascha! Ze śmierci do życia, i z ziemi do nieba, Chrystus Bóg nas wiedzie,
hymn zwycięstwa nucących."

Hirmos 1 pieśni kanonu Paschy

XPICTOC BOCKPECE!
CHRISTOS ANESTI!
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Corocznie na przestrzeni ponad dwóch tysięcy lat, w ten dzień nazwany „Dniem
Świętym”, gdy Najwyższy Bóg pozwala nam świętować chwalebne i zbawcze Swoje
Zmartwychwstanie, Cerkiew Święta wzywa: – Przyjdźcie, wszyscy wierni, pokłońmy
się świętemu Zmartwychwstaniu Chrystusa, oto bowiem przez Krzyż nadeszła radość
dla całego świata. Nastała niewypowiedziana, powszechna radość, która zgodnie
ze starotestamentowym proroctwem powinna stać się radością wszystkich ludzi i całego stworzenia.

Drodzy Bracia i Siostry!
Wszystkich Was serdecznie pozdrawiamy ze Świętem Świąt, Świętą Paschą. Zmartwychwstały Pan
Jezus Chrystus, Dawca naszej wiary i zbawienia, niech zachowa nas w Swej zbawczej wierze i obdarzy
nas wieczną paschalną radością, abyśmy w przyszłym życiu przebywali w „zawsze jaśniejącym dniu Jego
Królestwa”.
W te uroczyste dni gorąco wszystkich pozdrawiamy i życzymy obfitej łaski od Zmartwychwstałego Pana.
Paschalna uczta wiary niech służy nam ku pokrzepieniu serc, duchowemu doskonaleniu się i ubogaceniu.
Proboszcz Parafii z Duchowieństwem

Zmartwychwstanie Pańskie świętem wiary
Wiara wypełniająca nasze serca, ponownie przyprowadziła nas do świątyń, abyśmy usłyszeli przepiękne słowa
hymnu paschalnego: „Woskresienije
Twoje, Christie Spasie, Angieli pojut na
niebiesiech, i nas na ziemli spodobi,

czistym siercem Tiebie sławiti", oznajmiającego o wielkim triumfie Kościoła
ziemskiego i niebiańskiego – Zmartwychwstaniu Chrystusa.
Dzień Zmartwychwstania Chrystusa to święto wiary. Dlatego w pełni

radować się mogą tylko ci, którzy bez
wątpienia wierzą w Zmartwychwstanie
Chrystusa, który Krzyż przecierpiał
– „śmiercią śmierć zwyciężył i powstał
z martwych, dając początek umarłym"
(1 Kor. 15, 20). Śmierć nie mogła zatrzymać Go w grobie. Dlatego św. Atanazy
Wielki, wzywając wiernych do godnego świętowania Paschy Chrystusowej
– zwycięstwa Baranka Bożego, odkupującego rodzaj ludzki dla życia wiecznego, mówi: „Bracia moi, całe stworzenie, triumfalnie świętuje i wszystko co
oddycha, zgodnie ze słowami Psalmisty,
chwali Boga... O jakie wielka jest radość Zmartwychwstania... jakie radują
się i śpiewają siły niebiańskie. Dlatego
powinniśmy tak postępować, jakbyśmy
świętowali z aniołami na niebiosach,
a nie na ziemi" (List Paschalny 6). Prawda zawarta w tych słowach wprowadza
nas w nastrój wiary pierwszych chrześcijan i pomaga nam poznać apostolską
skarbnicę wiary oraz być uczestnikami
radości Zmartwychwstania Chrystusa.
Wiara w tajemnicę i moc Zmartwychwstania Chrystusa była kamieniem węgielnym nauczania Apostołów (1 Kor.
15, 14, Ps. 118, 22). Radosna wieść rozeszła się po całym świecie. Dzisiaj karmi
nas szczególnie dobrymi odczuciami.
Tak będzie do czasu drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa. Im ciemniejsza
jest noc niewiary, tym jaśniejszy jest
dzień Zmartwychwstania Chrystusa.
O Zmartwychwstaniu Chrystusa głoszą
dzisiaj żywi i martwi, głoszą Aniołowie,
„niebo i ziemia i otchłanie" (Kanon Paschy, Pieśń 3).
Radując się z powodu tej wielkiej tajemnicy św. Atanazy pisze: „On się uniżył, aby nas wywyższyć, poddał siebie
doświadczeniu urodzenia, abyśmy ukochali Go, niestworzonego... Uniżył się aż

do śmierci, aby nam darować nieśmiertelność i martwych uczynić żywymi"
(List Paschalny 10).
„Woskresienija dień, proswietimsia
ludije: Pascha, Hospodnia Pascha! ot
smierti bo k żizni, i ot ziemli k niebiesi,
Christos Bog nas priwiedie, pobiednuju
pojuszczija" (Irmos 1 Kanonu Paschalnego).
Na mocy tej prawdy Chrystus „jako
pierwszy zmartwychwstały" (Dz. 26, 23),
poprzez Zmartwychwstanie nakłada na
nas zbawienie, rozpoczęte jego Boskim
Wcieleniem i zakończone śmiercią na
Krzyżu. On śmiercią śmierć zwyciężył,
On jako „Sędzia żywych i martwych"
(Dz. 10, 42), zasiada „po prawicy Ojca"
(Symbol Wiary). On zjednoczył żywych
i martwych w jednym Królestwie Bożej
Chwały – Świętym Kościele, aby mocą
i działaniem św. Ducha, przebywającego w Nim, do skończenia świata, łączyć
dzieci Jedynego Boga i Ojca: „Judejczyków i greków, niewolników i wolnych,
mężczyzn i kobiety w jeden naród Boży,
wybrany, odradzając go poprzez jeden
chrzest i karmiąc jednym chlebem, dla
życia wiecznego" (por. Ef. 4, 5-7, 2 Kor.
12, 11).
Cerkiew Prawosławna, urzeczywistnia w sobie zbawczą misję Syna Bożego i przynosi światu „uroczystość nad
uroczystościami" i nieustający triumf
Zmartwychwstania Chrystusa (z Kanonu Paschalnego, Pieśń 1).
Oto dlaczego, dzisiaj Cerkiew „grając wychwala, tak triumfalnie wzywa
wszystkich – bogatych i biednych, poszczących i nieposzczących..." (Homilia Paschalna) „świat widzialny i niewidzialny na ucztę wiary – skosztować
Zbawczej Paschy Chrystusowej" (z Kanonu Paschalnego, Pieśń 5).
o. Anatol

INFORMACJE PARAFIALNE
Kiosk parafialny

Nowy baldachim nad Grobnicą

Informujemy, że środki finansowe pozyskane ze sprzedaży w kiosku na terenie
cmentarza są przeznaczane na budowę nowej cerkwi św. męcz. Grzegorza Peradze na
Dojlidach Górnych. Kupując w tym kiosku
składamy ofiarę na rzecz nowej parafii.
Parafia poszukuje także nowej osoby w
celu zatrudnienia jako sprzedawcy w kiosku.

W czasie Wielkiego Postu nasz parafianin
Jarosław Buraczewski wraz z Rodziną staraniami i rzetelną pracą wykonał wkomponowując do wnętrzna cerkwi przepiękny baldachim wraz z grobnicą, które jest
nieodzownym wystrojem świątyni podczas nabożeństwa Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, Paschy oraz Zaśnięcia Marii
Panny.

Obiad po nabożeństwie

Odnowiony punkt sprzedaży świec
– świecznyj jaszczyk

Istnieje możliwość skorzystania z pomieszczeń w budynku parafialnym w celu
organizacji obiadu po nabożeństwie pogrzebowym lub rocznicowym. Do dyspozycji jest kuchnia i sala na ok. 100 osób.
Posiłki można przygotowywać we własnym zakresie lub skorzystać z cateringu.

W marcu Pan Jarosław Buraczewski wykonał także nową zabudowę punktu sprzedaży świec i literatury religijnej w cerkwi.
Zaprojektowane zostały nowe szafki na
świece oraz pułki w celu prezentacji książek i czasopism.

Nowe kwartały cmentarza

Nowe żarówki

W najbliższym okresie prowadzone będą prace nad poszerzeniem w kierunku
wschodnim istniejącego cmentarza o nabyte w poprzednim roku działki. Przeprowadzona zostanie wycinka rosnących drzew i
karczowanie poszycia leśnego.
Parafian, którzy mogliby włączyć się do
tej pracy prosimy o pomoc w uporządkowaniu nowego terenu cmentarza.

Dzięki sponsorowi firmie Elhurt-Elmet
w żyrandolach cerkiewnych wymienionych
zostało około 150 tradycyjnych żarówek na
żarówki energooszczędne. Dotychczas jedna żarówka zużywała 25 W prądu, nowe
pobierają tylko 5 W.
Dzięki temu bardzo wyraźnie spadły koszty poboru energii elektrycznej w cerkwi.
Dziękujemy szczodrym ofiarodawcom.

Ogrodzenie placu

Spotkanie Bractwa Studentów

W kwietniu rozpoczną się prace mające
na celu ogrodzenie siatką terenu parafii św.
Grzegorza Peradze.
Ofiary na rzecz nowej parafii prosimy
wpłacać na konto parafii św. Eliasza, z dopiskiem: „na parafię św. Grzegorza”. Kredyt
Bank 94150013441213400665950000.
Tym którzy już wpłacili składamy serdeczne Bóg zapłać Spasi Hospodi.

i Młodzieży Pracującej
W dniu 25 kwietnia (niedziela) o godz. 1800
o. Piotr Pietkiewicz zaprasza do sali katechetycznej w cerkwi św. Eliasza, gdzie
odbędzie się spotkanie na temat:
„Prawo kanoniczne Cerkwi na podstawie
kanonów Apostolskich i Soborów Powszechnych”.

