Nabożeństwa w naszej parafii

W Naszej Parafii

01.11
piątek

Śww. Darmo leczących Kosmy i Damiana.
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych.
Procesja ekumeniczna.
Akatyst za zmarłych.

godz. 1000
godz. 1300
godz.1700

02.11
sobota

Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 1700

03.11
niedziela

Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy.
Święta Liturgia.

godz. 1000

06.11
środa

Spotkanie Seniorów.
Święta Liturgia.

godz. 900

09.11
sobota

Wieczernia i Akatyst do Archnioła Michała i wszystkich mocy
Anielskich.

godz. 1700

10.11
niedziela

Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy.
Święta Liturgia.

godz. 830, 1000

13.11
środa

W piątek 15.XI rozpoczyna się post przed świętem Narodzenia Chrystusa.

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych.

16.11
sobota

Wsienoszcznoje Bdienije.

17.11
niedziela

Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy.
Święta Liturgia.
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Вх0дъ во хрaмъ прес™hz вLчцы нaшеz бцdы
и3 приснодёвы марjи.

godz. 900

godz. 1700
godz. 830, 1000

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych.
Wigilia Święta Wprowadzenia Najświętszej Marii Panny do Świątyni.

godz. 900
godz. 1700

21.11
czwartek

Święto Wprowadzenia Najświętszej Marii Panny do Świątyni.
Święta Liturgia.

godz. 900

23.11
sobota

Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 1700

24.11
niedziela

Niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy.
Święta Liturgia. Akatyst do Matki Bożej

27.11
środa

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych.

godz. 900

30.11
sobota

Św. Apostoła Andrzeja. Święta Liturgia.
Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 900
godz. 1700

20.11
środa

30

godz. 8 , 10

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.

Тропaрь, глaсъ д7: Днeсь благоволeніz б9іz пред8wбражeніе, и3 человёкwвъ
спасeніz проповёданіе, въ хрaмэ б9іи ћснw дв7а kвлsетсz и3 хrтA всBмъ
00

предвозвэщaетъ. т0й и3 мы2 велеглaснw возопіи1мъ: рaдуйсz, смотрeніz
зижди1телева и3сполнeніе.
Кондaкъ, глaсъ д7. Пречcтый хрaмъ сп7совъ, многоцённый черт0гъ и3 дв7а,
сщ7eнное сокр0вище слaвы б9іz, днeсь вв0дитсz въ д0мъ гDень,
благодaть совводsщи, ћже въ д©э бжcтвенномъ, ю4же воспэвaютъ ѓгGли
б9іи: сіS є4сть селeніе нбcное.
Величаем Тz, Пресвятаz Дево, Богоизбраннаz Отроковице, и чтим еже
в храм Господень вхождение Твое.

O Aniołach Świętych
Kościoły chrześcijańskie zawsze wierzyły w istnienie duchów anielskich,
co znalazło wyraz w pierwszym artykule Symbolu wiary: „ Wierzę w jedynego Boga
Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, rzeczy widzialnych
i niewidzialnych...” (pod słowem niewidzialnych rozumiemy Aniołów, stworzonych
przez Boga jeszcze przed człowiekiem).
W Piśmie Świętym już na pierwszych stronicach widzimy wzmianki na temat
aniołów. Mowa jest o aniołach światłości (tych, które są sługami Bożymi) jak
również o aniołach upadłych (tych, które rezygnując ze światła wybrały ciemność
i rezygnując z dobra wybrały zło) (Ezechiel 28, 12-19).
Anioł w przekładzie z hebrajskiego oznacza wysłannika, a z greckiego –
zwiastuna. Jest duchem rozumnym nie posiadającym ciała. Anioły przebywają
w jedności z Bogiem, wypełniając powierzone im służenie. Stąd też słowo „anioł”
oznacza sługę Bożego lub posłańca. Tradycja cerkiewna uczy nas również, że
każdemu człowiekowi Bóg przydziela Anioła Stróża, który przez całe życie danej
osoby wykorzystuje różne środki dla chronienia jej od zła.
Cerkiew każdego dnia modli się słowami litanii (jedna z próśb) "Anioła pokoju,
wiernego nauczyciela i opiekuna naszych dusz i ciał, u Pana prośmy". Każdy
poniedziałek Cerkiew poświęca czynom (zastępom) anielskim, a szczególnie czci ich
pamięć 8 listopada.
Wśród aniołów istnieje także hierarchia niebiańska. Naukę o niej rozwinął Pseudo
Dionizy Aeropagita. Według niego hierarchia anielska składa się z dziewięciu
chórów podzielonych na trzy zastępy. Podział ten przedstawia się następująco:
Pozycję Aniołów określają trzy hierarchie: wyższa, średnia, i niższa; na każdą z nich
składają się trzy rangi: pierwsza hierarchia: Serafin, Cherubiny, Trony; druga
hierarchia: Panowania, Moce, Władze; trzecia hierarchia: Zwierzchności, Archanioł,
Anioły.
Najbliższe Trójcy Przenajświętszej są sześcioskrzydłe Serafiny – Płomienne,
Ogniste (Iz. 6,2). Płoną one miłością ku Bogu i pobudzają do niej innych.
Po Serafinach są Cherubiny posiadające wiele oczu ( Rdz.3,24). Ich imię oznacza:
„wylanie najwyższej mądrości , oświecenie”, ponieważ poprzez te istoty , jaśniejące
światłem poznania Boga i rozumienia Bożych tajemnic , zsyłane są najwyższa
mądrość i oświecenie w celu prawdziwego poznania Boga. Po cherubinach stoją
przed Bogiem Trony, noszące Boga dzięki danej im łasce służenia (zob. Kol 1,16),
w sposób tajemniczy i niepojęty , służą one Bożej sprawiedliwości.
Na środkową hierarchię anielską składają się trzy rangi: Panowania, Moce i Władze.
Panowania ( por. 1 Kol 1,16) sprawują władzę nad następnymi rangami Aniołów.
Pouczają przydzielonych im przez Boga władców, by ci mądrze sprawowali swe
rządy. Panowania uczą panować nad uczuciami , poskramiać grzeszne pożądliwości,
panować nad swoją wolą, zwyciężyć pokusy.
Moce ( por. I Piotra 3,22) spełniają wolę Boga. To one dokonują cudów i zsyłają
łaskę dokonywania cudów i przewidywania / jasnowidzenia Bożym wybrańcom.
Moce pomagają ludziom w zachowaniu posłuszeństwa, umacniają w cierpliwości,
obdarzają duchową mocą i męstwem.

Władze ( I P. 3,22; Kol. 1,16) posiadają władzę poskramiania mocy diabła.
Chronią ludzi przed diabelskimi pokusami , umacniają ludzi oddanych Bogu , strzegą
ich, pomagają ludziom w walce ze złymi myślami.
Hierarchię niższą stanowią trzy rangi: Zwierzchność, Archaniołowie i Aniołowie.
Zwierzchność ( por. Kol. 1,16), sprawują władzę nad niższymi Aniołami, kierując ich
ku spełnianiu Bożych poleceń. Otrzymały polecenie kierowania wszechświatem,
chronienia krajów, ludów, plemion. Zwierzchności uczą ludzi oddawać każdemu
należną cześć, pouczają tych , którzy sprawują władzę , by spełniali należne
obowiązki nie dla osobistej sławy i korzyści , ale dla chwały Bożej i pożytku
bliźnich.
Archaniołowie ( I Tes. 4,16) , głoszą dobrą wieść o tym , co wielkie i przesławne,
odsłaniają tajemnice wiary, proroctwa i rozumienie Bożej woli, umacniają w ludziach
świętą wiarę, oświecając ich umysły światłem Świętej Ewangelii.
Aniołowie ( por. I Piotra. 3,22), są najbliżej ludzi. Obwieszczają Boże zamiary,
pouczają ludzi , by żyli w sposób cnotliwy i święty. Chronią wierzących od upadku,
pomagają powstać tym ,którzy upadli, nigdy nie pozostawiają nas , a zawsze gotowi
są pomóc, jeśli tylko tego zapragniemy.
Wszystkie rangi sił niebieskich ze względu na istotę swej służby noszą ogólną
nazwę Aniołów. Bóg objawia swą wolę Aniołom wyższym , a one kolejno przekazują
wieść o niej pozostałym Aniołom.
Jak widać Pseudo Dionizy wszystkie byty subtelne niebiańskie podzielił na trzy
hierarchiczne stopnie, gdzie każdy zawiera po trzy chóry.
W Piśmie Św., niektórzy wyżsi Aniołowie posiadają własne imiona. Dwa imiona
są w księgach kanonicznych są to: Michał-„któż jako Bóg”-(Dan. X, 13; XII, 1; Judy
w. 9; Apok. XII, 7-8), Gabriel-„ mąż Boży“ -(Dan. VIII,16; IX,21; Luk.I,19,26).
Cztery imiona znamy z ksiąg deuteronomicznych, a mianowicie: Rafael –„pomoc
Boża” –(Tob. III, 16; XII,12-15); Uriel –„ogień Boży” (3 Ezdrasza IV, 1; V,20);
Serafiel – „modlitwa do Boga” (3 Ezdrasza 5, 16). W księdze Ezdrasza jest
wspomniany jeszcze jeden anioł Jeremiel „Wysokość Boża” (3 Ezdrasza 4, 36).
Oprócz tego według Świętej Tradycji znane są jeszcze dwa imiona: Jehudiel „Chwała
Pana” i Barachiel „Błogosławieństwo Boże” tych imion nie spotykamy w Piśmie
Świętym.
Aniołowie, nie tylko wychwalają Boga, ale i służą Mu w dziełach Jego
Mądrości. Święci Ojcowie mówią: iż „jedne z nich stoją przed Bogiem, drugie zaś
ochraniają świat od żywiołów”.
Według Grzegorza Teologa – „Niektórzy Aniołowie zarządzają żywiołami,
przestrzenią niebieską, światem ziemskim i wszystkim co się w nim znajduje.”
Orygenes i błogosławiony Augustyn wyrażając swoje zdanie opierają się na
Apokalipsie Jana Teologa – gdzie mówi się o Aniołach zarządzających według Woli
Boga żywiołami ziemskimi: „I usłyszałem anioła wód mówiącego ...” (Apok. 16, 5),
„Potem widziałem czterech aniołów, stojących na czterech krańcach Ziemi,
powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze,
ani na żadne drzewo ....” (Apok. 7, 1). W (Apok. 14, 18) „I jeszcze jeden anioł
wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem ...”

