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Święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy

Dnia 14 października, według kalen-
darza juliańskiego, Cerkiew Prawosławna 
obchodzi jedno z wielkich świąt, poświę-
conych Przenajświętszej Bogurodzicy i Za-
wsze Dziewicy Maryi, mianowicie Święto 
Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy (ros. 
Покров Пресвятой Богородицы). Święto 
to zostało ustanowione przez Matkę Cer-
kiew na pamiątkę cudu, jaki miał miejsce 
w Konstantynopolu ponad tysiąc lat temu. 
Pod koniec I wieku Cesarstwo Bizantyjskie 
najechali muzułmanie. Stolica Bizancjum, 
Konstantynopol, została otoczona przez 
wroga. Na obrzeżach miasta, w dzielnicy 
Blacherny stała świątynia, w której na ołta-
rzu znajdowały się szata i pas Matki Bożej, 
przywiezione przez pielgrzymów z Jerozolimy. Ludzie zgromadzili się w świą-
tyni i całą noc modlili się o zbawienie od wroga. Podczas nabożeństwa niespo-
dziewanie ukzała się im Bogurodzica, która w otoczeniu aniołów i świętych 
kroczyła w powietrzu. Obok niej byli prorok Jan Chrzciciel i apostoł Jan Teo-
log. W niektórych źródłach mówi się, że wszyscy wierni widzieli Matkę Bożą, 
a w innych, że widział ją tylko święty Andrzej i jego uczeń Epifaniusz.

Bogurodzica zaczęła modlić się, po czym podeszła do ołtarza, podniosła 
z niego omoforion i odsłoniła nim ludzi w świątyni. Matka Boża stała w powie-
trzu wznosząc ręce ku niebu, prosząc o pokój i zbawienie ludzkich dusz. Ludzie 
patrzyli jak pokrow wisiał nad nimi w formie zasłony. Po pewnym czasie Kró-
lowa Niebios i jej omoforion zniknęły, ale wszyscy poczuli łaskę, którą zostali 
obdarzeni. Dzięki modlitwom Matki Bożej Konstantynopol został uratowany 



przed zajęciem i zniszczeniem.
Jedna z teorii historycznych mówi, że najeźdźcami, którzy zaatakowali 

Konstantynopol w 910 r. nie byli muzułmanie lecz pogańscy Rusini dowodzeni 
przez książąt Askolda i Dira. Udokumentowano, że w 911 r. ambasadorowie 
z Rusi przybyli do Bizancjum i podpisali traktat pokojowy, który ostatecznie 
zakończył wojny i najazdy na chrześcijańskie Imperium Bizantyjskie.

Być może to pojawienie się Bogurodzicy w Konstantynopolu bardzo zszo-
kowało napastników. Szybko, w ciągu niespełna stu lat, Ruś stała się także 
państwem prawosławnym. Z czasem na Rusi, w przeciwieństwie do Kościoła 
greckiego, święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy zaczęło zyskiwać na 
znaczeniu, stało się jednym z szczególnie uroczystych świąt.

Ikona przedstawia Bogurodzicę trzymającą w dłoniach rozpostarty omofo-
rion, unoszącą się nad zgromadzonym ludem (postacie świętych, duchownych, 
władców i in.) i mającą po bokach świętych lub aniołów. Inne warianty tego 
przedstawienia pokazują Matkę Bożą z rozłożonymi rękami, zaś wspomniana 
szata jest trzymana przez aniołów. 

Święci ANTONI i TEODOZJUSZ PIECZERSCY
Założyciel Ławry Pieczerskiej, św. Antoni, 

urodził się na początku XI w. w mieście Lubecz 
na Ukrainie. Od najmłodszych lat czuł powoła-
nie do wyższego życia duchowego i postanowił 
udać się na Górę Atos. W jednym z klasztorów 
Świętej Góry przyjął postrzyżyny mnisze i roz-
począł samotne życie w jaskini w pobliżu tego 
klasztoru. Po zdobyciu doświadczenia ducho-
wego ihumen błogosławił mu udać się na Ruś 
by zorganizować życie monastyczne w tym 
nowo oświeconym kraju. Kiedy mnich Antoni 
przybył do Kijowa, zastał już kilka klasztorów 
założonych tam przez Greków na prośbę ksią-
żąt ruskich. Ale św. Antoni nie wybrał żadnego 
z nich. Osiadł w jaskini wykopanej przez pre-
zbitera Hilariona. Miało to miejsce w 1051 r. Tutaj św. Antoni wypełniał regu-
ły ścisłego życia zakonnego, z których słynęła Góra Atos: jego jedzeniem był 
czarny chleb co drugi dzień i woda w wyjątkowo umiarkowanych ilościach. 
Wkrótce wieść o św. Antonim rozniosła się nie tylko w Kijowie, ale także w in-
nych ruskich miastach. Wielu ludzi przybywało do niego po porady duchowe 
i błogosławieństwo, niektórzy prosili go o pozwolenie na pobyt.

Mnich Teodozjusz spędził młodość w Kursku, gdzie mieszkali jego rodzi



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. 

ce. Od najmłodszych lat charakteryzował się pobożnością: codziennie prze-
bywał w świątyni, pilnie czytał Pismo Święte, wyróżniał się skromnością, po-
korą i innymi dobrymi cechami. Z tego powodu spotykały go nieprzyjemności 
ze strony matki, która bardzo go kochała, ale nie rozumiała jego miłości do 
Boga. Pewnego razu słysząc w cerkwi słowa Zbawiciela: „Kto bardziej kocha 
ojca lub matkę niż mnie, nie jest Mnie godzien” (Mat. 10, 37), postanowił opu-
ścić zarówno matkę (ojciec już umarł), jak i rodzinne miasto i pojawił się w Ki-
jowie u św. Antoniego . „Widzisz dziecko – zapytał go Antoni – że moja jaskinia 
jest skromna i ciasna?” „Sam Bóg przyprowadził mnie do ciebie – odpowiedział 
Teodozjusz – zrobię to, co mi każesz”.

Kiedy liczba braci wzrosła do 12, św. Antoni udał się na sąsiednią górę, wy-
kopał tu pieczarę i zaczął żyć w odosobnieniu. Św. Teodozjusz pozostał w mo-
nasterze i wkrótce został wybrany ihumenem. Kijowsko-Pieczerski monaster 
oparł na regule konstantynopolitańskiego monasteru Studyjskiego: własność 
braci powinna być wspólna; czas spędzany był na nieustannej pracy, przydzielo-
nej według siły każdego mnicha; każde dzieło zaczynało się od modlitwy i bło-
gosławieństwa ihumena; pomysły i inicjatywy były przedstawiane ihumenowi. 
Św. Teodozjusz często chodził po celach i obserwował, czy ktoś ma coś niepo-
trzebnego i co robią bracia. Sam był przykładem dla wspólnoty: nosił wodę, rą-
bał drewno, pracował w piekarni, nosił najprostsze ubrania, a przede wszystkim 
chodził do cerkwi i do prac klasztornych. Oprócz ascetyzmu św. Teodozjusz 
wyróżniał się wielkim miłosierdziem dla ubogich i miłością do duchowego 
oświecenia. W monasterze zbudował dom dla biednych i chorych, na utrzy-
manie którego przeznaczał jedną dziesiątą dochodu monasterskiego. Ponadto 
w każdą sobotę wysyłał więźniom wóz chleba.

Monaster Kijowsko-Pieczerski, założony przez św. Antoniego i zorgani-
zowany przez św. Teodozjusza, stał się wzorem dla innych klasztorów i miał 
ogromne znaczenie dla rozwoju Cerkwi rosyjskiej.



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!

Harmonogram nabożeństw październik 2019

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

6 października (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

9 października (środa) Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa
Godz. 9:00 Św. Liturgia

12 października (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

13 października (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

14 października (poniedziałek) Święto Opieki Matki Bożej
Godz. 9:00 Św. Liturgia

19 października (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

20 października (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

26 października (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

27 października (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia


