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Życzymy, aby narodziny zbawiciela
i światło betlejemskiej gwiazdy

nieustannie dawały wam wiarę, odwagę i siłę
do tego, by zmieniać na lepsze siebie

i świat wokół siebie, nawet ten najbliŻszy…
Duchowieństwo parafii



Rzeka Jordan
To rzeka najczęściej wspominana w Piśmie Świętym, choć dla chrześcijan najważniej-

szym wydarzeniem z nią związanym jest przyjęcie przez Jezusa Chrystusa w jej wodach 
chrztu z rąk Jana Chrzciciela. To największa rzeka Palestyny i można powiedzieć – najważ-
niejsza, dająca życie, stanowi bowiem główne źródło wody pitnej na jej terenach. Jordan 
bierze początek z trzech źródeł w Libanie. Później jej bieg toczy się przez Syrię, Izrael i 
Jordanię. Teren wokół szerokiego zakola rzeki Jordan, naprzeciwko Jerycha, uważany jest 
za miejsce chrztu Zbawiciela. Choć przez wieki jedna z tradycji żywych wśród chrześcijan 
ukazywała to właśnie miejsce jako „chrzcielnicę” dla Syan Bozego (obok proponowanych 
innych miejsc), odkrycia z 1996 roku stały się znacznym przyczynkiem do rozwoju tej hi-
potezy. Przedmioty znalezione w czasie wykopalisk, a wśród nich ceramika i monety, które 
znacznie ułatwiają datację, potwierdzają, że teren był zamieszkały w czasach Chrystusa i 
Jana Chrzciciela.

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz 
Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, 
co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł 
z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę 
i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie».

Mt 3, 13–17

Chrzest Jezusa Chrystusa jest momentem objawienia się Trójcy Świętej. Jezus staje w 
gronie grzeszników, by z rąk Jana Chrzciciela przyjąć chrzest, by zanurzyć się w wodach 
Jordanu i wziąć na siebie ciężar naszych grzechów. Po wyjściu z wody słyszy głos Ojca, 
który ludziom ogłasza, że jest On Jego umiłowanym Synem. Te same słowa Pan Bóg skiero-
wał do nas w dniu naszego chrztu. Od tego momentu jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi.



1 stycznia (piątek) św. Amfilochiusza i św. Bonifacego
•	 Godz. 9:00 Św.Liturgia

2 stycznia (sobota)
•	 Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

3 stycznia Niedziela Świętych Ojców
•	 Godz. 9:00 Św.Liturgia i molebien

6 stycznia (środa) Wigilia Święta Bożego Narodzenia
•	 Godz. 8:00 Św. Liturgia

7 stycznia (czwartek) Święto Bożego Narodzenia
•	 Godz. 00:00 (północ) świąteczne Wsienoszcznoje bdienije i Św. Liturgia
•	 Godz. 13:00 świąteczna wieczernia

8 stycznia (piątek) Sobór Najświętszej Bogurodzicy
•	 Godz. 9:00 Św. Liturgia

9 stycznia (sobota) św. archidiakona Stefana
•	 Godz. 9:00 Św. Liturgia i molebień
•	 Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

10 stycznia (niedziela)
•	 Godz. 9:00 Św. Liturgia

13 stycznia (środa)
•	 Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

14 stycznia (czwartek) Obrzezanie Pańskie i św. Bazylego Wielkiego
•	 Godz. 9:00 Św. Liturgia i molebień na Nowy Rok

18 stycznia (poniedziałek) Wigilia święta Chrztu Pańskiego
•	 Godz. 9:00 Św. Liturgia i Wielkie Oświęcenie Wody
•	 Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

19 stycznia (wtorek) święto Chrztu Pańskiego
•	 Godz. 9:00 Św. Liturgia i Wielkie Oświęcenie Wody przy studni

20 stycznia (środa) II dzień święta Chrztu Pańskiego, Sobór św. Jana Chrzciciela
•	 Godz. 9:00 Św. Liturgia

23 stycznia (sobota)
•	 Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

24 stycznia (niedziela)
•	 Godz. 9:00 Św. Liturgia

30 stycznia (sobota)
•	 Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

31 stycznia (niedziela)
•	 Godz. 9:00 Św.Liturgia
•	 Godz. 17:00 Akatyst do św. Spirydona
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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 niedzielę 6 grudnia po Św. Liturgii odbyło się wręczenie dyplomów i upominków 

wszystkim uczestnikom i laureatom Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji.
Serwis Cerkiew.pl 29 litopada wyemitował film z wystąpieniem laureatów.
Serdecznie dziękujemy za współpracę i gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież naszej parafii do udziału w konkursie „Tradycyj-
na ozdoba choinkowa”. Został jeszcze tydzień (do 3 stycznia) na wykonanie prac. Wasze ozdo-
by upiększą choinkę, która w okresie Bożonarodzeniowym będzie stała w cerkwi parafialnej.

W kolejne soboty i niedziele – do 3 stycznia 2021r  w przedsionku cerkwi będzie moż-
liwość złożenia darów materialnych (najbardziej pożądane: słodycze dla dzieci, cukier, 
mąka, ryże, kasze, inna żywność o długim terminie przydatności, konserwy rybne i mię-
sne, różnego rodzaju przetwory, produkty kosmetyczne). Datki pieniężne można składać 
w swieszcznom jaszczyku z tytułem „Bożonarodzeniowa paczka”. Parafialne świąteczne 
paczki, zostaną  dostarczone  w dniach 4-5 stycznia 2021 r. do rodzin i samotnych osób 
potrzebujących pomocy.

Drodzy Bracia i Siostry. Ks. Proboszcz i Rada Parafialna zwracają się z prośbą o 
wpłaty na remont ogrodzenia przy cerkwi. Nie uzbierano dotąd potrzebnej 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 cerkownom jaszczyku. Za ofiary 
Spasi Was Hospodi!


