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Św. wielkomęczennik Jerzy Zwycięzca
JERZY ZWYCIĘZCA, wielki męczennik (Wielikomuczenik Gieorgij Pobie-

donosiec), 23 kwietnia / 6 maja (rocznica śmierci), 3/16 listopada, 10/23 listo-
pada i 26 listopada / 9 grudnia.

Urodził się w Kapadocji w bogatej rodzinie. Jego ojciec Geroncjusz był Per-
sem, a matka Polochronia pochodziła z Kapadocji. Będąc w wojsku wyróżniał 
się wyjątkową mądrością, siłą i bohaterstwem. Wkrótce stał się też ulubieńcem 
cesarza Dioklecjana.

Gdy święty usłyszał o krwawych prześladowaniach, jakim poddawani byli 
chrześcijanie, zapałał miłością do Jezusa. Rozdał swe mienie ubogim, wypuścił 
na wolność wszystkich niewolników, a sam stanął przed cesarzem i potępił go. 
Otwarcie wyznał też swoją wiarę w Chrystusa, której nie wyrzekł się mimo 
namów i gróźb. Poddano go ciężkim 
torturom (według niektórych trwały one 
aż siedem lat), które zniósł z honorem. 
Rozwścieczony cesarz w 303 r. wydał 
rozkaz ścięcia Jerzego oraz cesarzowej 
Aleksandry, która również uwierzyła w 
Chrystusa.

Relikwie świętego Jerzego Zwycięzcy 
znajdują się w Palestynie w mieście Lid-
da, a jego głowa spoczywa w Rzymie w 
świątyni mu poświęconej.

Zarówno w Bizancjum, jak i innych 
krajach Europy szczególnie popularna 
była legenda opowiadająca o walce św. 
Jerzego ze smokiem. Zgodnie z nią, 



niedaleko miejsca, gdzie pogrzebano świętego, w pobliżu Bejrutu, mieszkał i 
codziennie wychodził z jeziora straszny, pożerający ludzi wąż. Pewnego razu 
nieoczekiwanie pojawił się tam na białym koniu św. Jerzy, który znakiem krzy-
ża i włócznią zabił gada i uwolnił więzioną przez potwora piękną córkę kró-
la. Założyła ona smokowi jak naszyjnik swój pasek i doprowadziła do miasta, 
gdzie święty przebił bestię mieczem. Po tym wydarzeniu król ochrzcił się wraz 
z całym ludem. Początki tej legendy sięgają w literaturze IX w., a w ikonografii 
X-XI w.

Za cierpienia, które zniósł święty oraz pomoc jaką okazywał ludziom znaj-
dującym się w niebezpieczeństwie nawet po śmierci, Cerkiew nazwała Jerzego 
„Zwycięzcą”. Uważany jest za opiekuna rycerzy, żołnierzy, rzemieślników wy-
rabiających broń, opiekuna tronu i państwa. Jego wizerunek znajduje się w her-
bie Moskwy. Głównie do niego Rosjanie kierują modlitwy o zbawienie Rosji. 
Za swego patrona uznają go: Holandia, Niemcy, Szwecja, Litwa i Bośnia oraz 
od 1222 r. Anglia. Do dziś na jej sztandarach znajduje się czerwony krzyż św. 
Jerzego na białym polu.

Wierni modlą się do niego o uchronienie od wszelkiego cierpienia, powrót 
utraconych i zaginionych dzieci. Jest też patronem stad i pasterzy, pomocnikiem 
przy oswajaniu dzikich zwierząt. Uważany jest za orędownika podczas epidemii 
oraz w chorobach skóry i trądu. Jest jednym z tych świętych, których kult w 
całej Cerkwi prawosławnej jest powszechny i wciąż wyjątkowo żywy.

W ikonografii święty przedstawiany jest głównie jako wojownik, w rycer-
skim rynsztunku, z mieczem w lewej ręce, włócznią i tarczą w prawej. Często za 
plecami ma przewieszony hełm, na piersi na złotej zbroi grecki krzyż, a na zbroi 
narzucony czerwony płaszcz. Męczennik nie posiada brody, ma ciemne, krótkie 
i kędzierzawe włosy. Niekiedy w ręce trzyma zwój, na którym najczęściej wid-
nieje napis: „Wspomnij Panie, wzywających wspaniałe Twe Imię, jako jesteś 
błogosławiony na wieki wieków. Amen.”. Poza tym w sztuce zachodniej święty 
bywa ukazywany w dworskim stroju oraz jako męczennik z palmą w ręce.

Obecnie Jerzy najczęściej ukazywany jest w krótkiej tunice jako rycerz na 
koniu zabijający włócznią smoka. Największa liczba ikon tego typu powstała w 
ruskiej ikonografii nowogrodzkiej. Właśnie smok, obok czerwonego krzyża na 
białym tle, jest jego głównym atrybutem. W sztuce zachodniej ponadto funkcję 
atrybutów pełnią: anioł z wieńcem laurowym lub z koroną, baranek, koń, palma 
pierwszeństwa oraz przedmioty jego męki: gwoździe, kamień młyński i koło.

Imię Jerzy pochodzi z języka greckiego od słowa georgos – „rolnik”.
Opracował: Jarosław Charkiewicz.



Z ŻYCIA PARAFII
Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Pawła Biskupa Hajnowskiego nasza para-

fia zorganizowała kolejną zbiórkę środków rzeczowych i finansowych na pomoc dla 
ofiar wojny na Ukrainie. 12 kwietnia odjechał transport ok. 15 ton pomocy humani-
tarnej dla Ławry Poczajowskiej. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy.

W Wielkim Tygodniu nasza parafia zorganizowała akcję dobroczynną. Produkty 
pierwszej potrzeby trafiły do najbardziej potrzebujących parafian oraz do uchodźców 
z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie naszej parafii. Mamy nadzieję, że 
nasza pomoc choć w niewielkim stopniu umożliwiła obdarowanym godne przeżycie 
świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Dnia 18.04. w sali parafialnej pod czujnym okiem Patrycji Siemiackiej oraz 
Agnieszki Zabrockiej odbyły się warsztaty z robienia ozdób wielkanocnych. Uczest-
nicy wykonali prace artystyczne na styropianowym kształcie. Prace miały przeróżny 
charakter i własną inwencję twórczą, dzięki temu wszystkie były wyjątkowe. Stwo-
rzone ozdoby dzieci mogły zabrać do domu.

Rozpoczęły się prace przy nowym ogrodzeniu wokół cerkwi Braci Machabe-
uszów na Krynoczce. Obecne jest w bardzo złym stanie, ostatnie wichury powaliły 
pobliskie drzewa, które zniszczyły jego część. Parafianie kolędując w okresie Bożo-
narodzeniowym zebrali część środków potrzebną na realizację tej inicjatywy. Jed-
nak obecnie koszty odnowy ogrodzenia przekraczają możliwości finansowe naszej 
parafii. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą, do wszystkich ludzi dobrego serca, 
o wsparcie w realizacji wymiany ogrodzenia. Ofiarę można wpłacać na konto para-
fialne:

Parafia Prawosławna p.w. ZNMP w Dubinach
Numer konta 02 8071 0006 0008 1663 2000 0010
Z dopiskiem: „Ofiara na wymianę ogrodzenia na Krynoczce”
Spasi Hospod i za Wasze wsparcie.

14 kwietnia 2022r. odbyło się spotkanie zarządu Bractwa Młodzieży Prawosław-
nej z Lubina z członkami Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Dubinach i uczniami 
LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Spotkanie dotyczyło 
funkcjonowania portalu internetowego i ,,Prawosławnego Internetowego Radia Głos 
Wiary online” którymi zebrana młodzież zajmuje się już od jakiegoś czasu. Pierwsze 
spotkanie osób, które wyraziły chęć działania w radiu i portalu internetowym odby-
ło się online. Spotkanie na żywo miało na celu opracowanie planu dalszej działal-
ności, wymienienie się uwagami, spostrzeżeniami, nowymi pomysłami, ale przede 
wszystkim chodziło o integrację. BMP w Lubinie zaprasza prawosławną młodzież 
do współpracy z portalem i radiem Głos Wiary Online. Jeśli chcesz zostać redakto-
rem lub prezenterem Głosu Wiary zgłoś się pisząc pod adres redakcja@gloswiary.
online. Tymczasem zapraszamy do śledzenia portalu internetowego i radia: https://
gloswiary.online/



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!

1 maja Niedziela Antypaschy, św. ap. Tomasza
Godz. 7:30 Św. Liturgia, święcenie grobów na starym cmentarzu

3 maja (wtorek) Św. męcz. Gabriela
Godz. 17:00 Akatyst i molebien dla maturzystów

7 maja (sobota)
Godz. 15:00 święcenie grobów
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije w cerkwi na cmentarzu

8 maja Niedziela Żen Mironosic
Godz. 8:00 święcenie grobów
Godz. 10:00 Św. Liturgia w cerkwi na cmentarzu, krestnyj chod

12 maja (czwartek) Św. Amfiłochiusza Poczajowskiego
Godz. 17:00 Akatyst

14 maja (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

15 maja Niedziela o Paralityku
Godz. 9:00 Św. Liturgia

18 maja (środa) Połowa okresu Pięćdziesiątnicy
Godz. 8:00 Św. Liturgia

19 maja (czwartek) Św. Hioba Poczajowskiego 
Godz. 17:00 Akatyst

21 maja (sobota) Św. ap. Jana Teologa
Godz. 8:00 Św. Liturgia
Godz.17.00 Wsienocznoje bdienije

22 maja Niedziela o Samarytance, przeniesienie relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy
Godz. 9:00 Św. Liturgia i molebien przed egzaminem ósmoklasistów

28 maja (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

29 maja Niedziela o Ślepcu
Godz. 9:00 Św. Liturgia
Godz. 17:00 Akatyst
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