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Św. Męczennik Młodzieniec Gabriel 
urodził się 22 marca 1684 r. w Zwierkach, 
wsi położonej niedaleko Zabłudowa. Pocho-
dził z pobożnej prawosławnej rodziny. Jego 
rodzice, Piotr i Anastazja Gowdel, zacho-
wali wiarę swych przodków w trudnym dla 
prawosławnych okresie, kiedy unia stawała 
się dominującą religią na tych terenach. Jako 
dziecko Gabriel wyróżniał się wśród innych 
niezwykłymi, jak na Jego wiek cechami. 
Skłaniał się bardziej ku modlitwie i odosob-
nieniu niż dziecięcym zabawom.

Dnia 11 kwietnia 1690 r. rodzinę Gowde-
lów spotkało wielkie nieszczęście. Sześcio-
letni Gabriel padł ofiarą mordu. Winowajca, 
pragnąc ukryć swoje przestępstwo wywiózł 
potajemnie ciało Męczennika i porzucił je na łące na skraju lasu, niedaleko wsi 
Zwierki. Po dziewięciu dniach znaleziono nie rozkładające się ciało otoczone sforą 
psów, które pilnie strzegły je przed gromadzącym się ptactwem. Zwłoki chłopczyka 
odniesiono rodzicom. Ciało umęczonego oddane zostało ziemi nieopodal wiejskiej 
cerkwi. W tym miejscu przebywało ono około 30 lat.

W 1720 r. w okresie epidemii w okolicach miejsca spoczynku ciała św. Gabrie-
la często chowano zmarłe dzieci, czcząc w ten sposób Jego męczeńską śmierć i czu-
jąc niezwykłą łaskę płynącą z tego miejsca. Podczas jednego z takich pogrzebów 
naruszono grób Umęczonego i odkopano ciało, które jak się okazało, mimo długie-
go okresu nie uległo rozkładowi. Z wydarzeniem tym łączy się wiele uzdrowień 
i ustanie epidemii. Ciało przeniesiono w uroczystej procesji do cerkwi w Zwierkach 
i umieszczono w krypcie, w podziemiach świątyni. W 1746 roku w wyniku pożaru 
cerkiew doszczętnie spłonęła, jednak ciało św. Gabriela ocalało. Częściowo spalo-
na rączka cudownie zagoiła się i pokryła skórą. Po pożarze relikwie świętego 



przeniesione zostały do Zabłudowa.
W 1755 r. relikwie przeniesiono do Monasteru Św. Trójcy w Słucku. Dopie-

ro tuż przed I wojną światową relikwie wróciły w strony rodzinne – do katedry 
Św. Mikołaja w Białymstoku, skąd przeniesiono je później do Monasteru w Su-
praślu. Po wybuchu I wojny światowej w ramach ewakuacji relikwie ponownie 
wywieziono do Słucka. Po likwidacji Monasteru Św. Trójcy w Słucku przez władze 
bolszewickie, relikwie zostały przeniesione do Mińska, a w 1944 r, do Grodna. Tu 
spoczywały aż do roku 1992.

W dniach 21-22 września 1992 r. z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejsze-
go Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy oraz JE Najprzewielebniejsze-
go Arcybiskupa Grodzieńskiego i Wołkowyckiego Walentyna, relikwie Świętego 
Gabriela zostały uroczyście przeniesione z Grodna do soboru Św. Mikołaja w Bia-
łymstoku.

Pragniemy Was poinformować że w marcu 2020 r. kolejne obiekty naszej parafii zostały 
wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego. Do rejestru wpi-
sano cztery obiekty:

1. Cmentarz prawosławny w Dubinach pocz. XIX wieku.
2. Kaplica rodziny Bazylewskich (obecnie kaplica pw. Św. Tomasza w Dubinach).
3. Cmentarz prawosławny rodziny Bazylewskich w Dubinach.
4. Kamienne ogrodzenie cmentarza rodziny Bazylewskich w Dubinach.
Cmentarz prawosławny w Dubinach pocz. XIX wieku posiada wartość historyczną, re-

gionalną – stanowi ważny, materialny dokument zarówno dziejów parafii jak i miejscowo-
ści Dubiny. Zachowane nagrobki przedstawiają walory artystyczne, jako przykład miej-
scowej sztuki ludowej. Obiekty te mają ważne znaczenie dla naszej parafii. Związane są z 
ks. Parteniuszem Bazylewskim wieloletnim proboszczem, budowniczym obecnej cerkwi 
parafialnej, fundatorem znajdującego się w niej ikonostasu; z jego rodziną. Murowana ka-
plica została zbudowana w 1898 r. jako grobowiec rodzinny ks. Parteniusza Bazylewskiego 
z inicjatywy i fundacji jego dzieci. Jest to jedyna w regionie kaplica wzniesiona dla rodziny 
prawosławnego duchownego, która już od chwili powstania była miejscem kultu. Cmen-
tarz, ogrodzenie oraz kaplicę wpisano do rejestru zabytków również ze względu na warto-
ści historyczne o zasięgu lokalnym, jako autentyczny, materialny dokument świadczący o 
historii prawosławnej parafii w Dubinach. Skupione wokół kaplicy pomniki nagrobne od-
znaczają się materiałem oraz sposobem wykonania. Przykładem jest jedyny na terenie pa-
rafii wykonany z czarnego marmuru nagrobek Parwienija Parwieniewicza Bazylewskiego z 
1910 r. z bogatą inskrypcją. Wokół kaplicy znajdują się także nagrobki Julianii Jakowlewnej 
Bazylewskiej oraz nagrobek Rozalii Trusevic w formie, która była rzadkością na terenie 
parafii dubińskiej przed 1939 r. i świadczyła o wysokim statucie pochowanych osób. Teren 
nekropolii otoczony jest kamiennym murem. Ogrodzenie to stanowi przykład tzw. małej 
architektury o cechach charakterystycznych dla budownictwa regionu. Wpisane do rejestru 
obiekty wymagają gruntownego odnowienia. Obecnie w murze kaplicy widać spękania, są 
ubytki cegieł. Także nagrobki zasłużonej rodziny niszczeją podobnie jak kamienne ogro-
dzenie kaplicy. Potrzebne są niezbędne prace na rzecz odnowienia tych obiektów, ukazania 
ich walorów architektonicznych, ale i religijnych, kulturowych dla naszej społeczności pa-
rafialnej, lokalnej i dla szerokiego grona osób odwiedzających to wyjątkowe 



6 maja (środa) Św. Wlkmęcz. Jerzego
Godz. 9:00 Św. Liturgia

9 maja (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

10 maja Niedziela o Paralityku
Godz. 9:00 Św. Liturgia

12 maja (wtorek)
Godz. 17:00 Akatyst do św. Amfilochiusza

13 maja (środa) Połowa okresu Pięćdziesiątnicy
Godz. 9:00 Św. Liturgia

16 maja (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

17 maja Niedziela o Samarytance
Godz. 9:00 Św. Liturgia

19 maja (wtorek)
Godz. 17:00 Akatyst do św. Hioba Poczajowskiego

21 maja (czwartek) Św. ap. Jana Teologa
Godz. 9:00 Św. Liturgia

22 maja (piątek) Przeniesienie relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy
Godz. 9:00 Św. Liturgia

23 maja (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

24 maja Niedziela o ślepcu
Godz. 9:00 Św. Liturgia

27 maja (środa) Zakończenie Święta Paschy
Godz. 9:00 Św. Liturgia i molebień
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

28 maja (czwartek) Wniebowstąpienie Pańskie
Godz. 9:00 Św. Liturgia

30 maja (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

31 maja (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Akatyst
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miejsce. Prace te wymagają dużych nakładów finansowych. Dlatego pragniemy zwrócić 
się do wszystkich, którzy zechcieliby pomóc w odrestaurowaniu tych obiektów o wsparcie 
finansowe. W pierwszej kolejności należy wykonać projekt budowlany remontu kaplicy i 
ogrodzenia (koszt 6000 zł) aby móc starać się o pozyskanie środków zewnętrznych. Ofiary 
można przekazać na konto z dopiskiem – kaplica Św. Tomasza. Chcielibyśmy także przy-
bliżyć zwłaszcza młodemu pokoleniu historię tego miejsca – starego cmentarza w Dubinach 
oraz kaplicy Bazylewskich. Dlatego prosimy o przesyłanie na adres parafii lub na adres mail 
parafiadubiny@op.pl spisanych informacji, relacji, zdjęć dotyczących tych miejsc.



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
 Zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian i tych którzy mają groby 
swoich bliskim na cmentarzu w Dubinach o przestrzeganie segregacji odpadów.
Bardzo prosimy, aby:
1. Wkłady po wypalonych zniczach, wszelkie plastiki wrzucać do pojemnika ozna-
czonego napisem TWORZYWA SZTUCZNE
2. Szklane znicze do pojemnika oznaczonego napisem SZKŁO
3. Pozostałe odpady (oprócz roślin zielonych, trawy) wrzucamy do ZIELONYCH 
KONTENERÓW
4. Pozostałości po kwiatach, trawę rośliny zanosimy W JEDNO WYZNACZO-
NE, OGRODZONE TAŚMĄ MIEJSCE
� Obowiązuje zakaz wyrzucania roślin, trawy obok miejsc gdzie stoją pojemniki 
na odpady!
� Na cmentarzu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papie-
rosów.
� Prosimy też, aby dbać o porządek nie tylko tam gdzie jest grób naszego bliskiego, 
ale również na całym cmentarzu. Bardzo często zdażają się przypadki, że części 
nagrobka, pozostałości ławek, a nawet krzyży zanoszone są w głąb cmentarza. Nie-
jednokrotnie wierni pokazują nam nagrania, jak to się odbywa. Jest to urągające 
temu miejscu, a wiernym prawosławnym, którzy w taki sposób zaśmiecają to Świę-
te miejsce nie przystoi takie zachowanie.
� Prosimy też, aby ograniczyć przynoszenie sztucznych kwiatów na groby i starać 
się zastąpić je żywymi kwiatami.
� Prosimy jednocześnie o regularne dokonywanie opłat związanych z wywożeniem 
odpadów z cmentarza.
� Pamiętajmy też o oszczędzaniu wody na cmentarzu.


