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Prośba o wsparcie finansowe realizowanego 

remontu parkanu przy naszej cerkwi parafialnej
24 sierpnia b.r. rozpoczął się remont zabytkowego ogrodzenia – ściany 

zachodniej i północnej parkanu wokół cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii 
Panny w Dubinach. Planowany termin zakończenia prac wyznaczono na listo-
pad 2020r, ale wierzymy, że uda się wcześniej zakończyć te prace. 

Podjęte prace remontowe dotyczą renowacji części zabytkowego ogro-
dzenia w formie muru kamiennego  nakrytego cementowym parapetem oraz 
bramki bocznej murowanej z cegły.  

Rozpoczęcie prac remontowych stało się  możliwe dzięki wsparciu i 
zaangażowaniu parafian, wielu ludzi, ofiarodawców  oraz dzięki  środkom z 
budżetu województwa podlaskiego  i Podlaskiego Konserwatora Zabytków. Po-
zyskane środki stanowią 75% kosztów remontu. To bardzo duże wsparcie dla 
naszej parafii, która nie jest w stanie wygenerować potrzebnej całej sumy. Jed-
nak, aby te środki mogły być wykorzystane potrzeba   25% wkładu własnego 
Parafii – czyli potrzeba dołożyć z własnych, parafialnych  pieniędzy 40 tys. zł. 
W sumie pieniądze te pozwolą na wyremontowanie połowy parkanu. 

Dzięki dotychczasowym ofiarom parafian i osób wspierających nasze 
prace w budżecie parafii udało nam się zebrać ok. 35% potrzebnej kwoty wkła-
du własnego. Niestety bardzo wiele nam jeszcze brakuje. Potrzeba  26 tys. zł. 
Jeśli nie zgromadzimy potrzebnych środków własnych niemożliwym będzie 
otrzymanie przyznanej kwoty na dotację od Podlaskiego Konserwatora Zabyt-
ków – 30 tys. zł, ponieważ warunkiem otrzymania przyznanej kwoty jest za-
kończenie i rozliczenie trwających prac. 

Przed nami kolejny etap związany z remontem drugiej połowy parkanu. 
Jesienią należy rozpocząć aplikację o dotacje na ten cel, jednak również potrze-
ba będzie w tym zakresie wkładu własnego. 

Dlatego prosimy wszystkich parafian, szczególnie tych, którzy jeszcze 
nie przekazali swej ofiary na remont parkanu o to, by wsparli do wielkie dzieło 



Iwerska Ikona Bogurodzicy
Cudowna ikona Matki Bożej, reprezen-

tująca typ Hodegetria. Jedna z najbardziej 
znanych i czczonych ikon Kościoła pra-
wosławnego, posiadająca szereg również 
uznanych za cudowne kopii. Jej oryginał 
znajduje się w monasterze Iwiron na górze 
Athos, od którego wzięła swoją nazwę. Zna-
na również pod grecką nazwą Πορταΐτισσα 
(Portaitissa, pol. Strzegąca Wrót) od miej-
sca przebywania w świątyni przy bramie 
klasztornej.

Pierwotne podania dotyczące historii 
ikony spisane zostały w języku gruzińskim. 
Ani one, ani ich greckie tłumaczenia, nie 
zachowały się do naszych czasów. Mówiące 
o ikonie najwcześniejsze zachowane utwo-

ry greckojęzyczne pochodzą z XVI w.
Najbardziej rozpowszechniona wersja legendy mówi, iż w czasach panowa-

nia cesarza Teofila (829-842) pewna pobożna wdowa ukrywała ikonę w swym 
domu w pobliżu Nicei. Ukrycie ikony związane było z prześladowaniami pro-
wadzonymi przez ikonoklastów. Gdy żołnierze zgodnie z rozkazem przyszli, 
aby odebrać ikonę, a jeden z nich uderzył w nią mieczem, na obliczu Matki 
Bożej powstała rana, z której popłynęła krew. Wdowie udało się przekupić żoł-
nierzy, aby odstąpili od zamiaru zniszczenia ikony. Postanowiła wrzucić święty 
obraz do Morza Śródziemnego, wierząc, że zapobiegnie to jej zniszczeniu. Syn 

i dokonali wpłaty. W ciągu najbliższych tygodni musimy dokonać rozlicze-
nia dotychczasowych prac. Mamy nadzieję, że wyrażana prośba spotka się z 
przychylnością większości Parafian i chętnych ofiarodawców. Parafia nie jest 
w stanie sama poradzić sobie z przeprowadzeniem tych  prac, dlatego liczymy 
na wsparcie. 

Nr konta: 
Parafia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach 

02 8071 0006 0008 1663 2000 0010
Za wszystkie ofiary – Spasi Hospodi!

Proboszcz, Ks. Andrzej Busłowski



Z życia parafii
W dniach 14-19 września odbyły się Warsztaty Ikonograficzne dla dzieci i mło-

dzieży. Na zajęciach prowadzonych przez ks. Pawła Zabrockiego z Policealnego 
Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim młodzież pisała ikonę Jezusa Chry-
stusa. Projekt warsztatów współfinansowany był ze środków budżetu Województwa 
Podlaskiego.

wdowy został później mnichem na górze Athos i zapisał w kronikach opowieść 
o cudzie wraz z opisem zaginionej ikony. Znacznie później, w 1004 r., mnich 
Gabriel Gruzin z klasztoru Iwiron, miał wyłowić z morza wizerunek, którego 
wygląd pokrywał się z przekazanym opisem. Ikonę przeniesiono natychmiast 
do głównej cerkwi monasteru. Następnego dnia mnisi spotrzegli, że ikona prze-
niosła się z wyznaczonego jej miejsca nad bramę wjazdową klasztoru. Próbo-
wali umieścić ją ponownie w cerkwi, jednak sytuacja powtarzała się. Wreszcie 
mnich Gabriel miał widzenie, w którym Matka Boża oznajmiła, że nie chce 
być chroniona przez zakonników, lecz sama ich ochraniać. Po tym wydarzeniu 
ikonę pozostawiono na bramie klasztornej. Również w innych monasterach jej 
kopie były umieszczane w podobnym miejscu lub w ikonostasach nad carskimi 
wrotami od strony wewnętrznej.

Mnisi z Athos przypisują ikonie szczególne znaczenie i posłannictwo, gdyż 
zgodnie ze znanym podaniem ikona ta ma w nieokreślonej przyszłości w tajem-
niczy sposób zniknąć ze Świętej Góry, co zwiastować ma bliski koniec świata 
doczesnego.

Obok oryginalnej, atoskiej Iwerskiej Ikony Matki Bożej, sławę cudownej 
zyskała Moskiewska Iwerska Ikona Matki Bożej, dokładna kopia napisana na 
prośbę archimandryty Nikona, późniejszego patriarchy Moskwy i całej Rusi. 
Ikona dotarła do Moskwy 13 października 1648 r. i niemal natychmiast stała 
się celem pielgrzymek. W roku 1669 dla ikony wzniesiono Kaplicę Iwerską, w 
bezpośrednim sąsiedztwie moskiewskiego Kremla. W ten sposób każdy wcho-
dzący na Plac Czerwony musiał najpierw pokłonić się ikonie. Kaplica Iwerska 
została zniszczona w czasie rewolucji październikowej i całkowicie zburzona 
w 1929 r., zaś dalsze losy ikony są nieznane. W roku 1994 zastąpiono ją nade-
słaną z Atosu kopią.

Kopia Iwerskiej Ikony Matki Bożej jest obecnie jedną z najważniejszych 
świętości sanktuarium prawosławnego na Świętej Górze Grabarce. Wariant 
ikony ze Świętej Góry Grabarki wykonany został w skicie Burazeri na Górze 
Athos. Ikona od 2000 r. umieszczona jest na stałe w głównej monasterskiej 
świątyni Przemienienia Pańskiego w specjalnym kiocie.



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!

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

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

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

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

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

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

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

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

25 października (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Akatyst do św. Amfiłochiusza

31 października (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije w cerkwi Św. Eliasza na cmentarzu

1 listopada (niedziela)
Godz. 8:00 święcenie grobów
Godz. 9:00 Św. Liturgia w cerkwi Św. Eliasza na cmentarzu

Harmonogram nabożeństw październik 2020


