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W dniach 21-22 czerwca w naszej parafii w Krynoczce odbędą się główne 

uroczystości związane ze świętem Świętej Trójcy.
Święte źródło Krynoczka to jedno z najważniejszych miejsc Prawosławia 

na Podlasiu uświęcone modlitwą od XIII wieku. Od wieków ludzie czczą 
to miejsce.

Tegorocznym uroczystościom na Krynoczce przewodniczyć będzie 
Zwierzchnik naszej Cerkwi Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa 
w asyście Biskupa Hajnowskiego Pawła.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Was na uroczystości świąteczne 
w tych dniach, aby w modlitwie, zadumie w otoczeniu przepięknej przyrody 
zanieść swoje prośby do Przenajświętszej Trójcy i podziękować Bogu 
za Jego dobrodziejstwa, które On posyła nam, a jednocześnie poprosić 
błogosławieństwa Bożego na kolejne dni naszego życia.

ŚW. ONUFRY WIELKI
Był synem perskiego króla. Urodził się około 320 r. Jeszcze w dzieciństwie 

wstąpił do jednego z egipskich monasterów. Zamieszkiwało w nim wówczas pra-
wie stu mnichów. Z ich ust Onufry poznał opowieści o wypełnionym postem i mo-
dlitwą, pustelniczym życiu św. Jana Chrzciciela. Zapragnął udać się na pustynię, by 
tam w samotności poświęcić życie Bogu. Uzyskawszy błogosławieństwo starców, 
udał się na Pustynię Tebaidzką w Egipcie.

Św. Onufry mieszkał w jaskini przez sześćdziesiąt lat, poszcząc i modląc się. 
O swym życiu i trudach opowiedział uczniowi Pafnucjuszowi. Nie widząc przez 
wiele lat śladu człowieka nocą cierpiał chłód, a za dnia upał, żywił się jedynie 
pustynną trawą. Tylko anioł Pański widząc znojne życie świętego przynosił mu 
nieco chleba i wody. Po trzydziestu latach, z woli Bożej, w pobliżu jaskini wyrosło 
drzewko daktylowe, a później pojawiło się źródełko czystej wody.

Dzień przed śmiercią Onufry zaprosił do pustelni swego ucznia Pafnucjusza. Po 
całonocnej modlitwie nad ranem powiedział mu, iż nastał czas jego odejścia z tego 
świata. Następnie pomodliwszy się spokojnie zasnął. Zgodnie z legendą w godzi



nę śmierci świętego przed jego pustel-
nię przybyły dwa lwy i łapami wykopały 
mu grób, w którym Pafnucjusz pochował 
swego nauczyciela. Miało to miejsce u 
schyłku IV w.

Kult św. Onufrego bardzo rozpo-
wszechnił się na Wschodzie. Również w 
Rzymie swego czasu wzniesiono ku jego 
czci kościół. Obecnie mówi się, iż relikwie 
świętego spoczywają w Sutera na Sycylii.

Św. Onufry jest patronem prawosław-
nego monasteru w Jabłecznej nad Bugiem. 
Wierni modlą się do niego, by nie doświad-
czyć nieoczekiwanej śmierci.

Ludowe przekazy głoszą, że nad Bu-
giem, gdzie obecnie wznosi się monaster, 
ukazał się zdziwionym rybakom św. Onu-
fry i wypowiedział prorocze słowa: w tym 
miejscu będą sławić imię moje. Wkrótce po 
tym cudownym wydarzeniu przypłynęła tu 
Ikona Świętego, który ukazał się rybakom. 
Wieść o nowym cudownym wydarzeniu lotem błyskawicy obiegła pobliskie wsie 
i na miejsce cudu przybyła procesja z prawosławnym kapłanem i właścicielem 
ziemskim okolicznych posiadłości. Ikonę ustawiono pod dębem i wszyscy w unie-
sieniu wzywali: Święty Ojcze Onufry módl się za nami.

W tym odludnym miejscu nie można było pozostawić ikony bez należytej 
ochrony, toteż kilku mężczyzn postanowiło nie opuszczać tego miejsca i pełnić 
straż przy „darze niebiańskim”. Po kilku zaledwie dniach staneła w tym miejscu 
kapliczka i w niej umieszczono ikonę. Niebawem powstała pustelnia, która z cza-
sem przekształciła się w monaster pod wezwaniem św. Onufrego Wielkiego.

W ikonografii święty przedstawiany jest w sposób niezwykle charakterystycz-
ny i najlepiej oddający charakter jego życia. Jest starym mężczyzną z długimi, 
siwymi włosami oraz również siwą, wąską i rekordowo długą, bowiem sięgającą 
za kolana, brodą. Jedyne jego okrycie stanowi przepaska na biodrach wykonana 
z gałązek i liści. Ręce ma modlitewnie skrzyżowane na piersi.

Imię Onufry pochodzi od greckiego słowa onophorbos, które składa się z wyra-
zów onos – „osioł” i pherbo – „paść”. Oznacza więc „pasterz osłów”.

Wspomnienie liturgiczne: 12/25 czerwca
opr. Jarosław Charkiewicz, źródło: cerkiew.pl



5 czerwca (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

6 czerwca Niedziela o ślepcu
Godz. 9:00 Św. Liturgia

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

10 czerwca (czwartek) Wniebowstąpienie Pańskie
Godz. 9:00 Św. Liturgia

12 czerwca (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

13 czerwca (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

19 czerwca (sobota)
Godz. 9:00 Św. Liturgia, wspomnienie zmarłych
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

20 czerwca Dzień Św. Trójcy, Pięćdziesiątnica
Godz. 9:00 Św. Liturgia i wieczernia

21 czerwca (poniedziałek) Dzień Św. Ducha, 
nabożeństwa na Krynoczce

Godz. 9:00 Św. Liturgia i oświęcenie wody
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
Godz. 22:00 Akatyst do Św. Trójcy
Godz. 23:00 Akatyst do Św. braci Machabeuszy
Godz. 24:00 Akatyst za zmarłych
Godz. 1:00 Św. Liturgia

22 czerwca (wtorek) uroczystości na Krynoczce
Godz. 10:00 Św. Liturgia i oświęcenie wody

26 czerwca (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

27 czerwca Niedziela Wszystkich Świętych
Godz. 9:00 Św. Liturgia w cerkwi w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00 Akatyst na Krynoczce

Harmonogram nabożeństw czerwiec 2021



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!

Remont II części ogrodzenia przy naszej świątyni
W tym roku rozpoczynamy drugi etap remontu mającego ponad 100 lat ogro-

dzenia przy cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach. Dzięki złożo-
nym wnioskom, które przeszły weryfikację formalną i merytoryczna pozyskaliśmy 
część środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskie-
go w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Konkurs wniosków na 
zadania z zakresu ochrony zabytków” i od Wojewódzkiego Podlaskiego Konser-
watora Zabytków.

Całość inwestycji to 141 000 złotych. Wkład własny środków finansowych pa-
rafii wynieść ma 51 000 złotych. Z tego też powodu zwracamy się do wszystkich 
wiernych naszej parafii o pomoc finansową w celu uzbierania tej sumy.

W zeszłym roku zakończyliśmy pierwszy etap remontu zabytkowego ogrodze-
nia. Kosztowało to nas 128.000 zł, z czego 96.000 pochodziło z dotacji budżetu sa-
morządu Województwa Podlaskiego i Wojewódzkiego Podlaskiego Konserwatora 
Zabytków. Pozostała suma to ofiary wiernych parafii i ludzi dobrej woli.

Planowany remont ogrodzenia konieczny jest ze względu na widoczne pęknię-
cia, ubytki kamienia, pleśń wewnątrz szczelin, wilgoć i wyrastającą z nich trawę.

Ogrodzenie cerkwi to wizytówka świątyni, świadczy o nas wszystkich o na-
szym zaangażowaniu, ofiarności, estetyce i poczuciu odpowiedzialności za swoją 
cerkiew parafialną – Dom Boży. Wierzymy, że z Waszą i Bożą pomocą podołamy 
temu Bożemu Dziełu i będziemy mogli rozpocząć prace już w czerwcu, a widokiem 
odremontowanego parkanu cieszyć się będziemy już we wrześniu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy już dokonali wpłat na 
remont II części ogrodzenia.

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

Ks. Andrzej Busłowski


