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Święta Ksenia z Petersburga (pamięć 24 stycznia/6 lutego)

Współcześni postrzegali ją jako obłąkaną na skutek nagłej śmierci męża. W rze-
czywistości tragedia, która dotknęła młodą kobietę, stała się początkiem jej bez-
kompromisowej miłości do Boga i bliźniego.

Żyjąca w XVIII w. jest, obok świętego Serafina z Sarowa, jedną z najpopularniej-
szych świętych prawosławnych. Kanonizowana stosunkowo niedawno (w 1978 r. 
przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną poza Granicami Rosji, dziesięć lat później 
przez Patriarchat Moskiewski), zdobywa coraz większą sławę na całym świecie, 
także wśród wiernych innych Kościołów. Co sprawia, że ta niecodzienna postać 
stała się tak bliska wielu ludziom?

Pewnego dnia Ksenia zawitała w domu Paraskiewy. Jak zwykle w dość osobliwej 
kreacji: w długiej, zniszczonej, czerwonej spódnicy oraz mocno znoszonym, zielonym 
kubraku. Od lat była tam częstym gościem, przychodząc na herbatę z samowara i bli-
ny. Kobieta doskonale wiedziała, że trzydziestoletnia Paraskiewa cierpi z powodu sa-
motności – od lat nie mogła znaleźć męża, jak również bardzo pragnęła zostać matką.

Tuż po wejściu zwróciła się do niej: „Dlaczego siedzisz w domu i cerujesz poń-
czochy, skoro właśnie Bóg zsyła ci syna?!”. Paraskiewa była wprawdzie przyzwy-
czajona do niecodziennych zachowań Ksenii, niemniej tym razem to już za wiele! 
Wybiegła zapłakana z domu i wkrótce znalazła się obok jednego z cmentarzy, gdzie 
wśród zbiegowiska ujrzała straszny widok – martwą kobietę potrąconą przez powóz.

Tragicznie zmarła była w zaawansowanej ciąży i tuż przed śmiercią urodziła 
dziecko. Tłum gapiów długo zastanawiał się, kim była ofiara wypadku i kto jest 
ojcem dziecka, nikt jednak nie zdecydował się od ręki zapewnić noworodkowi opie-
ki. Paraskiewa oświadczyła, że ona się nim zaopiekuje. Wraz ze swoimi rodzicami 
zajęła się dzieckiem, a po krótkim czasie pojawił się jej w życiu także wybranek. 
Para wzięła ślub i adoptowała chłopca – dożyli razem późnej starości, nie mając 
biologicznych dzieci.

Ta historia to wierzchołek góry opowieści, których bohaterką jest św. Ksenia 
Petersburska. O jej wczesnym życiu wiadomo niewiele, poza tym, że mając 18 lat 
wyszła za mąż za ucznia szkoły oficerskiej, Andrieja Fiodorowicza Pietrowa, który 
zaczął szybką karierę w armii i dosłużył się stopnia pułkownika.



Para nie miała dzieci, lecz żyła szczęśliwie w domu na brzegach Newy. Gdy 
Ksenia miała 26 lat, mąż nagle zmarł. W nielicznych rozmowach po jego śmierci 
kobieta zwierzała się, że oprócz zwykłego ludzkiego żalu, martwił ją również fakt, 
iż mąż odszedł nagle, bez przystąpienia do spowiedzi i Eucharystii.

Ksenia tuż po śmierci męża zaczęła się zachowywać w sposób niestandardowy. 
Przepisała swój dom znajomym, którzy mieli córkę na wydaniu, lecz nie mogli 
zapewnić jej odpowiedniego posagu. Zaznaczyła także, że część środków z domu 
przeznaczy na budowaną cerkiew Opieki Bogurodzicy, a domowe sprzęty zamierza 
sprzedać. Zażądała za nie zapłaty w drobnych, pięciokopiejkowych monetach z wi-
zerunkiem świętego Jerzego na rewersie, nazywanych „carem na koniu”. Monety te 
nosiła przy sobie i rozdawała dzieciom oraz ulicznym żebrakom.

Przywdziała mundur swojego zmarłego męża, powtarzając często: „zostawcie 
Ksenię w spokoju, właśnie ją pochowałem!”. W męskim przebraniu chodziła po 
mieście, nieraz też domalowywała sobie ciemne wąsy. Gdy mundur uległ całko-
witemu zniszczeniu, zaczęła nosić charakterystyczną czerwoną spódnicę i zielo-
ny sweter (lub też zieloną spódnicę i czerwony kubrak), co odpowiadało kolorowi 
munduru małżonka.

Żyjąc w ten sposób prawie 45 lat, Ksenia rzadko nocowała u znajomych lub dalszej 
rodziny. Wieczorem przebywała za miastem, klęcząc w polu i modląc się. Widywano 
ją w pobliżu budujących się w mieście świątyń. W nocy układała cegły lub kawałki 
drewna, co pomagało budowniczym, którzy o świcie rozpoczynali dalsze prace.

Uczęszczała na nabożeństwa, spowiadała się i oddawała cześć ikonom. Ksenia 
zaczepiała na ulicy nieznanych sobie ludzi i w mało zrozumiały na pierwszy rzut 
okaz sposób przepowiadała im przyszłość, ostrzegając przed niebezpieczeństwami 
i grzechem, zachęcając do dzieł miłosierdzia oraz nawrócenia.

Tylko raz widziano ją rozgniewaną, gdy młody chłopak wulgarnie ją przedrzeź-
niał i rzucał w nią ulicznymi odpadkami. Jego rodzicom donośnie zacytowała z pa-
mięci kilka fragmentów Biblii o szkodliwości nienawiści. Pod koniec życia coraz 
powszechniej traktowana była jako jurodiwa – osoba radykalnie poświęcająca się 
sprawom Bożym, choć w zewnętrznych przejawach życia sprawiająca wrażenie 
szalonej.

Św. Ksenia Petersburska zmarła w wieku 71 lat na przełomie XVIII i XIX w. 
Na jej grób masowo przychodzili petersburżanie. Następowały tam liczne cuda 
i uzdrowienia, w szczególności z kobiecych chorób nowotworowych. Samotni 
znajdowali po modlitwie przy grobie swoje drugie połowy, a rodzice z problemami 
wychowawczymi doznawali szybkiego rozwiązania kłopotów.

Pamięć i kult świętej przetrwał propagandę czasów ZSRR, przedstawiającą Kse-
nię jako osobę z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. W zwariowanej współ-
czesności pozornie szalona Ksenia wydaje się – paradoksalnie – znakiem uporząd-
kowanej Bożej obecności.

źródło: aleteia.org



Z życia parafii
Zaproszenie na spotkania Bractwa Młodzieży Prawosławnej

Młodzież szkolną zapraszamy na spotkania parafialnego Bractwa Młodzieży 
Prawosławnej, które będą się odbywały w piątki o godz. 17 (młodzież starsza) 
i w soboty o 12:00 (młodzież młodsza) w domu parafialnym w Dubinach.

Zaproszenie do chóru dziecięcego
Naszych młodych, lubiących śpiewać parafian zapraszamy do powstającego 

chóru dziecięcego. Próby z p. Patrycją będą się odbywały w soboty o godz. 11.00 
w domu parafialnym. 

Parafialne kolędowanie
Styczeń to m.in. święta Bożego Narodzenia i zwyczaje z nim związane. Jednym 

z nich jest kolędowanie. Kolędnicy z naszej parafii odwiedzili domy parafian, niosąc 
radość i wychwalając Nowonarodzonego Boga. Gorąco dziękujemy kolędnikom za 
poświęcony czas oraz parafianom za przyjęcie i ofiarność. Pieniądze zebrane przez 
dorosłych zostaną przeznaczone na budowę miejsca dla chóru. Najmłodsi kolędnicy 
swoją kolędę przeznaczą na zakup ikony św. męcz. Młodzieńca Gabriela.

Podsumowanie konkursu plastycznego
W niedzielę 26 stycznia po zakończeniu nabożeństwa odbyło się rozstrzygnięcie konkur-

su plastycznego „Tradycje świąt Bożego Narodzenia” połączone z wystawą prac konkurso-
wych. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy.

1 lutego (sobota)
     • Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
2 lutego (niedziela)
     • Godz. 9:00 Św.Liturgia
8 lutego (sobota)
     • Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
9 lutego Niedziela o Celniku i Faryzeuszu
     • Godz. 9:00 Św. Liturgia
14 lutego (piątek) Wigilia święta Spotkania Pańskiego
     • Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
15 lutego (sobota) Spotkanie Pańskie
     • Godz. 9:00 Św. Liturgia
     • Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
16 stycznia Niedziela o Synu Marnotrawnym
     • Godz. 9:00 Św. Liturgia
22 lutego Sobota roditielskaja (mięsopustna), wspomnienie zmarłych
    • Godz. 9:00 Św. Liturgia
     • Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
23 stycznia Niedziela mięsopustna
     • Godz. 9:00 Św. Liturgia
     • Godz. 17:00 Akatyst przed ikoną Bogurodzicy „Poczajowską”

Harmonogram nabożeństw luty 2020



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!

Choinka w GCK
W niedzielę 26 stycznia odbyła się choinka parafialna dla dzieci. Po Św. Liturgii 

dzieci z rodzicami zebrali się w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach. Zabawa 
rozpoczęła się od przedstawienia „Choinka” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Dubinach. Wszyscy radośnie spędzili czas również na zabawie z animatorem, 
a swoje siły można było pokrzepić podczas słodkiego poczęstunku. Najbardziej wy-
czekiwanym punktem imprezy była wizyta Mikołaja, który wręczył dzieciom podarki. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tej inicjatywy.

Cykl spotkań „Sretienskije soboty”
Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i dziadków na spotkania do sali parafialnej.

Harmonogram spotkań:
1. 08.02., godz. 10:00 dla dzieci, rodziców i dziadków – warsztaty tematyczne pt. „Jak 

zrobić zabawkę, własnego skrzata”;
2. 14-16 02. dla młodzieży – wyjazd do Lublina na Światowe Dni Młodzieży Prawo-

sławnej;
3. 16.02. – ognisko integrujące dla dzieci po Św. Liturgii;
4. 22.02., godz. 12:30 dla dzieci, spotkanie w ramach Bractwa – wspólne gry i zaba-

wy integracyjne, „Wykonanie zakładki do modlitewnika”;
5. 29.02., godz. 18.30 dorośli – prelekcja: „Św. Hiob – wzór życia i przewodnik du-

chowy. Wprowadzenie do Wielkiego Postu”.
Paschalna pielgrzymka do Poczajowa 

W dniach 14-17.05.2020 r. nasza parafia organizuje Paschalną pielgrzymkę do 
Ławry Poczajowskiej.

W programie: pobyt w Krzemieńcu, Onyszkowcach ( istocznik św. Anny), Boża 
Góra, Ławra Poczajowska, skit Św. Ducha. Zakwaterowanie i pobyt w hotelu mo-
nasterskim w Poczajowie.

Koszt pielgrzymki 280 zł. Konieczny jest ważny paszport.
Zapisy pod numerem telefonu 85 6822704 lub w cerkownom jaszczykie.


