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Apostołowie Piotr i Paweł

Święto pierwszych wśród zwierzchnich apostołów. Obchodzone 29 
czerwca/12 lipca wg starego tylu. Tradycja mówi, iż apostołowie zginęli 
śmiercią męczęńską tego samego dnia, co jednak może być nieścisłe. Obaj 
jednak byli założycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie i obaj oddali w 
tym mieście swoje życie dla Chrystusa.

Do święta przygotowuje post nazywany postem piotrowym, który trwa 
od drugiego poniedziałku po Zesłaniu Ducha Świętego, aż do dnia poprzedza-
jącego uroczystość. Jego długość 
zależy od daty święta Paschy.

Piotr tak naprawdę miał 
wcześniej na imię Szymon. Jezus 
mianował go Piotrem przy pierw-
szym spotkaniu, gdyż to imię 
miało symbolizować jego przy-
szłe powołanie. Był bratem apo-
stoła Andrzeja, który Szymona 
przyprowadził do Jezusa niedługo 
po chrzcie w rzece Jordan. Oj-
cem Szymona Piotra był Jonasz, 
rybak galilejski. Kiedy Chrystus 
włączył Piotra do grona swoich 
uczniów, ten nadal trudnił się za-
wodem rybaka i nie od razu przy-
stał do grona apostołów.

Przed wniebowstąpieniem 
Chrystus zlecił Piotrowi najwyż-
szą władzę nad wiernymi i po



zostałymi apostołami. Piotr zakłada pierwszą gminę chrześcijańską w Jero-
zolimie, sprawuje nad nią władzę sądowniczą. Wkrótce staje się obiektem 
nienawiści i prześladowań. Zostaje pojmany i ma być wydany przez króla 
Heroda Agryppę I Żydom na stracenie. Udaje mu się zbiec. Po uwolnieniu 
zakłada w Antiochii swoją stolicę. Stamtąd wyrusza do Małej Azji, aby osta-
tecznie osiąść w Rzymie. Tu ok. 64 roku za panowania cesarza Nerona zostaje 
ukrzyżowany i umiera męczeńską śmiercią na własną prośbę głową na dół, 
gdyż czuł się niegodnym umierać na krzyżu jak Chrystus. Cesarz Konstantyn 
Wielki wystawił na jego cześć nad jego grobem Bazylikę.

Paweł z Tarsu urodził się jako obywatel rzymski ok. 8 roku po narodze-
niu Chrystusa. Jego rodzina należała do faryzeuszów, gorliwych wyznawców 
prawa mojżeszowego. W młodości uczył się rzemiosła tkania płótna namio-
towego. Po ukończeniu miejscowych szkół w wieku ok. 20 lat udał się do Pa-
lestyny, aby w Jerozolimie pogłębiać swoją wiedzę. Nie znał Jezusa. Słyszał 
jednak o chrześcijanach i uważał ich za odszczepieńców.

Kiedy doszedł do wymaganej pełnoletności udał się do Damaszku, 
gdzie uciekło sporo chrześcijan, chroniąc się przed prześladowaniami. Gdy 
był bliski murów miasta spotkał Chrystusa, który przekonał go do swojej na-
uki. Od tego momentu Paweł zaczyna propagować naukę Jezusa. Zawiedzeni 
Żydzi chcą zemścić się na nim i żądają od króla Damaszku aby im go wydał. 
Udaje mu się uciec i przebywa na wygnaniu około trzech lat. Następnie po-
dróżuje do Jerozolimy na spotkanie apostołów, którzy mają do niego jednak 
dużą rezerwę. Jedynie Barnaba, cieszący się dużą estymą, stara się przychyl-
nie nastawić apostołów do Pawła.

Barnaba zabiera Pawła do Antiochii, gdzie udaje im się przekonać do 
głoszonych nauk wielu pogan. Pozostałym apostołom nie do końca się to jed-
nak podoba. Ostatecznie apostołowie, dzięki interwencji Piotra postanawiają, 
że należy pozyskiwać dla Chrystusa także pogan. To spore zwycięstwo Pawła 
i Barnaby. Od tej pory Paweł rozpoczyna swoje wielkie podróże. Będąc prze-
śladowanym jedzie do Syrii, Małej Azji, Grecji, Macedonii, Italii i Hiszpanii, 
zakładając wszędzie gminy chrześcijańskie i wyznaczając w nich swoich za-
stępców.

Zostaje aresztowany w Jerozolimie w 60 r. Przebywa w więzieniu w 
Cezarei Palestyńskiej i Rzymie. Z braku dowodów winy zostaje wypuszczo-
ny na wolność. Po paru latach zostaje jednak ponownie aresztowany. Ok. 67 
roku Paweł ginie śmiercią męczeńską. Według starożytnego podania miał być 
ścięty mieczem w okolicy Bramy Ostyjskiej w Rzymie.



2 lipca (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

3 lipca (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00 Akatyst na Krynoczce

9 lipca (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

10 lipca (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00 Akatyst na Krynoczce

12 lipca (poniedziałek) Śww. App. Piotra i Pawła
Godz. 8:00 Św. Liturgia

16 lipca (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

17 lipca (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00 Akatyst na Krynoczce

23 lipca (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

24 lipca (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00 Akatyst na Krynoczce

30 lipca (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

31 lipca (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00 Akatyst na Krynoczce
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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 naszej parafii obchody Pięćdziesiątnicy mają szczególne znaczenie ze 

względu na uroczystości na Krynoczce. W poniedziałek 13 czerwca, w dniu 
Świętego Ducha, poranną Liturgię Św. i poświęcenie wody celebrowali księża 
Andrzej Busłowski i Marek Litwiniuk.

W godzinach popołudniowych na Krynoczkę, mimo niesprzyjającej aury, 
licznie zaczęli przybywać pielgrzymi, w tym piesza pielgrzymka z hajnowskich 
parafii.

Nabożeństwom całonocnego czuwania i Św. Liturgii przewodniczył zwierzchnik 
Cerkwi Prawosławnej w Polsce, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, 
Metropolitę Warszawskiego i całej Polski oraz Jego Ekscelencja Paweł Biskup 
Hajnowski w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. Oprócz przedstawicieli 
lokalnych władz samorządowych Starosty Powiatu Hajnowskiego Andrzeja 
Skiepko, Zastępcy Starosty Powiatu Hajnowskiego Joanny Kojło, Pani Wójt Gminy 
Hajnówka Lucyny Smoktunowicz, Przewodniczącego Rady Gminy Hajnówka 
Jarosława Kota, w uroczystościach brali udział goście z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego: reprezentant Marszałka Artura Kosickiego pani 
Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, pani Katarzyna 
Korycka Kierownik Referatu Mniejszości Narodowych w Departamencie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W godzinach wieczornych i nocnych służono akatysty. W nocnej Liturgii 
Św. uczestniczyli m.in. pielgrzymi z Białegostoku i okolic. Wielu spośród licznie 
zgromadzonych wiernych przystąpiło do sakramentu spowiedzi i Eucharystii. 
Nabożeństwa śpiewem upiększał chór parafialny wspierany przez chórzystów 
okolicznych parafii.

Świąteczne uroczystości zakończyła procesja do źródełka i poświęcenie wody.
Szersza relacja oraz galeria zdjęć na parafiadubiny.pl


