Spotkania Bractw prafialnych
Po wakacyjnej prezerwie młodzież szkół gimnazjum i liceum zapraszamy na pierwsze spotkanie Bractwa Młodzieżowego które odbędzie się 03.09.2010 r. (piątek) o godz.
18.00. Opiekunem duchowym Bractwa będzie o. Piotr Pietkiewicz.
Studentów Uczelni Wyższych i Młodzież Pracującą zapraszamy w sobotę 09.10.2010r.
o godz. 19.00 na spotkanie Bractwa z opiekunem duchowym o. Mirosławem Filimoniukiem.
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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 – św. praw. Anny
Wsienoszcznoje bdienije
I Św. Liturgia – godz. 10.00 II Św. Liturgia
Św. Liturgia – św. męcz. Pantelejmona
Św. Liturgia – Supraskiej Ikony Matki Bożej
Akafist do św. proroka Eliasza
Św. Liturgia – wyjście Pielgrzymki na Grabarkę
Św. Liturgia – męcz. Machabejskich, początek postu
Wsienoszcznoje bdienije
I Św. Liturgia – godz. 10.00 II Św. Liturgia
Akafist do Świętego Krzyża Pańskiego
Wsienoszcznoje bdienije
Św. Liturgia – Przemienienie Pańskie
Akafist do św. proroka Eliasza
Św. Liturgia, – godz. 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
I Św. Liturgia – godz. 10.00 II Św. Liturgia
Akafist ku czci Przemienienia Pańskiego
Akafist do św. proroka Eliasza
Św. Liturgia – spowiedź uczniów
Wsienoszcznoje bdienije – wynos płaszczanicy
Św. Liturgia – Zaśnięcie Przenajświętszej Bogarodzicy
Wsienoszcznoje bdienije – spowiedź uczniów
I Św. Liturgia – godz. 10.00 II Św. Liturgia
Molebień przed rozpoczęciem roku szkolnego
Św. Liturgia – spowiedź uczniów
Św. Liturgia – spowiedź uczniów

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

Drodzy Bracia i Siostry!
Święto Parafialne dla wiernych według nauki cerkwi jest szczególnym
wydarzeniem w życiu liturgicznym jak i własnym przeżywaniu wiary.
Bardzo często nazywane jest „Drugą Paschą”, co świadczy o wielkim
znaczeniu jakie odgrywa dla parafian. W tym dniu każdy parafianin
w sposób szczególny za pośrednictwem Patrona Parafii zanosi swoje modlitwy
do Boga, dziękuję za całoroczną opiekę nad jego rodziną i bliskimi, za wszelkie
dobrodziejstwa, sukcesy, jak i również za te chwile próby, chwile płaczu, zmartwienia, które
kształtują człowieka zakorzeniając w nim wiarę, miłość i nadzieję.
W ten sposób i my Drodzy Parafianie Parafii Św. Eliasza świętujmy pamięć naszego wielkiego
orędownika. Dziękujmy Wszechmogącemu Bogu za pomyślny rok, za nowych parafian,
którzy dają świadectwo głębokiej wiary biorąc czynny udział w życiu parafii w różnoraki
sposób pomagając i wspierając wszelkie dobre poczynania.
Uroczystościom święta parafialnego przewodniczyć będzie Ordynariusz naszej diecezji
Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.
W tym dniu zapraszam wszystkich Parafian jak i naszych Gości na wspólną modlitwę
z naszym Arcypasterzem. Podczas uroczystych nabożeństw wzniesiemy nasze modlitwy przed
ołtarzem Najwyższego, aby każdemu z nas nie zabrakło niczego co jest nieodzowne w życiu
doczesnym, aby wiara w Trójjedynego Boga, która się tli w naszych sercach nigdy nie zagasała,
lecz dawała coraz to większe owoce miłości do cerkwi i drugiego człowieka.
A dzięki wstawiennictwu św. proroka Eliasza dopisywało nam dobre zdrowie, abyśmy odnosili
jak najlepsze sukcesy w życiu osobistym jak i w pracy zawodowej.
Proboszcz z Duchowieństwem Parafii św. Eliasza

MIŁOSIERDZIE BOŻE W STARYM TESTAMENCIE

Przedmiotem miłosierdzia Bożgo jest
w Starym Testamencie przede wszystkim naród wybrany, co zdaje się być w

głównej mierze jakby naturalnym następstwem przymierza zawartego na
Synaju. Jahwe jest Bogiem miłosier-

nym przede wszystkim Izraela, a ci,
co stanowią naród wybrany, wiedzą,
że nikt nawet nie potrafi opowiedzieć
o wszystkich dziełach miłosierdzia Bożego (Mdr 18,5). Bóg zapewnia sam:
"Jeśli ten naród będzie się żalił przede
Mną usłyszę go, bo jestem litościwy".
I uciśniony naród będzie często wołał
o miłosierdzie w przeświadczeniu, iż
na nędzę ludzką Bóg wprost nie może
nie reagować miłosierdziem. Przekonania tego nie pomniejszała świadomość przewinień, jakie obciążały ciągle buntujący się naród. Prorok Daniel
oznajmia: "Pan Bóg nasz jest miłosierny
i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie
słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego,
by postępować według Jego wskazań"
(Dn 9,9 n.). Może najbardziej wymowne jest pod tym względem następujące
stwierdzenie Nehemiasza: "Odwrócili niesforne plecy, byli twardego karku
i nieposłuszni. Miałeś dla nich cierpliwość przez lat wiele. Mimo to, dzięki
wielkiemu miłosierdziu Twemu, nie wytępiłeś ich i nie opuściłeś, albowiem Tyś
Bogiem łaskawym i miłosiernym" (Ne
9,29).
Ale warto też pamiętać, że w Starym
Testamencie są teksty, które nie ograniczają miłosierdzia Bożego do samego Izraela. Wiele razy jest mowa o tym,
że Bóg okazuje swoje miłosierdzie tym
wszystkim, którzy się Go boją (Ps 103,
11; Syr 2,9; Na l,3.7), a mędrzec Pański, Syracydes, wręcz stwierdza: "Miłosierdzie człowieka – nad jego bliźnim,
a miłosierdzie Pana nad całą ludzkością
(Syr 18,13). Co więcej, przedmiotem
miłosierdzia Bożego są wszystkie Boże
stworzenia. Tobiasz tak oto się modli:
"Błogosławiony jesteś, miłosierny Boże
(...) i wszystkie Twoje dzieła niech Cię

błogosławią na wieki" (Tb 3,11); albo
jeszcze dokładniej Ps 145,8; "Pan jest
łagodny i miłosierny (...) Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie
ogarnia wszystkie Jego dzieła". Statystycznie najwięcej jest w Starym Testamencie takich tekstów, które mówią
o miłosierdziu Boga względem grzeszników. Na miano takich zasługiwali
przede wszystkim Izraelici, nie dotrzymując zobowiązań, jakie wypływały
z przymierza zawartego na Synaju, ale
u Psalmisty czytamy: "Powiedziałem
w swoim przygnębieniu: każdy człowiek
kłamie" (Ps 115,11).
Wyrazem miłosierdzia Bożego w stosunku do grzeszników jest cała tzw. katecheza pokutna, czyli owe rozliczne napomnienia, wzywające grzeszników do
pokuty będącej warunkiem koniecznym
do właściwego odbioru sygnałów miłosierdzia Bożego. Jeremiasz woła w imieniu Boga: "Wróćcie, synowie wiarołomni
(...) bo Ja jestem Panem waszym i przyjmę was (...)" (Jr 3,13); nieco dalej ten sam
prorok powtarza słowa Jahwe: "Stań na
dziedzińcu domu Pańskiego i wołaj (...)
Może posłuchają i zawróci każdy ze swej
złej drogi, wtenczas Ja powstrzymam nieszczęście, jakie zamyślam przeciw nim za
ich przewrotne postępowanie" (26, 2 n).
Cechą znamienną tych nawoływań do
pokuty – z bardzo wielu, zresztą, zacytowaliśmy tylko kilka – jest ich swoisty
sentymentalizm, dochodzący do głosu
w odwoływaniu się do uczuć ojcowsko – macierzyńskich. Jest to katecheza
ogromnie zaangażowana od strony owego szczególnego Katechety, jakim jest
sam Pan Bóg.
Powszechnie znana jest starotestamentalna definicja Boga jako "Tego, który
Jest". Pan Bóg sam o sobie powiedział:
"Jam jest Ten Który Jest" (Wj 3,14). Tym-

czasem są w Starym Testamencie także inne, formalne definicje Boga. Tak,
na przykład, według Izajasza "Pan Bóg
jest tym, co lituje się nad nami" (Iz 49,
10), zaś autor Księgi Mądrości nazywa
Boga "Panem miłosierdzia" (Mdr 9,1).
Tego rodzaju definicje Boga szczegól-

nie podnoszą nas na duchu, bo jesteśmy
świadomi naszych obciążeń i grzechów.
W takiej sytuacji dobrze wiedzieć, że miłosierdzie względem ludzi należy jakby
do istoty Boga, który ludzkie grzechy,
nawet jak szkarłat czerwone, jest w stanie
o. Anatol
ponad śnieg wybielić.

INFORMACJE PARAFIALNE
Wycinka lasu pod cmentarz
Trwają prace nad wycinką lasu w nowym
kwartale cmentarza. Do wykończenia i wyrównania jest teren o powierzchni około 600 m2. Uporządkowany plac zostanie
w przyszłości włączony w obręb cmentarza.

Ogrodzenie placu nowej parafii
Plac parafii św. Grzegorza Peradze został
ogrodzony. Zabetonowano metalowe słupki i założono siatkę. Zrobiono dwie bramy wjazdowe oraz dokonano podłączenia
energii elektrycznej na czas budowy.

Nagranie akafistu
W dniu 17.06.2010 r. w cerkwi św. Eliasza
o godz. 17.00 pracownicy radia Orthodoxia dokonali nagrania akafistu do św. proroka Eliasza celebrowanego przez parafialne duchowieństwo. Nabożeństwo będzie
w przyszłości odtwarzane podczas audycji
tego radia na fali 102,7 FM.

Remonty i budowy w parafii
W okresie zimowym przeprowadzony
został gruntowny remont pomieszczeń
kotłowni w cerkwi. Uporządkowane pomieszczenia wyłożono terakotą, odnowiono i pomalowano ściany. W miesiącach
maju i czerwcu 2010 r. w cerkwi św. Eliasza
wykonywano następujące prace:
• wymieniono przewody instalacji elektrycznej i nagłaśniającej,
• zamontowano nową tablicę rozdzielczą

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
na zewnątrz świątyni, umieszczono licznik
energii elektrycznej,
• kapliczka poświęcona ofiarom poległym na wojnie została podświetlona dwoma reflektorami, dzięki czemu prezentuje
się jeszcze bardziej okazale i jest zauważalna nawet z odległej szosy,
• w ołtarzu i przed ikonostasem zainstalowano nowe dodatkowe oświetlenie,
• zrobiony został nowy chodnik z polbruku pomiędzy starą a nową częścią
cmentarza,
• przy budynku gospodarczym za cerkwią zbudowano wiatę, w której pod dachem zostało złożone drewno na opał.

Festyn – „Pożegnanie Wakacji”
Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę 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 z nagrodami,
– występy zespołów folklorystycznych
– prezentacja sprzętu policyjnego, straży
pożarnej, straży granicznej, straży
miejskiej oraz psa tropiącego,
– punkt medyczny,
– punkt profilaktyki antynikotynowej
i antynarkotykowej,
– wspólne ognisko,

