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Parafia Prawosławna w Dubinach

Spotkanie Pańskie - Sretienije Hospodnie
Zgodnie ze zwyczajem żydowskim, w 40 dzień po narodzeniu rodzice 

przynosili swego pierworodnego syna do świątyni, aby poświęcić go Bogu. 
Przy tym składali ofiarę: bogaci jagnię i gołębia, biedni dwa małe gołębie 
(por. Łk 2, 22-24, II i III Mojż.).

Zachowując ten zwyczaj Bogurodzica 
i św. Józef przynieśli dzieciątko Jezus do 
świątyni, a w ofierze złożyli parę gołębi. 
W świątyni spotkał Jezusa starzec Symeon, 
któremu Bóg obiecał, że nie umrze, dopóki 
nie zobaczy Zbawiciela. Św. Symeon długo 
oczekiwał spełnienia tej obietnicy. Natchnio-
ny przez Ducha Świętego przyszedł do świą-
tyni w dniu, kiedy Bogurodzica i św. Józef 
przynieśli tam Dziecię. Gdy św. Symeon uj-
rzał Jezusa, wziął Go na ręce i rzekł: „Teraz 
puszczasz sługę Swego, Panie, według słowa 
Swego, w pokoju, gdyż oczy moje widziały 
zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed 
obliczem wszystkich ludzi: światłość, która 

oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego” (Łk 2, 29-32).
Starzec przewidział walkę, która rozpęta się wśród ludzi wokół imienia 

Jezusowego i dodał: „Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i po-
wstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą” 
(Łk 2, 34).

Zwracając się zaś do Bogurodzicy rzekł: „Także Twoją własną duszę 
przeniknie miecz”, przepowiadając cierpienia Matki, która zobaczy swego 
Syna rozpiętego na krzyżu.
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Przy świątyni jerozolimskiej mieszkała wówczas prorokini Anna, 80-let-
nia wdowa, służąca Bogu w poście i modlitwie. Ona również zaczęła wysła-
wiać Boga i mówić wszystkim, że Dziecię to jest oczekiwanym Zbawicie-
lem (Łk 2, 37-38).

Spotkanie Pańskie, to spotkanie starca Symeona z Chrystusem, człowie-
ka z Bogiem, to spotkanie Starego i Nowego Testamentu. To również przy-
pomnienie o tym, że i my do spotkania z Bogiem powinniśmy się odpowied-
nio przygotować.

WARTO WIEDZIEĆ
Świeca

Świece zapala się w cerkwi przed ikonami i w domu przed ikoną w róż-
nych intencjach. Świece płonące w cerkwi są symbolem obecności Boga i 
wyrazem wiary, miłości i modlitwy wiernych. Palą się na nabożeństwach, 
podczas sprawowania sakramentów i różnych obrzędów. Wykonane są za-
zwyczaj z czystego wosku pszczelego, ponieważ jest on substancją czystą, 
delikatną, o miłej woni. Te atrybuty wosku powinny być również atrybutami 
duszy ludzkiej w jej relacji do Boga.

Ze świętem Spotkania Pańskiego – Sretienija Hospodnia związana jest 
świeca nazywana „gromniczną” lub sretienską. W pobożności wiernych po-
święcone w tym dniu świece mają chronić domy od nieszczęść, piorunów, 
pożarów i innych kataklizmów. Latem, gdy niebo rozdzierają błyskawice, 
a groźne pomruki burzy przeszywają trwogą, ludzie zapalają świecę grom-
niczną.

Dawniej gospodarz również obnosił ją wokół budynków gospodarskich. 
Następnie zapaloną stawiał na stole lub oknie i modlił się o ochronę dobyt-
ku. Poświęcone świece zapalano również w czasie groźnych epidemii, cho-
rób zakaźnych, pomoru bydła, trzody i domowego ptactwa. Płomień miał 
chronić przed klęskami żywiołowymi i wszelkim złem, a więc bronić ludzi i 
trzodę przed wilkami, oziminy przed wymarznięciem, domy przed pożarem, 
odwracać złe uroki, czary, niweczyć choroby...

Świeca gromniczna obrazuje Matkę Bożą, która w pokorze oddaje się 
woli Bożej. Z niej narodził się Jezus Chrystus – światłość (płomień ze świe-
cy), która świeci w ciemności i oświeca każdego człowieka. Sretienska 
świeca wyobraża również Chrystusa, który jest Światłością świata (J 8,12) 
i dlatego zapaloną wkłada się w ręce umierających. Ludzie wierzą, że z za-
paloną świecą w dłoni lżej człowiekowi umierać… (Elżbieta Smykowska 
„Zwyczaje i obrzędy prawosławne”).



Z życIA pARAfII

Wocerkowlenije
Do ceremonii przyniesienia Jezusa do świątyni jerozolimskiej nawiązu-

je obecny w Cerkwi prawosławnej obrzęd ofiarowania – wocerkowlenija. 
Czterdzieści dni po porodzie matka, kończąc okres oczyszczenia, w czasie 
którego nie mogła przychodzić do cerkwi, przynosi dziecko (już ochrzczo-
ne) do świątyni. Ma to miejsce przed Boską Liturgią. W progu spotyka ją 
duchowny. Razem dziękują Bogu za szczęśliwy poród i proszą o błogosła-
wieństwo dla niej i dziecka, aby Bóg uświęcił maleństwo, napełnił mądro-
ścią i pozwolił mu osiągnąć wiek dojrzały. Następnie kapłan bierze na ręce 
dziecko i na pamiątkę ofiarowania Jezusa Chrystusa przez Bogurodzicę 
wnosi je, w zależności od płci: dziewczynkę przed ikonostas, chłopczyka 
do ołtarza. Rodzice, a w szczególności matka, powinni przystąpić do sakra-
mentu spowiedzi, aby następnie, już razem z dzieckiem, przyjąć Sakrament 
Eucharystii.

Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej
W dniu Spotkania Pańskiego młodzież prawosławna na całym świecie 

ma swoje święto. Zostało ono ustanowione w roku 1992 przez liderów Syn-
desmosu – największej na świecie federacji prawosławnych bractw i szkół 
teologicznych. Ustanowienie święta młodzieży w tym dniu nie jest przypad-
kowe i oznacza symboliczne wejście młodzieży do wspólnoty prawosławnej 
i rozpoczęcie działalności na chwałę Boga i Cerkwi.

Miesiąc styczeń to przede wszystkim święta Bożego Narodzenia i zwycza-
je z nim związane. Jednym z nich jest kolędowanie. W dniach 9-12 stycznia 
grupy kolędnicze z naszej parafii odwiedziły domy parafian, niosąc radość i 
wychwalając Nowonarodzonego Boga. Gorąco dziękujemy kolędnikom za 
poświęcony czas oraz parafianom za przyjęcie i ofiarność.

W niedzielę 20 stycznia, w drugim dniu święta Chrztu Pańskiego odbyła 
się choinka parafialna dla dzieci. Po Świętej Liturgii dzieci z rodzicami ze-
brali się w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach. Zabawa rozpoczęła się 
od przedstawienia „Droga do Betlejem” w wykonaniu Zespołu Teatralnego 
„Czrevo”. Wszyscy radośnie spędzili czas również na zabawie z animato-
rem, dyskotece, a swoje siły można było pokrzepić podczas słodkiego po-
częstunku. Najbardziej wyczekiwanym punktem imprezy była wizyta Mi-
kołaja, który wręczył dzieciom podarki. Dziękujemy serdecznie wszystkim, 
którzy pomogli w przygotowaniu tej inicjatywy.



Kontakt
Parafia Prawosławna Zaśnięcia
Najświętszej Marii Panny
Dubiny, ul. Szkolna 2
17-200 Hajnówka
tel. 85 682 27 04
Proboszcz Parafii
ks. prot. Andrzej Busłowski
Wikariusz
ks. prot. Marek Litwiniuk
tel. 602 122 333

Drodzy Bracia i Siostry
Ks. Proboszcz i Rada Parafialna zwracają 
się z prośbą do wszystkich osób chcących 
wspomóc Parafię o przesyłanie ofiar na konto:

Parafia Zaśnięcia Najświętszej Marii 
Panny w Dubinach

02 8071 0006 0008 1663 2000 0010

Ofiary można również wpłacać
Radzie Parafialnej w cerkownom jaszczyku.

Za ofiary Spasi Was Hospodi!

2 lutego (sobota)
• Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
3 lutego (niedziela)
• Godz. 9:00 Liturgia
9 lutego (sobota)
• Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
10 lutego Niedziela o Zacheuszu
• Godz. 9:00 Liturgia
14 lutego (czwartek) Wigilia święta Spotkania Pańskiego
• Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije i oświęcenie świec
15 lutego (piątek) święto Spotkania Pańskiego
• Godz. 9:00 Liturgia i oświęcenie świec
16 lutego (sobota)
• Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
17 lutego Niedziela o Celniku i Faryzeuszu
• Godz. 9:00 Liturgia
23 lutego (sobota)
• Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
27 lutego Niedziela o Synu Marnotrawnym
• Godz. 9:00 Liturgia
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