
Nabożeństwa w naszej parafii

01.10 

Poniedziałek 

Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy 

Święta Liturgia 
godz.   9

00
 

03.10 

Środa 
Spotkanie Seniorów naszej parafii 

Święta Liturgia. 
godz.   9

00
 

06.10 

Sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije 

 

godz. 17
00

 

07.10 

Niedziela 

Niedziela XVIII po Pięćdziesiątnicy. 

Rozpoczęcie Roku Akademickiego 

Święta Liturgia. Śpiewa chór studentów 

 

godz. 8
30

, 10
00

 

10.10 

Środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych godz. 9

00
 

13.10 

Sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije godz. 17

00
 

14.10 

Niedziela 

Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia. 

 

godz. 8
30

, 10
00

 

17.10 

Środa 

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych 

Święta Liturgia 

 

godz. 9
00

 

20.10 

Sobota 

Sobota św. Dymitra. Wspomnienie zmarłych 

Święta Liturgia 

Po Św. Liturgii sprzątanie grobów na naszym cmentarzu. 

Wsienoszcznoje Bdienije 

 

godz.   9
00 

 

godz. 17
00

 

21.10 

Niedziela 

Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia. Śpiewa chór męski 
 

godz. 8
30

, 10
00

 

24.10 

Środa 

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych. 

Święta Liturgia 

 

godz. 9
00

 

27.10 

Sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije godz. 17

00
 

28.10 

Niedziela 

Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy. 

Św. Hioba Poczajowskiego 

Święta Liturgia. Akatyst do Matki Bożej 

godz. 8
30

, 10
00

 

31.10 

Środa 

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych. 

Święta Liturgia 

 

godz. 9
00

 

 

Gazetka Parafii Św. Jana Klimaka na Woli  w Warszawie 
ul. Wolska 138/140 

01-126 Warszawa 
tel./fax 22 836 68 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 do 1300 
PKO BP 56 1020 1185 0000 4302 0109 8904 

 

Prosimy o ofiary do skarbonki na pokrycie kosztów druku gazetki. 

  

W Naszej Parafii
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Покр0въ Прес™hz Бцdы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тропaрь, глaсъ д7: Днeсь благовёрніи лю1діе свётлw прaзднуемъ, њсэнsеми 
твои1мъ, бGомaти, пришeствіемъ, и3 къ твоемY взирaюще пречcтому 
џбразу, ўми1льнw глаг0лемъ: покрhй нaсъ честнhмъ твои1мъ покр0вомъ, 
и3 и3збaви нaсъ t всsкагw ѕлA, молsщи сн7а твоего2 хrтA бGа нaшего, 
спасти2 дyшы нaшz. 
Кондaкъ, глaсъ G. Дв7а днeсь предстои1тъ въ цeркви, и3 съ ли6ки с™hхъ 
неви1димw за ны2 м0литсz бGу: ѓгGли со ґрхіерє1и покланsютсz, ґпcли же 
со прbрHки ликовствyютъ: нaсъ бо рaди м0литъ бцdа превёчнаго бGа. 

http://www.prawoslawie.pl/


Podstawowe informacje o Prawosławiu 

Prawosławie, greckie słowo orthodoxia, to chrześcijaństwo powszechne. Słowo 

orthodoxia, ma dwojakie znaczenie, oznacza prawdziwą chwałę i prawdziwą wiarę. 

Ciekawostką jest fakt, że po rozłamie w Kościele Powszechnym w XIII wieku, 

nazwę  „ortodoksi” nadały naszemu Kościołowi czynniki zewnętrzne. Prawosławie 

strzeże i głosi prawdziwą wiarę w Boga. Cechą ustroju zewnętrznego Kościoła 

Prawosławnego jest autokefalia. Poprzez to pojęcie (gr. autos - sam i kephale - 

głowa) rozumiemy niezależność Kościoła miejscowego, jako odrębnej jednostki 

wchodzącej w skład całego Kościoła Powszechnego. Wszystkie lokalne Kościoły 

prawosławne spojone są ze sobą wspólną wiarą, wspólnym prawem kanoniczym 

i kultem liturgicznym.  

Rozproszone po całym świecie Prawosławie, składa się z Kościołów krajowych 

tworzonych przez poszczególne narody, które pozostają pod samodzielnym 

zarządem i różnią się między sobą  miejscowymi zwyczajami i obrzędami 

paraliturgicznymi, zachowując wspólną istotę ducha nabożeństw.  

Najwyższa władza Kościoła należy do Soboru autokefalicznych Kościołów, 

a warunkiem ważności decyzji jest udział w nim wszystkich Kościołów 

niezależnych. Soborowość w administracji kościelnej jest główną cechą 

odróżniającą Prawosławie od innych wyznań. Inną ważną cechą indywidualną 

Kościoła Prawosławnego jest fakt, iż wszyscy biskupi są wobec siebie równi; 

metropolita, czy patriarcha - to tylko primus inter pares, łac., „pierwszy wśród 

równych sobie”. 

W skład Kościoła Prawosławnego wchodzą obecnie następujące autokefaliczne  

Kościoły: Patriarchaty starożytne; Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia, 

Jerozolima, Patriarchaty nowożytne; Rosja, Gruzja, Serbia, Rumunia, Bułgaria 

Kościoły autokefaliczne; Cypr, Grecja, Polska, Albania, Czechy i Słowacja, 

Ameryka  

Ponadto istnieją również Kościoły lokalne, które otrzymały pewną 

samodzielność, ale nie są w pełni niezależne. Kościoły te nazywane są Kościołami 

autonomicznymi. Kościół autonomiczny ograniczony jest kanonami zasadniczymi. 

Na działalność takiego Kościoła musi wyrazić zgodę Kościół macierzysty. W swym 

ustawodawstwie, sądownictwie i administracji Kościół autonomiczny nie może 

wykraczać poza nadane mu prawa przez Kościół  macierzysty. Obecne Kościoły 

autonomiczne to: Św. Góra Synaj, Finlandia i Japonia. 

W historii Polski Kościół Prawosławny ma szczególne zakorzenienie - Historia 

obrządku słowiańskiego, kojarzonego z Prawosławiem, sięga okresu kształtowania 

się państwa polskiego i misji śww. Braci Cyryla i Metodego wśród Słowian w 863 

roku. Potwierdzają to liczne wykopaliska archeologiczne np. w Wiślicy, Poznaniu, 

Krakowie, Sandomierzu, Lednicy i inne. Był to okres historii jeszcze 

niepodzielonego Kościoła. Ten piękny fakt później był pomijany lub całkowicie 

eliminowany z podręczników! Jedynym spadkobiercą tradycji cyrylo - 

metodiańskiej w Polsce pozostał  Kościół Prawosławny.  

Źródłem wiary i doktryny Kościoła prawosławnego jest Pismo Święte Starego 

i Nowego Testamentu oraz Święta Tradycja. Istotą tradycji jest wykładnia Biblii, 

postanowienia doktrynalne określone na siedmiu soborach powszechnych 

i dziesięciu lokalnych, nauczanie i pisma Ojców Kościoła, Symbol Wiary, teksty 

liturgiczne, architektura, ikonografia, obrzędy i inne. Pismo Święte Starego 

i Nowego Testamentu, najbardziej autorytatywny składnik depozytu Kościoła, jako 

wieczne objawienie Boga, zajmuje miejsce centralne i jest głównym źródłem wiary. 

W teologii prawosławnej, Kościół jest mistycznym Ciałem Chrystusa. 

To organizm duchowy jednoczący wiernych z Panem i Zbawicielem, w którym 

to co ziemskie jednoczy się z tym co niebiańskie. Istotę Kościoła, ukazuje Symbol 

Wiary w którym czytamy Wierzę … w jeden, święty, powszechny i apostolski  

Kościół. Kościół jest jeden, bo ma jedno duchowe ciało i jedną Głowę – Chrystusa. 

Wcześniej wspomniana wielość Kościołów autokefalicznych nie przeczy tej 

zasadzie jedności, bo nie opiera się na fundamencie władzy, a ugruntowana jest 

w jedności wiary i Świętej Tradycji.  

Kościół Prawosławny jest Kościołem hierarchicznym (biskup, kapłan, diakon). 

Istotnym elementem w jego strukturze jest sukcesja apostolska. Inaczej mówiąc jest 

to nieprzerwane i niezmienne zachowywanie i przekazywanie następnym 

pokoleniom depozytu łaski Ducha Świętego w Sakramencie Kapłaństwa 

niezbędnego do głoszenia czystej, niezmiennej nauki i tradycji od czasów 

Apostołów do współczesności. 

Życie prawosławnego chrześcijanina kształtuje i ubogaca życie sakramentalne. 

Według Prawosławnego wyznania wiary sakrament jest to działanie święte, 

w którym pod znakiem widzialnym udzielana jest wierzącemu niewidzialna łaska 

Ducha Świętego, oraz zbawiająca siła Boża. Działanie sakramentalne uświęca życie 

wierzącego. Jest to osobiste spotkanie przyjmującego sakrament z Chrystusem. 

Celem sakramentu jest darowanie ludziom darów miłości Bożej, by oswobodzili się 

od życia grzesznego. Źródłem sakramentów jest Eucharystia, gdyż z niej wywodzą 

się wszystkie sakramenty. Każdy sakrament wywodzi się z Sakramentu 

sakramentów, którym jest Kościół jako Eucharystia. Ogromne znaczenie w teologii 

prawosławnej odgrywa Epikleza - wezwanie Ducha Świętego. Ona poprzedza każdy 

sakrament. W XII/XIII w. teologia szkolna, pod wpływem Zachodu, przyjęła liczbę 

siedmiu sakramentów. Liczba siedmiu sakramentów nie ma charakteru wyłączności, 

bo mówiło się i mówi o dwóch, sześciu, dziesięciu sakramentach. Wielu spośród 

teologów prawosławnych za sakramenty uznaje również postrzyżyny mnisze, 

poświęcenie świątyni, wielkie poświęcenie wody podczas święta Epifanii, 

błogosławieństwo liturgiczne, pogrzeb, i inne. Wszystkie te działania, udzielają 

również łaski Ducha Świętego. Rozbieżności tłumaczą się tym, że nie było 

ustalonego jednoznacznie pojęcia sakramentu. Kościół Prawosławny mimo tego, iż 

oficjalnie nie uznał żadnej konkretnej liczby sakramentów,  przyjmuje liczbę 

siedmiu: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię, pokutę, kapłaństwo, małżeństwo 

i namaszczenie chorych.   cdn. 


