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Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

W Tradycji Cerkwi Prawosławnej Krzyż zajmuje szczególne miejsce. Czczo-
ne jest narzędzie kaźni, które stało się narzędziem naszego zbawienia, symbo-
lem zwycięstwa nad śmiercią. Widzimy więc, że kult krzyża w sposób naturalny 
wypływa z nauki o zbawieniu.

W kalendarzu liturgicznym Cer-
kiew Prawosławna poświęca kilka dni 
na oddawanie szczególnej czci Św. 
Krzyżowi. Jest to przede wszystkim 
Wozdwiżenije – Święto Podwyższenia 
Krzyża Pańskiego, trzecia niedziela 
Wielkiego Postu – Niedziela Adoracji 
Krzyża Świętego. Każdego piątku i w 
trakcie Wielkiego Tygodnia podczas na-
bożeństw czytane są kanony, poświęco-
ne Krzyżowi Chrystusa. Wiele modlitw 
czytanych w Cerkwi skierowanych jest 
nie tylko do Ukrzyżowanego Chrystusa, 
ale i do samego Krzyża Chrystusowego.

W naszej Cerkwi został zachowany 
wczesnochrześcijański zwyczaj czynie-
nia znaku krzyża podczas nabożeństw i w modlitwie indywidualnej. Św. Bazyli 
Wielki zaświadcza, że jest to nieodłączna część Tradycji Cerkwi pierwszych 
wieków. Człowiek wierzący czyni na sobie znak krzyża, w różnych (miejscach) 
porach i okolicznościach, przed rozpoczęciem jakiejś czynności lub po jej za-
kończeniu. Duchowny błogosławiąc osobę czyni znak Krzyża z wezwaniem 
imienia Bożego i składając palce dłoni, tak, że w ich ułożeniu widać pierwsze 
litery Jezus Chrystus. Poświęcenie wody, wszystkie sakramenty sprawowane są 
z pomocą Krzyża.



Oddawanie czci Świętemu Krzyżowi w prawosławnej tradycji ma wielowie-
kowy fundament teologiczny. W listach ap. Pawła wielokrotnie wspominany 
jest krzyż, który głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś 
dla nas, którzy dostępujemy zbawienia (1 Kor 1, 18). Do II wieku krzyż był 
synonimem ukrzyżowania – śmierci na krzyżu Chrystusa. W IV wieku powsta-
je kult Krzyża Chrystusowego i o Krzyżu wyrażają się jak o świętości, która 
posiada szczególną moc. Na taką zmianę wpływ miało odnalezienie w 326 roku 
Życiodajnego Krzyża Chrystusa.

To wydarzenie miało miejsce za czasów Równego Apostołom Konstantyna 
Wielkiego. Cesarz Konstantyn niejednokrotnie doświadczył wielkiej siły Krzy-
ża, zapragnął odnaleźć ten drewniany krzyż na którym przyniósł Siebie w ofie-
rze za grzechy świata Jezus Chrystus. W tym celu, na prośbę Św. Konstantyna, 
do Jerozolimy wyrusza jego matka – cesarzowa Helena. Odwiedzając święte 
miejsca szczegółowo wypytywała o Krzyż, na którym ukrzyżowany był Jezus. 
Początkowo wszystkie starania i poszukiwania nie przyniosły żadnego rezulta-
tu. Z historii wiemy, że Żydzi odrzucając Mesjasza skryli krzyż w ziemi Golgo-
ty, potem poganie na tym miejscu wybudowali świątynię. Po długich poszuki-
waniach udało się odnaleźć człowieka, który pamiętał z przekazów, gdzie było 
miejsce kaźni – Golgota. Zacny starzec o imieniu Juda wskazał, że Krzyż jest 
zakopany tam, gdzie znajduje się świątynia pogańskiej bogini Wenus.

Cesarzowa nakazała zburzyć budowlę i rozkopać wzgórze. Po długiej i cięż-
kiej pracy odnaleziono trzy krzyże. Jednak nikt nie był wstanie wskazać na któ-
rym z nich ukrzyżowany był Zbawiciel. Zrządzeniem Opatrzności Bożej drogą 
obok przechodził kondukt pogrzebowy. Obecny podczas poszukiwań Patriarcha 
Jerozolimy, Makary zatrzymał żałobników i zaczął kolejno dotykać krzyżami 
do zmarłego. Dwa pierwsze krzyże nie sprawiły nic nadzwyczajnego. Po tym 
jak umarłego dotknięto trzecim krzyżem, wydarzył się cud. Ten którego nie-
siono, by pogrzebać w ziemi, powrócił do życia. Świadkowie tego cudownego 
wydarzenia pragnęli pokłonić się Świętemu Drzewu Krzyża, chociaż ujrzeć. 
Z uwagi na wielki tłum, Patriarcha stanął na podwyższonym miejscu i podnosił 
Życiodajny Krzyż do góry – aby wszyscy, którzy przychodzą na Golgotę mogli 
zobaczyć i oddać mu cześć. Naród, widząc Św. Krzyż z wielką pobożnością wy-
powiadał słowa: Panie Zmiłuj się. Ta tradycja zachowana została po dziś dzień.

To na pamiątkę tego wydarzenia w dniu 14 (27) września obchodzone jest 
Podwyższenie Krzyża Pańskiego – Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня. Należy ono do 12 głównych świąt prawosławnych – na ten 
dzień cerkiew zaleca post.



1 września (wtorek)
Godz. 8:00 Molebien przed początkiem nowego roku szkolnego (cerkiew 

parafialna w Dubinach)
5 września (sobota)

Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
6 września (niedziela)

Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00 Akatyst na Krynoczce

10 września (czwartek)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije i święcenie grobów

11 września (piątek) Ścięcie Głowy św. Jana Chrzciciela
Godz. 8:00 święcenie grobów
Godz. 10:00 Św. Liturgia w cerkwi Św. Eliasza na cmentarzu

12 września (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

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

19 września (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

20 września (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

21 września (poniedziałek) Święto Narodzenia Bogurodzicy
Godz. 8:45 Akatyst Bogurodzicy i oświęcenie wody
Godz. 10:00 Św. Liturgia i Krestny chod

26 września (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije na Krynoczce

27 września (niedziela) Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego
Godz. 9:00 Św. Liturgia i oświęcenia wody na Krynoczce

Harmonogram nabożeństw wrzesień 2020

Z życia parafii
W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym we wtorek 1 wrze-

śnia o godz. 8:00 w cerkwi parafialnej w Dubinach odbędzie się molebień w intencji 
uczniów oraz nauczycieli przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Zapraszamy w dniach 20-21 września na parafialne obchody święta Narodzenia 
Bogurodzicy. Porządek nabożeństw ukazany jest w Harmonogramie na poprzedniej 
stronie.



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
We wrześniu do naszej parafii przybędą relikwie św. męcz. Młodzieńca Gabriela. 

O szczegółach uroczystości będziemy informować w cerkwi na nabożeństwach oraz 
na parafialnej stronie internetowej.

Dzieci zapraszamy na próby chóru, które będą odbywać się w sali parafialnej w so-
boty o godz. 11:00.

Dzieci zapraszamy też na spotkania Bractwa Dziecięcego w soboty o godz. 12:15. 
Pierwsze spotkanie po wakacjach odbędzie się 12 września.

24 sierpnia b.r. rozpoczął się remont ogrodzenia – ściany zachodniej i północnej 
parkanu wokół cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach. Planowa-
ny termin zakończenia prac wyznaczono na listopad 2020 r.

Podjęte prace remontowe dotyczą renowacji części zabytkowego ogrodzenia w for-
mie muru kamiennego  nakrytego cementowym parapetem oraz bramki bocznej muro-
wanej z cegły.

Rozpoczęcie prac remontowych stało się  możliwe dzięki wsparciu i zaangażowa-
niu wielu ludzi, ofiarodawców  oraz dzięki  środkom z budżetu województwa podla-
skiego  i Podlaskiego Konserwatora Zabytków ( 75%).

Do realizacji inwestycji w zakresie prowadzonego remontu niezbędny jest wkład 
własny, dlatego zwracamy się z prośbą o ofiarę na wsparcie remontu ogrodzenia. Wpła-
ty można dokonać na numer konta parafii. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

W dniach 14-19 września w godz. 16.00-19.00 w naszej parafii odbędą się 
Warsztaty Ikonograficzne dla dzieci i młodzieży(12-20 lat). Zajęcia warszta-
towe prowadzone będą przez ks. Pawła Zabrockiego z Policealnego Studium 
Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim. Założeniem warsztatów jest napi-
sanie ikony Jezusa Chrystusa. Projekt warsztatów współfinansowany jest ze 
środków budżetu Województwa Podlaskiego.


