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ŚW. ANTONI KIJOWSKO-PIECZERSKI

Cerkiew prawosławna 23 lipca wspomina pamięć św. mnicha Antoniego 
Pieczerskiego.

Urodził się on w 983 r. w Lube-
czy koło Czernihowa. Wychowywa-
ny w pobożności Antip (świeckie 
imię mnicha) wcześnie odkrył w so-
bie zamiłowanie do życia pustelni-
czego. W poszukiwaniu doświad-
czonego starca, który pokierowałby 
jego życiem, udał się na świętą górę 
Atos. Tam złożył śluby zakonne, 
otrzymał imię Antoni i zamieszkał 
w pieczarze, prowadząc ascetyczny, 
pustelniczy żywot.

Po pewnym czasie Antoni opu-
ścił Atos i wyjechał do Kijowa. 
Tam jednak w istniejących już mo-
nasterach nie znalazł sobie miejsca. 
Pragnąc odosobnienia zamieszkał w pieczarze nad brzegiem rzeki Dniepr. 
Z biegiem lat wieść o świętym mnichu rozeszła się po całej Rusi. Do bo-
gobojnego starca zaczęli przybywać inni zakonnicy, którzy osiedlali się 
w pieczarach. Około 1054 r. Antoni miał dwunastu uczniów. Tak założono 
Monaster Kijowsko-Pieczerski, późniejszą Ławrę. Jej główny założyciel, 
św. Antoni rozpoczął nowy nurt w życiu mniszym nacechowany nieustanną 
pracą, wstrzemięźliwością, umartwianiem ciała, czuwaniem i modlitwą.

Kiedy święty doszedł do wniosku, że monaster może obejść się bez nie-
go, wybrał na ihumena brata Barłaama, a sam udał się do osobnej pieczary, 



gdzie jako pustelnik spędził czterdzieści lat. Mimo to mnisi wciąż przy-
chodzili do niego, aby radzić się w ważnych sprawach.

Antoni uprosił księcia kijowskiego, aby podarował wspólnocie całą górę, 
dzięki czemu w okresie późniejszym mogła tu powstać ławra. Po ustąpieniu 
Barłaama, starzec wyznaczył na jego następcę św. Teodozego Kijowsko-Pie-
czerskiego.

Święty Antoni Kijowsko-Pieczerski posiadał dar czynienia cudów. Jego 
modlitwy sprawiały, że licznie przybywający chorzy otrzymywali uzdro-
wienie. Zmarł 27 maja 1073 r. w wieku dziewięćdziesięciu lat. Jego ciało 
pogrzebano w Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej. Uważany jest za ojca życia 
monastycznego na Rusi. Jego kult nie ogranicza się jednak tylko do sło-
wiańskiego obszaru kulturowego. Uważany jest za jednego z największych 
ruskich świętych.

W przedstawieniach indywidualnych święty ukazywany jest w szatach 
mnicha wielkiej schimy, zwykle z prawą ręką uniesioną na znak błogosła-
wieństwa. Ma długą, siwą brodę, rozdwajającą się na końcu. Przeważnie 
w lewej ręce trzyma rozwinięty zwój ze słowami pouczenia. Przedstawiany 
jest też na ikonie „Soboru świętych Kijowsko-Pieczerskich” oraz ze św. Teo-
dozym Kijowsko-Pieczerskim, m.in. na Kijowsko-Pieczerskiej ikonie Mat-
ki Bożej, gdzie stoją po obu stronach tronu, na którym zasiada Bogurodzi-
ca z Dzieciątkiem. Na tym obrazie Antoni trzyma zwój z napisem: „Panie, 
niech na miejscu tym spocznie błogosławieństwo świętej góry Atos”.

Imię Antoni pochodzi z języka greckiego i oznacza „nabyty, nabywać 
zamiast”. Niekiedy wywodzi się je też od greckiego wyrazu anthos – „bez-
cenny” lub „kwiat”.

Z życia parafii
Za nami Święto na Krynoczce. Nabożeństwo całonocnego czuwania 

celebrował Jego Ekscelencja Paweł Biskup Hajnowski. Świątecznej Litur-
gii przewodniczył zwierzchnik Cerkwi w Polsce, Jego Eminencja Wielce 
Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście Bi-
skupa Pawła oraz licznie zebranego duchowieństwa. Jego Eminecja wezwał 
wszystkich do odwagi i niezłomności w walce z pokusami i słabościami. Ła-
ska Ducha Świętego jest obecna w Cerkwi i każdy kto żyje razem z Cerkwią 
może siebie nią napełniać. Świąteczne uroczystości zakończyła procesja do 
źródełka i poświęcenie wody.

Szersza relacja oraz galeria zdjęć na parafiadubiny.pl



4 lipca (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

5 lipca (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce

7 lipca (wtorek) Św. Jana Chrzciciela
Godz. 9:00 Św. Liturgia

11 lipca (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

12 lipca (niedziela) Śww. App. Piotra i Pawła
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00 Akatyst na Krynoczce

18 lipca (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

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

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

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

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

2 sierpnia (niedziela) Św. Proroka Eliasza
Godz. 8:00 święcenie grobów
Godz. 9:00 Św. Liturgia na Krynoczce
Godz. 10:00 Św. Liturgia w cerkwi Św. Eliasza na cmentarzu
Godz. 17:00 Akatyst na Krynoczce
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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!

W tym roku rozpoczynamy remont ogrodzenia przy cerkwi Zaśnięcia Najświętszej 
Marii Panny w Dubinach. Pozyskaliśmy część środków finansowych od samorządu 
Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zdania publicznego pod nazwą „Kon-
kurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków” i od Wojewódzkiego Podla-
skiego Konserwatora Zabytków. Całość inwestycji to 130 000 złotych.

Wkład własny środków finansowych parafii wynieść ma 40 000 złotych. Z tego 
też powodu zwracamy się do wszystkich wiernych naszej parafii o pomoc finansową w 
celu uzbierania tej sumy.

Ogrodzenie zostało wykonane ponad 100 lat temu jest w bardzo złym stanie. Nie 
przeszło dotąd gruntownego remontu. Są widoczne pęknięcia, ubytki kamienia, we-
wnątrz w szczelinach jest wilgoć i pleśń która powoduje degradację materiału.

Ogrodzenie cerkwi jest zawsze wizytówką świątyni, świadczy o nas wszystkich 
o naszym zaangażowaniu, ofiarności, estetyce i poczuciu odpowiedzialności za swo-
ją cerkiew parafialną Wierzymy, że z Waszą i Bożą pomocą podołamy temu Bożemu 
Dziełu i będziemy mogli rozpocząć prace już w lipcu, a cieszyć się widokiem odremon-
towanego parkanu w listopadzie b.r.

Dziękujemy Wszystkim ofiarodawcom tym którzy już dokonali wpłat na remont 
ogrodzenia i na wykonie projektu remontowo-budowlanego kaplicy Bazylewskich.

Dziękujemy również tym Wszystkim, dzięki którym udało się utwardzić plac przy 
cerkwi, podłączyć światło na Krynoczce (suma tych dwóch inwestycji to 180 000 zł).

Niech Bóg Wszechmogący zawsze pomaga i wynagradza tym którzy budują tutaj 
na Ziemi „Cerkiew” dla Boga, a Bóg pamiętać o nas będzie kiedy będziemy gotowi 
wejść do Jego Niebiańskiej Świątyni w Królestwie Bożym.

Ks. Andrzej Busłowski


