
KRYNOCZKA

КРЫНОЧКА

Parafia Prawosławna w Dubinach

Siedmiu męczenników Braci Machabeuszy
Ci święci męczennicy żyli w drugim wieku przed narodzeniem Chrystusa. 

W tych czasach król Syrii, Antioch Epifanes, zniewolił naród żydowski i chciał 
zmusić synów Izraela do przyjęcia pogańskich zwyczajów, wyrzeczenia się oby-
czajów i praw pozostawionych im przez ojców. W tym celu nakazał wszystkim jeść 
wieprzowinę – mięso nieczystego zwierzęcia, zakazane przez Prawo.

Początkowo postanowiono zmusić do tego pisarza Eleazara, otwierając mu usta 
siłą. Ale święty starzec wypluł jedzenie z pogardą i odrzucił radę udawania poko-
ry, aby ratować życie. Powiedział: „W naszym wieku nie powinniśmy udawać! 
Obawiam się, że wielu młodych ludzi mogłoby zejśc z drogi zbawienia, widząc, że 
Eleazar w wieku 80 lat przyjął obce zwyczaje, a wszystko to z powodu krótkiego 
okresu życia, jaki mi pozostał. Mogę zhańbić i zawstydzić moją starość. A jeśli 
teraz uniknę kary ludzkiej, to nie ukryję się, żywy ani martwy, przed gniewem 
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Wszechmogącego”. Po tej odpowiedzi został skazany na tortury, gdzie pokazał od-
wagę młodego wojownika, wywołując podziw katów. Umierając Eleazar powie-
dział z  uśmiechem: „Wszechwiedzący Pan wie, że mając możliwość uniknięcia 
śmierci, teraz doświadczam strasznej agonii, ale w moim sercu przyjmuję ten ból 
z radością z powodu drżenia, którym Pan mnie natchnął”. I oddał swoją duszę 
Bogu.

Siedmiu braci: Abim, Antonius, Gurias, Eleazar, Eusebonus, Alimus i Marcel-
lus, uczniów Eleazara, zostało aresztowanych i postawionych przed królem. Byli 
jakby chórem, w którego centrum był kierownik – ich matka. Bracia myśleli tyl-
ko o jednej rzeczy: ich rodzina, pobłogosławiona przez Boga, nie powinna zo-
stać zniszczona przez odstępstwo jednego z nich. Dlatego zachęcali się nawzajem, 
zanim wyznali swoją wiarę następującymi słowami: „Jeśli teraz nie umrzemy, to 
kiedyś umrzemy. Zróbmy z konieczności natury powód do świętowania”. Władca 
rozłożył przed nimi narzędzia tortur i próbował zastraszyć Machabeuszy, ale naj-
starszy z nich odpowiedział: „Lepiej umrzeć, niż złamać Prawo naszych ojców”.

Antioch, niesiony gniewem, nakazał odciąć mu bezczelny język, a następnie 
złupić skórę i odciąć kończyny. Po tym starszy brat był torturowany za pomocą 
koła, a kiedy został umieszczony w piecu, powiedział: „Obetnij mi ręce i nogi, 
spal moje ciało, przekręć moje stawy! Przez całą torturę pokażę ci, że syn narodu 
żydowskiego jest niezachwiany, jeśli chodzi o cnotę!” W tym czasie jego matka 
i bracia, widząc co się działo, modlili się, aby Bóg dał im łaskę umrzeć tak odważ-
nie jak najstarszy brat.

Następnie torturom poddano drugiego z Machabeuszy. Jego ciało zostało roze-
rwane na kawałki żelaznymi pazurami, a następnie wciągnięte na katapultę. Goto-
wy, by oddać duszę Panu, wykrzyknął po hebrajsku: „Niegodziwcze, pozbawiłeś 
nas ziemskiego życia, ale Król Pokoju wskrzesi nas, umarłych za Jego Prawo, za 
życie wieczne”. Trzeci z odwagą wyciągnął ręce do oprawców, wyrażając pew-
ność, że znajdzie ich w przyszłym życiu. Zmarł pod kołem tortur. Czwarty poprosił 
Antiocha, aby wymyślił dla niego najbardziej okrutne tortury, aby mógł udowodnić 
tyranowi, że jest gotowy do rywalizacji ze swoimi braćmi. Zanim wyrwano mu 
język, powiedział: „Nawet jeśli pozbawisz mnie organu mowy, Bóg usłyszy głos 
niemych. Jak miło jest tracić członki dla Boga!”

Piąty brat sam pojawił się przed oprawcami. Następny brat był torturowany 
kołem, a gdy jego wnętrzności zostały przebite, zawołał: „Nasza boska wiedza jest 
niezwyciężona!”

Tak więc ci odważni ludzie poświęcali swoje życie Bogu jeden po drugim, po-
kazując, że umysł, oświecony wiarą, może nie tylko uspokoić namiętności duszy, 
ale także zatriumfować nad męką i śmiercią, mając potwierdzenie życia wiecznego.

Salomonia była obecna podczas tortur synów, ale nie była opanowana przez 
smutek. To ona wzywała każdego z nich w języku ojców, aby dzielnie znosili próby 
w imię Pana i nadzieję zmartwychwstania. Mówiła im: „Nie wiem, jak pojawili-



ście się w moim łonie. To nie ja dałam wam ducha i życie. Stwórca, który stworzył 
rodzaj ludzki i który jest początkiem wszystkich rzeczy, przez swoje miłosierdzie 
przywróci wam duch i życie, ponieważ wzgardziliście sobą dla Jego Prawa”.

Najmłodszemu z siedmiu braci, tyran zaczął składać wszelkiego rodzaju obiet-
nice, i przywoławszy matkę, próbował przekonać ją, by zmusiła syna do ratowania 
życia. Przezwycieżając wszelkie uczucia, Salomonia pochyliła się nad najmłod-
szym synem, i wręcz przeciwnie, wezwała do zniesienia wszystkich tortur, aby 
mogła spotkać go i jego braci w Królestwie Niebieskim. Syn ożywiony nowym im-
pulsem zaczął przeklinać tyrana, przepowiadając mu szybką karę za dumę. Umarł, 
modląc się, aby jego ofiara, podobnie jak ofiara jego braci, złagodziła gniew Boży 
przeciwko uciskanym Izraelitom. Antioch, uderzony w samo serce, okazał jesz-
cze większe okrucieństwo świętemu męczennikowi niż jego braciom. Po tym, jak 
ostatni syn uroczyście oddał duszę Panu, także Salomonia przyłączyła się do swo-
ich dzieci w zgromadzeniu świętych męczenników.

Pomimo że ci święci męczennicy oddali życie za Boga jeszcze przed wciele-
niem Chrystusa, nie są w żaden sposób gorsi od tych, którzy szli za Zbawicielem 
naśladując Jego życiodajną Mękę. Wiara w Chrystusa już żyła w nich przez nadzie-
ję zmartwychwstania i pomogła pokonać wszystkie ziemskie przywiązania.

1 sierpnia (czwartek)
Godz. 16:00 święcenie grobów
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije w cerkwi Św. Eliasza na cmentarzu

2 sierpnia (piatek) Św. Proroka Eliasza
Godz. 8:00 święcenie grobów
Godz. 10:00 Św. Liturgia w cerkwi Św. Eliasza na cmentarzu

3 sierpnia (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

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

10 sierpnia (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

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

17 sierpnia (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

18 sierpnia (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije w Dubinach
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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

19 sierpnia (poniedziałek) Święto Przemienienia Pańskiego
Godz. 9:00 Św. Liturgia

24 sierpnia (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

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

27 sierpnia (wtorek)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

28 sierpnia (środa) Święto Zaśnięcia Bogurodzicy
Godz. 9:00 Św. Liturgia

31 sierpnia (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

W dniach 7-10 lipca br. z błogosławieństwa Metropolity Warszawskiego 
i Całej Polski Sawy odbyła się autokarowa pielgrzymka z naszej parafii do 
Ławry Poczajowskiej na Ukrainie. W drodze pielgrzymi odwiedzili Żeński 
Bohojawleński monasteru w Krzemieńcu, skit św. Anny w Onyszkowcach, 
Bożą Górę. W Ławrze Poczajowskiej pokłonili się odbitej na kamieniu stopie 
Matki Bożej oraz relikwiom św. Hioba i św. Amfiłochiusza Poczajowskich. 
Więcej szczegółów oraz galeria zdjęć na stronie parafii: www.parafiadubi-
ny.pl


