Nabożeństwa w naszej parafii – Maj 2014
3.05
sobota

Wsienoszcznoje Bdienije

godz. 1700

4.05
niedziela

Niedziela III po Wielkanocy.
Św. Niewiast Niosących Wonności.
Święta Liturgia

godz. 1000

7.05
środa

Spotkanie Seniorów
Święta Liturgia.

godz. 0900

10.05
sobota

Wsienoszcznoje Bdienije

godz. 1700

11.05
niedziela

Niedziela IV po Wielkanocy. O Paralityku.
Święta Liturgia

14.05
środa

Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy.
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych.

godz. 0900

17.05
sobota

Wsienoszcznoje Bdienije

godz. 1700

18.05
niedziela
21.05
środa

Niedziela V po Wielkanocy. O Samarytance.
Święta Liturgia.
Św. Św. Równych Apostołom Konstantyna i Heleny.
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych.

24.05
sobota

Wsienoszcznoje Bdienije

28.05
środa
29.05
czwartek
31.05
sobota

гDа бGа и3 сп7са нaшегw

godz. 830 i 1000
godz. 900
godz. 1700
godz. 1000

godz. 900

Wigilia Święta Wniebowstąpienia Pańskiego
Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 1700

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.
Święta Liturgia.

godz. 900

Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 1700

Liturgia Św.:
niedziela – godz. 830 i 1000
środa i święta – godz. 900

Вознесeніе

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
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ї}са хrтA.

Niedziela VI po Wielkanocy. O Ślepcu.
Święta Liturgia
Wyjazd Punktu Katechetycznego. Święta Liturgia w
Parafii Św. Aleksandry w Stanisławowie godz. 1000
Zakończenie święta Paschy.
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych

25.05
niedziela

W Naszej Parafii

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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Jesteśmy w świątyni (3) Na Liturgii Świętej
W rytuale Liturgii Świętej, czyli Eucharystii, upamiętniamy całe życie
ziemskie Chrystusa ─ Syna Bożego i naszego Pana.
Liturgia składa się z trzech części: proskomidii, liturgii katechumenów
(ohłaszennych) i liturgii wiernych.
Podczas p r o s k o m i d i i , sprawowanej zwykle w trakcie celebrowania tzw.
Godzin (Czasy ─ 3 i 6) upamiętnia się Cudowne Narodziny Zbawiciela. Zarazem
przywoływane są starotestamentowe proroctwa na temat Jego męki i śmierci na
krzyżu. W trakcie proskomidii przygotowuje się drogocenne cząstki uświęcone
jako Święte Dary, przyjmowane przez wiernych jako Przenajświętszy Sakrament
─ Św. Priczastje; w tym czasie wznoszone są również modły za żywych
i zmarłych duchownych i wiernych. Wierzymy, że wielką pociechą i radością dla
Zmarłych są modły, egzekwie odprawiane w ich intencji podczas Liturgii. Dlatego
pamiętajmy o nich, przychodźmy wcześniej, abyśmy byli obecni w czasie
proskomidii (postarajmy się również napisać imiona naszych bliskich na
karteczkach oddzielnie za zdrowie i za spokój duszy), modląc się o zdrowie
i wieczny odpoczynek dla naszych krewnych i znajomych oraz za wszystkich
prawosławnych chrześcijan. Modlitwa za zmarłych może być na przykład taka:
Pomiani, Hospodi, duszy usopszych rab
Twoich [podajemy imiona zmarłych
osób] i prosti ich sogreszenija, wolnaja
i niewolnaja, daruja im Carstwije i
priczastije wiecznych Twoich błag i
Twojeja bezkoniecznyja i błażennyja
żyzni nasłażdienije.

Wejrzyj, Panie, na dusze zmarłych sług
Twych [...] i odpuść im ich grzechy
świadome i nieświadome, obdarzając
ich Królestwem Twym i uczestnictwem
w bezmiarze nieskończonych Twych
dóbr oraz żywota Twego wiecznego i
błogosławionego rozkoszą.

Na l i t u r g i i k a t e c h u m e n ó w (ohłaszennych) poprzez odśpiewanie
pieśni Jedinorodnyj Synie upamiętnia się przyjście na świat Pana naszego Jezusa
Chrystusa.
Podczas małego wejścia z Ewangelią – które stanowi obraz przystąpienia Pana
Jezusa do głoszenia Dobrej Nowiny – śpiewana jest modlitwa Priiditie,
pokłonimsa i pripadiem ko Christu, wierni składają pokłon do pasa; podczas
śpiewania Trishagionu (Swiatyj Boże, Swiatyj Krepkij, Swiatyj Biessmiertnyj)
składają trzy takie pokłony.
Przy czytaniu Apostoła
(Listów Apostolskich) wierni odpowiadają na
okadzanie ich przez diakona pochyleniem głowy. Warto przy tym pamiętać, że
czytanie i kadzenie symbolizują w tym wypadku orędzie apostołów, kierowane do
całego świata.
W czasie czytania Ewangelii powinno się stać z pochyloną głową, jak
gdybyśmy słuchali samego Pana Jezusa.

Wymienianie hierarchów, duchowieństwa i innych osób wskazuje, za kogo
podczas Liturgii składana jest ofiara Eucharystii.
Słyszymy często narzekania na niezrozumiałość słów Apostoła i Ewangelii,
recytowanych w języku starocerkiewnym. Dlatego wskazane jest, aby przed
udaniem się na Liturgię wierni zapoznali się z przypadającym na dany dzień
„czytaniem” – ludzie świeccy mogą to sprawdzić w kalendarzu cerkiewnym, który
podaje „czytania” na wszystkie dni w roku – i przeczytali sami, na spokojnie,
z uwagą, jeśli to konieczne – to w tłumaczeniu na język współczesny.
Na l i t u r g i i w i e r n y c h wielkie wejście symbolizuje zstąpienie
Chrystusa na ziemię na dobrowolną mękę dla zbawienia świata.
Pieśń cherubińska śpiewana jest przy otwartych wrotach królewskich (inaczej –
wrota rajskie; w języku cerkiewnosłowiańskim carskije wrata – nazwa odnosząca
się do Króla Niebios – Chrystusa). Pieśń ta rozumiana jest bowiem jako
naśladowanie aniołów (cherubiny tajemnie naśladując...), nieustannie
wysławiających Króla Niebios i niewidzialnie asystujących Mu podczas
ofiarowania Świętych Darów ciała i krwi Pańskiej. Umieszczenie Świętych
Darów na ołtarzu ofiarnym (prestole), zamknięcie królewskich wrót i zaciągnięcie
zasłony oznacza złożenie Pana Jezusa do grobu, zastawienie wejścia do grobu
wielkim głazem i opieczętowanie tego wejścia.
W tym czasie, gdy śpiewana jest Pieśń cherubińska, dobrze jest odmawiać,
jako wewnętrzną modlitwę, pokutny psalm 50 (51) Pomiłuj mia, Boże...
Po zakończeniu pierwszej połowy Pieśni cherubińskiej powinno się złożyć pokłon
do pasa. Gdy wymieniane są imiona metropolity, biskupów i innych czcigodnych
osób, w których intencji się modlimy, należy zachować postawę szczególnego
szacunku i oddania, stojąc z pochyloną głową. Podczas Wielkiego Wejścia – na
słowa błogosławieństwa I vseh vas, prawosławnych christijan, da pomianiet
Hospod’ Boh... – wypada odpowiedzieć w zamian: Swiaszczenstwo twoje da
pomianiet Hospod’ Boh vo Carstwii Swojem (gdy Liturgię sprawuje biskup, to
należy odwzajemnić się słowami: Archijerejstwo twoje da pomianiet Hospod’ Boh
vo Carstwii Swojem. Na końcu tych modłów (pominowienije) za cały Kościół
Prawosławny i całą wspólnotę parafialną wznieśmy modlitwę za samych siebie:
Pomiani mia, Hospodi, jegda priidieszi vo Carstwii Twojem.
Słowa Dwieri, dwieri! przed intonowaniem Symbolu Wiary (Wieruju)
w dawnych czasach kierowane były do straży świątyni, aby nie wpuszczała pogan
ani katechumenów (ohłaszennych) – tj. osób dopiero zamierzających przyjąć
chrzest – podczas misterium Św. Eucharystii. Obecnie słowa te przypominają
nam, abyśmy strzegli drzwi naszego serca przed zakusami grzechu. Słowa
Premudrostiju vonmiem – „wsłuchajmy się w Mądrość” (Bożą) wzywają nas do
uważnego słuchania nauk Kościoła Prawosławnego, wyłożonych w Symbolu
Wiary (dogmaty). Symbol Wiary odmawiają (śpiewając) wszyscy wierni, na
początku składając znak krzyża.
cdn

