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Święci męczennicy Guriasz, Samon i Habib

Ich pamięć wspominamy 15/28 listopada.
Guriasz i Samon pochodzili z 

miasta Emessy. Przebywali w poście 
i modlitwie na pustyni. Swoją pełną 
poświęcenia postawą nawrócili na 
chrześcijaństwo wielu pogan, a przy 
tym wzbudzili do siebie nienawiść 
satrapów cesarza rzymskiego Dio-
klecjana, który wcześniej rozpoczął 
prześladowania wyznawców Chry-
stusa. Zostali wtrąceni do więzienia, 
poddani torturom, a w końcu straceni 
przez ścięcie w roku 306. Habib zaś 
był diakonem z Telai i poniósł śmierć 
męczeńską za panowania imperatora 
Licyniusza w 322 roku.

Święci męczennicy Guriasz, Sa-
mon i Habib uważani są za patronów 
młodych małżeństw. Pewien młodzieniec przy ich grobie złożył swej narze-
czonej przysięgę wierności. Gdy jej później nie dotrzymał, dzięki wstawien-
nictwu męczenników małżonka została uratowana od grożącej jej śmierci. 
Modlitwy do nich kierują też znienawidzone przez mężów żony.

W ikonografii święci Guriasz, Samon i Habib zazwyczaj przedstawiani 
są razem. Guriasz i Samon są starszymi mężczyznami trzymającymi w dło-
niach krzyże. Pierwszy z nich ma dosyć długą, siwą brodę, drugi krótszą i 
kasztanową. Habib ukazywany jest jako młodzieniec z długimi włosami, w 
(zazwyczaj żółtym) stroju diakona, z kadzidłem w prawej ręce i naczyniem 
na ładan w lewej.  Imię Guriasz pochodzi z hebrajskiego gourion – lwiątko. 
W jęz. arabskim i sefaradyjskim imię to oznacza wróbelek.

oprac. Jarosław Charkiewicz



Z ŻYCIA PARAFII
Po raz XVI. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławio-

nego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, w 
ramach Spotkań z poezją w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł” 
odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.

Do Konkursu przystąpiło 102 uczniów szkół powiatu hajnowskiego (z 
Hajnówki, Narewki, Czeremchy, Dubin, Czyż, Dubicz Cerkiewnych) oraz 
z Białegostoku, a także z Kijowa, Żytomierza, Odessy, Chasiv Yar, Winnicy

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zaprezentują swoje wiersze podczas 
projekcji filmu „Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej”, który zostanie 
wyemitowany na portalu cerkiew.pl w dn. 28 listopada br. o godz. 15.00.

Dyplomy i upominki nauczyciele i opiekunowie uczniów mogą odebrać 
w dn. 1.XII w godz. 10.00-13.00 oraz w dn. 2.XII w godz. 16.00-20.00 w 
Sali parafialnej w Dubinach (ul. Szkolna 2).

Więcej szczegółów i lista nagrodzonych na stronie parafiadubiny.pl
W dniach 30.10.-01.11. nasza parafia zorganizowała pielgrzymkę do Po-

czajowa. Grupa pielgrzymów z Dubin i Hajnówki podczas pobytu w Ławrze 
Poczajowskiej przekazała dzieciom uczęszczającym na zajęcia religii pra-
wosławnej pomoce dydaktyczne do nauki religii prawosławnej, przybory 
szkolne. Ojcowie z Monasteru,  nauczyciele i wychowawcy  przekazują sło-
wa podziękowania i wdzięczności za ten Dar Serca Wszystkim Tym którzy 
ofiarowali tę pomoc.

W bieżącym roku parafia będzie kontynuować akcję „Bożonarodzeniowa 
paczka dla potrzebujących parafian”. W dniach 11.12 w godz. 16:45-18:00, 
12.12. w godz. 8:45-11:00, 18.12 w godz. 16:45-18:00, 19.12. w godz. 8:45-
11:00 w przedsionku cerkwi będzie możliwość złożenia darów materialnych 
(najbardziej pożądane: słodycze dla dzieci, cukier, mąka, ryże, kasze, inna 
żywność o długim terminie przydatności, konserwy rybne i mięsne, różnego 
rodzaju przetwory, produkty kosmetyczne). Datki pieniężne można składać 
w swieszcznom jaszczyku z tytułem „Bożonarodzeniowa paczka”. Parafial-
ne świąteczne paczki zostaną dostarczone 3 stycznia 2022 r. do rodzin i sa-
motnych osób potrzebujących pomocy.

Wszystkich parafian, bez względu na wiek, zapraszamy do wzięcia 
udziału w parafialnym Konkursie na Bożonarodzeniową własnoręcznie wy-
konaną pocztówkę. Więcej szczegółów wkrótce na stronie parafialnej oraz 
na tablicy ogłoszeń przy cerkwi.



Harmonogram chodzenia z modlitwą w Poście Filipowym 2021

Ks. Andrzej Busłowski Ks. Marek Litwiniuk
8 grudnia,

środa
(9:00-19:00)

Smolany Sadek, Przechody, 
Zwodzieckie

Skryplewo, Kotówka, 
Bielszczyzna

9 grudnia,
czwartek

(9:00-19:00)

Sorocza Nóżka, Dubińska 
Ferma, Sawiny Gród Postołowo

10 grudnia,
piątek

(9:00-19:00)

Nowosady (numery niepa-
rzyste)

Nowosady (numery parzy-
ste)

11 grudnia,
sobota

(11:00-16:00)
„Nowe” Lipiny „Stare” Lipiny

12 grudnia,
niedziela

(12:00-19:00)
„Nowe” Lipiny „Stare” Lipiny

13 grudnia,
poniedziałek
(9:00-19:00)

Dubiny, ul. Łąkowa, Grzy-
bowa, Leśna

Dubiny, ul. Zajęcza, Nowa, 
Różana

14 grudnia,
wtorek

(9:00-19:00)

Dubiny, ul. Podmiejska, 
Poprzeczna, Krańcowa

Dubiny, ul. Torowa, Granicz-
na,Wesoła

15 grudnia,
środa

(9:00-16:00)

Dubiny, ul. Główna (nume-
ry parzyste do nr 60)

Dubiny, ul. Główna (numery 
nieparzyste do 101)

16 grudnia,
czwartek

(9:00-19:00)

Dubiny, ul. Główna (nume-
ry parzyste do nr 160)

Dubiny, ul. Główna (numery 
nieparzyste do nr 171)

17 grudnia,
piątek

(12:00-16:00)

Dubiny, ul. Główna (nu-
mery parzyste do końca), 

Białostocka (numery niepa-
rzyste), Cegielniana

Dubiny, ul. Główna (numery 
nieparzyste do końca) i Bia-
łostocka (numery parzyste)

Prosimy, aby na stole była woda święcona, 
świeca gromniczna, kartka z imionami.



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!

3 grudnia (piątek)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

4 grudnia (sobota) Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świą-
tyni

Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

5 grudnia (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

11 grudnia (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

12 grudnia (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

17 grudnia (piatek) Św. męcz. Barbary
Godz. 9:00 Św. Liturgia i molebien

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

19 grudnia (niedziela) Św. Mikołaja Cudotwórcy
Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy

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

26 grudnia (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Akatyst do św. wlkmęcz. Katarzyny

31 grudnia (piątek)
Godz. 17:00 Akatyst do św. Amfiłochiusza

Harmonogram nabożeństw grudzień 2021


