W Naszej Parafii

Nabożeństwa w naszej parafii
Grudzień 2017
02.12
sobota
03.12
niedziela
04.12
poniedziałek
06.12
środa

07.12
czwartek
09.12
sobota

10.12
niedziela
13.12
środa
16.12
sobota
17.12
niedziela
19.12
wtorek

Św. Liturgia i wspomnienie zmarłych.
Wsienoszcznoje Bdienije.
Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy.
Wigilia święta Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni.
Wsienoszcznoje Bdienije.
Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni.
Święta Liturgia.
Św. męcz. archimandryty Grzegorza Peradze.
Święta Liturgia.
Spotkanie Seniorów parafii.
Akatyst ku czci św. Katarzyny.
Św. wlk. męcz. Katarzyny.
Święta Liturgia.

godz. 900
godz. 1700
godz. 830, 1000

Św. Liturgia i wspomnienie zmarłych.
Rekolekcje parafialne.
Przygotowanie do Sakramentu Spowiedzi.
Wsienoszcznoje Bdienije
Niedziela XXVII po Pięćdziesiątnicy.
Rekolekcje parafialne.
Święta Liturgia.
Ap. Andrzeja Pierwszego Powołanego.
Święta Liturgia.
Akatyst do Najświętszej Bogurodzicy.
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych.
Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 900

Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy. Św. wlk. męcz. Barbary.
Święta Liturgia.
„Spotkanie z Mikołajem”.

godz. 1700
godz. 900

Św. Cudotwórca Mikołaj, abp Miry Licyjskiej

godz. 900
godz. 1700
godz. 900

godz. 1600
godz. 1700
godz. 830, 1000
godz. 900
godz. 1700
godz. 900
godz. 1700
godz. 830, 1000
godz. 1500

20.12
środa

Św. Cudotwórcy Mikołaja, abpa Miry Licyjskiej.
Święta Liturgia.
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych.
Akatyst ku czci św. Cudotwórcy Mikołaja.

22.12
piątek

Poczęcie przez św. Annę Najświętszej Bogurodzicy.
Święta Liturgia.

godz. 900

23.12
sobota

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych.
Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 900
godz. 1700

24.12
niedziela

godz. 830, 1000

26.12
wtorek

Niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy.
Świętych Praojców. Święta Liturgia.
Wigilia święta Narodzenia Pana i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa
(wg nowego stylu gregoriańskiego).
Św. Spirydona. Święta Liturgia.
Święto Narodzenia
Pana i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa. Święta Liturgia.
(wg nowego stylu gregoriańskiego).
Sobór Najświętszej Bogurodzicy. (wg nowego stylu gregoriańskiego).
Święta Liturgia.

27.12
środa

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych.
Akatyst ku czci św. Spirydona.

godz. 9
godz. 1700

30.12
sobota

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych.
Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 900
godz. 1700

31.12
niedziela

Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy.
Świętych Ojców. Święta Liturgia.

godz. 830, 1000

25.12
poniedziałek
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godz. 900
godz. 900
godz. 1700

godz. 1600

Troparion, ton 4:
Przez
prawdziwość
Twych
czynów,
ojcze
i arcypasterzu
Mikołaju, stałeś się regułą wiary dla
Twojej owczarni, wzorem cichości,
nauczycielem wstrzemięźliwości,
dlatego swą pokorą zdobyłeś
wywyższenie, ubóstwem bogactwo.
Módl się do Chrystusa Boga
o zbawienie dusz naszych.
Kontakion, ton 2:
W Mirze okazałeś się biskupem,
wypełniłeś bowiem Ewangelię
Chrystusową, święty, duszę swoją
oddałeś za Twój lud i wybawiłeś
niewinnych ludzi od śmierci, przeto
uświęciłeś
się
jako
wielki
wtajemniczony sługa łaski Bożej.

godz. 900
godz. 1000
godz. 900
00

Megalinarion:
Uwielbiamy Ciebie, Świątobliwy Ojcze Mikołaju, i czcimy świętą Twoją
pamięć, Ty bowiem modlisz się za nas, przed Chrystusem Bogiem naszym.

O nabożeństwach paraliturgicznych w Cerkwi prawosławnej c.d.
Od pierwszych wieków chrześcijanie czcili na różne sposoby Matkę Bożą.
Kult ten, szczególnie w Bizancjum, znajdował swój wyraz w liturgii, a także
w poezji. Jednym z najwspanialszych dowodów miłości, jaką otaczano Matkę
Pana Jezusa, jest hymn liturgiczny ku czci Bogurodzicy zwany Akatystem. Słowo
Akatyst oznacza nabożeństwo składające się z pieśni pochwalnych, modlitw
do Jezusa Chrystusa, ku czci Najświętszej Marii Panny i Świętych, odmawianych
lub śpiewanych na stojąco. Greckie: Ακάθιστος przekłada się na j. polski: „a” ozn.
nie; „kahidzein” – siedzieć. Na przemian przeplatają się w hymnie teksty maryjne
i chrystologiczne. Każda strofa zaczyna się od zapowiedzi wydarzenia lub tematu,
co ma skierować rozmyślanie ku wnętrzu tajemnicy.
Akatyst jest hymnem radości składającym się z 12 strof zwanych Ikosami
i 13 Kondakionów kończących się refrenem: Alleluja. Po każdym Kondakionie
następuje Ikos składający się z dwóch części: W pierwszej rozwinięty jest
określony temat, druga zawiera 12 litanijnych wersetów, z których każdy
rozpoczyna się od słów: Radujsia. Polskie tłumaczenie: Witaj, nie odda takiej
radości, jaką oddaje cerkiewnosłowiańskie tłumaczenie. Kondaktiony pierwotnie
były według świadectwa badaczy czymś w rodzaju homilii, jakby śpiewanymi
kazaniami. Akatyst ku czci Bogurodzicy pochodzi najprawdopodobniej z V-VI
wieku. Jego autorstwo jest niepewne: ostatnio najczęściej bywa przypisywany
świętemu Romanowi Pieśniarzowi (Roman Melodos). Uważa się, że Akatyst jest
najstarszym hymnem Maryjnym, wykonanym 7 sierpnia 626 r., kiedy dzięki
opiece Bogurodzicy Konstantynopol został uratowany przed atakiem pogańskich
Awarów. Wówczas gwałtowny huragan rozpędził nieprzyjacielską flotę, rzucając
statki na wybrzeże niedaleko Deipara – świątyni Matki Bożej w Blachernach,
dzielnicy Konstantynopola. Ludność miasta śpiewała wtedy całą noc na stojąco,
hymn ku czci Bogurodzicy, dziękując Jej w ten sposób za ratunek. Dodano wtedy
do Akatystu dziękczynną dedykację O Waleczna Hetmanko. Inni podają,
że wykonano go dopiero w podzięce Matce Bożej za ocalenie stolicy nad
Bosforem od oblężeń arabskich za cesarza Konstantyna IV w 677 r. i Leona III
w 718 r.
Kolejnym nabożeństwem, które wyróżniamy w Cerkwi jest Molebien,
treść którego stanowi żarliwa modlitwa do Pana Boga, o wstawiennictwo
Najświętszej Bogurodzicy lub Świętych. Według swojej konstrukcji molebien

przedstawia skróconą wersję jutrzni. Zasadniczymi częściami molebna
są tropariony, kanon, czytanie perykopy Ewangelii, ektenia i modlitwa. Molebien
może mieć charakter dziękczynny lub błagalny. Ostatni dyktuje potrzeba
modlitwy osobistej bądź wspólnotowej na okoliczność rozpoczęcia wszelkiego
dobrego dzieła, podróży, choroby, oświęcenia wody, klęsk żywiołowych, napaści
wroga, epidemii, nieurodzaju, suszy i innych. Molebny mogą być sprawowane
w świątyni i poza nią na indywidualną potrzebę wiernego. Podając duchownemu
intencyjną kartkę z imionami bliskich należy określić charakter molebna.
W cerkwi nabożeństwo ma miejsce przed Liturią św. lub po niej, a także po jutrzni
i wieczerni. Bywa, że do molebna dołącza się Akatyst i kanon. Często duchowny
na zakończenie nabożeństwa pomazuje wiernych poświęconym olejem i pokrapia
świeconą wodą.
Występuje także Sorokoust za zdrowie, który wypełnia się przez
kolejnych 40 dni czytając molebien intencyjny. Każdego dnia na przestrzeni
sorokousta, kapłan wyjmuję cząsteczki z prosfory podczas Proskomidii
wspominając intencję i podane imiona.
Rozumienie modlitwy o zdrowie obejmuje swoim charakterem nie tylko
prośbę o fizyczną poprawę kondycji chorego, a przede wszystkim intencję
pomocy i błogosławieństwa Bożego dla nas i naszych bliskich w duchowym
rozwoju. Ewangelia przypomina nam przykład modlitwy Chrystusa w ogrodzie
oliwnym Getsemanii: Ojcze, nie moja wola, a Twoja niech się stanie (Łk 22,42).
Przykład doskonałej modlitwy Naszego Zbawiciela ukazuje przede wszystkim
na zbawienną dla dusz naszych opatrznościową troskę samego Boga, jako Jedynie
Dobrego Ojca, o Swoje dzieci. Sami do końca często nie wiemy, co jest dla nas
pożyteczne na daną chwilę? O co prosić Najwyższego w perspektywie zbawienia
duszy. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami wyrocznia Pana (Iz 55, 8).
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży,
który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie
Jezusie (Flp 4, 6-7).

Opracowanie na podst.: https://azbyka.ru/akafist
Ks. Piotr Kosiński

