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Pięćdziesiątnica - objawienie tajemnicy Trójcy Świętej
Dzień Pięćdziesiątnicy, Zesłanie Du-

cha Świętego nazywany jest Dniem Trój-
cy Świętej, ponieważ tego dnia objawiło 
się światu działanie całej Trójcy Świętej 
– Trzech jej hipostaz, i ludzie nauczyli się 
oddawać cześć i wychwalać Trzy Osoby je-
dynego Boga.

Objaśnienie tajemnicy Trójcy Świętej  
zostało wstrzymane do czasów Nowego Te-
stamentu, do czasu dopóki nie przyszedł na 
świat Syn Boży, który przyniósł pełnię Bo-
skiego Objawienia.

Zesłanie oraz zstąpienie Ducha Święte-
go było następnym wydarzeniem po wysła-
wieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, któ-
ry przez swoje cierpienie i śmierć zniszczył 
przeszkodę w relacjach Boga z ludźmi. 

W dniach 8-9 czerwca w naszej parafii w Krynoczce odbędą się główne uroczy-
stości związane ze świętem Świętej Trójcy.

Święte źródło Krynoczka to jedno z najważniejszych miejsc Prawosławia na 
Podlasiu uświęcone modlitwą od XIII wieku. Od wieków ludzie czczą to miejsce. 
Doświadczają tu cudów uzdrowienia.

Tegorocznym uroczystościom na Krynoczce przewodniczyć będzie Zwierzch-
nik naszej Cerkwi Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa w asyście Biskupa 
Hajnowskiego Pawła.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Was na uroczystości świąteczne w tych 
dniach, aby w modlitwie, zadumie w otoczeniu przepięknej przyrody zanieść swoje 
prośby do Przenajświętszej Trójcy i podziękować Bogu za Jego dobrodziejstwa, któ-
re On posyła nam, a jednocześnie poprosić błogosławieństwa Bożego na kolejne dni 
naszego życia.



Schodząc na apostołów i uczniów Chrystusowych w dzień Pięćdziesiątnicy pod 
postacią języków ognia, On i po zstąpieniu nigdy ich nie zostawił, ale zawsze dzia-
łał w nich, a dziś działa w obecnej – dzięki trudowi apostołów – na całym świecie 
Cerkwi. Bez Ducha Świętego nie ma możliwości uwierzenia w Jezusa Chrystusa. 
Tylko siłą i działaniem Ducha Świętego dostępną staje się ofiara Chrystusa i uspra-
wiedliwienie, zaskarbione Jego cierpieniami i śmiercią. W ten sposób powszechne 
odkupienie staje się udziałem każdego. Na tym polega działanie Ducha, które roz-
poczęło się w dzień Pięćdziesiątnicy i jest kontynuowane do naszych czasów.

Życiodajna Trójca jest największą tajemnicą. Święta Cerkiew uczy nas, że Bóg 
jest jednością w istocie i trójdzielny w osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem, ale to nie są trzej 
Bogowie, a trzy Boskie osoby, które mają jedno i to samo jestestwo, jedną Boskość, 
jedną władzę, jedną chwałę, jeden kult. Bóg jest jeden. Hipostazy Trójcy Świętej 
nie jednoczą się i nie rozdzielają się. Ta dogmatyczna prawda jest podstawą wiary 
chrześcijańskiej. Trójca Święta to Jedyny Bóg według istoty i potrójny osobach: 
Ojciec, Syn i Duch Święty – to jest największa tajemnica wiary.

Rozum ludzki nie może w pełni zrozumieć, co to jest Bóg Trynitarny w Oso-
bach i Jedyny w istocie. W jaki sposób mogą być trzy jednym i jeden trzema? 
Ciężko to zrozumieć, dlatego jest to Tajemnicą. Święta Cerkiew uczy, że wszelką 
tajemnicę, która odnosi się do Boskości i życia duchowego poznaje i osiąga się 
życiem człowieka przez wysiłek i religijne doświadczenie.

Aby poznać Boską tajemnicę, człowiek powinien przede wszystkim wejść do 
sfery boskiej duchowości, ponieważ tylko podobnym można poznać podobne. Sto-
jąca na straży Boskiego Objawienia i wiedzy Święta Cerkiew Chrystusowa prowa-
dzi człowieka po drodze stałego poznawania. Ofiaruje nam w tym dziele pomoc, 
ukazując obrazowe porównania, symbole. Symbol i obecność Trójcy Świętej wi-
dzimy we wszystkim i wszędzie.

Swoim rozumem i uświęconą wiarą możemy dojść do zrozumienia niektórych 
tajemnic – o ile porównamy je do zjawisk przyrodniczych. Tak jest i z tajemnicą 
Trójcy Świętej. Popatrzmy na strumyk. On ma źródło, ciek i wodę. Wszystkie trzy 
rzeczy razem składają się na strumyk. Bez którejś z nich przestanie nim być. Po-
patrzmy na słońce. Widzimy tylko jedno ciało, światło i ciepło. Jednak światło nie 
jest kołem słonecznym czy ciepłem, podobnie ciepło nie jest słońcem czy światłem. 
Trzy różne rzeczy w jednej istocie – jednocześnie niepodzielne i różne. Spójrzmy 
na drzewo. Jest jedną rzeczą, która zaczyna się z korzenia, rozwija się w pień i pro-
wadzi do liści i owoców. Trzy różne rzeczy w jednej.

Te porównania są wzięte ze świata materialnego, który niczym echo odzwier-
ciedla nam Twórcę. Każdy z nas nosi w sobie obraz Trójcy Świętej. Bóg powiedział 
przy stworzeniu Adama: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas” 
(Rdz 1, 26). Adam, według nauki Symeona Nowego Teologa, dzięki zjednoczeniu 
z Bogiem-Światłem składał się, pod względem łaski, z trzech elementów: z ciała, 
duszy i łaski Boskiego Ducha.



6 czerwca (sobota)
Godz. 9:00    Św. Liturgia, wspomnienie zmarłych
Godz. 17:00  Wsienoszcznoje bdienije

7 czerwca Dzień Św. Trójcy, Pięćdziesiątnica
Godz. 9:00    Św. Liturgia, wieczernia, molebien dla maturzystów

8 czerwca (poniedziałek) Dzień Św. Ducha, nabożeństwa na Krynoczce
Godz. 9:00    Św. Liturgia i oświęcenie wody
Godz. 17:00  Wsienoszcznoje bdienije
Godz. 22:00  Akatyst do Św. Trójcy
Godz. 23:00  Akatyst do Św. braci Machabeuszy
Godz. 24:00  Akatyst za zmarłych

9 czerwca (wtorek) uroczystości na Krynoczce
Godz. 1:00    Św. Liturgia
Godz. 10:00  Św. Liturgia i oświęcenie wody

13 czerwca (sobota)
Godz. 17:00  Wsienoszcznoje bdienije

14 czerwca Niedziela Wszystkich Świętych
Godz. 9:00    Św. Liturgia w cerkwi w Dubinach i na Krynoczce, molebien dla 

ósmoklasistów
Godz. 17:00   Akatyst na Krynoczce

20 czerwca (sobota)
Godz. 17:00   Wsienoszcznoje bdienije

21 czerwca (niedziela)
Godz. 9:00     Św. Liturgia w cerkwi w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00   Akatyst na Krynoczce

27 czerwca (sobota)
Godz. 17:00   Wsienoszcznoje bdienije

28 czerwca (niedziela)
Godz. 9:00     Św. Liturgia w cerkwi w Dubinach i na Krynoczce, molebien na 

zakończenie roku szkolnego
Godz. 17:00    Akatyst w cerkwi w Dubinach i na Krynoczce

Harmonogram nabożeństw czerwiec 2020

W naszej duszy, w której jestestwie jest obraz jedynego Boga, jest: rozum – 
obraz Boga Ojca, poznanie, które pochodzi od rozumu – obraz Syna, miłość, która 
wychodzi z rozumu – to obraz Ducha Świętego.

Jesteśmy obrazem Trójcy Świętej, nasze ciało to Boska świątynia. Bądźmy 
godnymi noszenia obrazu Boskiego podobieństwa, godnymi Ojca, który nas stwo-
rzył, Syna, który nas odkupił i Świętego Ducha, który nas oświęcił.

źródło: cerkiew.pl, tłum. Stefan Dmitruk



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
W tym roku rozpoczynamy remont ogrodzenia przy cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii 

Panny w Dubinach. Pozyskaliśmy część środków finansowych od samorządu Województwa 
Podlaskiego w ramach realizacji zdania publicznego pod nazwą „Konkurs wniosków na zada-
nia z zakresu ochrony zabytków” i od Wojewódzkiego Podlaskiego Konserwatora Zabytków. 
Całość inwestycji to 130 000 złotych.

Wkład własny środków finansowych parafii wynieść ma 40 000 złotych. Z tego też powodu
zwracamy się do wszystkich wiernych naszej parafii o pomoc finansową w celu uzbierania 

tej sumy.
Ogrodzenie zostało wykonane ponad 100 lat temu jest w bardzo złym stanie. Nie przeszło 

dotąd gruntownego remontu. Są widoczne pęknięcia, ubytki kamienia, wewnątrz w szczelinach 
jest wilgoć i pleśń która powoduje degradację materiału.

Ogrodzenie cerkwi jest zawsze wizytówką świątyni, świadczy o nas wszystkich o naszym 
zaangażowaniu, ofiarności, estetyce i poczuciu odpowiedzialności za swoją cerkiew parafialną 
Wierzymy, że z Waszą i Bożą pomocą podołamy temu Bożemu Dziełu i będziemy mogli roz-
począć prace już w lipcu, a cieszyć się widokiem odremontowanego parkanu w listopadzie b.r.

Dziękujemy Wszystkim ofiarodawcom tym którzy już dokonali wpłat na remont ogrodze-
nia i na wykonie projektu remontowo-budowlanego kaplicy Bazylewskich.

Dziękujemy również tym Wszystkim, dzięki którym udało się utwardzić plac przy cerkwi, 
podłączyć światło na Krynoczce (suma tych dwóch inwestycji to 180 000 zł).

Niech Bóg Wszechmogący zawsze pomaga i wynagradza tym którzy budują tutaj na Ziemi 
„Cerkiew” dla Boga, a Bóg pamiętać o nas będzie kiedy będziemy gotowi wejść do Jego Nie-
biańskiej Świątyni w Królestwie Bożym.

Ks. Andrzej Busłowski

Rodzice dzieci, które chcą przystąpić do pierwszej spowiedzi dnia 27.06. proszeni są 
o wcześniejszy kontakt telefoniczny z proboszczem ks. Andrzejem Busłowskim 856822704 
do dnia 20.06.


