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ŚW. HIOB POCZAJOWSKI

Prepodobnyj Iow, igumien Poczajewskij urodził się 
w 1550 r. w Galicji w prawosławnej rodzinie, nie znają-
cej unii i zachowującej niezmiennie dawną pobożność 
przodków. W życiu świeckim nazywał się Jan Żelezo.

Już w wieku dziesięciu lat wstąpił do Monasteru 
Ugornickiego. Dwa lata później złożył śluby zakonne, 
a po osiągnięciu pełnoletności został wyświęcony na 
kapłana. Przez cały ten czas odznaczał się szczególną 
gorliwością w wypełnianiu zasad życia mniszego.

W niezmiernie trudnych dla Cerkwi czasach, gdy 
unia odnosiła znaczne sukcesy, bogobojny książę 
Konstanty Ostrogski zaprosił Hioba na Wołyń, by 
umacniał wiarę prawosławną. Powierzył mu też za-
rząd 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 ży-
cia Hiob osiadł w monasterze poczajowskim, gdzie wkrótce, na prośbę mnichów, 
został ihumenem. Umartwiając swe ciało, nieustannie spędzał czas na modlitwie lub 
pracy. Wciąż bronił też wiary prawosławnej. Założył znaną poczajowską drukarnię.

Św. Hiob zasnął snem wiecznym 28 października 1651 r. Po ośmiu latach otwar-
to jego grób i odnaleziono nie uległe rozkładowi relikwie. Do dzisiaj znajdują się 
one w dolnej cerkwi Ławry Poczajowskiej.

Święty jest adresatem modlitw o uchronienie przed najazdem wrogów i inno-
wierców. Największym kultem cieszy się na Ukrainie i w Polsce.

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

Imię Hiob pochodzi z hebrajskiego i oznacza „prześladowany”.
opr. Jarosław Charkiewicz

źródło: www.bacieczki.cerkiew.pl



ŚW. AMFILOCHIUSZ POCZAJOWSKI
Prepodobnyj Amfiłochij Poczajewskij (w życiu 

świeckim Jakub Hołowatiuk) urodził się 27 listopada 
1894 r. w okręgu Tarnopolskim na Ukrainie. W wie-
ku 31 lat został przyjęty jako nowicjusz do Ławry 
Zaśnięcia Bogurodzicy w Poczajowie. 8 lipca 1932 r. 
z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej 
Polski Dionizego (Waledyńskiego) został postrzyżony 
w małą schimę z imieniem Józef. W 1933 r. otrzymał 
święcenia diakońskie, trzy lata później kapłańskie. 

Jesienią 1962 r. odegrał ważną rolę w obronie jed-
nej z klasztornych cerkwi – Soboru Świętej Trójcy. 
Za swoją działalność na rzecz obrony Ławry przed 
zamknięciem ojciec Józef został hospitalizowany 
w szpitalu psychiatrycznym. Po wypuszczeniu po-

wrócił do rodzinnej miejscowości i zamieszkał u swojego kuzyna. Służył tam lu-
dziom – odprawiał nabożeństwa i uleczał chorych.

W latach 60. pewnego dnia jeden z krewnych hieromnicha Józefa wywiózł go 
w odległe miejsce i brutalnie pobił. Duchowny był na skraju śmierci. Nie było 
wiadomo czy przeżyje. W Ławrze Poczajowskiej został więc postrzyżony w wielką 
schimę. Otrzymał imię Amfilochiusz, w cześć św. Amfilochiusza z Ikonium. 

Mnich przeżył i powrócił do swojej rodzinnej miejscowości. Nieustannie ze 
wszystkich stron przyjeżdżali do niego ludzie z prośbą o uzdrowienie. Codziennie 
odwiedzało o. Amfilochiusza kilkadziesiąt-kilkaset osób. 

Starzec Amfilochiusz surowo przestrzegał postów. W środy i piątki nie spożywał 
żadnych pokarmów. Tak też czynić radził przychodzącym do niego ludziom.

Święty mnich kochał przyrodę. Starał się upiększyć ziemię kwiatami i drzewami. 
Wszędzie gdzie mieszkał – w Ławrze, na cmentarzu, i Iłowicy – zostawiał po sobie żywe 
pomniki w postaci drzew. Wiosna była dla niego rajską porą, a wiosenny las – rajem.

Ojciec Amfilochiusz odszedł do Pana 1 stycznia 1971 r. – wcześniej przepowie-
dział dzień i okoliczności swojej śmierci. Kult mnicha był bardzo silny – na jego grób 
przyjeżdżało codziennie mnóstwo pielgrzymów, wielu z nich otrzymywało uzdrowie-
nie. 12 maja 2002 r. w Soborze Zaśnięcia Bogurodzicy Poczajowskiej Ławry odbyła 
się kanonizacja. Liturgii przewodniczył metropolita kijowski i całej Ukrainy Włodzi-
mierz. Wśród cudownych okoliczności towarzyszących uroczystościom należy wspo-
mnieć o krzyżu ułożonym z chmur, który tego dnia pojawił się nad Poczajowem. 

Św. Amfilochiusz wraz z św. Hiobem jest jednym z najbardziej czczonych świę-
tych w Poczajowie. Nie ma dnia, w którym przy jego relikwiach nie odbywała się 
modlitwa. Relikwie świętego znajdują się w kaplicy św. Hioba pod głównym sobo-
rem Poczajowskiej Ławry.

na podst.:cerkiew.pl
„Święty mnich Amfilochiusz z Poczajowa. Życie i cuda”. Tłum. Paweł Karczewski



1 kwietnia (środa)
Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
Godz. 17:00 Jutrznia z Kanonem św. Andrzeja z Krety

2 kwietnia (czwartek)
Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

3 kwietnia (piątek)
Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
Godz. 17:00 Jutrznia i Akatyst Bogurodzicy

4 kwietnia sobota Akatystu
Godz. 9:00 Liturgia Św.
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

5 kwietnia V niedziela Wielkiego Postu, św. Marii Egipcjanki
Godz. 9:00 Liturgia Św. i Pasja

6 kwietnia (poniedziałek) Wigilia święta Zwiastowania Bogurodzicy
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

7 kwietnia (wtorek) święto Zwiastowania Bogurodzicy
Godz. 9:00 Liturgia Św.

8 kwietnia (środa)
Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

10 kwietnia (piątek)
Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

11 kwietnia (sobota Łazarza)
Godz. 9:00 Liturgia Św.
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije z oświęceniem palm

12 kwietnia Niedziela Palmowa
Godz. 9:00 Liturgia Św.

13 kwietnia Wielki Poniedziałek
Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

14 kwietnia Wielki Wtorek
Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

15 kwietnia Wielka Środa
Godz. 8:00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

16 kwietnia Wielki Czwartek
Godz. 8:00 Liturgia Św.
Godz. 17:00 Jutrznia z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii

17 kwietnia Wielki Piątek
Godz. 15:00 Wieczernia z Wyniesieniem Płaszczenicy
Godz. 16:00 Jutrznia z płaczem Bogurodzicy przy grobie

18 kwietnia Wielka Sobota
Godz. 5:00 Liturgia Św.
od godz. 8:45 święcenie pokarmów

Harmonogram nabożeństw kwiecień 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!

Z życia parafii
Ikony z relikwiami Świętych Poczajowskich

17 marca 2020r. w naszej cerkwi zostały złożone najcenniejsze dla parafian skarby: 
relikwie w ikonach świętych Hioba i Amfilochiusza Poczajowskich.

W związku z rygorem epidemiologicznym próby chóru dziecięcego i spotka-
nia bractwa zostają odwołane na czas nieokreślony.

W myśl przepisów ustawy o chorobach zakaźnych, w obliczu rosnącej licz-
by zakażeń koronawirusem, rząd zdecydował o wprowadzeniu ograniczeń 
w przemieszczaniu oraz gromadzeniu się. Dotyczy to m.in. liczby obecnych 

na nabożeństwach, która została ograniczona do pięciu osób.
Bieżące informacje na temat nabożeństw 

dostępne są na stronie parafialnej:

parafiadubiny.pl

19 kwietnia Zmartwychwstanie Pańskie
Godz. 23:30 Połunoszcznica
Godz. 24:00 Jutrznia Paschalna i Liturgia Św.
godz. 13:00 Wieczernia Paschalna

20 kwietnia Poniedziałek Paschalny
Godz. 9:00 Jutrznia Paschalna
Godz. 10:00 Liturgia Św.

21 kwietnia Wtorek Paschalny
Godz. 9:00 Jutrznia Paschalna
Godz. 10:00 Liturgia Św.

25 kwietnia (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

26 kwietnia Niedziela Antypaschy, św. ap. Tomasza
Godz. 7:30 Św. Liturgia, święcenie grobów na starym cmentarzu


