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Archanioł MICHAŁ

Cerkiew wspomina Archanioła Michała 9/21 listopada (Sobór archanioła 
Michała).

Należy on do grona aniołów 
stworzonych przez Boga w pierw-
szym dniu tworzenia. Jest duchem 
wolnym i nieśmiertelnym, nie 
mającym fizycznego ciała, lecz 
obdarzonym rozumem. Zajmuje 
pozycję zwierzchnią nad wszyst-
kimi siłami niebieskimi, dlatego 
też często nazywany jest arcystra-
tegiem, tj. wodzem niebieskich 
zastępów.

Zgodnie z nauką Cerkwi 
prawosławnej wszyscy anioło-
wie dzielą się na dziewięć stop-
ni anielskich, w ramach których 
wyróżniane są trzy hierarchie: 
najwyższa, średnia i niska. Do 
pierwszej należą kolejno: Serafi-
ny, Cherubiny i Trony, do drugiej: Panowania, Moce i Władze, a do trzeciej: 
Zwierzchności, Archanioły i Anioły. Do grupy Archaniołów, których imiona 
występują w Piśmie Świętym, poza archaniołem Michałem należy archanioł 
Gabriel, archanioł Rafał i czterech innych. Głównym ich zadaniem jest gło-
szenie Dobrej Nowiny oraz otwieranie tajemnic wiary.

Zgodnie z Tradycją Świętą archanioł Michał brał udział w wielu sta-
rotestamentowych wydarzeniach: na rozkaz Boga wraz z innymi dobrymi 
aniołami strącił do piekła upadłe anioły, czyli szatanów; przewodniczył na



rodowi izraelskiemu w drodze do Egiptu; przy pomocy siły Bożej znisz-
czył Egipcjan i faraona, objawił się Jozuemu i obwieścił mu wolę Bożą na 
zajęcie Jerycha. W „Księdze Daniela” jest nazywany „jednym z przedniej-
szych książąt nieba” i obrońcą ludu izraelskiego. Został obdarzony przez 
Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Mawia się, że ma ważyć 
dusze na Sądzie Ostatecznym. Święto Soboru archanioła Michała Cerkiew 
ustanowiła w IV w.

Jego kult był i jest w chrześcijaństwie wciąż bardzo żywy. Należy on do 
najpopularniejszych postaci hagiograficznych, ku czci których wznoszone są 
świątynie prawosławne i rzymskokatolickie. Cerkiew prawosławna uważa 
Michała za obrońcę czystości wiary od „wroga widzialnego i niewidzialnego 
oraz złych mocy”. Jest on orędownikiem ludzi cierpiących oraz strażnikiem 
pogrążonych we śnie.

Na ikonach najwcześniej i najczęściej archanioła Michała ukazywano w 
zbroi i z mieczem. Dopiero później zaczęto go wyobrażać jako uskrzydlo-
nego młodzieńca, trzymającego w lewej ręce daktylową gałązkę, a w prawej 
pikę i białą chorągiew z wytkanym czerwonym krzyżem. Pozbawiony zaro-
stu, ma długie, ciemne włosy, upięte opaską lub diademem. Zwykle odziany 
jest w białe szaty. Ikonę archanioła Michała można spotkać praktycznie w 
każdej cerkwi. Zazwyczaj znajduje się ona na jednych z diakońskich drzwi 
ikonostasu.

W ikonografii wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej archanioł przed-
stawiany jest przeważnie jako strażnik Królestwa Niebieskiego albo jako 
postać asystująca (razem z archaniołem Gabrielem) przy tronie Boga. Jest 
jedną z centralnych postaci na ikonach „Sobór archanioła Michała” i „Sobór 
archanioła Gabriela”. W odróżnieniu od Gabriela w jego szatach dominuje 
kolor jasno-czerwony. Michał występuje też na ikonach Sądu Ostatecznego, 
gdzie zajmuje się ważeniem dusz. Do bardziej znanych należą również wi-
zerunki przedstawiające cud archanioła Michała w Chone, gdzie aby uchro-
nić przed zniszczeniem cerkiew, uderzeniem swego żezła (pastorału) o skałę 
kieruje wody rzeki do innego koryta.

W sztuce zachodniej archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, 
w szatach władcy lub jako wojownik w zbroi. Jego skrzydła są najczęściej 
białe, niekiedy pawie. Często ukazywany jest w scenie strącania nogami 
do piekła Lucyfera. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, 
oszczep, puklerz oraz tarcza z napisem „Któż jak Bóg”. Na Zachodzie uwa-
żany jest za patrona: Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, Austrii, Francji, Hisz-
panii, Niemiec, Węgier oraz mierniczych, radiologów, ratowników, szermie-
rzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy oraz opiekuna dobrej śmierci.

Imię Michał pochodzi z hebrajskiego mikha’el – „któż jest jak Bóg”.



Z życia parafii
18 października po Liturgii Św. miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu pla-

stycznego oraz podsumowanie warsztatów ikonograficznych organizowanych przez 
naszą parafię. 

W dniach 14-19 września odbyły się Warsztaty Ikonograficzne dla dzieci i mło-
dzieży. Na zajęciach prowadzonych przez ks. Pawła Zabrockiego z Policealnego 
Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim 16 młodych ludzi pisało ikonę Je-
zusa Chrystusa. Projekt warsztatów współfinansowany był ze środków budżetu Wo-
jewództwa Podlaskiego. Po Liturgii Św. i dziękczynnym molebnie poświęcone już 
ikony młodzi ikonopiscy zabrali do swoich domów.

Konkurs plastyczny pt. „ŚWIĘTY MĘCZENNIK GABRIEL ZABŁUDOW-
SKI” zorganizowany został jeszcze w marcu br. z błogosławieństwa Jego Eminencji 
Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i Całej Polski w związ-
ku z 200. rocznicą kanonizacji i 300. rocznicą otwarcia relikwii św. męcz. Gabrie-
la Zabłudowskiego. Skierowany był do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych. Na konkurs wpłynęło 45 prac w różnych kategoriach 
wiekowych z powiatu hajnowskiego i z Białegostoku.

Konkurs mógł odbyć się dzięki realizacji zadań publicznych należących do po-
wiatu hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Nagrody 
ufundowała nasza Parafia, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce i wy-
dawnictwo KatechezaOrth.

W dniach 17-18 października prace konkursowe były wystawione w cerkwi pa-
rafialnej w Dubinach. Od wtorku 20 października do 25 października wystawę  moż-
na było oglądać w Hajnowskim Domu Kultury.

Na podstawie rozporządzeń regulujących funkcjonowanie kraju w czasie pan-
demii została ograniczona ilość osób obecnych na nabożeństwach w świątyniach. 
Obecnie jest to 1 osoba na 7 m2. Ponadto wierni w świątyni zobowiązani są do za-
słaniania ust i nosa oraz do zachowania dystansu 1,5 m.

Bieżące zmiany dotyczące powyższych kwestii będą publikowane na naszej 
stronie internetowej: parafiadubiny.pl

Drodzy Bracia i Siostry.
Ks. Proboszcz i Rada Parafialna zwracają się z prośbą o wpła-

ty na remont ogrodzenia przy cerkwi. Nie uzbierano dotąd po-
trzebnej kwoty. Ofiary  można przesyłać na konto:

Parafia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach
02 8071 0006 0008 1663 2000 0010

Ofiary można również wpłacać Radzie Parafialnej w cerkow-
nom jaszczyku.

Za ofiary Spasi Was Hospodi!



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!

1 listopada (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

7 listopada Sobota św. Dymitra, wspomnienie zmarłych
Godz. 9:00 Św. Liturgia i panichida
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

8 listopada (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

10 listopada (wtorek)
Godz. 17:00 Akatyst do św. Hioba Poczajowskiego

14 listopada (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

15 listopada (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

21 listopada (sobota) Sobór Archanioła Michała
Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

22 listopada (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

28 listopada (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

29 listopada (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Akatyst do Archanioła Michała
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