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Święto Przemienienia Pańskiego

Obchodzone 19 sierpnia święto należy do 12 głównych świąt prawo-
sławnych.

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzie-
nie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. 
I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem (Мk 9, 2-4).

Trzej apostołowie – Piotr, Jakub i Jan  razem z Chrystusem wspięli się 
na górę Tabor, gdzie miało miejsce Przemienienie Pańskie. Pojawili się tam 
biblijni prorocy Mojżesz i Eliasz. Mówili o zbliżającym się odejściu Chrystusa 
do domu Ojca. Potem – jak wiemy z Ewangelii – zawisł nad nimi świetlisty 
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obłok, z którego rozległ się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słu-
chajcie (Мk 9, 7). Pan Jezus nie wszedł na szczyt góry sam – wziął ze Sobą 
trzech uczniów. Na górze Tabor uzyskali nowy, duchowy wzrok – i było im 
dane ujrzeć Światłość, która przemieniła Chrystusa. Wówczas to Zbawiciel 
po raz pierwszy zapowiedział Swą męczeńską śmierć  i zmartwychwstanie. 
Ale Apostołowie nie pojęli Jego słów, ponieważ, zgodnie z tradycją żydowską, 
postrzegali Chrystusa jako przyszłego króla, który wybawi naród od obco-
plemiennych najeźdźców. Natomiast sam Chrystus gotowił się już do poni-
żeń Golgoty i męczarni na krzyżu, ukazał więc trzem Uczniom chwalebne 
Swe Przemienienie, by mogli dać świadectwo Jego Boskości i dobrowolnego 
pójścia na Drogę Krzyżową.

Istotę Przemienienia oddają jego symbole. Góra – to szczytowy punkt 
wyciszenia, zaciszne miejsce, gdzie najlepiej odmawiać modlitwę, która umoż-
liwia połączenie naszego niespokojnego umysłu z Bogiem. Tabor w przekła-
dzie oznacza czystość, blask. Kto uzyskuje świadomość swych uczynków 
i skruchę za ich popełnienie, pozbywa się duchowego brudu i może  uzyskać 
Boski niestworzony blask. W dążeniu do osiągnięcia tego celu, dostąpienia 
owej Światłości – do przebóstwienia ludzkiej natury – chrześcijaństwo widzi 
duchowy sens  życia.

Przemienienie Pańskie świętuje się po zbiórce zboża, po dojrzewaniu owoców, 
kiedy wszystko osiąga dojrzałość. Jest to symbol dojrzałości, pełności przyszłego 
Królestwa chwały, ale po trudach naszego krzyżowego życia. Rajskie płody. Mimo 
woli chce się o nich wspomnieć, kiedy widzi się przyniesione do cerkwi jabłka, wi-
nogrona, grusze aby zostały poświęcone w dzień tego święta.

Robi się to nie tylko dlatego, że w tym czasie dojrzewają owoce, ale też dla-
tego, iż tu właśnie znajduje się związek z odrodzeniem stowrzenia. Przypomina-
ją one zniszczone rajskie szczęście, a z drugiej strony – pocieszają nas obietnicą, 
że i w przyszłym życiu będą niejakie piękne rozkosze.

Sama słodycz smacznych owoców mówi o tej radości, która czeka na sprawie-
dliwych w Królestwie chwały, przypomina o tej duchowej słodkości, którą przeżył 
ap. Piotr wraz z innymi uczniami na górze Tabor: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy! 
(Mk 9, 5). Oczywiście, Królestwo Boże nie jest jedzeniem i piciem, mówi ap. Pa-
weł, a jest prawdą, światem i radością w Duchu Świętym (Rz 14, 17); ale człowiek, 
podczas swojego dążenia do obrazowego, widzianego rozumienia niewidzialnych 
rzeczy – chce wyrazić duchowe prawdy poprzez zewnętrzny, zrozumiały obrzęd po-
święcenia owoców.

Tak i tutaj: przyszłą prawdę chwały Królestwa Bożego wierzący chrześcijanin 
przedstawia przy pomocy słodkich plonów.



1 sierpnia (sobota)
Godz. 16:00 święcenie grobów
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije w cerkwi Św. Eliasza na cmentarzu

2 sierpnia (niedziela) Św. Proroka Eliasza
Godz. 8:00 święcenie grobów
Godz. 9:00 Św. Liturgia na Krynoczce
Godz. 10:00 Św. Liturgia w cerkwi Św. Eliasza na cmentarzu
Godz. 17:00 Akatyst na Krynoczce

8 sierpnia (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

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

13 sierpnia (czwartek)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije na Krynoczce

14 sierpnia (piątek) śww. męcz. Braci Machabeuszów
Godz. 9:00 Akatyst do śww. męcz. Braci Machabeuszów
Godz. 10:00 Św. Liturgia, oświęcenie wody i miodu

15 sierpnia (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

16 sierpnia (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00 Akatyst na Krynoczce

19 sierpnia (środa) Święto Przemienienia Pańskiego
Godz. 9:00 Św. Liturgia

22 sierpnia (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

23 sierpnia (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00 Akatyst na Krynoczce

27 sierpnia (czwartek)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

28 sierpnia (piątek) Święto Zaśnięcia Bogurodzicy
Godz. 9:00 Św. Liturgia

29 sierpnia (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

30 sierpnia (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00 Akatyst na Krynoczce
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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
W sierpniu 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 „Kon-
kurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków” i od Wojewódzkiego Podla-
skiego 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, we-
wnątrz 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 swo-
ją cerkiew parafialną Wierzymy, że z Waszą i Bożą pomocą podołamy temu Bożemu 
Dziełu i będziemy mogli rozpocząć prace już w lipcu, a cieszyć się widokiem odremon-
towanego parkanu w listopadzie b.r.

Dziękujemy Wszystkim ofiarodawcom tym którzy już dokonali wpłat na remont 
ogrodzenia 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 Niebiańskiej Świątyni w Królestwie Bożym.

Ks. Andrzej Busłowski


