
Nabożeństwa w naszej parafii – Wrzesień 

02.09 

środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych godz. 9

00
 

05.09 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije godz. 17

00
 

06. 09 

niedziela 

Niedziela XIV po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia 

Dzieci, młodzież i rodzice uczestniczą w Świętej Liturgii 

w kaplicy wojskowej  św. kapł. męcz. Bazylego przy 

ul. Banacha 2, o godz. 9. 

 

godz. 10
00

 

9.09 

środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych godz. 9

00
 

12.09 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije godz. 17

00
 

13.09 

niedziela 

Niedziela XV po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia 

 

godz. 8
30

 i 10
00

 

16.09 

środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych godz. 9

00
 

19.09 

sobota 
Wsienoszcznoje Bdienije godz. 17

00
 

20.09 

niedziela 

Niedziela XVI po Pięćdziesiątnicy. 

Wigilia święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy 

godz. 10
00

 

godz. 17
00

 

21.09 

poniedziałek 

Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy 

Święta Liturgia 
godz. 9

00
 

23.09 

środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych godz. 9

00
 

26.09 

sobota 

Wigilia święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego 

Wsienoszcznoje Bdienije 
godz. 17

00
 

27.09 

niedziela 

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. 

Niedziela XVI po Pięćdziesiątnicy. 

Święta Liturgia. 

godz. 8
30 

i 10
00

 

30.09 

środa 
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych godz. 9

00
 

 

 

W Naszej Parafii
Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka w Warszawie, 1 września 2015, nr 9 (77) 

 

 

Воздвижение Честнаго  
и Животворящаго Креста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тропарь, глас 1. 

Спаси Господи люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы 

православным христианом на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом 

Твоим жительство. 

 

Кондак, глас 4.  

Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству, 

щедроты Твоя даруй Христе Боже, возвесели силою Твоею верныя люди 

Твоя, победы дая им на сопостаты, пособие имущим Твое, oружие мира, 

непобедимую победу. 

 

Величание 

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Крест Твой святый, имже нас 

спасл еси от работы вражия. 



XIII Piesza Pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę 

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej 

Polski, parafie Św. Marii Magdaleny i św. Jana Klimaka wraz z Bractwem Młodzieży Prawosławnej 

w Warszawie już po raz XIII zorganizowały pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę. 

Pielgrzymi spotkali się 13 sierpnia o godz. 6.00 rano przed Katedrą Świętej Równej Apostołom Marii 

Magdaleny, następnie z Dworca Warszawa Wileńska udali się pociągiem do Wołomina. Dziekan okręgu 

warszawskiego i proboszcz parafii katedralnej, ks. mitrat Anatol Szydłowski odsłużył molebienprzed 

podróżą. Ks. dziekan,  w imieniu Jego Eminencji Metropolity Sawy, pozdrowił zebranych pielgrzymów, 

przekazał arcypasterskie błogosławieństwo i życzył im szczęśliwej drogi. Przed godziną dziewiątą pątnicy 

z krzyżami w dłoniach i śpiewem  troparionu Święta Przemienienia Pańskiego na ustach wyruszyli 

w kierunku św. Góry Grabarki. W tym roku duchową opiekę nad pielgrzymami roztoczyli ks. Adam 

Misijuk, ks. Jerzy Kulik, ks. Igor Habura oraz ks. diakon Remigiusz Sosnowy. W tym roku, jak i w latach 

poprzednich, trud pielgrzymowania podjęła również młodzież z Wrocławia i okolic, pod duchową opieką ks. 

Igora Habury. 

Pierwszy etap to nieco ponad 30 km. Pomimo długiej trasy i zmęczenia wszyscy byli radośni. Wszystko 

 za sprawą mieszkańców mijanych miast i wsi a zwłaszcza Mostówka, Turze i Rojki, którzy w szczególny 

sposób powitali pielgrzymów. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim mieszkańcom za okazane serce 

i wsparcie pątników. We wczesnych godzinach wieczornych pielgrzymi dotarli do miejscowości Dobre, 

gdzie w szkole zaplanowany był pierwszy nocleg. Wspólna kolacja oraz modlitwy wieczorne zbliżyły do 

siebie ponad 90-cio osobową grupę. 

Drugiego dnia, aby dotrzeć do Węgrowa - miejsca drugiego noclegu, do pokonania było 27 kilometrów. 

Pomimo, że i na tym etapie pielgrzymowania nie ma prawosławnych parafii ani prawosławnych wiernych to 

spotykani ludzie z ogromnym zaciekawieniem i wzruszeniem wychodzili na spotkanie pielgrzymów. Tego 

dnia na trasie również pojawiły się rodziny i pojedyncze osoby, które zasługują na wyrazy uznania 

i wdzięczności za przyjęcie i pokrzepienie pielgrzymów. Po dotarciu do Szkoły Podstawowej w Węgrowie 

i chwili odpoczynku wszyscy spotkali się przy jednym stole na wspólnej kolacji przygotowanej, dzięki 

uprzejmości Dyrekcji, przez pracowników szkoły. Następnie po modlitwach wieczornych odczytane zostały 

modlitwy przed przyjęciem Świętej Eucharystii. Tego wieczoru pielgrzymi mieli także okazję przystąpić do 

sakramentu Spowiedzi, oraz wziąć udział, w spotkaniu na temat Sakramentu Spowiedzi, które poprowadził 

ks. diakon Remigiusz Sosnowy. 

Kolejny dzień rozpoczął się polową Świętą Liturgią sprawowaną na leśnej polanie niedaleko 

od Węgrowa. Wszyscy pielgrzymi przystąpili do Sakramentu Św. Eucharystii. Nietypowe, odprawiane 

w lesie nabożeństwo, dostarczyło pątnikom wielu duchowych przeżyć. Przepełnieni duchową radością 

i nowymi siłami, po nabożeństwie i wspólnej leśnej agapie, pielgrzymi wyruszyli w kierunku miejscowości 

Repki. Tego dnia pątnicy dodatkowo mogli naładować swoje akumulatory dzięki uprzejmości i serdeczności 

mieszkańców Brzozowa przed Sokołowem Podlaskim, którym z głębi serca dziękujemy. Po pokonaniu 

26 kilometrów pielgrzymi dotarli do szkoły w Repkach. Po rozlokowaniu, tradycyjnie już został rozegrany 

mecz piłki nożnej. Trzeci dzień pielgrzymki -  tak jak każdy - zakończył się wspólną kolacją i modlitwą. 

Czwarty dzień był wyjątkowy. Pielgrzymi przechodzili przez miejscowości zamieszkiwane przez 

prawosławnych, którzy z jeszcze większym entuzjazmem i wzruszeniem witali pątników, prosząc ich 

o modlitwy. Szczególnie ciepło pielgrzymów przyjęli mieszkańcy Wólki Zamkowej na czele z ks. mitratem 

Eugeniuszem Zabrockim – proboszczem parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Drohiczynie. Chwile 

spędzone z gospodarzami napełniły wszystkich duchową radością. Wspólna modlitwa oraz śpiewy dodały 

sił aby dalej dążyć do celu. Po zarówno duchowej, jak i kulinarnej uczcie pielgrzymi wyruszyli na ostatni 

nocleg do Drohiczyna. Po dotarciu na miejsce pątnicy zostali ugoszczeni przez wiernych parafii drohickiej 

przy pomocy pracowników szkoły. Ostatni wspólny wieczór upłynął w miłej atmosferze, pełnej satysfakcji 

ale także smutku, że wspólna podróż dobiega końca. 

Ostatni dzień pielgrzymki rozpoczął się Świętą Liturgią w drohiczyńskiej cerkwi. Szczególne 

podziękowania należą się proboszczowi parafii ks. mitratowi Eugeniuszowi Zabrockiemu, który wspierał 

pielgrzymów na ostatnim etapie trasy a także serdecznie przywitał ich w swojej cerkwi. Po Liturgii pątnicy, 

wraz z wiernymi z Drohiczyna wyruszyli w dalszą drogę. Dziękując osobom, które ułatwiły trud 

pielgrzymowania nie można zapomnieć o mieszkańcach Słoch Annopolskich i innych miejscowości 

mijanych ostatniego dnia. Dali oni pielgrzymom świadectwo prawdziwej miłości do bliźniego. Około 

godziny 17.30 pielgrzymi (ponad 130 osób) dotarli na Świętą Górę. Po tradycyjnym okrążeniu cerkwi na 

kolanach, oświęcony został krzyż pielgrzymkowy i krzyżyki uczestników. Było to ukoronowanie trudu 

i zmagań duchowych i fizycznych,  ciężkiej aczkolwiek bardzo budującej i dającej nadzieję podróży. 

Z mieszaniną radości, wzruszenia, satysfakcji i smutku pątnicy udali się na pole namiotowe gdzie 

podsumowali pielgrzymkę i pożegnali się z nadzieją na spotkanie w przyszłym roku. 

XIII Piesza Pielgrzymka z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę, była niezwykle ważnym wydarzeniem 

w życiu każdego jej uczestnika. Każdy miał okazję przemyśleć i zmienić swoje życie, a także nabrać 

duchowych sił na cały rok. 

Serdecznie dziękujemy Jego Eminencji Metropolicie Sawie za udzielone błogosławieństwo 

na zorganizowanie pielgrzymki, duchowym opiekunom ks. Adamowi Misijukowi i ks. Jerzemu Kulikowi 

za trud organizacji, który podjęli już po raz trzynasty oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, 

że tegoroczne połomniczestwo było niezapomnianym duchowym wydarzeniem ogromne Spasi Hospodi! 

 

Aleksandra Honczar 

 


