
Nabożeństwa w naszej parafii - Lipiec

03.07 

środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych godz.   900 

06.07 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije godz. 1700 

07.07 

niedziela 

Niedziela II po Pięćdziesiątnicy.  

Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej.  Św. Ojców z Góry Atos. 

Święta Liturgia 

 

godz.1000 

10.07 
środa 

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych godz.   900 

13.07 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije godz. 1700 

14.07 

niedziela 

Niedziela III po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia 
godz. 1000 

17.07 

środa 
  Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych godz. 900 

20.07 

sobota 

Proroka Eliasza 

Święta Liturgia 

Wsienoszcznoje Bdienije 

 

godz. 900 

godz. 1700 

21.07 

niedziela 

Niedziela IV po Pięćdziesiątnicy. 

Wspomnienie śww. Ojców Sześciu Soborów Powszechnych. 

Święta Liturgia. 

 

godz. 10
00

 

22.07 

poniedziałek 

Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny 

Święta Liturgia. 

Nabożeństwo w Katedrze Metropolitalnej o godz. 1000 

 

24.07 
środa 

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych godz. 900 

27.07 

sobota 

Wielkiego męczennika i cudotwórcy Pantelejmona 

Święta Liturgia 
Wsienoszcznoje Bdienije  

 

godz. 900 

godz. 1700 

28.07 

niedziela 

Niedziela V po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia.  

Akatyst do Matki Bożej 

 

godz. 1000 

31.07 

środa 

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych 

 
Przygotowanie do postu przed świętem Zaśnięcia Najświętszej 

Bogurodzicy. 

godz. 900 

 

Gazetka Parafii Św. Jana Klimaka na Woli  w Warszawie 
ul. Wolska 138/140 

01-126 Warszawa 

tel.. 22 836 68 16 

fax. 22 836 88 16 
www.prawoslawie.pl 

Liturgia Św.: 

niedziela – godz. 830 i 1000 

środa i święta – godz. 900 

 

Nabożeństwa wieczorne: 

sobota i wigilie świąt – godz. 1700 

Kancelaria Parafii i Zarządu 

Cmentarza czynna: 
pon. – czw. od 900 do 1500 

pt. od 900 - 1300 
PKO BP 56 1020 1185 0000 4302 0109 8904 

 

Prosimy o ofiary do skarbonki na pokrycie kosztów druku gazetki. 
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Пророк Илия - 

Prorok Eliasz 
 

                                                                         

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prorok Eliasz (hebr. אליהו Eliyyáhu, gr. Hλίας Elias, ang. Elijah) – jeden 

z proroków Starego Testamentu. Jego imię tłumaczy się: „Bogiem jest Jahwe”, 

„moim Bogiem jest Jahwe”, „twierdza Pańska”. Urodził się w Tezbie Galadzkiej 

(Tiszbe w Gilead) w biednej i prostej rodzinie. O jego życiu opowiada I i II 

Księga Królów. Prorok Eliasz po raz pierwszy wymieniony jest w I Księdze 

Królewskiej jako niosący słowo Boga Achabowi, królowi Izraela.  
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Achab_(kr%C3%B3l_Izraela)
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W charakterze Proroka Eliasz wystąpił za panowania króla Achaba, który 

sam (za namową żony, Izebel) oddając cześć bożkowi Baalowi (Słońcu) zmuszał 

do tego swych poddanych. Aby skarcić Achaba Bóg posłał do niego Proroka 

Eliasza. Ten, gdy stanął przed królem przepowiedział, iż za jego nieprawość 

w ciągu najbliższych 3 lat nie spadnie ani kropla deszczu. Tak też się stało. 

Po audiencji u króla Achaba, Eliasz skrył się na pustkowiu nad potokiem „Kerit, 

który jest na wschód od Jordanu” (1Krl 17:3-6), gdzie kruki przynosiły 

mu pożywienie. Gdy z powodu suszy potok wysechł, Bóg posłał Eliasza do 

miasta Sarepta w Sydonie (Fenicja).  Pomocy Eliaszowi udzieliła pewna uboga 

wdowa. Przyjęła Proroka pod swój dach i żywiła go. Prorok Eliasz dokonał tam 

cudu. Dzban mąki i baryłka oliwy w cudowny sposób napełniały się po każdym 

posiłku. A kiedy syn wdowy ciężko zaniemógł i umarł, Pan na prośbę Eliasza 

przywrócił go do życia. (1Krl 17:7-24).    
Po trzech i pół roku suszy, gdy lud cierpiał głód, Bóg polecił prorokowi 

Eliaszowi, by ponownie przybył do króla Achaba. Oznajmił wówczas królowi 

i całemu ludowi izraelskiemu, iż wszystkie klęski, które ich dotknęły, to kara za 

odejście od wiary w prawdziwego Boga. Prorok Eliasz zgromadził na Górze 

Karmel cały lud Izraela. Następnie zażądał, by wyznawcy Baala złożyli swemu 

bogu ofiarę z młodego cielęcia i prosili go, by ją przyjął. Fałszywi prorocy przez 

wiele godzin wzywali Baala. Nadaremnie! Nie było żadnej odpowiedzi. Wtedy 

Eliasz złożył ofiarę Bogu Jahwe. Dzięki gorliwej modlitwie proroka Eliasza 

przyjęta została ofiara złożona prawdziwemu Bogu. I wówczas - jak czytamy 

w Biblii – „spadł ogień od Pana” (1Krl 18,38) i ofiara została przyjęta. Po tym 

niezwykłym wydarzeniu na wyschniętą od dawna ziemię spadł obfity deszcz. 

Prorocy bożka Baala (450) zostali zabici. Od tego czasu krainę opuściła susza 

i głód. 

Jednak mściwa królowa Izebel się nie nawróciła. Pragnęła śmierci 

Eliasza. Izebel rozwścieczona śmiercią proroków Baala zagroziła nawet śmiercią 

Eliaszowi (1Krl 19:1-2), Prorok musiał uciekać przed jej gniewem na pustynię 

(do Bersabee). Był to dla niego czas wielkiej próby. Pan nie pozwolił jednak, 

by Eliasz umarł z głodu i pragnienia. Z Jego rozkazu pożywienie przynosił mu 

Anioł. Gdy odpoczywał pod drzewem janowca odezwał się doń głos anioła: 

„Wstań, jedz; bo przed tobą długa droga” (1Krl 19:7). Pożywiwszy się, wyruszył 

i szedł przez 40 dni do Góry Horeb (Synaj), gdzie mieszkał w jaskini. Bóg wtedy 

zapytał: „Co ty tu robisz, Eliaszu?” (1Krl 19:13). W odpowiedzi na żalenie 

się Eliasza, Bóg nakazał mu iść do Damaszku i namaścić Chazaela królem 

Aramu, Jehu królem Izraela a Elizeusza prorokiem własnego miasta (1Krl 19:13-

21). 

Po sześciu latach ostrzegł Achaba i Izebel, że oboje zginą tragicznie. 

Podobnie i cztery lata później, zapowiedział śmierć Achazjasza – syna Achaba 

i Izebel, który przejął tron po ojcu (2Krl 1:17). Między tymi wydarzeniami 

historia proroka nie jest dokładnie znana – możliwe, że udał się na jakiś czas 

w odosobnienie. 

Wiemy, że udał się do Gilgalu, do uczniów proroków – tam przekazał 

wiedzę Elizeuszowi, swojemu następcy. Uczeń Eliasza zasmucił się rychłym 

odejściem swego nauczyciela, nie opuścił go w wędrówce do Bethel i Jerycho. 

Przeszli między rozstąpionymi wodami Jordanu, lecz wkrótce „wóz ognisty wraz 

z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch; a Eliasz wśród wichru wstąpił 

do niebios” (2Krl 2:11). Wzięcie Eliasza do nieba jest praobrazem 

wniebowstąpienia Chrystusa. Gdy wóz ognisty proroka Eliasza wznosił się do 

nieba do nóg jego ucznia Elizeusza spadł płaszcz, a wraz z nim dar proroctwa. 

Elizeusz powtórzył gest swojego nauczyciela – uderzeniem płaszcza w wodę, 

rzeka rozstąpiła się i przeszedł środkiem po dnie. Synowie proroccy (50) widzący 

to zdarzenie rzekło: "Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu” (2Krl 2:15). 

Zgodnie z Tradycją Świętą Kościoła Prawosławnego, prorok Eliasz 

powróci na ziemię wraz z Henochem, który również został wzięty za życia 

do nieba, tuż przed końcem świata, by walczyć z antychrystem. Obaj zginą 

śmiercią męczeńską, a po trzech dniach zmartwychwstaną. 

Do świętego Proroka Eliasza modlimy się o zesłanie deszczu podczas 

suszy. 

 

Nowy Testament o Proroku Eliaszu 

Żaden ze starych proroków nie jest tak często wspominany w Nowym 

Testamencie jak Eliasz. Kapłani i Synowie Lewiego mówili Janowi Chrzcicielowi 

(Jan 1:25): „Czemuż tedy chrzcisz, jeśli ty nie jesteś Chrystus ani Eliasz, 

ani prorok”? Święty Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 11:2 odwołuje 

się do wydarzenia z przeszłości, przekonując, że Bóg nie odsunął się od swoich 

ludzi. List Jakuba 5:17 przedstawia postać Eliasza jako wzór osoby modlącej się. 

Ewangeliści: Mateusz (11:11) i Łukasz (9:8) wskazują że żywot Jana Chrzciciela 

odzwierciedla posłanie proroka Eliasza: „życie w puszczy, przebywanie na 

pustyni, nagły początek misji (1Krl 17:1-3; Łk 3:2-3); nawet te same włosienne 

szaty i skórzany pas dookoła bioder (2Krl 1:8, Mt 3:4)”. Nadzieję na ponowne 

przyjście Eliasza i jego potęgę zawiera Proroctwo Malachiasza (4:5-6). Nadzieja 

ta jest wiązana z wyzwoleniem Narodu. Każda nadzwyczajna postać, jaka zjawiała 

się w dziejach, w pewnym stopniu posiadała nawyki i cechy proroka Eliasza.  

 

Troparion, ton 4: Anioł w ciele, fundament proroków, drugi poprzednik 

przyjścia Chrystusa, chwalebny Eliasz, posyłający z nieba Elizeuszowi łaskę, 

oddala choroby i oczyszcza trąd, przeto i swoim czcicielom posyła uzdrowienia. 

 

Kontakion, ton 2: Proroku i widzący wielkie dzieła Boga naszego, 

chwalebny Eliaszu, który swym słowem wstrzymałeś obłoki deszcz wylewające, 

proś za nami Jedynego Przyjaciela człowieka. 
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