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Historia świętego miejsca Krynoczka
Na podstawie opracowania prof. dr hab. Antoniego Mironowicza

dokończenie z poprzedniego numeru
Krynoczka była też miejscem licznych pielgrzymek w okre-

sie międzywojennym. Znane były przykłady licznych uzdrowień 
z chorób mieszkańców ze wsi Kojły, Nowosady, Suchowola, Lipi-
ny i z Hajnówki. W czasach II Rzeczypospolitej źródełko zostało 
przykryte drewnianym dachem i został zamontowany betonowy 
krąg chroniący studnie. Podczas II wojny światowej Krynoczka 
pozostawała ważnym ośrodkiem kultowym. Swoją rolę utraciła 
po zakończeniu wojny. Cerkiew i cudowne źródełko znalazły się 
wówczas na terenie jednostki wojskowej, która została utworzona 
w Puszczy Białowieskiej. Dostęp do sanktuarium stał się niemoż-
liwy. Aby dostać się do źródełka, duchowni musieli za każdym 
razem prosić o pozwolenie władze wojskowe.

W 1955 r. Ministerstwo Obrony Narodowej i władze jednostki 
wojskowej w Hajnówce, po licznych nielegalnych próbach dosta-
nia się do świętego źródła, zaproponowały przeniesienie cerkwi 
do wsi Lipiny, a święta woda miała być transportowana rurami do 
nowego miejsca kultu. Dzięki determinacji i protestom probosz-
cza parafii w Dubinach ks. Antoniego Gołuba, do której przyna-
leżała Krynoczka, plan ten nie został zrealizowany. Ostatecznie 
cerkiew i źródło zostały ogrodzone drucianą siatką i kolczastym 



drutem. Dostęp wiernym do cerkwi w Krynoczce całkowicie zo-
stał zabroniony.

W latach 60. XX w. nastąpiła odwilż w relacjach między wła-
dzami państwowymi i Cerkwią prawosławną. Władze zgodziły 
się na remont cerkwi Śww. Braci Męczenników Machabeuszów 
i dobudowanie do niej w 1965 r. przedsionka. W 1969 r. do cer-
kwi został wstawiony nowy ikonostas. Drewniana cerkiew kon-
strukcji zrębowej odzyskała ponownie swoje funkcje. Wyremon-
towane zostało wejście z obszernym podcieniem, wspartym na 
słupach, dach jednokalenicowy, kryty blachą z dwiema wieżycz-
kami. Mimo że pielgrzymki były zabronione, władze przymykały 
oczy i pielgrzymom samotnie lub w małych grupach udawało się 
dostać do źródełka.

Krynoczka, jedno z najważniejszych ośrodków Prawosławia 
w obecnych granicach Rzeczypospolitej, została ponownie od-
kryta dla wiernych w 1997 roku. Ponownie została wyremonto-
wana cerkiew i kaplica nad źródełkiem. Wprowadzono na stałe 
uroczyste obchody trzeciego dnia świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego oraz Świętej Trójcy. W cerkwi Śww. Braci Męczenników 
Machabeuszów odprawiane są akatysty do ikony Matki Bożej 
Nieupiwajemaja Czasza.

Źródełko w Krynoczce i wielowiekowa duchowa tradycja ży-
cia liturgicznego na tym miejscu wciąż corocznie przyciągają ty-
siące pielgrzymów z kraju i zagranicy.

Oprac. prof. dr hab. Antoni Mironowicz



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

5 listopada Sobota św. Dymitra, wspomnienie zmarłych
Godz. 8:00 Św. Liturgia i panichida
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

6 listopada (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

10 listopada (czwartek)
Godz. 17:00 Akatyst do św. Hioba Poczajowskiego

12 listopada (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

13 listopada (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

19 listopada (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

20 listopada (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

21 listopada (poniedziałek) Sobór Archanioła Michała
Godz. 9:00 Św. Liturgia

26 listopada (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

27 listopada (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia i molebien w intencji rodziny
Godz. 17:00 Akatyst do śww. Guria, Samona i Awiwa
Po akatyście w sali parafialnej odbędzie się spotkanie 
nt. „I część Św. Liturgii – Proskomidia”
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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
W niedzielę 20 października dziecięcy chór naszej parafii wziął 

udział w V edycji Wieczoru Wiejskich Chórów Parafialnych w 
Nowoberezowie. W wykonaniu dzieci wybrzmiały pieśni ,,Bieżat 
u Poczaiw”, ,,Pieśń pro mamu”, ,,Wiera prawosławna” oraz 
,,Strannik”. Była to niesamowita radość zarówno dla chórzystów 
jak i ich rodziców. Po występie, każdy otrzymał drobny upominek.

Po Liturgii Św. w niedzielę 23 października miało miejsce 
uroczyste poświęcenie ikon napisanych przez pana Michała Jusz-
czuka z Hajnówki. Ikona Zaśnięcia Bogurodzicy będzie umiesz-
czona na dzwonnicy nad wejściem do cerkwi parafialnej. Druga 
z ikona, Orantka, została w formie fresku napisana nad furtką w 
północnej części ogrodzenia. Dziękujemy darczyńcom za pomoc 
w realizacji tego przedsięwzięcia.

Nasza parafia kolejny raz organizuje pomoc humanitarną dla 
ofiar wojny na Ukrainie, którzy znaleźli schronienie w Ławrze 
Poczajowskiej. Do akcji dołączają m.in. parafie z Hajnówki, Bia-
łegostoku, Bielska Podlaskiego, bractwa i organizacje działające 
w łonie Cerkwi prawosławnej w Polsce. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do materialnego lub finansowego wsparcia tego przed-
sięwzięcia.


