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Ikona Bogurodzicy „Nieoczekiwana Radość” z Hajnówki

Do 1925 r. Hajnówka należała do parafii Nowoberezowo. W owym roku 
na kaplicę Kazańskiej Ikony Matki Bożej został zaadoptowany budynek 
mieszkalny. Jednak władze sowieckie zamknęły kaplicę w 1939 r.

26 maja 1942 w budynku byłego 
nadleśnictwa Leśna została erygo-
wana parafia prawosławna św. Mi-
kołaja Cudotwórcy. Proboszczem 
został ks. Serafin Żeleźniakowicz. 
Adaptacja budynku na cerkiew wy-
magała dużego wysiłku. 28 wrze-
śnia (11 października starego stylu) 
1942 r. cerkiew została wyświęcona 
przez arcybiskupa białostockiego i 
grodzieńskiego Benedykta, a ikona 
„Nieoczekiwana Radość” umiesz-
czona na gornom miestie.

Od tego okresu wśród wiernych z Hajnówki trwa kult ikony „Nieoczeki-
wana Radość”. Historia tej ikony została opisana przez ks. Antoniego Dzie-
wiatowskiego.

W czasie bieżeństwa bogobojna mieszkanka Hajnówki znalazła się w 
Moskwie. Chciała kupić ikonę. „Ma to być ikona, która przyniesie mi powo-
dzenie i pozwoli szczęśliwie wrócić do rodzinnej wsi” powiedziała. Zapro-
ponowano jej kopię cudownej ikony „Nieoczekiwana Radość”, ponieważ w 
moskiewskiej cerkwi św. Eliasza znajdował się oryginał tej ikony.

Hajnowianka szczęśliwie wróciła w rodzinne strony i otaczała ikonę 



wielką czcią. Ks. Serafin w czasie pobytu w domu parafianki zwrócił 
uwagę na tą ikonę. Na prośbę duchownego ofiarowała ją ona do cerkwi św. 
Mikołaja w Hajnówce.

W 1957 r. boczny ołtarz poświęcono ku czci ikony „Nieoczekiwana Ra-
dość”. Matka Boża na ikonie przedstawiona jest z Chrystusem odzianym w 
odsłoniętą na piersiach tunikę, z rozłożonymi na wysokości piersi rękoma. 
Z dłoni, stóp i boku Chrystusa płynie krew. Obecnie ikona znajduje się w 
pozłacanym kiocie.

W 1958 r. ks. Serafin, już jako rektor Seminarium Duchownego, odwie-
dził moskiewską cerkiew św. Eliasza. Proboszcz cerkwi ofiarował mu nie-
dużą ikonę Nieoczekiwana Radość jako błogosławieństwo dla hajnowskiej 
cerkwi.

Mała ikona ofiarowana w czasie pobytu o. Serafina znajduje się na ana-
łoju i w czasie święta wynoszona jest na środek cerkwi, gdzie odprawia się 
molebien z akatystem i poświęceniem wody. Na małej ikonie przedstawio-
ny jest mężczyzna, klęczący grzesznik, wyciągający dłonie w geście modli-
tewnym do wizerunku Matki Bożej. Chrystus wyciągniętymi rękami jakby 
obejmował grzeszników i wybaczał im winy, natomiast Matka Boża zwraca 
oblicze ku mężczyźnie.

Historia ikony oraz cuda przy niej uczynione opisane zostały przez św. 
Dymitra Rostowskiego w 1680 r. w książce „Runo zroszone”. Ikona znajdo-
wała się wtedy w monasterze proroka Eliasza w Czernihowie. Kult ikony był 
bardzo rozpowszechniony, odbywały się pielgrzymki, modlitwa i skrucha 
pomagały w odzyskaniu wzroku.

Grzesznik, który żył wbrew nakazom prawa Bożego, każdego dnia mo-
dlił się przed ikoną Matki Bożej. Pewnego razu ujrzał, że z dłoni, stóp i 
boku Chrystusa płynie krew. Padł na kolana i pytał, kto jest sprawcą takiego 
czynu. Usłyszał głos Matki Bożej: „Ty i inni grzesznicy grzechami Syna 
Mojego krzyżujecie”. Wstawiennictwo Bogarodzicy sprawiło, że Chrystus 
mu wybaczył, nakazując poprawę.

W pierwszą niedzielę po święcie apostoła Jana Ewangelisty w hajnow-
skim Soborze Św. Trójcy uroczyście obchodzone jest święto Ikony Matki 
Bożej „Nieoczekiwana Radość”.

W 1992 r. obchodzono 50. rocznicę istnienia parafii. Wtedy to, w święto 
Ikony „Nieoczekiwana Radość” wyświęcono sobór Świętej Trójcy.

oprac. Antonina Troc-Sosna



Z ŻYCIA PARAFII

W dniach 24.05-11.09.2021 nasza parafia, przy wsparciu środków z 
budżetu województwa podlaskiego, zorganizowała dla dzieci i młodzieży 
warsztaty muzyczno-wokalne „Nasza Krynoczka – muzyka źródeł. Przyjdź, 
zobacz, zaśpiewaj. Tradycja zachowana w kulturze regionalnego śpiewu 
okolic Puszczy Białowieskiej”. W sobotę 25 i niedzielę 26 września przy 
ognisku na Kolejkach Leśnych oraz po Św. Liturgii na Krynoczce miało 
miejsce podsumowanie projektu. Rodzice i zaproszeni goście mogli usłyszeć 
w wykonaniu uczestników warsztatów efekty wiedzy przekazanej w trakcie 
zajęć warsztatowych. Przy ognisku zabrzmiały dźwięki tradycyjnych pieśni 
ludowych, natomiast w cerkwi można było usłyszeć pieśni religijne i 
paraliturgiczne.

Zakończyły się prace remontowe wschodniej i południowej części 
parkanu wokół cerkwi parafialnej. Nad bramą od strony Dubin została 
umieszczona ikona Bogurodzicy. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki 
wsparciu i zaangażowaniu parafian, ofiarodawców  oraz dzięki  środkom z 
budżetu województwa podlaskiego  i Podlaskiego Konserwatora Zabytków. 
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Jednocześnie zwracamy 
się z prośbą o pomoc w zebraniu kwoty niezbędnej do pokrycia wkładu 
własnego.

We wrześniu zostały wyremontowane schody w cerkwi cmentarnej św. 
pror. Eliasza. Trwają też przygotowania do malowania dachu.

We wtorek 14 września w naszej parafii rozpoczęły się warsztaty 
ikonograficzne. Zajęcia prowadził ks. Paweł Zabrocki – zastępca dyrektora 
policealnego studium ikonograficznego w Bielsku Podlaskim. W czasie 
zajęć uczestnicy napiszą ikonę Opieki Matki Bożej. Projekt warsztatów jest 
współfinansowany ze środków budżetu Województwa Podlaskiego.

W niedzielę 3 października zapraszamy na ostatnie w tym roku nabożeń-
stwo w cerkwi Śww. Braci Machabeuszów na Krynoczce. Św. Liturgia bę-
dzie odprawiona o godz. 9:00.



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!

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

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

9 października (sobota) Św. Ap. i Ew. Jana Teologa
Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Harmonogram nabożeństw październik 2021


