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Święty wlkmęcz. Pantelejmon

Św. wlkmęcz. Pantelejmon pochodził ze znakomitej rodziny osiadłej w Ni-
komedii. Matka jego Eubula, zacna białogłowa i gorliwa chrześcijanka, uczy-
ła jedynaka czcić i miłować Stwórcę. Po jej rychłej śmierci zajął się dalszym 
wychowaniem Pantelejmona jego ojciec, trwający jeszcze w pogaństwie, nie 
szczędząc zachodów ani kosztów, aby go wykształcić w naukach. Wkrótce wy-
rósł Pantaleon na przystojnego młodzieńca, wyróżniającego się wśród rówieśni-
ków bystrością rozumu, dowcipem i czystością obyczajów. Zaszczepione w nim 
przez matkę ziarno wiary przyjęło się w jego sercu i skutkiem łaski Bożej bujny 
plon wydało. W myśl życzeń ojca poświęcił się młodzian nauce lekarskiej, przy 
czym wkrótce prześcignął kolegów i został ulubieńcem swego nauczyciela, 
który zwrócił nań uwagę cesarza Mak-
symiana.

Droga, którą Pantelejmon chodził do 
szkoły, wiodła obok ubogiego domku, 
w którym chrześcijański kapłan Hermo-
laus, z kilku towarzyszami ukrywał się 
przed prześladowaniem. Ten, upodo-
bawszy sobie szlachetną postać, statecz-
ność i uprzejmość młodzieńca, uczuł 
doń przywiązanie i ośmielił się pewnego 
dnia zaprosić go do swego domu. Pante-
lejmon przychylił się do życzenia starca, 
a w pogawędce powiedział mu, że jest 
sierotą bez matki, która była chrześci-
janką. „A ty kim jesteś?” – zapytał żywo 
duchowny. „Ja – odrzekł Pantalejmon 
– wielbię pamięć matki, chowam głę-
boko w sercu jej przestrogi i nauki, ale 



muszę wyznawać wiarę ojca i kraju, do którego należę, gdyż mam zostać przy-
bocznym lekarzem cesarza i piastować na jego dworze wysokie dostojeństwa”. 
Na to Hermolaus wspomniał o lekarzu, przewyższającym wszystkich mą-
drością i potęgą, który samym tylko słowem przywraca wzrok niewidomym, 
słuch głuchym, a chromym chód; który wiedzie duszę do Nieba, pociesza 
nieszczęśliwych w smutku i utrapieniu i silniejszy jest od wszystkich bogów, 
jakich utworzył przesąd i omamienie. Słowa te trafiły do serca młodzieńca, 
ocuciły w nim słodkie wspomnienia matki i jej nauk, i sprawiły, że odtąd 
począł zajmować się więcej niebieskim lekarzem dusz, chociaż jeszcze miał 
pewne wątpliwości i wzdrygał się uwierzyć w Chrystusa, póki na sobie sam 
nie doświadczył Jego siły.

Gdy pewnego dnia pogrążony w myślach przechadzał się po ścieżce polnej, 
ujrzał dziecko, które umarło od ukąszenia żmii. Zdjęty przestrachem cofnął się, 
ale wkrótce przystanął i pomyślał sobie: „Jeśli prawdą jest, co mówił do mnie 
Hermolaus, to się to wkrótce pokaże” – i zwróciwszy wzrok do Nieba, taką 
odmówił modlitwę: „Boże chrześcijan, jeśli rzeczywiście jesteś Panem życia 
i śmierci, zabij żmiję, a przywróć życie dziecięciu!” I stał się cud, Bóg wysłu-
chał jego prośbyjego. Z radością pobiegł do sędziwego kapłana i oświadczył go-
towość przyjęcia chrześcijaństwa. Przepędziwszy następnie tydzień na poście 
i modlitwie, przyjął z jego ręki chrzest święty.

Za świętość życia oraz sumienne wywiązywanie się z obowiązków, Bóg 
obdarzył Pantelejmona darem uzdrawiania poprzez modlitwę nawet najbar-
dziej chorych. Czynił to bez żadnej korzyści, prosząc jedynie uzdrowionych, by 
uwierzyli w Chrystusa. Zazdrość współczesnych mu lekarzy sprawiła, iż oskar-
żono go o bycie chrześcijaninem i zmuszono by, stanął przed cesarzem Maksy-
mianem. Po osądzeniu Pantelejmona poddano torturom. Następnie poranionego 
przypalano ogniem i wrzucono do kotła z roztopionym ołowiem. Później od-
dano go na pożarcie dzikim zwierzętom, a nawet próbowano utopić w morzu. 
Kiedy wszystkie cierpienia zniósł mężnie, cesarz rozkazał, by świętemu ścięto 
głowę, a jego ciało spalono. Miało to miejsce 27 lipca 305 r. Jednak również po 
śmierci oprawcy nie byli w stanie spalić ciała męczennika.

Obecnie cudotwórcza głowa Pantelejmona znajduje się na Świętej Górze 
Atos, w monasterze jemu poświęconym.

Od dawien dawna święty należy do najbardziej czczonych przez lud uzdro-
wicieli. Wierni modlą się do niego prosząc o darowanie zdrowia fizycznego 
i duchowego. Cerkiew uważa go za patrona lekarzy, prawosławnych żołnierzy 
i marynarzy.



Z życia parafii

Miesiąc styczeń to przede wszystkim święta Bożego Narodzenia i zwyczaje 
z nim związane. Jednym z nich jest kolędowanie. W dniach 11-16 stycznia grupy 
kolędnicze z naszej parafii odwiedziły domy parafian, niosąc radość i wychwalając 
Nowonarodzonego Boga. Gorąco dziękujemy kolędnikom za poświęcony czas oraz 
parafianom za przyjęcie i ofiarność.

W dniach 14 grudnia 2020 – 3 stycznia 2021 nasza parafia organizowała dla naj-
młodszych parafian konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową. Otrzymaliśmy pra-
ce 28 autorów. Ozdoby upiększyły choinkę, która stanęła w cerkwi parafialnej. Podsu-
mowanie konkursu odbędzie się w niedzielę 7 lutego po Liturgii Św.

Wielu parafian przez ostatnie dni grudnia 2020 r. skorzystało z możliwości 
wsparcia akcji dobroczynnej „Bożonarodzeniowa paczka” zorganizowanej przez 
naszą parafię. Zebraliśmy produkty pierwszej potrzeby, z których zostały zrobione 
paczki. Niemal trzydzieści paczek 4 stycznia 2021 r., jeszcze przed świętami Bo-
żego Narodzenia, trafiło do adresatów.Dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli 
naszą akcję. Niech Wam Bóg błogosławi.

Chór dziecięcy naszej parafii wziął udział w koncercie online „Bożonarodze-
niowy Dar” zorganizowanym przez Międzyparafialne Centrum Duchowo-Wycho-
wawcze „Apostołowie” z Kijowa.

Inwestycje w roku 2020 w naszej parafii:
1. Dokończono spłatę rat za założenie prądu na Krynoczce
2. Założono ogniwa fotowoltaiczne na dachu domu parafialnego (dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku)
3. Wykonano kapitalny remont ogrodzenia (strona północna i wschodnia) cerkwi 
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
4. Wykonano oświetlenie drogi dojazdowej do cerkwi Śww. Braci Machabeuszów 
na Krynoczce
5. Wykonano od podstaw łazienkę na parterze plebanii
6. Dofinansowano zakup nowych stołów i krzeseł do sali parafialnej
7. Doposażono kuchnię parafialną i hol na parterze plebanii
8. Zakupiono krzesła, pufy do ołtarza, komodę do prytwora, wykonano nowy 
metalowy katafalk, wykonano tapicerkę na ławkach w cerkwi.
Ponadto dzięki anonimowym ofiarodawcom zakupiono Darochranitielnicę do 
cerkwi na Krynoczce, 4 nowe podświeczniki, dwa anałoje pod ikony, chorągwie 
dla dzieci, cztery duże pisane ikony.



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!

6 lutego (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

7 lutego (niedziela)
Godz. 9:00 Liturgia Św.

13 lutego (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

14 lutego Niedziela o Zacheuszu, Wigilia święta Spotkania Pańskiego
Godz. 9:00 Liturgia Św. i molebien dla dzieci i młodzieży z okazji Świa-

towego Dnia Młodzieży Prawosławnej
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

15 lutego (poniedziałek) święto Spotkania Pańskiego
Godz. 9:00 Liturgia Św.

20 lutego (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

21 lutego Niedziela o Celniku i Faryzeuszu
Godz. 9:00 Liturgia Św.

27 lutego (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

28 lutego Niedziela o Synu Marnotrawnym
Godz. 9:00 Liturgia Św.
Godz. 17:00 Akatyst przed ikoną św. wlkmęcz. Pantelejmona
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