
Nabożeństwa w naszej parafii 

1.11 

sobota 

Sobota św. Dmitra. Wspomnienie zmarłych 

Święta Liturgia. 

Procesja ekumeniczna. 

Wieczernia i Akatyst za zmarłych. 

godz. 10
00 

godz. 13
00 

godz.17
00

 

2.11 

niedziela 

Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia. 

 

godz. 8
30

, 10
00

 

5.11 

środa 

Święta Liturgia. 

Spotkanie Seniorów. 
godz. 9

00
 

8.11 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije. godz. 17

00
 

9.11 

niedziela 

Niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia. 
godz. 8

30
, 10

00
 

12.11 

środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych. godz. 9

00
 

15.11 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije. godz. 17

00
 

16.11 

niedziela 

Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia. 

 

godz. 8
30

, 10
00

 

19.11 

środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych. godz. 9

00
 

22.11 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije. godz. 17

00
 

23.11 

niedziela 

Niedziela XXIV po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia. 

 

godz. 8
30

, 10
00

 

26.11 

środa 

Św. Jana Złotoustego. 

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych. 
godz. 9

00
 

29.11 

sobota 

Święta Liturgia. 

Wsienoszcznoje Bdienije. 

godz. 9
00

 

godz. 17
00

 

30.11 

niedziela 

Niedziela XXV po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia. 

Akatyst do Matki Bożej 

godz. 8
30

, 10
00

 

 
Prosimy o ofiary do skarbonki na pokrycie kosztów druku gazetki.   

 

W Naszej Parafii
Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka w Warszawie, 1 listopada 2014, nr 11 (67) 

 

ДимитриевскаS родительскаS суббота 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондaкъ, глaсъ }: 
Со с™hми ўпок0й хrтE, дyшы рабъ твоих2, и3дёже нёсть болёзнь, ни 
печaль, ни воздыхaніе, но жи1знь безконeчнаz. 
Јкосъ: Сaмъ є3ди1нъ є3си2 безсмeртный, сотвори1вый и3 создaвый человёка, 
земнjи ќбw t земли2 создaхомсz, и3 въ зeмлю тyюжде п0йдемъ, ћкоже 
повелёлъ є3си2 создaвый мS и3 рекjй ми2: ћкw землS є3си2 и3 въ зeмлю 
tи1деши, ѓможе вси2 человёцы п0йдемъ, надгр0бное рыдaніе творsще 
пёснь: ґллилyіа. 
 
Вёчнаz вaша пaмzть, достобlжeнніи и3 приснопaмzтніи брaтz нaшіи. 

Вёчнаz пaмzть. Вёчнаz пaмzть. Вёчнаz пaмzть. 

http://days.pravoslavie.ru/name/3569.htm


Nasza pamięć o zmarłych 

Modlitwa za tych, którzy od nas odeszli, jest przejawem miłości, powinnością 

oraz obowiązkiem chrześcijańskim. Zwracamy się do Boga w swoich modlitwach za 

zmarłych podczas modlitw indywidualnych, panichid i św. Liturgii, ponieważ 

pokładamy nadzieję i wierzymy w jego miłość do ludzi, litość dla nich, w Jego 

miłosierdzie i dobroć. Jest ona aktem zbawczym nie tylko dla tych, którzy się modlą, 

ale i dla tych, których w niej wspominamy. Modlitwa nie jest ograniczona czasem, 

miejscem ani sytuacją człowieka. Dlatego też powinniśmy się modlić nie tylko za 

tych, którzy są wśród nas, ale i za tych którzy już odeszli – ponieważ u Boga wszyscy 

są żywi. 

Kondakion, 

Ze świętymi daj odpoczynek, Chryste, duszy zmarłego Twego sługi, gdzie nie ma 

cierpień, smutku i westchnień, lecz życie nie mające końca. 

Ikos: 

Sam jeden jesteś nieśmiertelny, który stworzyłeś i ukształtowałeś człowieka, 

jesteśmy bowiem śmiertelni i z ziemi stworzeni, i do tejże ziemi powrócimy, jak 

rozkazałeś. Ty, który mnie stworzyłeś, rzekłeś do mnie, że jestem ziemią i do ziemi 

powrócę, dokąd pójdziemy wszyscy ludzie. Nadgrobny czyniąc płacz śpiewamy pieśń: 

Alleluja. 

 

     Człowiek, który nie wierzy w Boga, zwykle panicznie boi się odejścia z tego 

świata, chce żyć wiecznie, chociaż wie, że kiedyś musi to nastąpić. Nie ma pojęcia, 

że prawdziwa gehenna zacznie się po śmierci, gdy dusza otrzyma wieczne istnienie 

bez Boga, zaś najstraszliwsze męki i choroby ziemskiego życia nie odzwierciedlają 

piekielnych mąk, których grzesznicy będą doświadczać wiecznie. 

     Natomiast prawdziwi chrześcijanie – przeciwnie, nie boją się śmierci ciała. 

Dla nich śmierć ciała jest przejściem do świata, gdzie nie ma chorób ani cierpienia, 

ani trosk, lecz życie wieczne. 

     Prześledźmy wędrówkę duszy ludzkiej po śmierci. Kiedy dusza opuszcza ciało, 

znajduje się wśród innych duchów  dobrych i złych, i zwykle skłania się ku duchom 

tym, pod których władaniem była przed opuszczeniem ciała. Przez pierwsze dwa dni 

dusza cieszy się dużą swobodą i może odwiedzać miejsca na ziemi, które były dla 

niej bliskie. Trzeciego dnia przechodzi przez legiony złych duchów, które zagradzają 

przejście, oskarżając duszę o różne grzechy, do których same ją kusiły. Zgodnie 

z różnymi objawieniami istnieje dwadzieścia takich przeszkód, tak zwanych 

mytarstw; przy każdej bada się innego rodzaju grzechy. Po przejściu przez jedne 

dusza przechodzi do następnego, i tylko po szczęśliwym  przejściu wszystkich 

mytarstwdusza może dalej podążać swoją drogą, bez natychmiastowego wtrącenia do 

piekła. Dlatego też dusza zmarłego wyjątkowo, jak nigdy, potrzebuje wtedy modlitw 

za siebie. Szczęśliwie przeszedłszy mytarstwa i pokłoniwszy się Bogu, dusza przez 

następne 37 dni odwiedza niebiańskie miejsca oraz piekielne otchłanie, jeszcze do 

końca nie wie, gdzie będzie przebywać, a dopiero czterdziestego dnia ustalone będzie 

miejsce jej pobytu, aż do zmartwychwstania. 

    Niektóre dusze czterdziestego dnia odczuwają już przedsmak wiecznej 

szczęśliwości , a inne pogrążone są w bojaźni wiecznych mąk , które nastąpią w pełni 

po Sądzie Ostatecznym. Do tego czasu możliwe są zmiany stanu dusz, zwłaszcza 

poprzez odprawienie św. Liturgii (ofiarowanie bezkrwawej ofiary), panichidy, 

modlitwy indywidualnej. 

     Święta cerkiew prawosławna naucza aby szczególnie  się modlić  za dusze 

zmarłych odprawiając św. Liturgię  

– w dzień pogrzebu 

– w 40 dni po śmierci wraz z panichidą 

– w każdą rocznicę śmierci wraz z panichidą  

     Są dni specjalnie poświęcone pamięci zmarłych:    

– Sobota Rodzicielska (mięsopustna) 

– Sobota II  Wielkiego Postu 

– Sobota III Wielkiego Postu 

– Sobota IV Wielkiego Postu 

– Wtorek II tygodnia po święcie Paschy – Radonica 

– Sobota  Rodzicielska przed świętem Trójcy Świętej 

– Sobota  św. Dymitra 

     Ponadto w naszej parafii dniem poświęconym modlitwom za dusze zmarłych jest  

ś r o d a. 

     Imiona naszych bliskich, którzy zmarli zapisujemy do pomiannika (liturgiczna 

książeczka intencyjna zawierająca imiona szczególnie bliskich i otaczanych czcią 

żywych i zmarłych osób, w ich intencji podczas Liturgii i nabożeństw prywatnych 

odczytywane są modlitwy) lub na karteczkach za upokoj i o zdrawii, które dostępne 

są w swieszcznom jaszczyku (miejsce, w którym sprzedawane są świece). Pomiannik 

lub karteczkę z imionami powinniśmy przynieść przed nabożeństwem do 

swieszcznoho jaszczyka. 

     Poprzez modlitwy potwierdzamy naszą wiarę w Zmartwychwstanie. Świadczymy 

o tym, że zmarły jest żywy poprzez nieśmiertelność swojej duszy.    

       W celu ustalenia terminu Św. Liturgii czy panichidy należy kontaktować się 

z kancelarią parafii.  

 

Boże duchów i ciała wszelkiego, który śmierć zdeptałeś, szatana obezwładniłeś 

i darowałeś życie Twemu światu, sam Panie, daj odpoczynek duszy zmarłego Twego 

sługi (Imię), w miejscu światłości, w miejscu szczęśliwości, w miejscu pokoju, skąd 

ucieka boleść, smutek i westchnienie. Przebacz mu, jako dobry i Przyjaciel człowieka 

Bóg, wszelki grzech popełniony przez niego słowem, uczynkiem i myślą, gdyż nie ma 

człowieka, któryby żył i nie zgrzeszył. Ty bowiem jedyny jesteś bez grzechu, 

sprawiedliwość Twoja jest sprawiedliwością na wieki i słowo Twoje jest prawdą. 

Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem, i pokojem zmarłego Twego sługi 

(Imię), Chryste Boże nasz, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim niemającym 

początku i z Najświętszym i Dobrym, i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, 

i na wieki wieków. Amen (Modlitwa z obrzędu pogrzebu) 
 


