
Nabożeństwa w naszej parafii - Czerwiec

01.06 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije godz. 1700 

02.06 

niedziela 
Niedziela V po Wielkanocy. O Samarytance. Święta Liturgia godz. 830 i 1000 

05.06 

środa 

Spotkanie Seniorów 

Święta Liturgia  
godz.   900 

08.06 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije godz. 1700 

09.06 

niedziela 

Niedziela VI po Wielkanocy. O Ślepcu. 

Święta Liturgia. Śpiewa chór dziecięco młodzieżowy  
godz. 1000 

12.06 
środa 

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych 

Wsienoszcznoje Bdienije. 

godz.   900 

godz. 1700 

13.06 
czwartek 

ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO. 

Święta Liturgia. 

 

godz.   900 

15.06 
sobota 

Wsienoszcznoje Bdienije. godz. 1700 

16.06 

niedziela 

Niedziela VII po Wielkanocy. Śww. Ojców I Soboru 

Powszechnego. Święta Liturgia 
Wyjazd dzieci i młodzieży z Punktu Katechetycznego do Stanisławowa 

godz. 1000 

19.06 

środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych. godz.   900 

22.06 

sobota 

Sobota Rodzicielska. Sobota przed Świętem Trójcy Świętej. 
Wspomnienie zmarłych. Święta Liturgia. 

Wsienoszcznoje Bdienije. 

godz.   900 

godz. 1700 

23.06 

niedziela 

DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY. PIĘĆDZIESIĄTNICA. 

Święta Liturgia. 
Po Świętej Liturgii Wieczernia z czytaniem kolenoprykłonnych modlitw. 

godz. 830 i 1000 

24.06 

poniedziałek 
DZIEŃ ŚWIĘTEGO DUCHA. Święta Liturgia.  godz. 900 

26.06 

środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych godz.   900 

29.06 

sobota 

Św. Apostołów Piotra i Pawła. 

Wsienoszcznoje Bdienije. 
godz. 900 
godz. 1700 

30.06 

niedziela 

Niedziela I po Pięćdziesiątnicy. Wszystkich Świętych.  

Święta Liturgia. 

Zakończenie Roku w Punkcie Katechetycznym. 

godz. 830 i 1000 

 

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. 

  

W Naszej Parafii
Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka w Warszawie, 1 czerwca 2013, nr 6 (50) 

Де1нь Ст70й Трbцы. 
Пzтидесsтница. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тропaрь, во глaсъ и7: 
Бlгословeнъ є3си2, хrтE бж7е на1шъ, и4же премyдры 

ловцы2 kвлeй, низпосла1въ и5мъ дх7а ст7а1го, и3 тёми 
ўловлeй вселeнную, чл7вэколю1бче, сла1ва тебЁю. 

Конда1къ, гла1съ и7: 
Е#гда2 снизше1дъ z3зы1ки сліz2, раздэлsше я3зы1ки 

вы1шній, є3гда1 же џгнєнныz z3зы1ки раздаsше, 
въ соедине1ніе вс‰ призва2: и3 согла1снw сла1вимъ 
всест7а1го дх7а. 
 

http://www.prawoslawie.pl/


Podstawowe informacje o Prawosławiu cd. 

W Kościele prawosławnym bardzo ważne miejsce zajmuje kult maryjny. Według teologii 

Kościoła prawosławnego Maria Panna jest Theotokos-Bogurodzicą Matką Boga. Ojcowie 

Kościoła prawosławnego zgodnie z tradycją apostolską nakazywali wielbić Matkę Bożą jako 

Bogarodzicę, byli to np. Atanazy Wielki, Grzegorz Teolog, Jan Złotousty, Bazyli Wielki,  

Efrem Syryjczyk, który powiedział „Kto zaprzecza, że Maria urodziła Boga, ten nie ujrzy 

chwały Jego Bóstwa".  

Zgodnie z nauką prawosławną Maria Panna jest zawsze Dziewicą - przed zrodzeniem, 

w zrodzeniu i po narodzeniu Chrystusa. Od najdawniejszych czasów spotykamy u Ojców 

świętych nazwy Matka Dziewica i Zawsze Dziewica. Na V Soborze Powszechnym (553) 

cesarz Justynian bardzo nalegał, by ojcowie soboru wnieśli poprawkę do Symbolu Wiary. 

Chciał on, by słowa „Dziewicy Maryi" zastąpić zwrotem „Zawsze Dziewicy Maryi". 

Jakkolwiek propozycja ta była pobożna, to ojcowie soboru nie zgodzili się na wniesienie 

poprawki do Symbolu Wiary. Orzekli oni, iż III Sobór Powszechny pod groźbą anatemy 

zabronił dokonywania jakichkolwiek zmian w Symbolu Wiary, a postanowienie to musi być 

ściśle przestrzegane 

Prawosławie podkreśla wielkość Matki Bożej i Jej wyższość nie tylko nad wszystkimi 

świętymi, ale także nad najwyższymi Aniołami w niebie. Maria Panna jest najdostojniejsza 

pośród Cherubinów i najsławniejsza bez porównania pośród Serafinów. Uznajemy Marię 

Pannę za pierwszą po Bogu i przed Bogiem naszą Orędowniczkę i Wspomożycielkę. 

O wstawiennictwie Matki Bożej świadczy cały szereg świąt związanych z Jej imieniem, 

a ustanowionych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.  

Najświętsza Dziewica, podobnie jak jej Syn, przeszła wrota śmierci, stała się uczestnikiem 

całego rodzaju ludzkiego. Zaśnięcie Bogurodzicy było „naturalną", rzeczywistą śmiercią, 

której z powodu grzechu pierworodnego podlegał cały rodzaj ludzki. Zgodnie z Tradycją 

Kościoła prawosławnego po zaśnięciu Bogurodzicy, Chrystus przyszedł w chwale otoczony 

aniołami, świętymi i przyjął Jej duszę. Na podobieństwo Chrystusa po upływie trzech dni 

Maria Panna zmartwychwstała i została wzięta do nieba, gdzie teraz żyje - z ciałem i duszą - 

w wiecznej chwale z jej Synem. 

Pomimo że Matce Bożej należna jest wielka cześć i chwała, a Jej Osoba wywyższona 

została ponad wszelkie stworzenie, to jednak zauważyć wypada, że nie jest Ona utożsamiana 

z Bóstwem. Oddajemy więc cześć Marii Pannie nie jako Bogu, lecz jako Matce Bożej, która 

cieleśnie urodziła Syna Bożego. Prawosławie w swym kulcie liturgicznym zwraca się do 

Matki Bożej jako „nieskazitelnej", „przenajświętszej", „całkowicie bez skazy". Jest Ona 

„radością wszelkiego stworzenia", „kwiatem rodu ludzkiego i bramą niebios". Kościół 

prawosławny od najwcześniejszych swych lat widzi w Bogurodzicy wielką Orędowniczkę 

rodzaju ludzkiego, Współuczestniczkę Odkupienia. Nazwy Jej ikon wyrażają głęboką wiarę 

w Jej Opiekę jaką roztacza nad światem. Jest „Żarliwą Wspomożycielką", „Ścianą   

Niewzruszoną", „Radością   wszystkich   udręczonych", „Wspomożycielką", 

„Wspomożeniem grzeszników". Widać stąd, jak wysokie i honorowe miejsce my 

Prawosławni dajemy Świętej Dziewicy w naszej teologii i modlitwie. Dla nas stanowi Ona 

największą ofiarę darowaną Bogu przez ród ludzki, jak zostało to wyrażone w jednej 

z Bożonarodzeniowych pieśni: Cóż mamy przynieść w ofierze Tobie, O Chryste, Który ze 

względu na nas pojawiłeś się jako człowiek? Każde stworzenie uczynione przez Ciebie 

przynosi ci dziękczynienie: Aniołowie ofiarują Ci pieśń, niebiosa - gwiazdę, Mędrcy - dary, 

pasterze - zdumienie. Ziemia - grotę, pustynia - żłób. My zaś - Dziewicę Matkę. 

Posty  

Reguły postu w Kościele prawosławnym są bardzo surowe.  W ciągu całego niemal 

Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia nie spożywa się mięsa, ryb i wszelkich produktów 

pochodzenia zwierzęcego (w tym nabiału). Cerkiew prawosławna nawołuje do przestrzegania 

tych samych zasad postnych podczas innych postów nie wyłączając środy i piątku. Również 

wszystkie posty jednodniowe są postami ścisłymi. 

Posty dzielą się na jednodniowe i wielodniowe. Do jednodniowych postów zaliczamy:  

środa - na pamiątkę zdrady Judasza, piątek - na pamiątkę cierpień i śmierci Chrystusa,  

święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego, dzień Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela, 

przeddzień święta Epifanii - Chrztu Pańskiego. Wyjątek stanowią tygodnie przed Niedzielami 

o Celniku i Faryzeuszu, Seropustną, tydzień Wielkanocny, tydzień po Pięćdziesiątnicy oraz 

tzw. "swiatki" - od święta Bożego Narodzenia do wigilii Święta Chrztu Pańskiego. Są to całe, 

bez wyjątku niepostne tygodnie. Do wielodniowych postów zaliczamy: post przed świętem 

Bożego Narodzenia, zwany Filipowym, trwa 40 dni i zaczyna się 15/28 listopada, Wielki Post 

wraz z Wielkim Tygodniem trwa w sumie 70 dni, post przed świętem Piotra i Pawła 29 

czerwca/12 lipca) jest to ruchomy post, a jego długość zależy od daty Paschy i może wynosić 

od tygodnia do czterech, post przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy trwa 14 dni (1/14 – 15/28 

sierpnia).  

Kalendarium świąt 

W Kościele prawosławnym życie liturgiczne wyznaczane jest według dwóch różnych 

kalendarzy: juliańskiego  tzw. stary styl i gregoriańskiego tzw. nowy styl. Pierwszy  

przypisywany jest rzymskiemu cesarzowi Juliuszowi Cezarowi, a drugi papieżowi 

Grzegorzowi XIII (XIV w). Stąd przy podawaniu daty świąt widnieją dwie daty. Prawosławny 

rok liturgiczny rozpoczyna się  w dniu 1 września wg nowego stylu / a 14 września wg starego 

stylu. Według jednego i drugiego -Pascha (Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa 

Chrystusa) – Wielkanoc - to Święto wszystkich Świąt. Jednakoż wprowadzenie kalendarza 

Gregoriańskiego wniosło różnice w obchodzeniu święta Wielkanocy i związanych z nią: 

Niedzieli Palmowej Wniebowstąpienia i tzw Zielonych Świąt. Kościół Prawosławny pozostał 

wierny zaleceniom I Soboru Powszechnego 325 roku. - Zgodnie z  nakazami Soboru Pascha 

chrześcijańska nie może być obchodzona przed Starotestamentową ani razem z nią. - Musi 

być zachowane następstwo Testamentów - wypełnienia Starego a po nim - obchodzenie 

Nowego - jako  wypełnienia proroctw i archetypów poprzez Zmartwychwstanie Zbawiciela. 

Dwanaście świąt głównych wspomagających rozumienie Zmartwychwstania: 

Narodzenie Najświętszej Dziewicy Maryi (8/21 września) 

Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego (14/27 września) 

Wprowadzenie Najświętszej Bogarodzicy do Świątyni (21 listopada / 4 grudnia) 

Boże Narodzenie (25 grudnia / 7 stycznia) 

Objawienie Pańskie (Chrzest Pański) (6/19 stycznia) 

Spotkanie Pańskie (2/15 luty) 

Zwiastowanie Najświętszej Bogarodzicy (25 marca / 7 kwietnia) 

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy — Niedziela Palmowa (niedziela poprzedzająca Paschę) 

Wniebowstąpienie Pańskie (czwartek 40. dnia po Zmartwychwstaniu) 

Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów - Pięćdziesiątnica (niedziela 50. dnia po 

Zmartwychwstaniu) 

Przemienienie Pańskie (6/19 sierpnia) 

Zaśniecie Najświętszej Bogarodzicy (15/28 sierpnia) 

Należy zaznaczyć, że w prawosławnym pojmowaniu uczestnictwo w nabożeństwach 

świątecznych nie jest pamiątką, bądź wspomnieniem konkretnych wydarzeń, a jest realnym i 

rzeczywistym jego przeżywaniem. 
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