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Cud Archanioła Michała w Chone

Archanioł Michał jest jednym z najwyższych Aniołów, biorącym naj-
bliższy udział w losach Cerkwi. Pismo Święte uczy nas, że oprócz świata 
fizycznego istnieje wielki świat duchowy zamieszkany przez inteligentne, 
dobre istoty zwane Aniołami. 
Słowo „anioł” po grecku oznacza 
„posłaniec”. Pismo Święte tak je 
nazywa, ponieważ Bóg często 
przekazuje za ich pośrednictwem 
Swoją wolę ludziom. Czym wła-
ściwie jest ich życie w świecie 
duchowym, który zamieszkują, 
i jaka jest ich aktywność – prawie 
nic nie wiemy, a właściwie nie je-
steśmy w stanie zrozumieć. Żyją 
w warunkach zupełnie odmien-
nych od naszych materialnych: 
tam czas, przestrzeń i wszelkie 
warunki życia mają zupełnie inną 
treść. Przedrostek „arch” przy 
niektórych Aniołach wskazuje na 
ich wyższą służbę w porównaniu 
z innymi Aniołami. Imię Michał 
po hebrajsku oznacza „Kto jest jak Bóg”. Pismo Święte, opowiadając o po-
jawieniu się Aniołów różnym ludziom, wymienia po imieniu tylko niektóre 
z nich – podobno tych, którzy pełnią szczególną misję w ustanowieniu Kró-
lestwa Bożego na ziemi.

W duchu Pisma Świętego niektórzy Ojcowie Kościoła widzą w Archa-
niele Michale uczestnika innych ważnych wydarzeń w życiu ludu Bożego, 



gdzie jednak nie jest on wzywany po imieniu. Na przykład utożsamia się 
go z tajemniczym słupem ognia, który szedł przed Izraelitami podczas ich 
ucieczki z Egiptu i niszczył hordy faraona na morzu. Przypisuje mu się rów-
nież klęskę ogromnej armii asyryjskiej, która oblegała Jerozolimę w czasach 
proroka Izajasza.

Apostołowie w czasie swych podróży misyjnych mijali pewne miejsce 
we Frygii niedaleko miasta Kolossy. Przepowiedzieli, że objawi się tu moc 
Boża. Po ich odejściu wypłynęło źródło uzdrawiającej wody. Przez dziesiąt-
ki lat przybywali w to miejsce chorzy otrzymując łaskę uzdrowienia. Przy-
był też z Laodycei pewien ojciec z niemą od urodzenia córką. Archanioł Mi-
chał, ukazując się w sennej wizji ojcu niemej dziewczyny, która nie została 
jeszcze oświecona chrztem świętym, wyjawił mu, że jego córka otrzyma dar 
mowy, pijąc wodę ze źródła. Dziewczyna naprawdę otrzymała uzdrowienie 
u źródła i zaczęła mówić. Po tym cudzie ojciec i córka oraz cała jego rodzina 
zostali ochrzczeni, a starannością wdzięcznego ojca wzniesiono świątynię 
ku czci św. Michała Archanioła. Nie tylko chrześcijanie, ale także poganie 
zaczęli przychodzić do źródła uzdrowienia; wielu pogan wyrzekło się boż-
ków i zwróciło się ku wierze w Chrystusa.

W tej świątyni pobożny człowiek imieniem Archippus przez 60 lat niósł 
posługę. Głosząc o Chrystusie i dając przykład swego pobożnego życia, do-
prowadził wielu pogan do wiary w Chrystusa. Rozgniewani na chrześcijan 
w ogóle, a przede wszystkim na Archipa, który nigdy nie opuścił świątyni 
i był wzorowym sługą Chrystusa, poganie postanowili zburzyć świątynię 
i jednocześnie zabić Archipa. W tym celu połączyli dwie górskie rzeki w je-
den kanał i skierowali ich nurt w stronę świątyni. Święty Archip modlił się 
żarliwie do Archanioła Michała o zapobieżenie katastrofie. W odpowiedzi 
na jego modlitwy w pobliżu świątyni pojawił się Archanioł Michał, który 
uderzeniem swojej laski otworzył w górze szeroką szczelinę i skierował do 
niej wody wrzącego strumienia. W ten sposób świątynia pozostała nienaru-
szona. Widząc taki cud, poganie uciekli ze strachu, a św. Archip i chrześci-
janie zgromadzeni w świątyni wysławiali Boga i dziękowali Archaniołowi 
Michałowi za pomoc. Miejsce, w którym wydarzył się cud, nazwano Chone, 
co oznacza „dziurę”, „szczelinę”.

Cerkiew czci Archanioła Michała jako obrońcę wiary i bojownika prze-
ciwko herezji i wszelkiemu złu. Na ikonach jest przedstawiany z ognistym 
mieczem w dłoni lub włócznią obalającą diabła. Na początku IV wieku Cer-
kiew ustanowiła święto „Soboru” (tj. Całości) Świętych Aniołów, na czele z 
Archaniołem Michałem 8 listopada.



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

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

9 września (czwartek)
Godz. 17:00 Akatyst przed ikoną św. Hioba Poczajowskiego

10 września (piątek)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije i święcenie grobów

11 września (sobota) Ścięcie Głowy św. Jana Chrzciciela
Godz. 8:00 święcenie grobów
Godz. 9:00 Św. Liturgia w cerkwi Św. Eliasza na cmentarzu
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

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

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

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

20 września (poniedziałek)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

21 września (wtorek) Święto Narodzenia Bogurodzicy
Godz. 8:45 Akatyst Bogurodzicy i oświęcenie wody
Godz. 10:00 Św. Liturgia i Krestny chod

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

26 września (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia w Dubinach i na Krynoczce
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije na Krynoczce

27 września (poniedziałek) Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego
Godz. 9:00 Św. Liturgia i oświęcenie wody na Krynoczce

Harmonogram nabożeństw wrzesień 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!

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 Wojewódzkie-
go 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. Prace postępują i powoli zbliżają 
się do końca. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy już 
dokonali wpłat na remont II części ogrodzenia. Jednocześnie zwracamy się 
z prośbą do wszystkich parafian o pomoc w zebraniu kwoty niezbędnej na 
pokrycie wkładu własnego inwestycji. 

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

Zapraszamy na uroczyste obchody naszych świąt parafialnych: 20-21 
września święto Narodzenia Bogurodzicy w Dubinach oraz 26-27 września 
świąto Podwyższenia Krzyża Pańskiego na Krynoczce. Porządek nabo-
żeństw zamiszczony w harmonogramie na poprzedniej stronie.


