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Św. prorok ELIASZ

Prorok Eliasz urodził się w Tezbie Galadzkiej w prostej i biednej 
rodzinie. Był jednym z proroków Starego Testamentu żyjącym w IX w. 
przed Chrystusem w północnym państwie Izraela. Jego imię można 
przetłumaczyć jako: „Bogiem jest Jah”, „moim Bogiem jest Jahwe”. 
O życiu proroka opowiada „I Księga Królewska” i „II Księga Królew-
ska”.

Żył i wystąpił w charakterze proroka za panowania króla Achaba, 
który oddając cześć bożkowi Baalowi (słońcu) zmuszał do tego swych 
poddanych. Aby skarcić Achaba Bóg posłał do niego proroka Eliasza. 
Ten przepowiedział królowi, iż za jego nieprawość w ciągu najbliż-
szych lat nie spadnie ani kropla 
deszczu.

Po audiencji u króla Acha-
ba skrył się na pustkowiu nad 
potokiem Kerit na wschód od 
Jordanu, gdzie kruki przynosiły 
mu pożywienie. Gdy z powodu 
suszy potok wysechł, Bóg po-
słał Eliasza do miasta Sarepta 
w okolicach Sydonu (Fenicja). 
Mieszkał w domu wdowy przez 
dwa lata. W tym czasie prorok 
wskrzesił jej zmarłego syna (1 
Krl 17,3–24).

Po trzech i pół roku posu-
chy, gdy lud cierpiał głód, na 
rozkaz 



Boży prorok ponownie przybył do króla. Powiedział wówczas wład-
cy i całemu ludowi izraelskiemu, iż są winni cierpienia jakie znoszą, 
ponieważ zapomnieli o prawdziwym Bogu. Wezwał też lud, aby zebrał 
się na górze Karmel i złożył ofiary bożkowi Baalowi i prawdziwemu 
Bogu. Miało się okazać która z ofiar zostanie przyjęta. Dzięki gorliwej 
modlitwie proroka została przyjęta ofiara prawdziwego Boga. Spadł 
deszcz, a lud został nawrócony. Odwołując się do tego wydarzenia 
wierni modlą się do proroka Eliasza o zesłanie deszczu podczas suszy.

Mimo dokonanego cudu żona króla Achaba wciąż prześladowała 
świętego. W obawie przed nią prorok ukrył się na pustyni, gdzie obja-
wił mu się Chrystus, podtrzymując go na duchu.

Prorok Eliasz żywym został wzięty do nieba, dokąd wzniósł się na 
wozie zaprzężonym w ogniste konie. To wydarzenie było praobrazem 
wniebowstąpienia Chrystusa. Gdy ognisty wóz wznosił się do nieba do 
nóg jego ucznia proroka Elizeusza upadł płaszcz, a wraz z nim dar pro-
roctwa.

W ikonografii wczesnochrześcijańskiej prorok przedstawiany był 
często jako młodzieniec w tunice i paliuszu. Od wczesnego średnio-
wiecza występuje już jako człowiek stary odziany w długą opończę, 
wykonaną z koziej skóry. Siwe włosy spadają na ramiona. Ma śred-
niej długości brodę i bose stopy. Zazwyczaj prawą ręką błogosławi, 
w lewej dzierży zwój z napisem: „Gorliwie stawałem w obronie Pana, 
Boga Zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą” 
(1 Kr 19:10).

Najczęściej przedstawianą sceną z życia proroka jest wniebowzięcie 
Eliasza na ognistym wozie zaprzężonym w skrzydlate rumaki. Niekiedy 
wóz proroka zmierza ku niebu po tęczy. U stóp wozu stoi prorok Eli-
zeusz, chwytający spadający płaszcz mistrza. Ponadto proroka Eliasza 
spotykamy na ikonach Przemienienia Pańskiego, gdy w geście modli-
tewnym stoi po prawicy Chrystusa.

W tradycji zachodniej rolę atrybutów proroka pełnią kruk i/lub ogni-
sty miecz.

Pamięć proroka czcimy 20 lipca/2 sierpnia.
oprac. Jarosław Charkiewicz



1 sierpnia (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 16:00 święcenie grobów
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije w cerkwi Św. Eliasza na cmentarzu

2 sierpnia (poniedziałek) Św. Proroka Eliasza
Godz. 8:00 święcenie grobów
Godz. 10:00 Św. Liturgia w cerkwi Św. Eliasza na cmentarzu

7 sierpnia (sobota) Zaśnięcie św. Anny
Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

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

13 sierpnia (piątek)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije na Krynoczce

14 sierpnia (sobota) śww. męcz. Braci Machabeuszów
Godz. 9:00 Akatyst do śww. męcz. Braci Machabeuszów
Godz. 10:00 Św. Liturgia, oświęcenie wody i miodu
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije w Dubinach

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

18 sierpnia (środa)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

19 sierpnia (czwartek) Święto Przemienienia Pańskiego
Godz. 9:00 Św. Liturgia

21 sierpnia (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije, pierwsza spowiedź dzieci

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

27 sierpnia (piątek)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

28 sierpnia (sobota) Święto Zaśnięcia Bogurodzicy
Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

29 sierpnia (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce
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!

Z ŻYCIA PARAFII
Trwa drugi etap remontu ogrodzenia przy cerkwi Zaśnięcia Najświętszej 

Marii Panny w Dubinach. Dzięki złożonym wnioskom, które przeszły wery-
fikację formalną i merytoryczna pozyskaliśmy część środków finansowych z 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i od Wojewódzkiego 
Podlaskiego Konserwatora Zabytków w wysokości 90 000 zł.

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

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

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

Rodzice dzieci, które chcą przystąpić do pierwszej spowiedzi dnia 21.08. 
proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z proboszczem ks. Andrze-
jem Busłowskim 856822704 do dnia 15.08.

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubi-
nach organizuje Warsztaty ikonograficzne dla dzieci i młodzieży w wieku 
14-20 lat w dniach 15.09.2021r – 30.10. 2021r Zapisy do dnia 30.08.2021 r 
na adres mail parafiadubiny@op.pl lub pod nr. tel. 856822704


