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 Po co komu Wielki Post?! Od kilku tygodni Święta Cerkiew 
przygotowuje nas do tego wyjątkowego w roku okresu. Prawosławnemu 
wierzącemu naturalnymi wydają się być wymagania, związane z postem. Bo 
czymże jest post, jeśli nie ograniczaniem się na wielu płaszczyznach życia? 
Najważniejsze zmiany wielkopostne zauważymy w cerkwi: świątynia zostaje 
„przebrana” w ciemne barwy (czerń, fiolet, czy zieleń), nabożeństwa są 
dłuższe, więcej jest czytań niż śpiewu (dotyczy wszystkich służb od 
poniedziałku do piątku), mniej światła, więcej pokłonów.  
 W życiu prywatnym pojawiają się ograniczenia w pokarmach. Jest to 
warunek konieczny. Jeśli wierny nie zaufa Cerkwi i nie zastosuje się do jej 
propozycji w tej sferze, jego post będzie raczej męką niż przybliżeniem do 
Boga. Każdy, kto uważnie czyta ewangelię na każdy dzień, zapewne zauważył, 
że w minionym tygodniu czytane fragmenty przypominały o ostatnich kilku 
dniach ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Codziennie musimy być gotowi na 
spotkanie z Nim. Lepiej będzie, gdy On zastanie nas czuwającymi i w 
modlitwie, niż gdybyśmy mieli dobrze zjeść i wygodnie spać, a jeszcze i 
dokuczać bliźniemu. W tym roku Wielki Post będzie czasem wyjątkowym ze 
względu na toczącą się obok nas wojnę. Widzimy codziennie tysiące ludzi, 
którzy – jak my – dbali o swój dach nad głową i posiłek, zabiegali – jak my – 
o zaszczyty i lepsze wypłaty. Żyli normalnie, choć ta normalność – jak i u nas 
– nie zawsze była zgodna z nauczaniem Chrystusa i Jego Cerkwi. Popełniali 
podobne grzechy i – jak my – podobnie naiwnie się usprawiedliwiali. Teraz 
zmuszeni są tułać się po obcym kraju, szukając ciepłego kąta i kawałka 
chleba, zdani na pomoc Boga i dobrych ludzi. Wartości, o które tak zabiegali, 
okazały się nic nie warte. Ich domy zburzone, ich majątki w jedną noc 
przestały istnieć, a ich rodziny rozbite. Są głodni i zmęczeni, ale przede 
wszystkim zagubieni. Może niektórzy z nich zwątpili. Wiem, że modlitwa 
wierzących wśród nich jest gorąca i żarliwa, bo wreszcie jest prawdziwa. Po 
kilku dniach tułaczki w nieznane ze świadomością, że nie mają do czego 
wracać, mogli się załamać. Dziś my możemy ich przekonać o Bożej miłości. 
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Możemy im pomóc. Ja nie wiem, czy jutro nie będę wędrować się po obcej 
ziemi, licząc na pomoc innych. Nie mam pojęcia, czy moje oszczędności będą 
jutro cokolwiek warte, a moi bliscy będą ze mną. Dlatego już dziś mogę 
pomóc potrzebującym uchodźcom, otwierając przed nimi swój portfel i swój 
dom. Chrystus powiedział I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, 
mnie przyjmuje. Dla wielu z nas jest to moment przełomowy, bo jeśli 
przyjmie pod swój dach (jeśli ma takie możliwości) obcych ludzi i o nich 
zadba, to jakby przyjął samego Boga! Bóg zapomni o jego grzechach! Taką 
siłę odpuszczania grzechów ma tylko chrzest i postrzyżyny mnisze.  
 Zacheusz celnik miał odwagę i nie dbał o drwiny, których nie szczędzili 
mu ludzie za to, że wlazł na drzewo, by zobaczyć Chrys tusa. Zacheusz rozdał 
swój majątek i został zbawiony. Przykład faryzeusza i celnika przekonuje nas, 
że każda modlitwa – nadęta czy skromna – jest usłyszana. Syn marnotrawny 
przekonał się, że gdzie nie ma Ojca, nie ma też szczęścia, a jest tylko jego 
iluzja. Jedynie powrót do domu Ojca gwarantuje radość i spokój. Natomiast 
niedziela mięsopustna swoim przesłaniem uderza najmocniej, bo Chrystus 
prosto i dobitnie mówi Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich, 
Mnie uczyniliście.  
 Więc po co post? Przestrzeganie postu jest oznaką wiary i miłości do 
Stwórcy. Nasi przodkowie często niedojadali ze względu na biedę, ale 
uczciwie pościli i jednocześnie ich wiara była mocna. Ograniczenie w 
pokarmach jest podstawową cechą postu. Człowiek głodny z wyboru staje się 
dużo wrażliwszy, a ta wrażliwość powoduje chęć pomocy. Mamy 
niepowtarzalną możliwość niesienia pomocy bliźniemu, któremu dzieje się 
krzywda. Nie przyglądajmy się mocno przepisom: sami możemy pościć, ale 
jeśli trzeba nakarmić głodnego w Wielkim Poście, nakarmmy go! Żydzi 
przestrzegali wszystkich przepisów, ale nie zauważyli, że przyszedł Zbawiciel i 
wszystko zmienił. Nie popełnijmy tego samego błędu. Zwrócić przy tym 
należy uwagę na słowa, kończące dzisiejszą ewangelię Albowiem, gdzie jest 
skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Jeśli moim skarbem jest pomoc 
drugiemu człowiekowi, to moim bankierem jest Bóg, który nie zgubi z mojego 
majątku u Siebie ani grosza, a na Sądzie Ostatecznym przemnoży go jeszcze 
wielokrotnie. 
 
                                  
7 – 10 marca, – godz.17:00 Czytanie Wielkiego Kanonu św.Andrzeja z Krety 
11 marca (piątek) – godz. 17:00 - piątek – godz. 17:00 Akafist do Ikony M.B.               
                                                                    Izbawlenije ot Bied Strażduszczych. Spowiedź! 
12 marca (sobota) – godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia. 
                                                        + Święcenie Koliwa .  
13 marca(I niedziela Postu) – godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św. Liturgia  

                                    + Molebieo Prawosławia+ Krestnyj Chod z Ikonami wokół Cerkwi 

Plan  nabożeostw  na  Wielki  Post – 2022 



16 marzec (środa)– godz.17:00 Akafist do Pana naszego Jezusa Chrystusa    
18 marzec (piątek) – godz. 17:00 Akafist do Ikony M.B. Izbawlenije  
                                                           ot Bied Strażduszczych. Spowiedź !                  
19 marzec (sobota) – godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia.                                                        
20  marzec (II niedziela Postu) – godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św. Liturgia 
                       + Akafist Strastiem Hospodnim z czytaniem Strastnoho Jewanhielija                                                                                                                   
23 marzec (środa) – godz.17:00 Akafist do Pana naszego Jezusa Chrystusa               
25  marzec (piątek) – godz. 17:00 Akafist do Ikony M.B. Izbawlenije  
                                                            ot Bied Strażduszczych. Spowiedź!    
26 marzec (sobota) – godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św. Liturgia.  
                     Sobota Pominalna za zmarłych  ANUSIN i OLENDRY                                                                                                                                                        
                                   godz.17:00 – Wsienoszcznoje Bdienije przed Niedzielą  
                                                            Krestopokłonną + Spowiedź ! 
27 marzec (III niedziela Postu) – godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia 
                        + Akafist Strastiem Hospodnim z czytaniem Strastnoho Jewanhielija                                                                                                             

Tydzieo Krestopokłonnyj 
28 – 31 marzec – poniedziałek – czwartek  godz.17:00 Akafisty do św.Krzyża 

31 marzec(czwartek), godz. 17:00 SPOWIEDŹ  
 

1 kwiecieo (piątek) – SPOWIEDŻ DUCHOWIEOSTWA NASZEGO DEKANATU 
Z UDZIAŁEM KS. BISKUPA WARSONOFIUSZA I WSZYSTKICH DUCHOWNYCH  

  godz. 7:00–9:00 SPOWIEDŹ ,  godz. 9:00 św.Liturgia  
 
2 kwiecieo (sobota) –  godz. 8:00  Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia.  
                                                           Sobota pominalna za zmarłych –  SZERSZENIE 
3 kwiecieo (IV niedziela Postu) – godz.8:00  Spowiedź, godz:9:00 św.Liturgia 
                        + Akafist Strastiem Hospodnim z czytaniem Strastnoho Jewanhielija                                                                      
6 kwiecieo (środa) – godz. 17:00 Akafist do Matki Bożej przed świętem      
                                   Zwiastowania  –  Błahowieszczenija  + Spowiedź ! 
 

7 kwiecieo (czwartek) – BŁAHOWIESZCZENIJE   
– 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia. 

 
8 kwiecieo (piątek) – godz. 8:00 Spowiedź, – godz.9:00 św.Liturgia       
                                                                                 Preżdieoswiaszczennych Darow. 
    godz. 16:00 Spowiedź, godz. 17:00 św. Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow 
UWAGA! Każdy kto w tym dniu chce przystąpid WIECZOREM  do Spowiedzi i 
Pryczasija na św. Liturgii MUSI POŚCID CAŁY DZIEO  do wieczora. 
9 kwiecieo (sobota) - godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia.  
                                                          Sobota pominalna za zmarłych –  STACJA!                                                                                                                                                                                                            



10 kwiecieo (V niedziela Postu) - godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia 
                        + Akafist Strastiem Hospodnim z czytaniem Strastnoho Jewanhielija                                                
13 kwiecieo (środa) – godz. 17:00 Akafist do Ikony M.B. Izbawlenije  
                         ot Bied Strażduszczych. Spowiedź!    
15 kwiecieo (piątek) – godz.8:00 Spowiedź,  
                                      – godz.9:00 św.Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow 
     godz. 16:00 Spowiedź, godz. 17:00 św.Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow 
UWAGA! Każdy kto w tym dniu chce przystąpid WIECZOREM  do Spowiedzi i 
Pryczasija na św. Liturgii MUSI POŚCID CAŁY DZIEO  do wieczora.                
16 kwiecieo (sobota) -godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia.  
                                                  Sobota pominalna za zmarłych – BORATYNIEC !                                                                                                                                               
     – godz. 17:00 Wsienoszcznoje Bdienije,  przed Niedzielą Palmową + Spowiedź ! 
 
17 kwiecieo– NIEDZIELA PALMOWA– godz. 8:00 Spowiedź,  
godz.9:00 św.Liturgia+ święcenie Palm +  Konkurs dla dzieci na najładniejszą palmę.                                                                                                      
 
18  kwiecieo – Wielki Poniedziałek.  SPOWIEDŹ CHORYCH W ICH DOMACH.  

Proszę zapisywad osoby w Cerkwi u starosty, bądź umawiad się 
bezpośrednio z proboszczem.  

 
19 kwiecieo – Wielki Wtorek – godz. 17:00 Czytanie PSAŁTERZA w Cerkwi.                                                           
20 kwiecieo – Wielka Środa, godz. 15:30 – SOBORAWANIJE osób chorych ,  
godz. 16:00 – Spowiedź, godz. 17:00 – św. Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow 
UWAGA! Każdy kto w tym dniu chce przystąpid do Spowiedzi i Pryczasija na św. 
Liturgii  MUSI POŚCID  CAŁY DZIEO  do wieczora. 
         o godz. 17:00 WIECZOREM, po św. Liturgii, również odbędzie się Spowiedź dla 
osób, które chcą przystąpid do Pryczastja na  następny dzieo w Wielki Czwartek. 
21  kwiecieo  –  WIELKI  CZWARTEK  /  godz. 8:00 – Spowiedź + św. Liturgia 
                    godz. 17:00 – Utrenia z czytaniem 12  Wielkich- Strastnych Ewangelii,                                            
 22   kwiecieo – WIELKI  PIĄTEK 
                 godz.15:00 – WYNOS PŁASZCZANICY + Utlenia z Czynem Pogrebienija . Po 
służbie  odbędzie się Spowiedź dla tych, którzy chcą przystąpid do Pryczastija rano w 
Wielką Sobotę.  Cerkiew będzie otwarta do godz. 20:00.  
23  kwiecieo - WIELKA SOBOTA   godz. 4:00 – Spowiedź, godz. 5:00 – św. Liturgia.                                                                                                                       

Świecenie  Święconek 
godz.10:15 – Anusin, godz.10:30 – Olendry, godz.10:45 – Szerszenie, godz.11:00 – 
Stacja + Boratyniec - w Cerkwi + Sprzątanie Cerkwi 

godz. 23:00 – Spotkanie św. Ognia z Jerozolimy   

24 kwiecień - PASCHA – początek godz. 23:20 

Proboszcz: Ks. Andrzej Opolski – 601 662 997    Edward Bajkowski: 783 990 362 


