
KRYNOCZKA

КРЫНОЧКА

Parafia Prawosławna w Dubinach

Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy
Jest to pierwsze wielkie święto cerkiewnego roku liturgicznego. W tym dniu 

Cerkiew prawosławna świętuje uroczyście Narodzenie Przenajświętszej Matki Bo-
żej – dzień radości oraz nadziei wypełnienia proroctw Starego Testamentu. Na-
rodzenie Bogurodzicy należy do grona 12 wiel-
kich świąt prawosławnych .

O okolicznościach tego wydarzenia dowia-
dujemy się z wczesnochrześcijańskiej tradycji. 
Małżeństwo Joachima i Anny nie miało dzieci. 
Inni Żydzi uważali, że ich bezdzietność jest ka rą 
za grzechy i poniżali ich. Oni zaś ciągle modlili 
się do Boga, wierząc, że usłyszy ich modlitwy i 
uszczęśliwi potomstwem.

Pewnego dnia Joachim odszedł na pustynię, 
by tam w samotności oddać się modlitwie. Anna 
została w domu i opłakiwała swoją bezpłod-
ność. Gdy zobaczyła ptasie gniazdo wypełnione 
pisklętami zawołała w wielkim smutku: „Czym 
zawiniłam, że jestem gorsza od tych ptaków, 
które cieszą się ze swego potomstwa? Nawet 
morze jest pełne ryb i ziemia wydaje owoc w swoim czasie i wychwala Pana”.

Bóg wysłuchał modlitw świętych małżonków. Annie zjawił się Anioł Pański 
i powiedział: „Anno! Wasze modlitwy zostały wysłuchane. Urodzisz córkę, któ-
ra będzie radością wszystkich ludzi”. Tę samą wieść przyniósł Anioł Joachimowi. 
Szczęśliwi małżonkowie dziękowali Bogu za tę łaskę i obiecali, że przyszłe dziecko 
ofiarują na służbę Bogu. Swą córkę nazwali Marią. Tak narodziła się Ta, przez Któ-
rą przyszedł do nas Chrystus Pan i Zbawiciel.

Poprzez Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy rodzaj ludzki otrzymał 
od Boga Orędowniczkę i Wspomożycielkę. Rola i posługa Przenajświętszej Bogu-
rodzicy zostały wyrażone w słowach hymnu, który Ona sama wypowiedziała: 
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„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”. W tych 
słowach zawiera się całe życie Bogurodzicy: wielbi Boga za mądrość stworzenia, 
opatrzność, miłość, troskę o każde istnienie, a wszystko to nie zważając na cierpie-
nie i ból przeszywający serce, gdy stała u podnóża Krzyża.

Za przykładem Bogurodzicy prawosławny chrześcijanin zawsze powinien swo-
im życiem potwierdzać, że wielbi i raduje się w Bogu. W tej radości nie powinno 
być miejsca na smutek i zwątpienie. Bóg kocha wszystkich, a Bogurodzica nie-
ustannie troszczy się i opiekuje każdym z nas.

Św. Hiob Poczajowski
Kiedy w XIII wieku Tatarzy plądrowali ruskie ziemie, mnisi z Kijowa szukali 

ocalenia na zachodzie kraju. W 1240 roku uciekinierzy ze stolicy znaleźli schronie-
nie na poczajowskiej górze w której jaskiniach założyli swój klasztor. 

Wkrótce jednemu z mnichów ukazała się Matka Boska, a na skale na której się 
objawiła pozostał ślad jej stopy i w cudowny sposób trysnęło źródło wody o uzdra-
wiającej mocy. W tym miejscu zbudowano pierwszą kaplicę. 

W roku 1559 właścicielka tych ziem Anna z Kozińskich Hojska w niedalekiej 
Urli podejmowała w gościnie podążającego z Moskwy greckiego metropolitę Neo-
fita. Ten w podzięce za okazaną życzliwość podarował jej niewielką ikonę Matki 
Bożej. Obraz wkrótce zasłynął licznymi cudami, a w 1597 roku Anna Hojska prze-
kazała go do znajdującej się w Poczajowie cerkwi. Jednocześnie ufundowała dla 
żyjących do tej pory w pieczarach mnichów prawosławny monaster. Wkrótce kult 
Matki Boskiej Poczajowskiej ogarnął całą Ruś, a klasztor stał się celem licznych 
pielgrzymek. 

Jednym z najwybitniejszych przełożonych klasztoru poczajowskiego był ihu-
men św. Hiob Poczajowski. Jego pamięć czcimy dwa razy w roku: 28 sierpnia/10 
września (rocznica otwarcia relikwii w 1659 r.) i 28 października/10 listopada 
(rocznica śmierci). 

Urodził się w 1551 r. w Galicji w prawosławnej rodzinie, nie znającej unii i za-
chowującej niezmiennie dawną pobożność przodków. W życiu świeckim nazywał 
się Jan Żelezo. Już mając dziesięć lat wstąpił do Monasteru Ugornickiego. Dwa 
lata później złożył śluby zakonne, a w wieku 30 lat został wyświęcony na kapłana. 
Przez cały ten czas odznaczał się szczególną gorliwością w wypełnianiu zasad ży-
cia mniszego. 

W niezmiernie trudnych dla Cerkwi czasach, gdy unia odnosiła znaczne sukcesy, 
bogobojny książę Konstanty Ostrogski zaprosił św. Hioba na Wołyń, by umacniał 
wiarę prawosławną. Powierzył mu też zarząd monasteru w Dubnie. Święty mądrze 
kierował wspólnotą, nauczając miejscową ludność zasad wiary i głosząc jak należy 
strzec tego skarbu. W obronie prawosławia napisał też wiele dzieł. 

Na początku XVII w., w poszukiwaniu miejsca do samotnego, ascetycznego 
życia św. Hiob osiadł w monasterze poczajowskim, gdzie wkrótce, na prośbę mni



chów, został ihumenem. Umartwiając swe 
ciało, nieustannie spędzał czas na modlitwie 
lub pracy. Założył znaną poczajowską drukar-
nię. 

Św. Hiob zasnął snem wiecznym 28 paź-
dziernika 1651 r. Po ośmiu latach otwarto jego 
grób i odnaleziono nie uległe rozkładowi reli-
kwie. Do dzisiaj znajdują się one w dolnej cer-
kwi Ławry Poczajowskiej. 

Święty jest adresatem modlitw o uchronie-
nie przed najazdem wrogów i innowierców. 
Największym kultem cieszy się na Ukrainie 
i w Polsce.

W ikonografii święty przedstawiany jest 
jako starzec z krótką, siwą brodą, odziany 
w czarne szaty mnicha wielkiej schimy. Zwy-
kle prawą ręką błogosławi, w lewej trzyma 
rozwinięty zwój. 

Imię Hiob pochodzi z hebrajskiego i ozna-
cza „prześladowany”.

1 września (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia i molebien przed początkiem nowego roku szkolnego 

w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00 Akatyst na Krynoczce

7 września (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

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

11 września (środa) Ścięcie Głowy św. Jana Chrzciciela
Godz. 8:00 święcenie grobów
Godz. 10:00 Św. Liturgia w cerkwi Św. Eliasza na cmentarzu

14 września (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

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

20 września (piątek)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
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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

21 września (sobota) Święto Narodzenia Bogurodzicy
Godz. 9:00 Akatyst Bogurodzicy i oświęcenie wody
Godz. 10:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

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

26 września (czwartek)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije na Krynoczce

27 września (piątek) Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego
Godz. 9:00 Św. Liturgia i oświęcenia wody na Krynoczce

28 września (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

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

Młodzież szkolną zapraszamy na spotkanie inauguracyjne parafialnego Bractwa 
Młodzieży Prawosławnej, które odbędzie się w piątek 6.09.2019 o godz. 17 w cer-
kwi parafialnej w Dubinach.

W dniach 17-20.10.2019 nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Kijewo-Pie-
czerskiej Ławry na Ukrainie.

W programie m.in. zwiedzanie Ławry, udział w nocnej niedzielnej Św. Liturgii 
w Pieszczerach w cerkwi Śww. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich, pobyt w 
monasterze Jońskim, Pokrowskim, zwiedzanie Kijowa.

 Cena 580 zł obejmuje przejazd autokarem, ubezpieczenie, zakwaterowanie, 
wyżywienie. Należy posiadać paszport.


