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MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ
Święta Góra Grabarka jest jednym z najważniejszych miejsc
dla prawosławnych w Polsce. Sprawmy, aby miejsce to
świadczyło o Nas jako o opiekunach tego Świętego Miejsca.
Każdy Prawosławny w Polsce chce przynajmniej raz w życiu
pojechać na św. Górę Grabarkę, aby podziękować za dobre
rzeczy, które go spotkały, czy też pomodlić się o pomyślność swoją i swoich bliskich.
.
Swoje początki na św. Górze Grabarce wzięło Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce i od tamtej pory wspiera swoimi działaniami żeński monaster. Młodzież ma na św. Górze swój dom,
który stoi przed nią otworem. Jednak po okresie młodzieżowym
przychodzi dorosłość i wiele rzeczy się zmienia w naszym życiu.
Również św. Góra Grabarka zmienia się, dorośleje – kompleks
monastyczny jest otoczony murem, który zapewnia spokój i bezpieczeństwo, droga do monasteru jest już równa i przejrzysta,
cerkiew Przemieniania Pańskiego znowu dumnie stoi pośród sosen.
Wszelkie zmiany, które zaszły na św. Górze Grabarce zostały
spowodowane naszym uczestnictwem w życiu Góry, wystarczy
wspomnieć święto Przemienienia Pańskiego, gdzie jednocześnie przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. A rok 2010, w
którym to przypada 300 lecie cudu na św. Górze będzie jeszcze
bardziej przyciągał rzesze pielgrzymów. Dlatego naszym dobrym
uczynkiem i obowiązkiem powinno być dbanie o św. Górę, jako
o miejsce, gdzie odpoczywamy, wyciszamy się, modlimy się.
Miejsce to pozwala nam na chwilę zatrzymać niebezpieczny pęd
naszego życia.
Takim przystankiem jest właśnie św. Góra Grabarka, na której
poza cerkwią Przemienia Pańskiego znajdują się też inne budynki, które niestety wymagają naszego wsparcia. Dlatego MOJA,
TWOJA, NASZA ZŁOTÓWKA jest taka cenna i pomocna. Cerkiew pw. Wszystkich Strapionych Radość, Młodzieżowy Dom
Pielgrzyma, Monasterski budynek wymagają kapitalnego remontu, a najmłodsze „dziecko” św. Góry – DOM PIELGRZYMA trzeba ukończyć, aby spełniał swoje zadania i był gotów na przyjęcie
zmęczonych pielgrzymów.
Dom Pielgrzyma na św. Górze Grabarce powstał z myślą o ludziach, którzy chcieliby przystanąć na chwilę w swoim życiu i
zastanowić się nad nim. Dom Pielgrzyma będzie stał otworem
przed ludźmi, którzy będą chcieli spędzić kilka dni na św. Górze i

wesprzeć monaster swoją pracą, modlitwą. Dom Pielgrzyma również stanie się miejscem otwartym dla ludzi, którzy będą chcieli
poznać Prawosławie. Będzie to miejsce, gdzie osiągniesz spokój
i radość, jaką dzieli się z nami św. Góra Grabarka.
Ogromnym wysiłkiem i ofiarnością nas wszystkich udało się postawić ściany Domu Pielgrzyma, następnie całość została przykryta
dachem i wstawiono okna. W kolejnych miesiącach trwały prace
wykończeniowe, które zaowocowały oddaniem do użytku sali konferencyjnej i kuchni. Sala ta została wielokrotnie wykorzystana do
najważniejszych wydarzeń i świąt cerkiewno-monsterskich.
Jednak to co sprawi, iż Dom Pielgrzyma będzie można tak nazwać, to pokoje noclegowe.
Kilka pomieszczeń zostało już pomalowanych, jednak aby ten trud
nie poszedł na marne, jak również aby można było dalej prowadzić
prace wykończeniowe, należy dokończyć prace nad systemem
grzewczym Domu Pielgrzyma. Musimy się postarać, aby nasz
dotychczasowy wysiłek się nie zmarnował, i aby święto Przemienia Pańskiego w roku 2010 mogło powitać pielgrzymów otwartymi
drzwiami ukończonego Domu Pielgrzyma.
W związku z tym, w imieniu swoim, jak i pielgrzymów prosimy o
finansowe wsparcie dokończenia budowy Domu Pielgrzyma na
św. Górze Grabarce.
Z otrzymanych funduszy sfinansujemy wewnętrzne prace wykończeniowe na piętrze, gdzie znajdują się miejsca noclegowe.
Za wszelkie wpłaty i okazaną pomoc dziękujemy z całego serca.
Prosimy o podawanie imion przy wpłatach, aby siostry z monasteru na św. Górze Grabarce mogły wspominać darczyńców w swoich modlitwach podczas codziennych nabożeństw.
Postępy w pracach wykończeniowych Domu Pielgrzyma możecie
śledzić na stronie internetowej www.mojazlotowka.grabarka.pl
Nr konta na które przyjmowane są wpłaty: BS Bielsk Podlaski 54
8061 0003 0000 9957 2000 0010
W imieniu inicjatorów akcji „ Moja złotówka na Grabarkę”
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