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BETLEJEM
Na świecie miasto Betlejem znane jest jako miejsce urodzenia Jezusa. Stąd po-

chodził starożytny król Izraela, Dawid. Był dalekim przodkiem św. Józefa.
Według rozporządzenia cezara Augusta w sprawie spisu ludności, każdy miał 

wrócić do miasta swego pochodzenia. Tak też i Józef musiał wrócić do Miasta Da-
widowego. Przyszła z nim brzemienna Maria. W Betlejem nastąpiło rozwiązanie.

Od początku chrześcijaństwa grota, w której narodził się Jezus, była miejscem 
uświęconym. W latach 132-135 Grotę Narodzenia obudowano rzymską świątynią 
Adonisa.

Grota Narodzenia to miejsce do którego ściągają pielgrzymi z całego świata. 
Już w I wieku była obiektem kultu. Jest długa na dwanaście metrów i szeroka na 
cztery metry. Prowadzą do niej schody z obu stron ołtarza bazyliki. Jedną stroną się 
wchodzi a drugą wychodzi. Miejsce przyjścia na świat Jezusa zaznaczono srebrną 
gwiazdą. Na niej widnieje napis łaciński w tłumaczeniu: Tutaj narodził się Jezus 
Chrystus z Marii Dziewicy. Gwiazda błyszczy od dotyku rąk lub ust milionów piel-
grzymów. Każdy klęka przed nią i dotyka świętego miejsca. Kolejka wolno się 
przesuwa. Grotą Narodzenia opiekują się prawosławni Grecy. Atmosfera panująca 
w tym miejscu jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Słychać modlitwy chrześcijan z 
całego świata.

Pierwsza świątynia chrześcijańska została wybudowana nad grotą w 325 r. 
z inicjatywy cesarza bizantyńskiego Konstantyna i jego matki cesarzowej Heleny. 
Zaświadcza o tym historyk Euzebiusz z Cezarei.

Większość świątyń zbudowanych na Ziemi Świętej zostało zburzonych w cza-
sie najazdów perskich w VII w. Bazylika Narodzenia cudem ocalała. Rządzący 
Palestyną od 637 r. kalif Omar zagwarantował chrześcijanom wolność kultu. Jed-
nak w sąsiedztwie świątyni wzniósł meczet. Wnętrze bazyliki odrestaurowano, ale 
pierwotny kształt został taki sam. Dolna część murów została pokryta płytami mar-
murowymi, a górna część została ozdobiona mozaikami. Kolumny wykonano ze 
skał wapiennych, a ozdobiono je obrazami przedstawiającymi apostołów.



4 stycznia (sobota)
     • Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
5 stycznia Niedziela Świętych Ojców
     • Godz. 9:00 Św.Liturgia
6 stycznia (poniedziałek) Wigilia Święta Bożego Narodzenia
     • Godz. 8:00 Św. Liturgia
7 stycznia (wtorek) Święto Bożego Narodzenia
     • Godz. 00:00 świąteczne Wsienoszcznoje bdienije i Św. Liturgia
     • Godz. 13:00 świąteczna wieczernia
8 stycznia (środa) Sobór Najświętszej Bogurodzicy
     • Godz. 9:00 Św. Liturgia
9 stycznia (czwartek) św. archidiakona Stefana
     • Godz. 9:00 Św. Liturgia i molebień
11 stycznia (sobota)
     • Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
12 stycznia (niedziela)
     • Godz. 9:00 Św. Liturgia
13 stycznia (poniedziałek)
     • Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
14 stycznia (wtorek) Obrzezanie Pańskie i św. Bazylego Wielkiego
     • Godz. 9:00 Św. Liturgia i molebień na Nowy Rok
18 stycznia (sobota) Wigilia święta Chrztu Pańskiego
     • Godz. 9:00 Św. Liturgia i Wielkie Oświęcenie Wody
     • Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
19 stycznia (niedziela) święto Chrztu Pańskiego
     • Godz. 9:00 Św. Liturgia i Wielkie Oświęcenie Wody przy studni
20 stycznia (poniedziałek) II dzień święta Chrztu Pańskiego, Sobór 

św. Jana Chrzciciela
     • Godz. 9:00 Św. Liturgia
25 stycznia (sobota)
     • Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
26 stycznia (niedziela)
     • Godz. 9:00 Św. Liturgia
     • Godz. 17:00 Akatyst przed ikoną Bogurodzicy „Wsiecaryca”
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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!

Z życia parafii
Zaproszenie na spotkania Bractwa Młodzieży Prawosławnej

Młodzież szkolną zapraszamy na spotkania parafialnego Bractwa Mło-
dzieży Prawosławnej, które będą się odbywały w piątki o godz. 17 (mło-
dzież starsza) i w soboty o 12:00 (młodzież młodsza) w domu parafialnym 
w Dubinach.

Zaproszenie do chóru dziecięcego
Naszych młodych, lubiących śpiewać parafian zapraszamy do powsta-

jącego chóru dziecięcego. Próby z p. Patrycją będą się odbywały w soboty 
o godz. 11.00 w domu parafialnym. 

Konkurs plastyczny
Wszystkich utalentowanych parafian, bez względu na wiek, zapraszamy 

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Tradycje Świąt Bożego Na-
rodzenia”. Prace należy dostarczyć do 12 stycznia 2020 r. do cerkownoho 
jaszczyka lub na adres parafii.

Pielgrzymka do Zaleszan
Dnia 15 grudnia w godzinach popołudniowych odbyła się autokarowa 

pielgrzymka do Żeńskiego Domu Zakonnego św. Wielkiej Męczennicy Ka-
tarzyny w Zaleszanach. W tym czasie, z błogosławieństwa Jego Eminencji 
Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskie-
go i całej Polski, w tym świętym miejscu przebywały relikwie patronki obi-
tieli. W czasie wieczerni i akatystu do św. Katarzyny pielgrzymi pokłonili 
się relikwiom oraz cudotwórczej Zaleszańskiej Ikonie Bogurodzicy.


