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Spokojnego przeżywania tajemnicy Narodzenia Bo-
żego, niezapomnianego smaku i aromatu świątecz-

nych potraw, tradycji, które się nie kończą, upomin-
ków radujących serce, wielu ciepłych słów oraz 

Bożego błogosławieństwa i zdrowia w Nowym Roku
Duchowieństwo parafii



Narodzenie Jezusa Chrystusa

Prawie 2000 lat temu, gdy rzymski cesarz August chciał dowie-
dzieć się dokładnie ilu ma poddanych, rozkazał przeprowadzić spis 
ludności swego państwa. Spisowi podlegała również ludność ży-
dowska zamieszkująca Judeę, znajdująca się wówczas pod panowa
niem króla Heroda.

Józef i Najświętsza Maria 
Panna musieli udać się do Be-
tlejem. Przybyli tam późnym 
wie czorem i nie mogli zna-
leźć noclegu, gdyż w związ-
ku ze spisem w Betlejem było 
bardzo dużo przyjezdnych. 
Najświętsza Maria Panna i Jó-
zef znaleźli sobie miejsce we 
wnętrzu jaskini, do której w 
złą pogodę pasterze zaganiali 
swe stada.

W tej jaskini Najświętsza 
Maria Panna urodziła syna 
obiecanego przez Boga. Zba-
wiciela świata, Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa,

Prawie nikt nie wiedział o tym wielkim wydarzeniu pasterzom 
pilnującym swych stad niedaleko Betlejem ukazał się Anioł Pań-
ski i obwieścił  „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida urodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: 
znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobku”, 
wnet pojawiły się na niebie całe rzesze Aniołów, którzy wy chwalali 
Boga słowami: „Chwała na wysokościach Bogu. a na ziemi pokój, 



31 grudnia (piątek)
• Godz. 17:00 Akatyst przed ikoną z relikwiami św. Amfiłochiusza

1 stycznia (sobota)
• Godz. 9:00 Św.Liturgia
• Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

2 stycznia Niedziela Świętych Ojców
• Godz. 9:00 Św.Liturgia

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

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

8 stycznia (sobota) Sobór Najświętszej Bogurodzicy
• Godz. 9:00 Św. Liturgia
• Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

9 stycznia (niedziela) św. archidiakona Stefana
• Godz. 9:00 Św. Liturgia i molebień

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

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

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

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

20 stycznia (czwartek) Sobór św. Jana Chrzciciela
• Godz. 9:00 Św. Liturgia

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

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

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

30 stycznia (niedziela)
• Godz. 9:00 Św.Liturgia
• Godz. 17:00 Akatyst przed ikoną Bogurodzicy „Wsiecaryca”
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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!

w ludziach dob re upodobanie” (Łk. 2,14). Kiedy Aniołowie znik-
nęli, pasterze skierowali się ku miastu i znaleźli w betlejemskiej 
jaskini Boże Dziecię leżące w żłobie. Pokłonili się Mu jak Bogu, a 
Je go Matce opowiedzieli o tym, co wydarzyło się w polu.

W tym czasie na niebie pojawiła się nowa, niezwykle jasna 
gwiazda. Dzięki niej dotarli do Betlejem trzej mędrcy ze Wschodu. 
Odnaleźli jaskinię, a w niej Chrystusa i Jego Matkę. Oddali Mu po-
kłon i ofiarowali swe dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Gdy narodził się Chrystus, całe Boże stworzenie chciało przy-
nieść Mu dary. Aniołowie Pańscy przynieśli Mu swe pieśni, niebio-
sa przyniosły Mu w darze nową gwiazdę, ziemia dała jaskinię, w 
której się narodził i żłobek, w którym Go położono, mędrcy przy-
nieśli Mu złoto, kadzidło i mirrę, a my, ludzie, ofiarowaliśmy Panu 
Jego Najświętszą Matkę, Bogarodzicę. Razem z Aniołami przyno-
simy Chrystusowi również swoje modlitwy i pieśni, a w dzień, kie-
dy świętujemy Boże Narodzenie, szczególnie chcemy wychwalać 
Boga i dziękować Mu za to, że stał się człowiekiem, żył z nami i 
uczył nas jak żyć, cierpiał i umarł za nas, zmartwych wstał i otwo-
rzył nam drogę do życia wiecznego.


