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Poczajowska ikona Bogurodzicy

Poczajowska ikona Bogurodzicy jest jedną z najbardziej czczonych świę-
tości cerkwi prawosławnej. Czczona jest w całym słowiańskim świecie: na Ukra-
inie, w Rosji, Polsce, Serbii, Bułgarii i innych krajach. Wraz z prawosławnymi do 
cudownego wizerunku Najświętszej Bogurodzicy przychodzą także chrześcijanie 
innych wyznań.

Cudowna ikona znajduje się w Ławrze Poczajowskiej, starożytnej twierdzy 
prawosławnej, od około 400 lat. Cuda płynące od świętej ikony są liczne i poświad-
czają je w księgach zakonnych zapisy wiernych, którzy modlili się o wybawienie 
z nieuleczalnych dolegliwości, wyzwolenie z niewoli i upomnienie grzeszników.

Uroczystość ku czci Poczajowskiej Ikony Matki Bożej 5 sierpnia (23 lipca 
wg starego stylu) została ustanowiona na pamiątkę wyzwolenia Ławry Poczajow-
skiej z tureckiego oblężenia w dniach 
20-23 lipca 1675 r.

Latem 1675 roku, podczas 
wojny zbarazkiej z Turkami, za pa-
nowania polskiego króla Jana III So-
bieskiego (1674-1696), orda tatarska 
pod dowództwem Chana Nurredina 
zbliżała się przez Wyszniewiec do 
monasteru w Poczajowie, otaczając 
go z trzech stron. Słabe ogrodzenie 
klasztorne, podobnie jak kilka mu-
rowanych budynków klasztornych, 
nie zapewniało żadnej ochrony ob-
lężonym. Ihumen Józef Dobromir-
ski przekonał braci i świeckich, aby 
zwrócili się do niebiańskich wsta-
wienników Najświętszej Bogurodzi-
cy i mnicha Hioba. Zakonnicy 



i świeccy żarliwie modlili się, pokłaniając się cudownemu obrazowi Matki Boskiej 
i relikwiom św. Hioba.

Gdy rankiem 5 sierpnia Tatarzy podjęli szturm na monaster, przełożony klasz-
toru nakazał śpiewać akatyst Bogurodzicy. Wraz z pierwszymi słowami akatystu 
nad świątynią pojawiła się Najczystsza Matka Boża „rozpuszczając biało-błyszczą-
cy omoforion”, z niebiańskimi aniołami trzymającymi nagie miecze. Mnich Hiob 
stał obok Matki Bożej, kłaniając się Jej i modląc o ochronę klasztoru. Tatarzy uznali 
niebiańskie zastępy za widma, w zamieszaniu zaczęli strzelać do Najświętszej Bo-
gurodzicy i mnicha Hioba, ale strzały wróciły i zraniły tych, którzy je wypuścili. 
Przerażenie ogarnęło wroga. W panice, nie rozpoznając towarzyszy broni, zabijali 
się nawzajem. Obrońcy klasztoru rzucili się w pościg i wielu najeźdźców schwytali. 
Niektórzy jeńcy później przyjęli wiarę chrześcijańską i pozostali w klasztorze na 
zawsze.

W 1721 r. Poczajew został zajęty przez unitów. Jednak nawet w tym trudnym 
dla Ławry czasie kronika klasztorna odnotowała 539 cudów przed prawosławną 
świętością. Na przykład za rządów unickich, w drugiej połowie XVIII w., dobro-
czyńcą Ławry Poczajowskiej stał się unicki hrabia Mikołaj Potocki z powodu na-
stępującej cudownej okoliczności. Oskarżając woźnicę, że rozwścieczone konie 
przewróciły powóz, hrabia wyciągnął pistolet, żeby go zabić. Woźnica, zwracając 
się ku poczajowskiej górze, podniósł ręce i wykrzyknął: „Matko Boża, objawiona 
w ikonie Poczajowa, ratuj mnie!” Potocki kilka razy próbował strzelić z pistole-
tu, który nigdy go nie zawiódł, ale broń nie wystrzeliła. Woźnica przeżył. Potocki 
natychmiast udał się do cudownej ikony i postanowił poświęcić siebie i cały swój 
majątek na założenie klasztoru. Z jego funduszy wybudowano sobór Zaśnięcia Bo-
gurodzicy i monasterskie budynki.

Powrót Poczajewa na łono prawosławia w 1832 r. upłynął pod znakiem cu-
downego uzdrowienia niewidomej dziewczyny Anny Akimczukowej, która przy-
była ze swoją siedemdziesięcioletnią babcią z oddalonego o 200 km Krzemieńca-
-Podolska, by pokłonić się przed monasterskimi świętościami,. Na pamiątkę tych 
wydarzeń arcybiskup wołyński Innocenty ustanowił cotygodniowe czytanie akaty-
stu przed cudownym obrazem. Podczas administrowania Ławrą przez arcybisku-
pa wołyńskiego Agafangela (1866-1876) w cerkwi Świętej Trójcy wybudowano 
specjalną kaplicę na pamiątkę zwycięstwa nad Tatarami, konsekrowaną 23 lipca 
1875 r.

17 czerwca 1950 r., w Ławrze Poczajowskiej miało miejsce cudowne uzdro-
wienie mniszki Barbary, której obie nogi były sparaliżowane przez 48 lat. Przybyła 
ona z miasta Czkałow (obecnie Orenburg), poruszając się z trudem o kulach z po-
mocą swojej towarzyszki, siostry Marii. Oddając cześć kopii cudownego obrazu 
Matki Bożej, mniszka natychmiast wstała. Kule pozostawione przez nią w mona

zakończenie na ostatniej stronie



1 sierpnia (poniedziałek)
Godz. 16:00 święcenie grobów
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije w cerkwi Św. Eliasza na cmentarzu

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

6 sierpnia (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

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

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

14 sierpnia (niedziela) śww. męcz. Braci Machabeuszów
Godz. 9:00 Św. Liturgia, oświęcenie wody i miodu (tylko w cerkwi na 

Krynoczce)
Godz. 17:00 Akatyst do śww. męcz. Braci Machabeuszów

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

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

20 sierpnia (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

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

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

28 sierpnia (niedziela) Święto Zaśnięcia Bogurodzicy
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
Trwają prace remontowe przy cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w 

Dubinach. Dotychcza zakończona została renowacja głównych drzwi wejściowych 
do świątyni. Obecnie trwa remont schodów z północnej i południowej strony cerkwi.

Dzięki złożonym wnioskom parafia pozyskała część środków finansowych 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i od Podlaskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zwracamy się do wszystkich  wiernych naszej parafii o pomoc finansową w 
celu uzbierania tej sumy na pokrycie wkładu własnego tej inwestycji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy już dokonali wpłat 
na poczet prac remontowych.

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

sterze wciąż stoją przy ikonie Najświętszej Bogurodzicy, świadcząc o cudzie, który 
się wydarzył.

Obraz należy do typu „Eleusa” – „Czułość”. Obraz popiersia Bogurodzicy 
uzupełnia rysunek skały, na której pozostał odcisk Jej stopy. Na prawej ręce Bogu-
rodzicy siedzi Zbawiciel, a w lewej trzyma ona biały skrawek materiału. Prawa ręka 
Chrystusa jest uniesiona do błogosławieństwa, a lewą ręką opiera się na ramieniu 
Matki. Jednak ikona nie zawsze tak wyglądała. W 1721 r. obraz dostał się w ręce 
unitów i głowy Jezusa Chrystusa i Matki Bożej ukoronowano złotymi koronami. 
Te elementy zdobnicze niemal zakrywały postaci proroka Eliasza, męczennika 
Szczepana, św. Miny, wielkich męczennic Paraskiewy, Ireny i Katarzyny. Ikona 
swój dawny wygląd uzyskała dopiero w 1869 roku, kiedy klasztor powrócił na łono 
Cerkwi prawosławnej. Następnie ikonę ozdobiono złotą rizą z drogocennymi ka-
mieniami i umieszczono w pozłacanym kiocie, swoim kształtem przypominającym 
ośmioramienną gwiazdę.


