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Parafia Prawosławna w Dubinach

Drodzy Bracia i Siostry
Znajdujemy się u progu Wielkiego Postu – du-

chowej wiosny , która prowadzi nas poprzez skru-
chę pokorę i miłość do Boga ku Zmartwychwsta-
niu.

Post to okres szczególny w życiu każdego pra-
wosławnego chrześcijanina to duchowa przemiana, 
spojrzenie w wieczną duszę i czas na poprawienie 
naszych niedoskonałości.

Modlitwa, post, uczestnictwo w nabożeństwach, 
miłosierdzie to tylko niektóre cnoty które pozwa-
lają człowiekowi przybliżyć się w tym czasie do 
Boga.

Rozpoczynając Wielki Post pamiętajmy zawsze co uczynił dla nas Chry-
stus. On dał nam przykład postu poszcząc 40 dni i nocy na pustyni. Był 
kuszony przez szatana ale nie uległ pokusie. My również niejednokrotnie 
podczas postu będziemy kuszeni przez wroga rodzaju ludzkiego. Nie dajmy 
się sprowokować, ulec jego pokusom. Post i modlitwa to dwa skrzydła które 
unoszą nas ku Bogu. To działanie Boże – obraz życia i miłosierdzia.

Życzę wam, aby okres Wielkiego Postu przyniósł każdemu wiele sił i 
radości.

Wspólna modlitwa, uczestnictwo w nabożeństwach wielkopostnych, 
przystąpienie do sakramentów; spowiedzi i Św. Eucharystii to cel naszego 
życia. Pamiętajmy o Bogu, a On też będzie pamiętał o nas i nigdy nas nie 
zostawi bez Swojej opieki.

ks. Andrzej Busłowski
Proboszcz Parafii
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KOLIWO
W pierwszą sobotę Wielkiego Postu Cerkiew wspomina Cud św. męcz. 

Teodora Tyrona, który miał miejsce 50 lat po męczeńskiej śmierci św. Teo-
dora. Cesarz Julian Apostata (361-363), który wyparł się chrześcijaństwa, 
prześladował wyznawców Chrystusa. Chcąc z nich zadrwić rozkazał na-
czelnikowi miasta Konstantynopola w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu 
skropić krwią ofiar złożonych na pogańskim ołtarzu wszystkie zapasy żyw-
ności chrześcijan. Św. Teodor miał wówczas pojawić się we śnie arcybisku-
powi Eudoksjuszowi i kazał ogłosić wszystkim wiernym, by nie kupowali 
niczego na bazarach, a jedli gotowaną pszenicę z miodem – koliwo.

Przepis na koliwo.
Składniki:
- 2 szklanki pszenicy (jeśli nie ma może być pęczak lub ryż)
- 3 łyżki miodu
- garść bakalii i rodzynek, ew. orzechów
Sposób przygotowania:
Pszenicę umyć, gotować do momentu, gdy zgęstnieje i będzie miękka. 

Przepłukać zimną wodą. Bakalie i rodzynki sparzyć wrzątkiem, osuszyć, a 
następnie połączyć z pszenicą i miodem. Całość dobrze wymieszać.

TRIUMF PRAWOSŁAWIA
W VII-VIII w. zaczęły się prześladowania ikon i ich wyznawców, które 

trwały do 842 r., kiedy to cesarzowa Teodora zwołała sobór w Konstan-
tynopolu. Na soborze osądzono ikonoburców i uroczyście proklamowano 
decyzje VII Soboru Powszechnego. W I niedzielę Wielkiego Postu ceremo-
nialnie wniesiono ikony do cerkwi. Na pamiątkę zwycięstwa nad wrogami 
ikon, zdecydowano, że każdego roku pierwsza niedziela Wielkiego Postu 
będzie Niedzielą Triumfu Prawosławia.

W niedzielę 17 lutego, po Liturgii Świętej został 
odsłużony molebień w intencji młodzieży i dzie-
ci. Okazją ku temu był Światowy Dzień Młodzie-
ży Prawosławnej obchodzony w Święto Spotkania 
Pańskiego. Ustanowienie święta młodzieży w tym 
dniu oznacza bowiem jej symboliczne wejście do 
wspólnoty prawosławnej i rozpoczęcie działalności 
na chwałę Boga i Cerkwi.



2 marca Sobota roditielskaja (mięsopustna), wspomnienie zmarłych
• Godz. 9:00 Liturgia
• Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
3 marca Niedziela Mięsopustna
• Godz. 9:00 Liturgia
9 marca (sobota)
• Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
10 marca Niedziela Seropustna, Przebaczenia Win
• Godz. 9:00 Liturgia i wieczernia
11 marca (poniedziałek)
• Godz. 17:00 Kanon św. Andrzeja z Krety
12 marca (wtorek)
• Godz. 17:00 Kanon św. Andrzeja z Krety
13 marca (środa)
• Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów
• Godz. 17:00 Kanon św. Andrzeja z Krety
14 marca (czwartek)
• Godz. 17:00 Kanon św. Andrzeja z Krety
15 marca (piątek)
• Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów
16 marca (sobota) Św. Teodora Tyrona, wspomnienie zmarłych
• Godz. 9:00 Liturgia i oświęcenie „koliwa”
• Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
17 marca I niedziela Wielkiego Postu, Triumf Ortodoksji
• Godz. 9:00 Liturgia i molebień
22 marca (piątek) Św. 40 męczenników z Sebasty
• Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów
23 marca (sobota) wspomnienie zmarłych
• Godz. 9:00 Liturgia
• Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
24 marca II niedziela Wielkiego Postu, św. Grzegorza Palamasa
• Godz. 9:00 Liturgia i Pasja
29 marca (piątek)
• Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów
30 marca (sobota) wspomnienie zmarłych
• Godz. 9:00 Liturgia
• Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
31 marca III niedziela Wielkiego Postu, Krestopokłonnaja
• Godz. 9:00 Liturgia i Pasja
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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!

Bracia i Siostry

W imieniu Duchowieństwa i Rady Parafialnej pragnę serdecznie 
podziękować Wszystkim Ofiarodawcom, parafianom i ludziom dobrej 
woli za dotychczasowe wsparcie duchowe i materialne na rzecz naszej 
parafii. Wszyscy ją tworzymy jak wielką chrześcijańską Prawosławną 
Rodzinę.

Przed nami duże przedsięwzięcie – utwardzenie placu postojowego 
przed świątynią. Koszt całej inwestycji to ponad 100 tysięcy złotych.

Dzięki ofiarności i pomocy kilku osób prace możemy rozpocząć już 
na początku marca 2019 roku. Jednak bez zaangażowania wszystkich 
nas dalsze kontynuowanie prac nie będzie możliwe. Zdecydowaliśmy 
wydać cegiełki parafialne na rzecz utwardzenia placu postojowego.

Każdy będzie mógł taką cegiełkę nabyć i wpisać w nią imiona swo-
je lub rodziny. Oprócz tego imiona ofiarodawców będą wspomniane 
podczas niedzielnych Św. Liturgii.

Koszt cegiełek to 20zł, 50zł i 100 zł do nabycia od 10.03.2019r.

Za Wszystkie ofiary Bóg Zapłać! – Spasi Hospodi!
ks. Andrzej Busłowski
Proboszcz Parafii


