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Przygotowanie do Wielkiego Postu

NIEDZIELA O CELNIKU I FARYZEUSZU
Dziesiąta niedziela przed Zmartwychwstaniem to Niedziela o Celniku i Faryze-

uszu (cs. Niediela o Mytarie i Farisieje). Może wypaść najwcześniej 11/24 stycz-
nia, najpóźniej zaś 15/28 lutego. Do liturgicznych osobliwości niedzieli można 
zaliczyć śpiew pokutnych troparionów w trakcie jutrzni – „Dawco życia otwórz mi 
bramę pokuty” (cs. Pokajanija otwierzi mi dwieri Żiznodawcze). Będą one wyko-
nywane podczas kolejnych niedziel (przygotowawczych i wielkopostnych) po czy-
taniu Ewangelii. Do Paschy nie zabrzmi już także niedzielna stichera „Zmartwych-
wstał Chrystus z grobu...”. W trakcie Liturgii wierni słyszą fragment Ewangelii, 
w którym Chrystus opowiada przypowieść o Celniku i Faryzeuszu (Łk 18,10-14).

W niedzielę tę po raz pierwszy czytane są utwory z księgi zwanej Triodionen 
postnym. Z tej księgi liturgicznej korzysta się do Wielkiej Soboty. Od niedzieli o 
Celniku i Faryzeuszu, przez kolejnych 19 tygodni (do Niedzieli Wszystkich Świę-
tych) nie powinno się czytać kondakionów niedzielnych – zamiennie używa się 
kondakionów z Triodionu.

Tydzień po niedzieli o Celniku i Faryzeusza, to tzw. tydzień ciągły (cs. spłoszna-
ja siedmica) – tydzień, w którym środa i piątek nie są dniami postnymi.

NIEDZIELA O SYNU MARNOTRAWNYM
Dziewięć tygodni przed Paschą wypada Niedziela o Synu Marnotrawnym (cs. 

Niediela o Błudnom Synie). W tę niedzielę w trakcie jutrzni, na polijeleju, śpie-
wa się dodatkowo psalm 137: „Na rzekach Babilonu...” (cs. Na riekach wawiłon-
skich...). Będzie on wykonywany jeszcze przez dwie kolejne niedziele. Podczas 
Liturgii czytany jest fragment Ewangelii przedstawiający przypowieść o Synu 
Marnotrawnym (Łk 15,10-32). Przypowieść przekazuje nam prawdę o miłości 
Pana, który przebaczy nawet grzesznikowi, byle tylko ten poczuł pokorę. Relacje 
ojciec-syn symbolizują relacje Bóg-człowiek.

Tydzień po niedzieli o Synu Marnotrawnym nosi nazwę Tygodnia Mięsopustne-
go. Nazwa wzięła się z faktu, iż od kolejnej – Mięsopustnej Niedzieli, powstrzy-
mujemy się od jedzenia pokarmów mięsnych.



Sobota Mięsopustna (dzień przed wspominaniem Sądu Ostatecznego, na którym 
staną wszyscy żywi i umarli) poświęcona jest „wszystkim zmarłym od Adama do 
dziś, w pobożności i prawej wierze”. W tym dniu Cerkiew, ze względu na miłość 
do ludzi, modli się szczególnie za tych, nad którymi z różnych przyczyn nie od-
prawiono pogrzebu, ani nie modlono się za nich w świątyni. Nabożeństwa tejże 
soboty są podobne do nabożeństw innych sobót rodzicielskich. Podczas wieczerni 
nie śpiewa się prokimenonu, a jedynie „Alleluja” i wersety za zmarłych. Podczas 
jutrzni, „Bóg i Pan” zastępowane jest przez „Alleluja” i tropariony znane z na-
bożeństwa żałobnego. Po lekturze 16-tej katyzmy, śpiewane są tzw. nieporoczny. 
Małe ektenie po szóstej i dziewiątej pieśni kanonu zastępuje się ekteniami za zmar-
łych.

NIEDZIELA MIĘSOPUSTNA
Osiem tygodni przed Zmartwychwstaniem Cerkiew obchodzi Niedzielę o Są-

dzie Ostatecznym (cs. Niediela o Strasznom Sudie), zwaną także Niedzielą Mię-
sopustną. Od tego dnia powinniśmy się powstrzymać od spożywania posiłków 
mięsnych. Na niedzielnej liturgii czytany jest fragment Ewangelii, dotyczący Sądu 
Ostatecznego i miłości do Boga oraz do człowieka (Mt 25,31-46).

Tydzień po niedzieli o Sądzie Ostatecznym – zwany tygodniem serowym (cs. 
seropustnym) – jest tygodniem ciągłym (środa i piątek nie są dniami postnymi). 
Nosi on niektóre znamiona wielkopostnego nabożeństwa. W triodionie postnym 
znajdziemy materiał przeznaczony do śpiewania i czytania – poczynając od po-
niedziałku serowego – na każdy kolejny dzień, a nie jak dotąd jedynie na soboty i 
niedziele.

Od wtorku zakończenie wieczerni przebiega rytem wielkopostnym. Śpiewane 
są postne tropariony, po których kapłan wygłasza modlitwę św. Efrema Syryjczy-
ka. Modlitwa ta czytana jest jednak pojedynczo, a nie jak na nabożeństwach Wiel-
kiego Postu – podwójnie.

Podczas środowej i piątkowej jutrzni nie śpiewa się także „Bóg i Pan”, ale – 
według specjalnej melodii – „Alleluja”. W środę i piątek nie odprawia się Liturgii, 
lecz godziny kanoniczne, typikę (cs. izobrazitielnyje) i nieszpory.

NIEDZIELA SEROPUSTNA
Siedem tygodni przed Niedzielą Paschy wypada Niedziela Wygnania Adama z 

Raju – Przebaczania Win, zwana też Niedzielą Seropustną (cs. Niediela Syropust-
naja). Może ona wypaść w okresie między 14 lutego a 20 marca. Jest to ostatnia 
niedziela przygotowawcza przed Wielkim Postem. Na jutrzni po raz ostatni śpiewa 
się psalm 137. Podczas Liturgii czytany jest fragment ewangelii (Mt 6,14-21), do-
tyczący zasad postu przekazanych przez Chrystusa.

W niedzielny wieczór odprawiane jest specjalne nabożeństwo – wieczernia po-
łączona z obrzędem przebaczania win (cs. czyn proszczenija obid). Duchowny, po 
raz ostatni ubrany w jasne szaty, po wejściu z kadzidłem, wygłasza wielki proki-
menon: „Nie odwracaj, Panie, oblicza Twego od Twojego sługi, jako, że cierpi on 



Z ŻYCIA PARAFII
Miesiąc styczeń to przede wszystkim święta Bożego Narodzenia i zwyczaje 
z nim związane. Jednym z nich jest kolędowanie. W świąteczne dni grupy 
kolędnicze z naszej parafii odwiedziły domy parafian, niosąc radość i wychwalając 
Nowonarodzonego Boga. Gorąco dziękujemy kolędnikom za poświęcony czas oraz 
parafianom za przyjęcie i ofiarność.

2 stycznia 2022 odbyło się rostrzygnięcie konkursu plastycznego na własnoręcz-
nie wykonaną bożonarodzeniową pocztówkę. Gratulujemy zwycięzcom. Prace nade-
słane na konkurs zostały przekazane seniorom, pensjonariuszom Domu Miłosierdzia 
„Samarytanin” w Hajnówce.

Wielu parafian przez ostatnie dni grudnia 2021 r. skorzystało z możliwości 
wsparcia akcji dobroczynnej „Bożonarodzeniowa paczka” zorganizowanej przez 
naszą parafię. Z zebranych produktów pierwszej potrzeby zostały zrobione pacz-
ki, które 3 stycznia 2022 r., jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, trafiły do 
adresatów.Dziękujemy wszystkim, kto wsparli naszą akcję. Niech Wam Bóg bło-
gosławi.

Chór dziecięcy naszej parafii wziął udział w koncercie w ramach Festiwalu 
„Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną 2022” zorganizowanym przez De-
kanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce, Parafię Prawosławną św. 
Trójcy w Hajnówce oraz Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”.

utrapienie! Pospiesz usłyszeć mnie i wybaw moją duszę!”. Prokimenon ten ob-
wieszcza początek postu. Śpiew prokimenonu powtarzany jest pięciokrotnie, po 
czym ma miejsce faktyczny początek Wielkiego Postu. Kapłan zmienia szaty na 
czarne, a podczas ektenii chór odpowiada śpiewem „Panie, zmiłuj się” w charak-
terystycznej wielkopostnej już melodii. Po zakończeniu wieczerni prezbiter czyta 
modlitwy na rozpoczęcie postu, następnie ma miejsce obrzęd przebaczania win.

Kapłan, a po nim wierni, kłaniają się przed wizerunkiem ukrzyżowanego Chry-
stusa. Wszyscy zebrani proszą siebie na wzajem o przebaczenie słowami – „Prze-
bacz mi grzesznemu” (cs. Prosti mi hriesznomu), na które w odpowiedzi słyszą 
„Niech Bóg Ci przebaczy” (cs. Boh prostit).

Po zakończeniu obrzędu przebaczania win, wszyscy wspólnie śpiewają stichery 
Paschy. Na samym początku drogi do Paschy już znamy jej zakończenie – widzi-
my światło w tunelu. Dusza przenosi się w czasie do Zmartwychwstania Chrystu-
sa. Stichery wykonywane są do tego momentu, w którym w okresie wielkanocnym 
śpiewa się troparion „Chrystus powstał z martwych” (cs. Christos woskresie). Pie-
śni są nagle urwane, niedokończone – w pewnym momencie, gdy już ma nastąpić 
troparion zmartwychwstania, śpiew cichnie i dusza z powrotem wraca do początku 
wielkiego postu. Po pięćdziesięciu dniach stichery zostaną dokończone radosnym 
troparionem.



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!

5 lutego (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

6 lutego Niedziela o Zacheuszu
Godz. 9:00 Liturgia Św.

12 lutego (sobota) Trzech Św. Hierarchów
Godz. 8:00 Liturgia Św.
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

13 lutego Niedziela o Celniku i Faryzeuszu
Godz. 9:00 Liturgia Św. i molebien dla dzieci i młodzieży z okazji Świa-

towego Dnia Młodzieży Prawosławnej
14 lutego (poniedziałek)

Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
15 lutego (wtorek) święto Spotkania Pańskiego

Godz. 9:00 Liturgia Św.
19 lutego (sobota)

Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
20 lutego Niedziela o Synu Marnotrawnym

Godz. 9:00 Liturgia Św.
26 lutego miasopustna roditielska subota

Godz. 9:00 Liturgia Św. i panichida
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

27 lutego Niedziela o Sądzie Ostatecznym
Godz. 9:00 Liturgia Św.
Godz. 17:00 Akatyst przed ikoną św. wlkmęcz. Pantelejmona
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