
KRYNOCZKA

КРЫНОЧКА

Parafia Prawosławna w Dubinach

Drodzy Bracia i Siostry

Znajdujemy się już w połowie drogi Wielkiego Postu. Przed nami na środ-
ku świątyni jest Krzyż – symbol naszego Zbawienia, na którym był ukrzyżo-
wany Zbawiciel Świata Jezus Chrystus. Przypomina o naszym zmartwych-
wstaniu, o naszym zbawieniu. Przed nami jeszcze 3 niedziele Wielkiego 
postu. Życzymy Wam wytrwałości w niesieniu każdego dnia danego nam 
krzyża i tego lekkiego i tego ciężkiego i małego i dużego. Bracia i Siostry, 
to Bóg nam daje siły, by donieść nasz krzyż do końca. Nieśmy nasz krzyż 
z wolą Bożą. Chrystus dał nam przykład tej drogi. Pamiętajmy, Dobry Bóg 
daje nam krzyż, który możemy unieść.

Bracia i Siostry, pragniemy podziękować wszystkim Wam – Ofiarodaw-
com. Tym, którzy ofiarowali swoją cegiełkę na utwardzenie placu przy na-
szej cerkwi. Wierzymy, że ta inwestycja posłuży na wiele lat wszystkim nam 
– parafianom i odwiedzającym naszą cerkiew.

Jednocześnie pragniemy wszystkich Was zaprosić na poświęcenie tego 
nowo wykonanego miejsca – już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, w świę-
to Zwiastowania Bogurodzicy. Poświęcenie odbędzie się po św. Liturgii i po 
dziękczynnym molebniu w intencji ofiarodawców. Po poświeceniu pragnie-
my wszystkich zaprosić na słodki poczęstunek na placu przy naszej cerkwi. 
Wierzymy, że przyjdą wszyscy, aby uczestniczyć w tym ważnym wydarze-
niu dla naszej parafii.

Proboszcz Parafii
ks. prot. Andrzej Busłowski
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JAN KLIMAK, mnich (Prepodobnyj Ioann Lestwicznik), 30 marca/12 kwietnia i 
czwarta niedziela Wielkiego Postu.

Urodził się około 569 r. w bliżej nieznanym miejscu. Pierwsze informacje na temat 
jego życia pochodzą z czasów, gdy miał szesnaście lat. Przybył wówczas na górę Synaj 
i zapragnął całkowicie poświęcić się Bogu, rozwijając w sobie szczególne posłuszeń-
stwo.

Mając dwadzieścia lat Jan złożył śluby zakonne i oddał się woli wybranego ojca 
duchowego o imieniu Makary. Już wówczas starcy przepowiedzieli, iż w przyszłości 
będzie „gwiazdą życia duchowego”. Przez dziewiętnaście lat mieszkał pod kierunkiem 
swego opiekuna. Po jego śmierci odszedł na pustynię, by resztę życia spędzić w poście, 
modlitwie, odosobnieniu i milczeniu. Szczególnie głęboko w jego sercu tkwiła modli-
twa i miłość do Boga. Nigdy nie opuszczała go pokuta i smutek z powodu grzechów. 
Wiele czasu poświęcał też umartwianiu ciała, każde pożywienie spożywał w niezwykle 
skromnych ilościach.

Po czterdziestu latach ascezy, Jan został ihumenem monasteru na Synaju. Pełnił tę 
funkcję przez cztery lata, po czym zdecydował się ponownie odejść na pustynię. Tam 
zmarł w 649 r. mając osiemdziesiąt lat.

Najpopularniejszy pisarz ascetyczny owego okresu pozostawił dla potomnych wska-
zówki jak należy prowadzić życie duchowe, aby otrzymać zbawienie. Zawarł je w utwo-
rze zwanym „Drabina do raju” („Lestwica”), w którym przedstawił trzydzieści szczebli 
duchowej pracy nad sobą w celu osiągnięcia doskonałości moralnej.

MARIA EGIPCJANKA (Prepodobnaja Marija Jegipietskaja), 1/14 kwietnia, 
czwartek i niedziela piątego tygodnia Wielkiego Postu.

Żyła w V w. Mając dwanaście lat porzuciła rodzinny dom w Aleksandrii. Pozbawio-
na jakiegokolwiek nadzoru oddała się rozwiązłemu życiu. Nikt nie był w stanie wpłynąć 
na jej życie. Nigdy też nie dręczyły jej żadne wyrzuty sumienia.

Mając siedemnaście lat, żądna nowych doświadczeń i wrażeń, dołączyła do tłumu 
pielgrzymów udających się do Jerozolimy na święto Podwyższenia Świętego Krzyża. 
Przez całą drogę zachowaniem i rozmowami starała się zakłócać modlitewny nastrój 
pielgrzymujących. Będąc w Jerozolimie, kierowana ciekawością, poszła za wszystkimi 
do świątyni Zmartwychwstania Pańskiego. Gdy próbowała przekroczyć próg, jakaś nie-
widzialna siła nie pozwalała jej tego uczynić. Zrozumiała wówczas, iż nie jest godna by 
wejść do środka. Zapłakała widząc głębię swego upadku.

Wyrażając skruchę za grzechy młodości, Maria udała się z Jerozolimy na Pustynię 
Jordańską, gdzie w samotności, poście, modlitwie i łzach spędziła czterdzieści osiem 
lat. Swą pokutą zyskała od Boga wielką łaskę. Widziano ją, jak w powietrzu stoi na 
modlitwie i przechodzi suchą stopą po wodach rzeki Jordan.

Na rok przed śmiercią święta przyjęła Eucharystię z rąk starca Zozyma. Zawołała 
wówczas słowami starca Symeona: „Teraz, o Władco, pozwól odejść służebnicy Twojej 
w pokoju według słowa Twego, bo oczy moje ujrzały Twoje zbawienie”. Prosiła też, by 
przybył do niej ponownie za rok. Gdy po tym czasie starzec wrócił, święta już nie żyła. 
Pochował ją w miejscu wiecznego spoczynku, które wykopując głęboką jamę przygoto-
wał jej lew. Miało to miejsce w 522 r.



3 kwietnia (środa)
• Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
5 kwietnia (piątek)
• Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
6 kwietnia (sobota) modlitwa za zmarłych
• Godz. 9:00 Liturgia
• Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
7 kwietnia IV niedziela Wielkiego Postu, Zwiastowanie Przenajświętszej
Bogurodzicy, św. Jana Klimaka
• Godz. 9:00 Liturgia i Pasja
10 kwietnia (środa)
• Godz. 17:00 Jutrznia z Kanonem św. Andrzeja z Krety
11 kwietnia (czwartek)
• Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
12 kwietnia (piątek)
• Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
• Godz. 17:00 Jutrznia i Akatyst Bogurodzicy
13 kwietnia sobota Akatystu
• Godz. 9:00 Liturgia
• Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
14 kwietnia V niedziela Wielkiego Postu, św. Marii Egipcjanki
• Godz. 9:00 Liturgia i Pasja
17 kwietnia (środa)
• Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
19 kwietnia (piątek)
• Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
20 kwietnia (sobota Łazarza)
• Godz. 9:00 Liturgia
• Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije z oświęceniem palm
21 kwietnia Niedziela Palmowa
• Godz. 9:00 Liturgia
22 kwietnia Wielki Poniedziałek
• Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
• Godz. 17:00 Sakrament chorych (soborowanije)
23 kwietnia Wielki Wtorek
• Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
24 kwietnia Wielka Środa
• Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
25 kwietnia Wielki Czwartek
• Godz. 8:00 Liturgia
• Godz. 17:00 Jutrznia z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii
26 kwietnia Wielki Piątek
• Godz. 15:00 Wieczernia z Wyniesieniem Płaszczenicy
• Godz. 16:00 Jutrznia z płaczem Bogurodzicy przy grobie
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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!

27 kwietnia Wielka Sobota
• Godz. 5:00 Liturgia
• od godz. 9:00 święcenie pokarmów
28 kwietnia Zmartwychwstanie Pańskie
• Godz. 23:30 Połunoszcznica
• Godz. 24:00 Jutrznia Paschalna i Liturgia
• godz. 13:00 Wieczernia Paschalna
29 kwietnia Poniedziałek Paschalny
• Godz. 9:00 Jutrznia Paschalna
• Godz. 10:00 Liturgia
30 kwietnia Wtorek Paschalny (nabożeństwo na Krynoczce)
• Godz. 9:00 Jutrznia Paschalna
• Godz. 10:00 Liturgia i oświęcenie wody

Dzieci i młodzież naszej parafii zapraszamy do udziału w BIBLIJNYM KON-
KURS IE PLASTYCZNYM p.t.: „Moja ilustracja do niedzielnej Ewangelii.” 
Konkurs polega na zilustrowaniu fragmentu niedzielnej Ewangelii (czytanej 
podczas św. Liturgii w terminie od IV do 6.VI (Święto Wniebowstąpienia 
Pańskiego) w formie pracy plastycznej.
Regulamin znajduje się w gablocie parafialnej. Wykonanie prac plastycznych 
– do 21 kwietnia 2019r. Ogłoszenie wyników – 5 maja. Upominek otrzyma 
każdy, kto weźmie udział w konkursie. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 
Prace będą eksponowane na wystawie.


