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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Chrystus Zmartwychwstał!

Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmar-
twychwstał. Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przy-

szłość. Niech Bóg zsyła na Was łaski i wnosi szczęście 
do Waszego rodzinnego życia.



CUD OGNIA
Rokrocznie od ponad 1500 lat, po nabożeństwie pod przewodnictwem prawosław-

nego patriarchy Jerozolimy, lampa znajdująca się w Grobie Pańskim zapala się w nad-
przyrodzony sposób za sprawą zstępującego z nieba Świętego Ognia. Dzieje się to zawsze 
w prawosławną Wielką Sobotę. Tysiące naocznych świadków oraz wiele przekazów hi-
storycznych potwierdza, że zejściu Ognia często towarzyszą głośne grzmoty, błyski oraz 
samoistne odpalenia lamp i świec znajdujących się w różnych miejscach Bazyliki. Ponad-
to, przez pierwsze kilka minut od momentu zejścia, płomień świec odpalonych od lampy 
nie parzy.

Zstąpienie Świętego Ognia odbywa się rokrocznie w tym samym miejscu i w po-
dobnym czasie. Współcześni archeolodzy zgodnie twierdzą, że Golgota i Grób Pański 
znajdujące się w jerozolimskiej Bazylice są autentycznymi miejscami kaźni, pochówku i 
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo Świętego Ognia celebrowane jest w 
języku greckim pod przewodnictwem prawosławnego patriarchy Jerozolimy.

Przez lata ceremonia uległa jednej istotnej modyfikacji, dotyczącej obecności patriar-
chy w Grobie Pańskim. Do końca XV wieku Grób Pański podczas nabożeństwa był pusty 
i zamknięty przez muzułmanów. To oni nadzorowali przebieg ceremonii, grożąc śmiercią 
chrześcijanom w przypadku niezstąpienia Ognia lub odkrycia oszustwa. Natomiast od XV 
w. do czasów współczesnych, w środku Grobu Pańskiego znajduje się patriarcha prawo-
sławny, modląc się o zejście Świętego Ognia.

Jak już wspomniano, Cud Ognia odbywa się regularnie od ponad 1500 lat w każ-
dą prawosławną Wielką Sobotę. Liczne źródła dokładnie opisują jeden przypadek, gdy 
zdarzyło się to dzień później – w Niedzielę Zmartwychwstania. W 1101 roku, pomimo 
kilkukrotnego powtórzenia nabożeństwa i nieprzerwanych żarliwych modlitw lampa znaj-
dująca się w pustym i zamkniętym na klucz Grobie Pańskim zapaliła się dopiero następ-
nego dnia. Był to drugi i ostatni raz, kiedy nabożeństwu przewodził łaciński patriarcha 
Jerozolimy. Rok wcześniej (1100), pod przewodnictwem katolika, Święty Ogień pojawił 
się dopiero wieczorem.

Całkowite niepowodzenie łacińskiej ceremonii oraz zstąpienie Świętego Ognia po 
prawosławnym nabożeństwie sprawiło, że Krzyżowcy oddali przewodnictwo prawosław-
nemu patriarsze Jerozolimy. Mimo całkowitej dominacji łacińskiej w Jerozolimie w latach 
1099–1187 ceremonia Świętego Ognia już po dwóch latach wróciła pod kierownictwo 
prawosławnego patriarchy.

Jak wygląda z bliska Święty Ogień? Autor książki „Holy Fire” Haris Skarlakidis 
przeprowadził wywiady z trzema hierarchami, którzy przewodniczyli ceremonii i klęczeli 
przy płycie grobowej modląc się o zstąpienie Ognia. Poniżej znajduje się fragment roz-
mowy z arcybiskupem Chrystodulem, który przyjmował zstępujący Święty Ogień w roku 
1998 i 1999. W tym okresie prawosławny patriarcha Jerozolimy Diodor nie mógł osobi-
ście przewodniczyć ceremonii z powodu złego stanu zdrowia. Zapytany o to, co się działo 
się wewnątrz Grobu Pańskiego, Metropolita odpowiedział:

„Natychmiast zacząłem czytać specjalną modlitwę i gdy to już skończyłem, zauwa-
żyłem, że kamień grobowy zaczął się ‘’pocić’’. Wraz z upływem czasu, zjawisko stawało 
się coraz intenstywniejsze i wyglądało to jakby kamień był w całości pokryty płynną mirrą 
wydobywającą się z jego wnętrza. Równocześnie, poza płynną mirrą pojawiło się bar
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dokończenie na ostatniej stronie

1 maja Wielka Sobota
Godz. 5:00 Św. Liturgia
od godz. 8:45 do 14.00 święcenie pokarmów

2 maja Zmartwychwstanie Pańskie
Godz. 23:20 Przybycie Św. Ognia z Grobu Pańskiego w Jerozolimie
Godz. 23:30 Połunoszcznica
Godz. 24:00 Jutrznia Paschalna i Św. Liturgia
godz. 13:00 Wieczernia Paschalna

3 maja Poniedziałek Paschalny, Św. męcz. Gabriela
Godz. 9:00 Jutrznia Paschalna
Godz. 10:00 Św. Liturgia

4 maja Wtorek Paschalny (nabożeństwo na Krynoczce)
Godz. 9:00 Jutrznia Paschalna
Godz. 10:00 Św. Liturgia i oświęcenie wody

6 maja Czwartek Paschalny, Św. wlkmęcz. Jerzego
Godz. 9:00 Św. Liturgia

8 maja Sobota Paschalna, Ap. Marka
Godz. 9:00 Św. Liturgia, rozdanie Artosa
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

9 maja Niedziela Antypaschy, św. ap. Tomasza
Godz. 7:30 Św. Liturgia, święcenie grobów na starym cmentarzu

12 maja (środa) Św. Amfiłochiusza Poczajowskiego
Godz. 17:00 Akatyst

15 maja (sobota)
Godz. 15:00 święcenie grobów
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije w cerkwi na cmentarzu

16 maja Niedziela Żen Mironosic
Godz. 8:00 święcenie grobów
Godz. 10:00 Św. Liturgia w cerkwi na cmentarzu, krestnyj chod

19 maja ( środa) Św. Hioba Poczajowskiego 
Godz. 17:00 Akatyst

21 maja (piątek) Św. ap. Jana Teologa
Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz.17.00 Wsienocznoje bdienije

22 maja (sobota) Przeniesienie relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy
Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
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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!

23 maja Niedziela o Paralityku
Godz. 9:00 Św. Liturgia

26 maja (środa) Połowa okresu Pięćdziesiątnicy
Godz. 9:00 Św. Liturgia

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

30 maja Niedziela o Samarytance
Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Akatyst

dzo intensywne niebieskie światło, które pokryło cały kamień nagrobny. W tym mo-
mencie święta lampa cudownie zapłonęła.”

Historyczne źródła pokazują jak ważny dla prawosławnych, katolików, a nawet 
muzułmanów był niegdyś Cud Ognia. Czy obecne zainteresowanie ceremonią jest równie 
duże? Można z całą pewnością stwierdzić, że Święty Ogień jest popularniejszy niż kie-
dykolwiek. W dawnych czasach chrześcijanie pragnący doświadczyć Cudu Ognia musieli 
dysponować bogactwem i czasem by wybrać się na wyprawę do Ziemi Świętej. Dziś 
wystarczy mała kwota na bilet lotniczy i po paru godzinach można znaleźć się w Jerozoli-
mie. W dniach prawosławnego Wielkiego Tygodnia całe miasto jest wypełnione po brzegi 
wiernymi.

Prawosławni, którzy nie wybierają się do Ziemi Świętej, obserwują przebieg ce-
remonii Świętego Ognia w telewizji lub w Internecie. W krajach, w których większość 
mieszkańców jest wyznania prawosławnego, nabożeństwo jest transmitowane przez sta-
cje telewizyjne. Warto dodać, że współcześnie Święty Ogień jest transportowany samo-
lotami do wielu krajów. W tym roku po raz kolejny prawosławna delegacja dostarczy 
płomień do Polski kilka godzin po jego oczekiwanym zejściu. Dzięki temu Święty Ogień 
będzie obecny na nabożeństwach paschalnych, które rozpoczną się przed północą w cer-
kwiach w całej Polsce.

źródło: www.cudognia.pl


