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Parafia Narodzenia NMP
Bielsk, położony nad rzeka Białą, należał do głównych
ośrodków prawosławnych na Podlasiu. Według latopisów ruskich
gród bielski został założony w 1038 roku przez księcia kijowskiego
Jarosława Mądrego. Obok Drohiczyna, Mielnika, Brześcia i Grodna
zalicza się do najstarszych miejscowości w tym regionie. Pierwsza
wzmianka pisana o grodzie pochodzi z 1253 roku z latopisu halicko-wołyńskiego. Wówczas to, przebywający w Bielsku książę halicko-wołyński Daniel Romanowicz (1239-1264) wysłał na podbój swego brata Wasilka Romanowicza, księcia włodzimierskiego
(1264-1269). Zapewnie wówczas obok grodu powstała cerkiew Bogurodzicy. Przed rokiem 1289 książę włodzimierski Włodzimierz
Wasilkowicz (1269-1288) do wybudowanej cerkwi przekazał swój
dar „w postaci ksiąg i ikon”. Latopis halicko-wołyński informował,
że książę w Bel’sku postroi cerkow ikonami i knihami.
Bielsk, w planach książąt ruskich, miał zabezpieczać północno-zachodnie granice ich państw. Po wejściu Bielska w 1320
roku w granice Wielkiego Księstwa Litewskiego książęta litewski
Giedymin (1314-1341) i trocki Kiejstut (1307-1382) zbudowali
w grodzie nad Białą zamek, obok którego osiedliła się ludność ruska,
litewska i mazowiecka, dając początek przyszłemu miastu. W 1382
r. książę mazowiecki Janusz I wykorzystał wojnę domową na Litwie
i zajął gród nad Białą. Osiem lat później król Władysław II Jagiełło
(1386-1432) przekazał księciu mazowieckiemu Januszowi I grody
w Bielsku, Brańsku i Drohiczynie. Sam król przebywał w Bielsku
26 listopada 1412 r. Prawa miejskie Bielsk otrzymał od wielkiego
księcia litewskiego Witolda 9 stycznia 1430 roku. Przywilej na prawa magdeburskie nadał miastu w 1495 r. wielki książę litewski
Aleksander Jagiellończyk. Monarcha rok później odwiedził gród,
a 18 lipca 1499 r. uwolnił bielskich mieszczan spod sądowej władzy
namiestnika książęcego. Przywilej ten był wielokrotnie potwierdzany przez królów polskich i wielkich książąt litewskich. Od połowy
XV wieku Bielsk stał się głównym ośrodkiem życia politycznego
i gospodarczego zachodnich obszarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po utworzeniu w 1520 roku województwa podlaskiego (włączonego w 1569 r. do Korony) znaczenie miasta nad Białą i Lubką
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dodatkowo wzrosło. Miasto było wielokrotnie odwiedzane przez
królów: Aleksandra (1501-1506), Zygmunta Starego (1506-1548),
Zygmunta Augusta (1548-1572) oraz przez wielu dygnitarzy świeckich i duchownych.
Pozycja polityczna, gospodarcza i kulturalna Bielska wpłynęła na władze cerkiewne, które już na początku XVI wieku ustanowiły w nim siedzibę protopopi (dekanatu). Protopopia obejmowała
swym zasięgiem część ziemi bielskiej, wchodzącej w skład diecezji włodzimiersko-brzeskiej. Na terenie Bielska przed 1569 rokiem
było pięć parafii prawosławnych. Ich zasięg nie ograniczał się do samego miasta, lecz również do okalających go wsi.

Najstarsze dzieje parafii Narodzenia NMP
Najstarsza parafia bielska powstała przy cerkwi Narodzenia
NMP. Powstanie parafii Preczystieńskiej w Bielsku można odnieść
do początku funkcjonowania grodu. Cerkiew została usytuowana
przy Górze Zamkowej. W tym czasie był szeroko rozpowszechniony na ziemiach Rusi Kijowskiej kult Matki Bożej. Pierwsza cerkiew
Preczystieńskaja została zniszczona podczas najazdu tatarskiego
około 1240 r. a następnie odbudowana przez księcia włodzimierskiego Włodzimierz Wasylkowicz, który dążył do utrzymania dobrych stosunków z sąsiadami, rozwijał działalność gospodarczą
i kulturalną. Na krótko książę włodzimierski Włodzimierz podporządkował Brześć, Pińsk (1280) i Bielsk. Prawdopodobnie wówczas
książę Włodzimierz Wasylkowicz przed 1289 rokiem odbudował
cerkiew zamkową i przekazał jej liczne księgi liturgiczne i ikony.
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Świątynia ta wielokrotnie ucierpiała w czasie walk o gród w kolejnych stuleciach. Z powodu zniszczeń potrzeba było wybudować
na grodzisku trzecią z kolei świątynię. Trzecia cerk iew Narodzenia NMP została ufundowana przed 1484 r. przez Wasilisę córkę
Andrzeja Iwanowicza, księcia holszańskiego, siostrę królowej Zofii
Holszańskiej (1405-1461). Księżna Wasilisa, przezywana Biełuchą,
była najpierw żoną Iwana Olgierdowicza, księcia bielskiego, a następnie Michała Semenowicza, księcia horodeńskiego, bielskiego
i kobryńskiego. Księżna Wasilisa zmarła przed 1484 r., a jej ciało
zostało pogrzebane pod prezbiterium cerkwi zamkowej. Do połowy XVI wieku proboszczowie świątyni pełnili funkcję protopopów
bielskich.
W XVI stuleciu na terenie miasta znajdowały się jeszcze cztery inne
parafie prawosławne. Cerkiew parafialna św. Michała Archanioła i Objawienia Pańskiego erygowana zostały za panowania Zygmunta Starego. Powszechnie uważa się, że inicjatorką powstania
parafii była księżna Helena (1476-1513). Warto tu przywołać kilka
danych o księżnej Helenie. Była ona córką Zofii Paleolog, bratanicy ostatniego cesarza bizantyjskiego Konstantyna XI Paleologa
(1449-1453) i księcia moskiewskiego Iwana III (1462-1505). Księżna Helena, kobieta wspaniałej urody, była gorliwą wyznawczynią
Kościoła prawosławnego. W 1495 r. została żoną wielkiego księcia
litewskiego Aleksandra Jagiellończyka. W 1506 r., po jego śmierci
otrzymała w oprawę wdowią Bielsk, Brańsk i starostwo surażskie.
Księżna była fundatorką i ktitorem licznych cerkwi i monasterów
na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ona też ofiarowała monasterowi supraskiemu wiele manuskryptów, ikon i relikwii świętych. Zmarła w 1513 r., a jej ciało zostało złożone w cerkwi sobornej
Narodzenia NMP w Wilnie.
W II połowie XVI wieku cerkiew Objawienia Pańskiego została centralną świątynią prawosławną w Biesku, a jej proboszczowie pełnili funkcję protopopów bielskich. Z kolei parafia św. Trójcy została
erygowana przez królową Bonę (1518-1548) i przez nią też bogato
uposażona. Według tradycji cerkiew Zmartwychwstania Chrystusa
pierwotnie została ufundowana we wsi Lewki, a dopiero na początku XVI wieku przeniesiono ją do Bielska na ulicę Dubiecką.
Na przełomie XV i XVI wieku powstał na terenie Bielska monaster
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św. Mikołaja z cerkwią Zaśnięcia NMP, który znajdował się w centralnej części Starego Miasta w pobliżu Góry Zamkowej. Fundację
monasteru przypisuje się księżnej Helenie. Z 1527 roku pochodzi
pierwsza informacja źródłowa o ihumenie monasteru bielskiego
– Cyrylu. Uczestniczył on 12 czerwca w uroczystościach z okazji
dnia patrona w klasztorze św. Onufrego w Jabłecznej. Monaster
św. Mikołaja w Bielsku posiadał bogate uposażenie. Rejestr pomiary włócznej z 1560 roku wymienia na terenie miasta liczne place
i ogrody, dwie włóki ziemi we wsi Młodzianowo i jedną w Widowie. W II połowie XVI wieku przy klasztorze został założony szpital i szkoła parafialna. W tym okresie monaster bielski był jednym
z pięciu ośrodków parafialnych na terenie miasta.
Z Bielska pochodziła znana rodzina Sieheniów. Jeden z przedstawicieli tego rodu – Pafnucy – został pierwszym ihumenem Ławry
Supraskiej (1497-1510). Z Bielska pochodziło wielu dobroczyńców
tego monasteru. Na początku XVI w. został skomponowany w Supraślu Пролог. Rękopis na pergaminie wykonano na zamówienie
syna starosty bielskiego Sołtana Aleksandrowicza (1492-1493) –
Sołtana Sołtanowicza.  
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Cerkiew Narodzenia NMP „na miestu godnom”
Powróćmy do dziejów najstarszej parafii Narodzenia NMP
w Bielsku. Jeszcze za życia Aleksandra Jagiellończyka księżna Helena namówiła króla na przeniesienie sobornej świątyni z okolic
zamku na inne, dogodniejsze do funkcjonowania parafii, miejsce.
Pod namową żony Aleksander Jagiellończyk dokumentem z 1506 r.
nakazał podstarości bielskiemu Iwanowi Szymborowskiemu przenieść cerkiew „na miesto godnoje”. Wraz z cerkwią miało zostać
przeniesione ciało fundatorki świątyni Wasilisy, żony księcia Michała Semenowicza. O przyczynach tej decyzji znajdujemy informację w samym dokumencie królewskim. „Żałował nam zamkowyj
Bielskoj Preczystoj Charłampiej, starszy protopop o tom, czto dziś
on trudność majet, kak prychodit na utreniu i na wsiak czas: worota
zamykajut, a k tomuż, daj na prazdniki sieho, horej. Matku Bożu
Rożestwo Jej ludie duszatsia. Tak hod tomu otiec Wasiljan władyka k nam pisał. Inoż przykazuje waszej miłosti, panie podstarosti
sztob tuju cerkiew Matki Bożji Rożestwa Jej, z toho zamku pereniesł na miesto godnoje, iż bo jej z nadania kniazi Wassy Michajłowoje, babki naszoje rozdana jest, hdzie z bo i tieło Jej położeno
pred Bohorodiceju katoroje z Bohomolcem piereniesi”. Przeniesienie cerkwi Narodzenia NMP do centrum rozwijającego się miasta
znacznie podniosło jej rangę. Jak z dokumentu wynika, o przeniesienie świątyni występował do króla również biskup włodzimiersko-brzeski-Wasjan (1497-1511) i proboszcz parafii, protopop bielski Charłampij. Decyzja o przeniesieniu była również podyktowana
trudnościami w korzystaniu z budynku cerkiewnego na terenie zamku, który był na noc zamykany. Ponadto niewielka świątynia była
niewystarczająca w sytuacji rozwijającego się kultem ikony Matki
Bożej Bielskiej. Ikonę Bogurodzicy Hodigitrię ofiarowała cerkwi
zamkowej księżna Helena. Niebawem wsławiła się ona licznymi
cudami. Cudowna ikona Matki Bożej Bielskiej zaczęła przyciągać
liczne rzesze pielgrzymów. Otoczenie zamku nie sprzyjało rozwojowi kultu cudownej ikony i obecności dużej liczby wiernych. W cerkwi zamkowej znajdowały się również dwa krzyże ołtarzowe: jeden
z cząstką relikwii Krzyża Świętego, a drugi z relikwiami świętych
męczenników: Justyna i Andrzeja z Krety.
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Księżna Helena i król Aleksander Jagiellończyk

Powstaje pytanie, dlaczego polecenie królewskie nie zostało wykonane? Być może powodem była nagła śmierć Aleksandra
Jagiellończyka 19 sierpnia 1506 r. i niejasny status księżnej Heleny.
Możliwe, że niechętne prawosławiu otoczenie księżnej utrudniało
zrealizowanie przedsięwzięcia. Powodem mógł być bark „godnego miejsca” na nową lokalizację najstarszej świątyni. Bez względu
na to, jakie były powody odmowy cerkiew Narodzenia NMP pozostawała w pobliżu zamkowej rezydencji księżnej Heleny, dla której
cerkiew i ikona Matki Bożej były wielkim wsparciem w czasie pobytu w Bielsku.
Decyzja o przeniesieniu cerkwi Narodzenia NMP z 1506
r. została zrealizowana dopiero w 1562 r. Świątynię przeniesiono na ulicę Staromiejską na Stare Miasto. Wraz z cerkwią zostało
uroczyście przeniesione ciało fundatorki, księżnej Wasilisy. Przeniesienie nastąpiło po przekazaniu proboszczowi Wasylowi Michałowiczowi prywatnej posesji. Plac ofiarował w 1560 r. parafii
Narodzenia NMP Iwan Troszczyński. Dzięki przeniesieniu cerkwi
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świątynia, wraz z cudowną ikoną Matki Bożej Hodigitrii, uniknęła
pożaru zamku dwa lata później. Latem 1564 r. w zamku bielskim,
z udziałem króla Zygmunta Augusta, prymasa Jakuba Uchańskiego odbywał się sejm walny, poświęcony sprawom unii państwowej
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony. Dyskutowano również
nad punktami prawa zwyczajowego, które miały wejść do redakcji
II Statutu Litewskiego. Sejm, poświęcony sprawom unii państwowej, został przerwany. Według kronikarza Marcina Bielskiego 22
lipca 1564 r. piorun wierzchni zamek spalił, który to ogień zajął
od razu: po dwóch godzinach spalił się i zamek niski. Każdy uratował tylko to, co miał na sobie, jeden tylko król był na koniu. Pożar
ten mieszkańcy Bielska uznali za znak Boży, który przestrzegał ich
przed zmianą praw i wiary swych przodków.
Cerkiew Narodzenia NMP, po przeniesieniu na nowe miejsce, w centrum Starego Miasta, straciła swoją administracyjną funkcję. Proboszczowie świątyni przestali pełnić godność protopopów,
a ich rolę przejęli duchowni cerkwi św. Michała Archanioła i Objawienia Pańskiego. Nie zmienił się stan materialny i uposażenie
duchowieństwa cerkwi Narodzenia NMP. Do posiadanych czterech
włók ziemi w Augustowie król Zygmunt August dodał w 1560 r. 2
włóki we wsi Stryki. Oprócz gruntów wiejskich parafia posiadała
na terenie miasta Bielska ogółem 50,3 prętów placów siedliskowych i ogrodowych. Stan materialny parafii został szczegółowo
opisany w rejestrze pomiary włócznej, wykonanym w 1563 r. przez
Stanisława Dybowskiego. Funkcję proboszcza pełnił wówczas o.
Jakim. Warto w tym miejscu zacytować fragment pomiary włócznej, ukazującej uposażenie parafii. Idąc do zamku, po lewej stronie
pop Przeczyski, pręty siedzibie 2, prętów ogrodowych 1. Ulica Starego Miasta lewa strona (…) pop Przeczyski, pręty siedzibie 4, prętów ogrodowych 3.5. (…) pop Przeczyski, pręty siedzibie 1, prętów
ogrodowych 4. Tejże ulicy Starego Miasta, połać prawa. Tu cerkiew
założenia S. Przeczystej, wolnych prętów 5, a w tyle tej cerkwi, nad
rzeką Białą popa Przeczyskiego ogroda wolnego prętów 6. (…) Pop
Przeczyski Jakim, ogród i sianożęci. Na cerkiew i z ogrodem popowym prętów 11. Do cerkwi należały również grunta poza miastem.
Naprzód sioło Augustowo. Rozdanie włók temu siołu idąc z miasta
Bielskiego do Brańska (…) Lewa strona Jakim, pop Przeczyski, włók

PARAFIA NARODZENIA NMP W BIELSKU PODLASKIM W związku z 450 rocznicą przeniesienia świątyni

13

1. (…) Sioło Młodzianowi miejskie Stryki. Rozdawanie włók od sioła
Augustowa (…) ku cerkwi założenia św. Przeczystej, popu Jakimu,
włók 2.
XIX – wieczny historyk Józef Jaroszewicz, bielszczanin
z pochodzenia, na podstawie nieistniejącej dziś wizytacji z 1637 r.
pisał, że na ikonach namiestnych znajdował się napis na tablicy, informujący o przeniesieniu cerkwi z zamku na Stare Miasto. Podczas
oględzin cudownego obrazu takiej inskrypcji badacz nie znalazł,
ale stwierdził, że dolna część obrazu została odpiłowana, by mogła zmieścić się w ikonostasie. Być może tam mogła znajdować się
wspomniana inskrypcja. W cytowanym przez Józefa Jaroszewicza
opisie wspomina się, że w cerkwi były dwie stare ikony: Zbawiciela
i Matki Bożej, pisane na lipowych deskach.
W tej samej wizytacji cerkwi z 1637 r., napisano o wotach
znajdujących się przy cudownej ikonie Matki Bożej. W prezbiterium
cerkwi malowane ozdobne na ikonie Przenajświętszej Bogurodzicy
tabliczek siedem korale, sznury które perłowe, pierścień złoty, krzyżyków dużych i mniejszych sześć, dwa w srebro oprawione nankinu
zielonego półtora łokci, korony dwie na Bogurodzicy i Zbawicielu.
Ofiarowane wota świadczą o szerokim kulcie Bielskiej Ikony Matki
Bożej wśród mieszkańców miasta i okolic.
Bielsk w II połowie XVI wieku był najważniejszym ośrodkiem polityczno-kulturowym i gospodarczo-handlowym Podlasia.
Swoją pozycję miasto nad rzeką Białą zawdzięczało położeniu
w centralnej części województwa podlaskiego, na głównych szlakach komunikacyjnych ze Wschodu na Zachód. Przez stolicę ziemi
podlaskiej przebiegały trakty o znaczeniu ogólnokrajowym: z Moskwy przez Grodno do Warszawy, Poznania, Wrocławia i Lipska
oraz z Brześcia przez Tykocin, Goniądz do Prus. Wraz z rozwojem
handlu większego znaczenia nabrały drogi lokalne: Grodno – Narew – Bielsk – Drohiczyn, z Bielska do Brześcia przez Kleszczele
i z Bielska do Warszawy przez Brańsk.
Bielsk liczył na początku XVII wieku około 4000 mieszkańców. Był największym ośrodkiem miejskim na Podlasiu. Na jego
terenie odbywały się sejmiki szlachty ziemi bielskiej. Z czasem
obrady sejmików ziemskich przeniesiono do pobliskiego Brańska.
Bielsk był dobrze uposażony w ziemię. Lustracja z 1576 r. wymie-
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nia 371 włók miejskich. Włóki te były położone w sześciu wsiach
miejskich: Strykach (Młodzianowie), Szastałach (Kosczino), Widowie (Stanisławowo), Parcewie (Piotrowo), Augustowie i Spiczkach.
Na ich terenie znajdowało się uposażenie wójta i duchowieństwa
obu wyznań chrześcijańskich.
Bielsk to również największym ośrodek rzemieślniczym
i handlowym. W 1576 r. było na terenie miasta 232 rzemieślników.
Badania nad produkcją rzemieślniczą wskazują, że w końcu XVI
wieku w Bielsku, podobnie jak w pozostałych miastach podlaskich,
nastąpił rozwój rzemiosł spożywczych oraz artykułów skórzanych
i futrzanych przy stosunkowo słabej pozycji pozostałych rzemiosł.
Rozwój rzemiosła spożywczego był wynikiem konieczności obsługi szlaków komunikacyjnych i miejscowych ośrodków administracyjno-sądowych oraz wewnętrznych potrzeb miasta. Produkcję
rzemiosła skórzanego przeznaczono głównie na eksport do innych
ośrodków miejskich i Prus. Większość miast podlaskich miała charakter półrolniczy, stąd też stosunkowo niski procent pozostałych
dziedzin produkcji rzemieślniczej. Mniejsze znaczenie zajęć rolniczych w rozwoju gospodarczym miast: Bielska i Drohiczyna, był
wynikiem pełnienia przez nie funkcji administracyjno-sądowej
i handlowej. Znaczenie handlu w rozwoju Bielska i powstanie organizacji cechowych znalazło wyraz w nadawanych miastu przywilejach, w których najwięcej uwagi poświęcano organizacji wymiany
handlowej, funkcjonowaniu targów: jarmarków, budowy kramów,
jatek, wag itp. Te elementy wpłynęły na powstanie specyficznej
struktury cechowej w miastach podlaskich i panujących w nich stosunków. Źródła XVI-wieczne wymieniają pięć cechów: rzeźników,
piwowarów, kowali, grabarzy i krawców. Dobrze rozwinięte było
młynarstwo. Lustracja z 1576 roku wymienia trzy młyny wójtowskie, gospodarzami których byli: Konrad Sieheniewicz, Jakub Ozarowicz i Wakuła Jazikowicz. Handlem w Bielsku zajmowało się ponad 200 kupców. Większość z nich była ubogimi kramarzami. Elita
handlowa prowadziła handel dalekosiężny. Należeli do niej tacy
przedstawiciele patrycjatu miejskiego jak: Sieheniewicze, Skwara,
Gajownik, Mieleszko, Ozarowiczowie. Niektórzy z nich prowadzili przedsiębiorstwa leśne w dobrach Radziwiłłów, Chodkiewiczów
i Sapiehów. Wielkim ciosem dla miasta był pożar w 1591 r., który
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zniszczył znaczą część miasta z kościołem i szpitalem św. Marcina.
Do końca XVI wieku Rada i Ława miejska składała się
z przedstawicieli patrycjatu wyznania prawosławnego i katolickiego. Z czasem decydującą rolę zaczęli w organach władzy miejskiej
odgrywać katolicy i unici. Podobnie zmieniła się sytuacja w cechach rzemieślniczych. Na początku XVII w. cechy w Bielsku były
w zasadzie instytucjami katolickimi, chociaż należeli do nich wyznawcy innych religii chrześcijańskich. Wielu badaczy zwraca uwagę na uprzywilejowane stanowiska w cechach członków wyznania
katolickiego. Poprzez organizacje cechowe,, władze państwowe
wspólnie z duchowieństwem unickim wywierały nacisk na mieszczan i rzemieślników prawosławnych, aby ich zmusić do przyjęcia
unii”.
Dominacja katolików we władzach miejskich i cechach rzemieślniczych spowodowała latynizację życia publicznego. Wyrazem tego była zmiana prowadzenia zapisów w księgach miejskich
od 1591 roku z języka białoruskiego na polski i ruski, a od 1606
roku wyłącznie w języku polskim. Zmiany w życiu publicznym i pojawienie się parafii unickich w Bielsku zbiegły się z pogorszeniem
się koniunktury gospodarczej jego mieszkańców, spowodowanej
epidemiami, nieurodzajem i zniszczeniami wojennymi w połowie
XVII wieku. Bielsk stał się terenem konfliktów wyznaniowych, które odbiły się szerokim echem w całej Rzeczypospolitej. Początki ich
sięgają już II połowy XVI wieku. W 1564 roku skazano na śmierć
w Bielsku Żyda Bernata Abramowicza z oskarżenia mieszkańców
Narwi, jakoby z polecenia swego gospodarza, Izaaka Brodawki, zamordował dziewczynę wyznania katolickiego. Mimo iż wina nie
została udowodniona, wyrok został wykonany. Sprawa ta wywołała
liczne skargi Żydów do króla. Zygmunt August w wydanym dla nich
przywileju przyznał,, że w Narwi i Bielsku pomowa na Żyda była,
aby usunąć ich z miasta”. Jeszcze szerszy rozgłos wywołała sprawa
zabójstwa Anchima Gawryłowicza, syna proboszcza cerkwi św. Mikołaja w Bielsku w 1595 roku i skazanie na śmierć arianina Iwana
Tyszkiewicza w 1611 roku. O ile pierwsza sprawa miała podłoże
kryminalne, choć tłem jego były kwestie wyznaniowe, to problem
Tyszkiewicza stanowił naruszenie zasad tolerancji wyznaniowej.
Naruszenie wolności wyznania przez władze miejskie i duchowień-
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stwo unickie było często spotykaną praktyką w sporze o cerkwie
bielskie między unitami i prawosławnymi. Konflikty na tym tle
trwały przez całe XVII i XVIII stulecie. Pozycja organizacji i ośrodków prawosławnych na terenie Bielska, w tym i parafii Narodzenia
NMP, ulegała ciągłej ewolucji od liczących się ośrodków życia kulturalno-religijnego do ostatnich enklaw wiernych „Cerkwi greckiej”.
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Trudne stulecia w dawnej Rzeczypospolitej
Rozwój życia religijnego w Cerkwi prawosławnej w II połowie XVI wieku został przerwany postanowieniami soboru brzeskiego w 1596 r. Ówczesny biskup diecezji włodzimiersko-brzeskiej
Hipacy Pociej (1593-1613), pod jurysdykcją którego znajdowała się
parafia Narodzenia NMP, przystąpił do unii i odstąpił od prawosławia. Fakt ten spowodował narzucenie unii również parafii Narodzenia NMP. Wydarzenia te spowodowały konflikty wyznaniowe na terenie parafii i w mieście. Większość wiernych i duchowieństwa odrzuciła postanowienia soboru brzeskiego i pozostała w „wierze greckiej”. Również parafianie omawianej parafii nie uznały władzy
władyki unickiego i domagali się przywrócenia dawnych praw
i wolności wyznaniowych.

Unicki biskup włodzimiersko-brzeski Hipacy Pociej

Próbę rozwiązania konfliktów o świątynie prawosławne
w Bielsku między ich prawowitymi właścicielami a unitami podjęto dopiero za panowania Władysława IV (1633-1648). Po licznych
petycjach i skargach prawosławnych bielszczan na unitów król po-
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wołał specjalną komisję, która miała za zadanie dokonanie podziału obiektów sakralnych. Przybyli do Bielska komisarze stwierdzili,
że „unitów nie widać, a prawosławnych mnóstwo”. Pomimo takiego
stanu rzeczy, komisarze królewscy 10 marca 1636 r. postanowili pozostawić unitom cerkiew Narodzenia NMP. Z uwagi na to, że większość parafian pozostawała przy prawosławiu, komisarze zmuszeni
byli potwierdzić swobody religijne, dając prawo wiernym do cerkwi
nieunitom przysądzonym chodzić y tam swe nabożeństwa odprawiać.
W tej sytuacji większość parafian parafii Narodzenia NMP
uczęszczało na nabożeństwa do przyznanej prawosławnym cerkwi
Objawienia Pańskiego lub monasteru św. Mikołaja. Wielu z nich
wpisało się do działającego od 1594 r. bractwa cerkiewnego Bohojawleńskiego albo wstąpiło do bractwa św. Mikołaja. Bractwa bielskie, skupiające najbardziej aktywną część prawosławnego mieszczaństwa, prowadziły działalność oświatową (szkoły), charytatywną
(szpitale i przytułki), utrzymywali cerkwie i monastery oraz broniły
praw i wolności ludzi „wiary greckiej”.
W 1637 r., w związku ze zmianą proboszcza, na terenie parafii Narodzenia NMP przeprowadzona została wizytacja cerkwi.
W dokumencie zostały opisane ikony, księgi i naczynia liturgiczne, szaty, etc. Stan budynku cerkiewnego, przebudowany jeszcze
w 1562 r., wymagał natychmiastowego remontu. Wizytator Zachariasz Furs obarczył winą za taki stan materialny świątyni o. Jana
Orestowicza. Nowy proboszcz o. Teodor Jakubowicz miał, wykorzystując zgromadzone przez wiernych drzewo, przebudować cerkiew i zakończyć budowę dzwonnicy. Dzwonnica cerkwi Narodzenia NMP miała cztery dzwony, ufundowane przez parafian. Na podstawie wizytacji z 1637 r. można stwierdzić, że do parafii należało
76 domów w Bielsku oraz wsie Szastały, Stryki, Augustowo, Grabowiec, Orechowicze (Orzechowicze), Ploski, Deniski i pół wsi Hołody. W tej ostatniej, według wizytatora, dochodziło do wystąpień
przeciwko klerowi unickiemu. Rzeczywiście, jurysdykcję duchownych unickich odrzucali nie tylko mieszczanie, ale też i przypisani do parafii chłopi. Duchowieństwo unickie próbowało wszelkimi
sposobami odciągnąć wiernych od prawosławia. Ci z kolei nadal
uczęszczali na nabożeństwa do prawosławnych świątyń, zwłaszcza
do monasteru św. Mikołaja.
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Jednym z przykładów konfliktu o wiernych była sprawa
udzielenia 23 listopada 1698 r. ślubu prawosławnej mieszkance wsi
Augustowo, córce Oniska Leonowicza. Duchowni uniccy uważali,
że wieś należy do parafii Narodzenia NMP i to oni powinni udzielać sakramentów. Obydwoje nowożeńcy woleli jednak, aby ślubu udzielili im prawosławni zakonnicy z monasteru św. Mikołaja.
Ostatecznie sąd grodzki w Brańsku uznał prawo mieszkańców wsi
Augustowo do swobodnego wyboru wyznania.
Z uwagi na niechęć parafian do duchownych unickich i niskie dochody zalecony przez wizytatora remont świątyni Narodzenia NMP nie został należycie wykonany. Inną przyczyną złego stanu
materialnego było zmniejszenie się liczby parafian. W II połowie
XVII wieku i na początku XVIII z powodu wojen i epidemii zdziesiątkowana została społeczność parafialna. Stan ten potwierdzają
kolejne wizytacje cerkwi Narodzenia NMP z XVIII stulecia. Wizytator z 1727 r. stwierdzał, że świątynia od kilku dziesięcioleci nie
była remontowana. Dach cerkiewny przeciekał, a ogrodzenie placu
cerkiewnego znajdowało się w ruinie. Z powodu niedbalstwa proboszcza o. Gabriela Kosowicza w cerkwi brakowało niektórych
ksiąg i przedmiotów liturgicznych, a szaty duchownych były sfatygowane. W całkowitym upadku znajdowało się gospodarstwo parafialne. Cmentarz nie do końca był ogrodzony, a dzwonnica osobno
od cerkwi na kolumnach tarcicami obita jeszcze nie w koło. Na podstawie opisu świątyni możemy wnioskować, że była ona tą samą,
która funkcjonowała przed 1596 r. Świadczy o tym trzyrzędowy
ikonostas z ikonami ułożonymi zgodnie z kanonami Cerkwi prawosławnej. Ściany i sufit prezbiterium i części środkowej świątyni
pokrywała polichromia.
Z wizytacji z 1727 roku wynika, że parafia posiadała dwie
włóki ziemi oraz cztery zagony na którym szpital stoi. I ten plac
przy Cerkwie z ogrodem dla przysiedlenia. Do Cerkwie Bielskiey
Św. Przeczystej Należące ulice: Poświętne, Kościelna, wieś Ploski,
wieś Deniski, wieś Grabowiec, wieś Orechowicze, połowa Hołodów,
wieś Studziwody. Pomieniony Grunt cerkiewny włók dwie we wsi
Strykach. Wizytacja nie wspomina o mieszkańcach wsi Augustowo
i Stryki, w których zapewne nie było w tym czasie unitów. Warto
podkreślić, że parafia w tym czasie prowadziła szpital (przytułek)
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dla osób ubogich. Wizytator zalecił proboszczowi o. Gabrielowi
Kosowiczowi, ażeby nie tylko doprowadził do remontu świątyni,
ale również szkołę z preceptorem należytym przy cerkwie ustalował.
Dzieci do nauk ruskich i do nabożeństwa animował w dobre obyczaje chrześcijańskie z nimi postępował.
W tym czasie nadal rozwiał się kult cudownej ikony Matki
Bożej. Wspomniana wyżej wizytacja z 1727 r. tak opisuje ikonę: Ołtarz wielki na w zrębie z obrazem Najświętszej Panny obraz ten fortun cudowny Maryi (...) Niby albo mniej na płótnie w ramach czarnych na prawej Ręce Pan Jezus z tyłu krzyż wielki z malowaną Passją (...) Dalej wizytacja wymienia: Korona wielka srebrna, druga
korona mała. I tam koron dwie mniejszych, tabliczek pięć, serduszko jedno, noga z goleniem wielka, prawa. Metal srebrny pozłocisty,
krzyżyk srebrny, biały moskiewski. Perełek z koronkami drobnymi
sznurek jeden. Wizytator opisał również kilka zdarzeń, które miały
miejsce przed cudowną ikoną. Oto jedno z nich, wyjęte z innego
źródła – Księgi cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie
dokonanych, o uzdrowieniu chorego. Uczciwy Samuel Nesterowicz
z synem swym Joachimem, mieszczanie Orlańscy, pod jurementem
zeznali, iż w przeszłym roku 1715 tenże syn, będąc chorobą złożony
przez niedziel siedem, któremu tak nagle skurczyło, że chodzić nie
mógł, ofiarowany do Bielska pod Solenizantkę Narodzenia Matki
Bożej do cerkwi św. Preczystej, na drugie miejsce do cerkwi dubickiej pod tytułem Protekcji, Matki Przenajświętszej zostającej do cerkwi w Korninie Panny Przenajświętszej wotum uczyniwszy w chorobie doznawszy folgi w zdrowiu doskonałym powrócił i teraz zostaje.
Niewiele zrealizował z zaleceń wizytatora proboszcz o. Gabriel
Kosowicz. Remontem świątyni musiał się zająć jego następca o.
Bazyli Meleszkiewicz. Z jego inicjatywy gruntownie wyremontowano cerkiew Narodzenia NMP, ale nie zmieniono jej pierwotnego
kształtu. Stan taki potwierdza wizytacja z 1774 r. Wbrew zaleceniom synodu zamojskiego nie usunięto trzyrzędowego ikonostasu
i nie zmieniono wyglądu wewnętrznego świątyni. Nadal rozwinięty
był wśród parafian kult cudownej ikony Matki Bożej Hodigitrii.
Wizytacja cerkwi Narodzenia NMP z 1774 r. tak opisuje
ową cudowną ikonę: Ołtarz wielki snycerskiej roboty z obrazem
Najświętszej Panny na tabulaturze malowany farbami, złotem y sre-
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brem malarskim przystojnie ozdobiony, na którym Cyborium snycerskiej roboty malowanym. W ołtarzu Wielkim tabliczek czworograniastych srebrnych sporych dwie, nóżka srebrna jedna, serce spore
jedne, krzyżyk srebrny maleńki przy bisiorkach (...).
Dzięki zaradności proboszcza Bazylego Meleszkiwicza cerkiew została dobrze zaopatrzona w przedmioty liturgiczne. Wyremontowana została plebania i zabudowania gospodarcze. Wizytator
dokładnie opisał stan posiadania parafii Narodzenia NMP i jej uposażenie. Plebania na placu funduszowym przy Cerkwi zabudowana
zawiera w sobie izbę białą z alkierzem, sienią piekarnią, z izdebką, spichlerz, browarek 1, stodoła drewniana 1, chlewów 3. Całe te
zabudowania słomą kryte, płotem ogrodzone, reparacji osobliwie
w gumnie potrzebujące. Gruntów we wsi Strykach Włók 2, we trzy
zmiany (…). Plac na którym plebania zabudowana zaczyna się
od ulicy a kończy się po rzekę. I ten morg na Podzamczu. Plebanii
na zagonów 6. Parochia: Miasto Bielsk. Wsie Hołody, Augustowo,
Orechowicze, Ploski, Deniski, Grabowiec, Szastały, Stryki, Studziwody. Według zawartych w wizytacji danych do parafii należało
1019 osób. Z tej liczby 43 osoby mieszkały w Bielsku, 91 w Hołodach, 88 w Augustowie, 40 w Orechowiczach, 274 w Ploskach, 227
w Deniskach, 188 w Grabowcu, 62 w Szastałach, 110 w Strykach
i 59 w Studziwodach.
W II połowie XVIII wieku przy parafii Narodzenia NMP zostało założone bractwo cerkiewne. O jego działalności dowiadujemy
się na podstawie testamentu Anastazji z Dubińskich Leniewiczowej.
Pobożna wdowa po Stefanie Leniewiczu, zapisała pokaźne sumy
na cerkwie i kościoły bielskie w tym na prawosławny monaster św.
Mikołaja. Sumę dwustu złotych Anastazja Leniewiczowa przekazała na podmurowanie świątyni Narodzenia NMP. Ostatnim życzeniem ofiarodawczyni było pochowanie jej w murowanym grobowcu
w cerkwi.
Kolejna wizytacja z 1784 roku precyzyjnie informowała
o uposażeniu parafii Narodzenia NMP. Gruntów funduszem od Najjaśniejszego Króla Imci Zygmunta Augusta (…) nadanych we wsi
Strykach włók dwie we trzy zmiany, a od Najjaśniejszego Władysława czwartego a w roku 1634 11 augusta konfirmowanych ze wszelkimi przynależytościami. Używanie y teraz w spokojnym dzierżawie-
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niu parocha zostanie. I ten plac na którym plebania zabudowana
zaczyna się od ulicy a kończy się po rzekę. I ten morg na Podzamczu
1 i plac przeciw plebanii na zagonów sześc. Parochia stanowi: Miasto Bielsk, Hołody, Orzechowicze, Szastały, Grabowiec, Stryki, Augustowo, Studziwody, Ploski, Deniski.
Z owych wizytacji wynika, że cerkiew Narodzenia NMP nie
ucierpiała w wyniku pożaru miasta w 1784 r. Po pożarze tym Izabela Branicka ufundowała nowy ratusz i świątynie katolickie. Źródła
nie podają żadnych danych dotyczących prac przy cerkwi Preczystieńskiej.
Od połowy lat osiemdziesiątych XVIII wieku duchownymi
w parafii byli przedstawiciele rodu Giżewskich. Proboszczem
w 1785 r. najpierw został o. Jan Giżewski a po nim jego syn Antoni Giżewski. Za o. Jana urządzono w cerkwi ołtarz boczny pod
wezwaniem św. Anny. W 1795 r. parafia uzyskała kolejne znaczące
wsparcie materialne. Wdzięczny za wstawiennictwo cudownej ikony Matki Bożej proboszcz w Hryniewiczach Wielkich o. Władysław
Szumikowski wraz z żoną Anastazją zapisali na cerkiew Narodzenia
NMP w Bielsku kwotę 1000 złotych i ofiarowali duży dzwon do parafialnej dzwonnicy.

Fragment mapy województwa podlaskiego, brzeskiego i nowogródzkiego z 1781 r.
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Obydwaj duchowni Jan i Antoni Giżyccy pragnęli poszerzyć wyznanie unickie wśród ludności prawosławnej. W tym celu o. Antoni Giżycki wybudował w 1812 r. na cmentarzu, pomiędzy zamieszkałymi
przez prawosławnych wsiami Augustowem i Strykami, cerkiew św.
Onufrego. Przeciwko temu przedsięwzięciu zaprotestował ihumen
monasteru św. Mikołaja Iona, który przekonał prawosławnych chłopów do bojkotu nabożeństw unickich. Wobec takiej postawy ludności prawosławnej wzrosły wśród duchowieństwa unickiego tendencje do powrotu do wiary swych przodków. Tendencje te zwyciężyły
również na terenie parafii Narodzenia NMP w Bielsku. 30 kwietnia
1839 r. o. Antoni Giżycki wraz swym synem, wikarym parafii, o.
Mikołajem oficjalnie przyjął prawosławie. Fakt ten nastąpił wkrótce
po synodzie połockim.
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Po powrocie do prawosławia
Wraz z duchowieństwem parafialnym prawosławie przyjęli w 1839 r. niemalże wszyscy parafianie Z danych statystycznych
wynika, że przy unii pozostało zaledwie kilkudziesięciu wiernych.
Dane te potwierdzają zestawienia liczby wiernych na rok 1828
i 1843, z których zestawienia wynika, że liczba parafian w parafii Narodzenia NMP zmniejszyła się po przejściu na prawosławie
z 1436 do 1396. W przypadku prawosławnych mieszkańców wsi
Augustowo i Stryki oficjalny powrót parafii do Cerkwi prawosławnej był wielkim tryumfem moralnym.
Przez cały okres unii w cerkwi znajdował się ikonostas. Fakt
ten potwierdza silne przywiązanie wiernych do tradycji religijnej
swoich przodków i odrzucenie, nawet przez unitów, postanowień
synodu zamojskiego odnośnie wystroju cerkwi. Ostatnia znana nam
wizytacja z 1819 r. informuje o wzroście liczby elementów wotywnych pozostawionych przed cudowną ikoną Matki Bożej. Na ikonie
Materii Bożej koron srebrnych 2. Wotow srebrnych różnego kalibru
srebrnych sztuk 11. Krestikow srebrnych 2. Ciekawostką jest również fakt, że parafia Narodzenia NMP 9 marca 1828 r. otrzymała
pieczątkę z wizerunkiem ikony Matki Bożej.
Powrót do prawosławia otworzył drogę do przypomnienia
wielkiej historii parafii i dziejów miasta Bielska. Wspomniany wyżej badacz dziejów Cerkwi, profesor Uniwersytetu Wileńskiego Józef Jaroszewicz, opublikował w 1845 r. na łamach „Grodzieńskich
Gubernialnych Wiadomości” pierwsze prace o cerkwi Narodzenia
NMP. Historyk przeprowadził również badania archeologiczne
na terenie świątyni i odkrył pod jej ołtarzową częścią fragment kamiennej ściany i schody. Nie odnalazł jednak grobu fundatorki cerkwi księżnej Wasilisy. Fakt ten należy tłumaczyć tym, że w czasie
przeniesienia świątyni na „godnoje miesto” ciało księżnej złożono
w innej części świątyni.
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku
na terenie parafii występowały liczne epidemie wywołane chorobami zakaźnymi, które spowodowały zmiany demograficzne. W 1851
r. liczba parafian wynosiła 1439 osób, mieszkających: w Bielsku,
Augustowie, Strykach, Szastałach, Grabowcu, Strykach, Augusto-
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wie, Studziwodach, Ploskach i Deniskach. W 1860 r. liczba parafian
zmniejszyła się o 76 osób w porównaniu ze stanem w roku 1843.
Dopiero w 1876 r. ich liczba wyraźnie wzrosła do 1542 wiernych.
Parafia Narodzenia NMP była wówczas największą parafią prawosławną na terenie miasta Bielska.
Zwiększone dochody parafii pozwoliły jej duchowieństwu
na dokonanie gruntownego remontu świątyni. Zezwolenie na jego
przeprowadzenie wydał w 1869 r. Litewski Konsystorz Duchowy. Remont przeprowadzony w latach 1870-1875 dotyczył konstrukcji świątyni i jej wystroju wewnętrznego. W trakcie remontu
przebudowano ikonostas, a znajdujące się w nim ikony odnowiono. Na podstawie opisu starego ikonostasu, dokonanego w 1872 r.
przez W. Krestowskiego, można wywnioskować, że w trakcie remontu wymieniono XVIII – wieczne ikony wykonane w stylu zachodnim na nowe. Według tego XIX – wiecznego badacza jedynie
trzy ikony były w stylu bizantyjskim: cudowna ikona Matki Bożej,
ikona Zbawiciela i Narodzenia NMP. Tę ostatnią wiązano z osobą
fundatorki cerkwi zamkowej – księżną Wasilisą. Odnowiony ikonostas został poświęcony 21 listopada 1875 r. przez miejscowego
proboszcza z udziałem bielskich duchownych i w obecności licznie
zgromadzonego ludu z sąsiednich parafii. Wierni z głęboką czcią
uczestniczyli w uroczystości, a obraz Przenajświętszej Bogurodzicy
został umieszczony na gornym miejscu.
W kolejnych latach 1876-1883 kontynuowano remont budynków parafialnych. Obok cerkwi wzniesiono nową drugą plebanię dla duchownych i psalmistów. Odnowione zostały wszystkie budynki gospodarcze. Parafia powiększyła swoje uposażenie ziemskie.
Według „Klirowych Wiedomosti” z 1873 roku parafia posiadała
ziemi pod cerkwią, cmentarzem, siedzibą, zabudowaniami, ogrodami i orną obok miasta Bielska w jednym kawałku 3 dziesięcin 2304
sążni i miejskiej wsi Strykach ornej 15 dz. 1696 sążni, sianokosu
10 dz. 1890 sążni, zarośli 11 dz. 1455 sążni, pastwiska 1400 sążni,
nieużytków 628 sążni, wszystkiego 42 dz. 2171 sążni Oprócz tego
15 dz. dodatkowo nadzielono wokół miasta Bielska – razem 57 dz.
Wielkość uposażenia ziemskiego parafii wzrastała w kolejnych latach. Według Klirowych Wiedomosti” z 1893 roku: ziemi przy tej
cerkwi: a) pod placem i cerkwią 304 sążni, b) pod siedzibą 180 sążni,
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c) pod ogrodami 1 dz. 1802 sążni, d) ornej piaszczystej we wsi Strykach oddalonej od cerkwi o 9 wiorsty – 17 dz. 1714 sążni, e) sianokosu bagiennej łąki 10 dz. 1530 sążni, j) zaroślami sosnowymi 11 dz.
453 sążni, g) pastwiska 1400 sążni, h) piasku 628 sążni Od Bielska
w odległości 3 wiorst znajduje się 12 dz. 977 sążni ornej ziemi mało
urodzajnej. Ogółem ziemi 56 dz. 1148 sążni Powyższe zestawienie
wskazuje że stan materialny parafii Narodzenia NMP w Bielsku był
dobry.
W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku nastąpił wyraźny
wzrost liczby wiernych w parafii. W 1891 r. parafia liczyła 1640
wiernych, a w 1893 r. ich liczba wzrosła do 1775. Przy parafii funkcjonowały szkoły cerkiewne. Dwie „szkoły gramoty” funkcjonowały już od 1883 r. w Grabowcu i Orechowiczach. Dzięki staraniom
proboszcza o. Aleksandra Bułygina powstała w 1884 r. trzecia szkoła w Strykach. Popieranie rozwoju oświaty na terenie parafii kontynuował od 1894 r. jego następca o. Aleksander Spaski. W przededniu I wojny światowej na terenie parafii działały już cztery „szkoły
gramoty” z 131 uczniami i dwie cerkiewno-parafialne szkoły z 90
uczniami.
W II połowie XIX wieku ikona Matki Bożej została otoczona szczególnym kultem. Corocznie 7 i 8 września według starego stylu do Bielska ściągają tysiące pielgrzymów z bliższych
i dalszych okolic, ażeby pomodlić się przed cudowną ikoną Bogurodzicy. Niemałe znaczenie miał także tradycyjny świąteczny jarmark. Jeszcze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX
w. w świątyni można było znaleźć liczne kule, laski, które zostawiali tu uzdrowieni pielgrzymi. Z tego okresu odnotowano w opisie cerkwi ofiary pozostawione przez wiernych. Na obrazie Przenajświętszej Bogurodzicy znajdowało się tabliczek siedem, korali,
sznury cztery perłowe, pierścień złoty, krzyżyków różnych większych
i mniejszych sześć, srebrem oprawionych koron dwie na Bogurodzice i Zbawicielu. W 1897 r. staraniem proboszcza parafii została wykonana w pracowni petersburskiej, przez złotnika sygnującego swe
dzieła inicjałami „A Y”, nowa ryza cudownej ikonie Matki Bożej,
na odwrocie której znajduje się napis: Obraz Preczystoj Bożijej Matieri driewnij czudotwornyj cztimyj 8 sentjabrja: riza seriebrnaja 84
pr. sdielannaja 1897 goda i nadieta 30 dekabrja pri swjaszczennike
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Aleksandrie Aleksiejewiczu Spaskom, swjaszczennstwujuszczemu pri
sim chramie obnowlennym jego nowym ikonostasom s 4 maja 1894
a wsiego s 6 sentjabrja 1873 goda i pri psalomszczikie Antonie Matwiejewiczu Onisko. Swjaszczennik A. Spaskij, Psalomszczik Antonij
Onisko. Preswjataja Bogorodice Spasi nas ot bied, skorbiej i napasti.
Na początku XX wieku liczba parafian wzrosła do 1900 osób.
Na terenie parafii funkcjonowała, oprócz cerkwi Narodzenia NMP
w Bielsku, kaplica cmentarna św. Onufrego w Strykach. Proboszczem był wówczas o. Aleksander Spaski, który w 1902 r. został
dziekanem bielskim. Funkcję tę sprawował do swej śmierci w 1914
r. Zasłużony duchowny został pochowany na przy cerkwi Narodzenia NMP. W 1915 r. większość parafian opuściła swoje domostwa,
udając się wraz z duchowieństwem w głąb Rosji. Na „bieżeństwo”
zabrano ze sobą naczynia i księgi liturgiczne. Większość z nich trafiła do cerkwi Narodzenia NMP w moskiewskim czudowskim monasterze. W Moskwie znalazło swoje schronienie duchowieństwo
parafialne Bielska. Do swej parafii powrócili dopiero po zakoszeniu
I wojny światowej na początku 1918 r.
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W II Rzeczypospolitej
W nowych uwarunkowaniach prawno-państwowych cerkiew Narodzenia NMP została nadal świątynią parafialną. Duchowieństwo parafialne otrzymało nowe obowiązku. Władze polskie
zlikwidowały parafie w Hryniewiczach i Maleszach. W tej sytuacji
duchowni cerkwi Preczystieńskiej musieli zapewnić również im
opiekę duszpasterską. Do bielskiej parafii dołączono część parafii
w Pasynkach, Maleszach i Rajsku. Do parafii Narodzenia NMP dołączono cerkiew św. Mikołaja w Bielsku i św. Jana Teologa w Augustowie. W 1923 r. po zajęciu przez Kościół rzymskokatolicki prawosławnego soboru św. Trójcy byli jej parafianie zaczęli uczęszczać
do cerkwi Narodzenia NMP. Tam też przeprowadził się były proboszcz cerkwi św. Trójcy o. Bazyli Kostycewicz.
W nowej rzeczywistości prawnej parafię pozbawiono prawa
własności do posiadanej ziemi i przekazano ją jedynie w użytkowanie. Z posiadanej przed I wojną światową blisko 90 hektarów ziemi Urząd Wojewódzki w Białymstoku oddał w użytkowanie cerkwi
Narodzenia NMP 40,2 hektarów, większość tego obszaru należała
uprzednio do cerkwi św. Mikołaja.
W okresie międzywojennym parafia zmuszona była do procesowania się o ziemie z władzami państwowymi, które z naruszeniem prawa weszły w ich posiadanie. Po długich procesach parafia
odzyskała 1 hektar ogrodu położony nieopodal cerkwi i rekompensatę finansową za 2,4 ha. działki przy ulicy Sportowej, którą przekazał na rzecz świątyni o. Mikołaj Giżycki jeszcze w połowie XIX w.
Ostatecznie w 1934 r. przy parafii Narodzenia NMP pozostało 6,7 ha
ziemi w Bielsku, 6,1 ha w Strykach i 24 ha w Widowie. Reszta ziemi
została zabrana przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku.
Kolejnym problemem w życiu parafii były próby polonizacji życia religijnego. Władze państwowe wymuszały na ówczesnym
proboszczu o. Symeonie Cybruku, ażeby ten, od 1 lutego 1935 r.,
wygłaszał kazania w języku polskim. Działania polonizacyjne wywołały sprzeciw wiernych. Pod ich wpływem i choroby ustąpił
z probostwa o. Symeon, a jego miejsce od maja 1939 r. zajął o. Mikołaj Żukow.
Parafia Narodzenia NMP w przededniu II wojny światowej
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liczyła około 4 000 wiernych. Szczegółowe dane posiadamy z 1934
r. Liczba parafian wynosiła wówczas 3 688 osób, z czego w Bielsku mieszkało 231, Augustowie – 810, Grabowcu – 496, Orzechowiczach – 424, Strykach – 389, Studziwodach – 157, Białej – 62
i Kotłach – 515. Z powyższego zestawienia wynika, że większość
parafian przynależnych do cerkwi Narodzenia NMP mieszkała poza
granicami miasta i była mieszkańcami okolicznych wsi.
W ciągu całego okresu międzywojennego święto parafialne
7 i 8 września w cerkwi Preczystieńskiej gromadziło tysiące wiernych z całej okolicy. Oprócz liturgii, w dzień święta Narodzenia
NMP, odprawiano przez całą noc liczne akafisty i molebny. Do spowiedzi i komunii przystępowały setki wiernych. Kult ikony Bielskiej Matki Bożej przyciągał – jak poprzednio – wielu pielgrzymów
w odległych stron.
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Lata wojny i okupacji
Wybuch II wojny światowej w 1939 r. nie przyniósł większych zmian w organizacji życia religijnego na terenie parafii. Nawet okres władzy sowieckiej radykalnie nie spowodował upadku
religijności wśród wiernych. Faktem jest, że kilku z nich podzieliło
losy tysięcy wywiezionych do radzieckich łagrów i obozów pracy.
Władze sowieckie zorganizowały w sąsiedztwie miasta lotnisko
wojskowe, w wyniku czego większa część ziemi cerkiewnej została
odebrana parafii. Większą dezorganizację życia parafialnego przyniosła sytuacja po wojnie niemiecko-radzieckiej w 1941 r. Na skutek bombardowania miasta przez lotnictwo niemieckie spłonęła
cerkiew św. Mikołaja. Po pożarze świątyni wierni z tej parafii wraz
z mieszkańcami wsi Augustowo i Widowo zostali dołączeni do parafii Narodzenia NMP.
Cerkiew Narodzenia NMP wraz z cudowną ikoną Bogurodzicy
przez lata wojenne pozostawała ostoją wiernego ludu. Dzięki wstawiennictwu ikony Matki Bożej cerkiew ocalała z licznych pożarów
i wojennych kataklizmów. W 1943 r. niemieckie władze okupacyjne
zarządziły rekwizycję dzwonów ze wszystkich świątyń bielskich,
w tym i pięć z cerkwi Preczystieńskiej. Dzwony z cerkwi Narodzenia NMP z nieznanych powodów nie zostały wywiezione do Niemiec, a pozostały do końca wojny w Bielsku.
Przed wkroczeniem armii radzieckiej proboszcz parafii o.
Mikołaj Żukow opuścił Bielsk i udał się na emigrację do Francji.
W tej sytuacji obowiązki proboszcza objął jego wikariusz o. Łukasz
Plutowicz. Widząc zniszczenia, spowodowane działaniami wojennymi, wraz ze starostą mecenasem Danielem Łukaszukiem i parafianką Ludmiłą Jermakowicz wyjęli ikonę z kiotu w ołtarzu i zakopali w specjalnie przygotowanej skrzyni nieopodal cerkwi. Kilka dni
później w czasie ostrzału artyleryjskiego jeden z pocisków uderzył
w ścianę ołtarza, gdzie wcześniej wisiała cudowna ikona. W ten sposób obiekt kultu i modlitwy parafian ocalał w nienaruszonym stanie.
Po wyzwoleniu Bielska 30 lipca 1944 r. przystąpiono do remontu cerkwi Preczystieńskiej. Wydobyto z ukrycia cudowną ikonę Matki Bożej. Jesienią o. Łukasz wraz z przybyłym z Klecka o.
Konstantym Bajko przystąpili do remontu ołtarza i ikonostasu. O.
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Konstanty został rezydentem przy parafii Narodzenia NMP i prefektem miejscowego gimnazjum białoruskiego. Władyka lubelski
Tymoteusz wyznaczył do parafii nowego proboszcza o. Andrzeja
Turowskiego.
Niestabilny status Cerkwi prawosławnej na terenach wyzwolonych w Polsce oraz nieuregulowane kwestie jurysdykcyjne spowodowały, że od lutego 1945 r. arcybiskup miński Bazyli
wyznaczył innego proboszcza o. Mikołaja Wincukiewicza, który
z Bielska zarządzał całą diecezją białostocką. O. Mikołaj Wincukiewicz opowiadał się za przynależnością parafii podlaskich do jurysdykcji arcybiskupów białoruskich w Mińsku.
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Cerkiew Narodzenia NMP

Dzieje najnowsze
Po zakończeniu II wojny światowej parafia po raz kolejny
zmieniła swoje terytorium. Według danych z 1946 r. do parafii
Narodzenia NMP należało 3653 osoby, w tym: 217 w Bielsku, 57
w Białej, 490 w Grabowcu, 382 w Strykach, 410 w Orzechowiczach,
150 w Studziwodach, 502 w Kotłach, 22 w Orlance, 780 w Augustowie,
530 w Widowie i 113 w Hryniewiczach. Problemem pozostawała
nieuregulowana sprawa jurysdykcji cerkiewnej nad parafiami
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bielskimi. Tymczasowy Zarząd Diecezjalny, rezydujący na terenie
parafii Narodzenia NMP, prowadził ożywioną korespondencję
z władzami cerkiewnymi i państwowymi. Pod wpływem władz
polskich część duchowieństwa uznała zwierzchność biskupa
lubelskiego (1940-1944) a następnie białostocko-bielskiego (19461948) Tymoteusza Szrettera, a pozostała jurysdykcję powołanego
w końcu 1945 r. przez arcybiskupa mińskiego Bazylego (1944-1945)
administratora diecezji białostockiej – o. Mikołaja Wincukiewicza.
Taka sytuacja doprowadziła do konfliktu jurysdykcyjnego
i państwowego.
Na żądanie wojewody białostockiego 14 listopada 1945 r.
biskup Tymoteusz zwolnił o. Mikołaja Wincukiewicza ze stanowiska proboszcza cerkwi Preczystieńskiej i funkcji dziekana. Duchowny nie podporządkował się tej decyzji, tłumacząc, iż znajduje się
on w jurysdykcji arcybiskupa mińskiego. Pomimo wielokrotnych
wezwań władz administracyjnych, cerkiewnych i sądowych o. Mikołaj pozostawał na swym stanowisku. W tej sytuacji, na wniosek
wojewody białostockiego z 17 marca 1946 r. o usunięciu o. Mikołaja Wincukiewicza z parafii, duchowny został aresztowany i deportowany do ZSRR.
Pomimo deportacji proboszcza parafia posiadała dwóch
duchownych, którzy podlegali dwóm jurysdykcjom. O. Anatol
Mackiewicz był delegowany przez biskupa Tymoteusza, a były sekretarz Zarządu Diecezji Białostockiej o. Bazyli Iwasienko przez
arcybiskupa mińskiego Bazylego. Dopiero po wyjeździe o. Bazylego Iwasienki do Związku Radzieckiego i odwołaniu o. Anatola
Mackiewicza nastąpiła stabilizacja życia parafialnego. Nowym jej
proboszczem i dziekanem został w czerwcu 1946 r. o. Anatol Kiryk.
Parafia Narodzenia NMP miała wyjątkowy status – podlegała bowiem do połowy 1951 r. bezpośrednio pod władzę Prawosławnego
Duchownego Konsystorza w Warszawie.
Od 1952 r. proboszczem cerkwi Preczystieńskiej został o.
Mikołaj Krukowski. Pierwszy okres jego pobytu w Bielsku był czasem
nieustannych konfliktów z lokalnymi władzami komunistycznymi.
Zakazano duchownemu święcenia pól, orzekano kary pieniężne
za sprawowanie publicznych nabożeństw, szykanowano proboszcza
wśród wiernych. Dopiero po 1956 r. złagodzono antycerkiewną
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politykę państwa, co przyniosło stabilizację życia religijnego.
W 1957 r. odbyły się uroczyste obchody 450 – lecia wydania aktu
o przeniesieniu cerkwi na „godnoje miesto”. Uroczystościom
przewodniczył metropolita warszawski Makary (1951-1959).
W latach sześćdziesiątych ożywiło się życie religijne. Odradzał się kult cudownej ikony Matki Bożej. Fakt ten nie podobał
się władzom państwowym. Z inspiracji lokalnych działaczy komunistycznych doprowadzono w latach 1965-1967 do konfliktu między proboszczem a rada parafialną. Dopiero interwencja metropolity
warszawskiego Stefana (1965-1969) i objęcie stanowiska proboszcza o. Włodzimierza Bliźniuka uspokoiły nastroje w parafii. Stabilizacja życia parafialnego pozwoliła w 1968 r. przeprowadzić kapitalny remont świątyni. Koszty remontu częściowo zostały pokryte
ze sprzedaży 3,5 ha ziemi cerkiewnej.
Na zlecenie wojewódzkiego konserwatora zabytków
w Białymstoku przeprowadzono w 1971 r. konserwację ikony
Matki Bożej Bielskiej. Po kilku miesiącach restauracji w Pracowni
Konserwacji Zabytków w Warszawie cudowna ikona uzyskała
swój pierwotny wygląd. Ozdobiona srebrna ryzą powróciła
na swe miejsce w cerkwi Narodzenia NMP. Z okresu konserwacji
posiadamy szczegółowy opis cudownej ikony Matki Bożej,
wykonany przez historyków sztuki. Obraz prostokątny (...)
o wymiarach 124 x 101 cm przedstawia MB z Dzieciątkiem; pół
postać Marii ubrano w szatę błękitną, przy szyi wykończoną plisą
zdobioną motywem wici roślinnej, spiętą pośrodku broszą trójlistną.
Płaszcz z maforionem przykrywającym głowę – czerwony z brązami
w cieniach oraz z podszewką ciemno-cynobrową. Oblamowanie
zdobione drogimi „kamieniami” naprzemian kaboszon i romb –
ujętymi z obu stron ciemnymi paskami, od góry gotycką koronką.
Czepiec błękitny. Na płaszczu, na obu ramionach Marii i pośrodku
na maforionie – gwiazda krzyżowa. Głowa Marii pochylona lekko
w lewo, wzrok skierowany na Jezusa. Prawa ręka zgięta w łokciu
wzniesiona do wysokości piersi, lewa podtrzymuje Chrystusa.
Chrystus ubrany w szatę błękitną i złoty płaszcz siedzi na ramieniu
Matki w postawie hieratycznej z lewą nogą wysuniętą ku przodowi,
prawą silnie zgiętą w kolanie, opartą na szatach. Stopy bose (stopa
prawa nieoryginalna). W lewej ręce Chrystus trzyma zwój z tekstem
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ewangelicznym, prawą unosi ku górze gestem błogosławieństwa.
Głowa okolona obficie sfalowanymi włosami i wzrok zwrócony
ku Matce. Tło złocone, gładkie. Na nimbach ornament wytłaczany
o motywie miękko modelowanej wici akantowej. Obramienie
inicjały w tle w typie ornamentu okuciowego, u góry ornament
w typie małżowiowego. Całość kompozycji figuralnej spłaszczona,
linearna. Modelunek szat zaznaczony szrafirunkiem, na twarzach
schematycznie – światłocieniem.
Ikona została napisana na trzech grubych deskach lipowych o grubości 3,8-4 cm z dwiema poprzeczkami wpuszczonymi w drewno.
Potwierdza się hipoteza badacza dziejów parafii Józefa Jaroszewicza, że część dolną ikony została ścięta, gdyż nie mieściła się w ołtarzu. Twarz i ręce były wielokrotnie podmalowywane, jak stwierdza konserwator zabytków. Przy badaniu okazało się, że wielokrotnie przemalowano ręce Matki Bożej: warstwa oryginalna temperowa okazała się ósmą. Odrestaurowana ikona była umieszczona
na wschodniej ścianie prezbiterium, natomiast jej kopia znajdowała
się w kiocie po lewej stronie cerkwi.

Cudowna ikona Matki Bożej w cerkwi Narodzenia NMP w Bielsku
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Lata osiemdziesiąte otworzyły nowe możliwości w życiu
parafii. Chór parafialny pod kierunkiem o. Pawła Cybruka dostał
w 1982 nagrodę na I Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.
Wraz z rozwojem pobliskiego osiedla mieszkaniowego zwiększała
się liczba parafian zamieszkałych w Bielsku. Potrzeba zapewnienia
lokalu wikarnym parafii i psalmistom oraz miejsca na spotkania
z wiernymi wymusiła budowę drugiego domu parafialnego wraz
z salą katechetyczną. Inwestycję tę przeprowadzono w pierwszej
połowie lat osiemdziesiątych XX w. Poprawa warunków lokalowych pomogła w organizacji w 1986 r. młodzieżowego chóru parafialnego pod kierunkiem o. Andrzeja Martyniuka oraz rozszerzenie
kontaktów z innymi ośrodkami cerkiewnymi w Polsce, na Białorusi
i Ukrainie. Młodzi chórzyści z parafii Narodzenia NMP zasilili profesjonalne zespoły Instytutu Języków Obcych w Mińsku, Akademii
Medycznej w Białymstoku, „Wasiloczki” z Bielska Podlaskiego
i kwartet „Arpha” z Białegostoku.
Zwiększająca się liczba wiernych w parafii wpłynęła na powołanie, w oparciu o nią nowych jednostek cerkiewnych. Dekretem
metropolity warszawskiego Bazylego (1970-1998) z 1982 r. ustanowiono, w oparciu o należące do cerkwi Preczystieńskiej wsie Augustowo i Stryki, nową samodzielną parafię w Augustowie. W 1993
r. metropolita Bazyli powierzył duchowieństwu parafii Narodzenia NMP budowę nowej cerkwi na terenie do niej przylegającym.
Cerkiew Zaśnięcia NMP została wybudowana w latach 1996-2004.
Dekretem metropolii Sawy z 1998 r. w części parafii Narodzenia
NMP i św. Michała Archanioła wyodrębniono nową parafię Zaśnięcia NMP. W jej skład weszła wschodnia część Bielska i wsie:
Biała, Hryniewicze Duże, Kotły, Orlanka. W 1995 r. mieszkańcy
wsi Widowo, którzy zostali przyłączeni do parafii Preczystieńskiej
w 1921 r., podjęli starania wybudowania własnej cerkwi na miejscowym cmentarzu. Cerkiew pw. ikony Matki Bożej Kasprowskiej
w Widowie została wzniesiona w latach 1996-2000. Dopiero w 2007
r. z części parafii Narodzenia NMP utworzona zostaje samodzielna
jednostka parafialna w Widowie.
W II połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku obowiązki duszpasterskie w parafii sprawowało pięciu duchownych. Proboszczem był o. Włodzimierz Bliźniak, a wikariuszami: o. Andrzej
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Filimoniuk i o. Jan Barszczewski. Keler parafialny dopełniali dwaj
diakoni: o. Piotr Juszkiewicz i o. Andrzej Martyniuk. Etatowych duchownych wspierał rezydujący przy parafii o. Mikołaj Wakułowicz.
Rangę parafii Narodzenia NMP podniosło ustanowienie wikarego metropolity warszawsko-bielskiego w siedzibie w Bielsku.
Władyka bielski uzyskał swoją rezydencję na terenie parafii Preczystieńskiej. Godność biskupa bielskiego objął w 1998 r. władyka
Grzegorz (Charkiewicz), który równocześnie został proboszczem
parafii. Jedną z pierwszych decyzji nowego biskupa było umieszczenie w 1998 r. cudownej ikony Matki Bożej w środkowej części
cerkwi przy klirosie, po lewej stronie, w kiocie, a kopia ikony wraz
z ryzą wróciła na gornoje miejsce w ołtarzu. Decyzja biskupa była
podyktowana chęcią lepszego udostępnienia cudownej ikony wierzącym oraz wprowadzenie cotygodniowych nabożeństw ku czci
Matki Bożej. W każdy piątek przed bielską Hodigitrią odprawiane
są akafisty. Ikona Bogurodzicy jest dla mieszkańców Bielska i okolicy drogocenną duchową „skarbnicą”, ofiarowaną przez obrończynię Cerkwi i ludu prawosławnego – księżnę Helenę.
Ikona Matki Bożej w Bielsku była nie tylko obiektem kultu, ale również natchnieniem dla pisarzy i ikonografów. W 1969 r.
na łamach „Cerkiewnego Wiestnika” opublikowano wiersz, napisany przez mieszkańca miasta Bielska Podlaskiego, który jest żywym
odbiciem wiary, nadziei i miłości do Bielskiej Matki Bożej, wyrażonej w Jej cudownej ikonie.
Chram Rożdestwa Bogorodicy w gorode Bel’ske; Preczistoj chram
Marii Dewy; To Bel’ska gordost’ i krasa; Zdes’ slużb bożestwennych
nalewy; Mysl’ pokrywajut hebesa; No i teper ne ugasli; K Preczistoj
Materi ljubow’; Ljud ne prestanno pritekajet; Sjuda w chram pod
Jejo pokrov; Vladyczyce nebes Carica; Na chram Precitoj swoj wozri; I wernych wsech serdca i lica; Duchownym swetom ozami.
Współczesna pisarka Janina Hertz w swoim artykule łączyła swoją
fascynację ikoną Matki Bożej Bielską z wydarzeniami historycznymi. Na łamach „Słowa Powszechnego” z 1984 r., opisała wyobrażaną przez siebie modlitwę księżnej Heleny do cudownej ikony: Przychodzę do Ciebie, Święta, Przeczysta, taka sama jak na ikonach
w cerkwiach mojego dzieciństwa, ale Ty nie jesteś nasza, jesteś tu,
na tej ziemi. Tobie hołd oddają katolicy, których głową jest papież,

38

PARAFIA NARODZENIA NMP W BIELSKU PODLASKIM W związku z 450 rocznicą przeniesienia świątyni

a Ty w tej kaplicy ich błogosławisz, powiadają popi – heretycy papiescy, powiadają księża – Helena Iwanowna heretyczka. Kto właściwie jest heretykiem, a kto jest Bogu miły. – Podobno wyznawcy
od Jana Husa zbezcześcili Twój święty wizerunek. O tak, teraz widzę
na Twoim obliczu dwie szramy po zbezczeszczeniu pozostawione.
Tak, są – widzę wyraźnie. (...) Jesteś tu Maryjo, ale należysz do całego świata, do tych dobrych i złych. Ty jedna nie powiesz o Helenie
Iwanownej – heretyczka. (...) Tylko mnie nie opuszczaj. Ty święta
Ikono – o oczach tatarskich i ciemnej twarzy kobiet dalekiego wschodu.

Bielskie Ikony Matki Bożej, święto parafialne, 2007-06-09

Święto Najświętszej Maryji Panny, święto parafialne, 2008-09-21
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W latach 2001-2005 przeprowadzono generalny remont cerkwi p.w. Narodzenia NMP i dzwonnicy. Najpierw dokonano modernizacji świątyni, dobudowując z prawej strony pomieszczenie dla
celów porządkowych.

Remont Cerkwii

W 2002 r. wymieniono pokrycie dachu na cerkwi i dzwonnicy.
Zmieniono kształt kopuł na cebulaste; zwieńczono je nowymi krzyżami; dobudowano nową kopułę nad częścią ołtarzową cerkwi.
W 2003 r. wymieniono w całości stolarkę okienną oraz szalówkę
na zewnątrz cerkwi i dzwonnicy. W kolejnym roku wymieniono pokrycie wewnętrzne ołtarzy – głównego i bocznego; zabezpieczono
ich konstrukcję. Ostatnią fazę remontu budynku w latach 2005-2006
było odnowienie przedsionka świątyni, postawienie nowego ikonostasu w ołtarzu bocznym św. Anny, zabezpieczenie konstrukcji, odnowienie elewacji zewnętrznej świątyni. W trakcie opisanego wyżej
remontu cerkiew z zewnątrz otrzymała nowy szalunek, pokryto
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dach blachą miedzianą, wbudowano nową kopułkę. Cudowną ikonę
umieszczono w nawie głównej po lewej stronie. Z ikony została
zdjęta ryza, aby cudowna ikona była dostępna wszystkim modlącym
się przed nią.

Dom Kultury Prawosławnej przed remontem

W czasie remontu DKP

W 2006 roku decyzją burmistrza Eugeniusza Berezowca
i Rady Miasta Bielsk Podlaski przekazany został parafii budynek po
przedszkolu, zlokalizowany przy ulicy Rejtana. Został on oddany
dla zaspokojenia potrzeb kulturalno-oświatowych społeczności prawosławnej miasta. Gmach ten otrzymał nazwę – „Dom Kultury Prawosławnej”. Dzięki zabiegom dyrektora tej placówki ks. Jerzego
Bogacewicza przeprowadzono niezbędne remonty. W 2008 r. metropolita warszawski abp. Sawa w asyście biskupa Grzegorza dokonał
oficjalnego otwarcia i poświęcenia „Domu Kultury Prawosławnej”.
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W pomieszczeniu tym zorganizowano bibliotekę i archiwum. Swoje
miejsce znalazło tu Koło Terenowe Stowarzyszenia Prawosławnego
Bractwa św. św. Cyryla i Metodego.

Wyświęcenie DKP

Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. W 2008 r. w oparciu o „Dom Kultury Prawosławnej”
w Bielsku Podlaskim uruchomiono pierwsze w Polsce niepubliczne
przedszkole prawosławne.
W 2007 r. parafia Narodzenia NMP uroczyście świętowała obchody 500-lecia ofiarowania przez królową Helenę najstarszej
świątyni bielskiej cudownej ikony Matki Bożej. Po uroczystych obchodach nastąpiły kolejne zmiany w życiu parafii. W sierpniu 2008
r. dzielnica Studziwody, należąca do parafii Preczystieńskiej, została
przeniesiona w skład parafii Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim (Pokrowskiej). W 2008 r. decyzją Świętego Soboru Biskupów
PAKP wikariusz diecezji warszawsko-bielskiej i dotychczasowy
proboszcz parafii – władyka Grzegorz opuścił Bielsk i został biskupem pomocniczym w diecezji białostocko-gdańskiej w Supraślu,
obejmując równocześnie obowiązki namiestnika monasteru supraskiego. Proboszczem został dotychczasowy p.o. proboszcza o. Jerzy Bogacewicz. W pełnieniu pracy duszpasterskiej pomagają mu
księża: Piotr Snarski, Adam Dzienisiuk, Aleksy Kuryłowicz i diakon Marcin Kuźma oraz dyrygenci: Anna Fita i Marta Zinkiewicz.
Obecnie do parafii Narodzenia NMP należą mieszkańcy zamieszkali  
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W czasie konferencji poświęconej ofiarowaniu bielskiej ikony Matki Bożej, VI.2007

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

PARAFIA NARODZENIA NMP W BIELSKU PODLASKIM W związku z 450 rocznicą przeniesienia świątyni

43

w Bielsku przy ulicach: Jagiellońskiej, Kazanowskiego,
Kazimierzowskiej, części Mickiewicza, Ogrodowej, Widowskiej
oraz uliczki od centrum miasta do jego zachodnich rubieży. Ponadto
do parafii należą wsie Grabowiec i Orzechowicze.
W ostatnich latach cerkiew otrzymała nową ikonę kultową
św. Hioba Poczajowskiego. Została ona podarowana przez
anonimowego ofiarodawcę cerkwi Narodzenia Bogurodzicy
w Bielsku Podlaskim w sierpniu 2009 r. W dniu święta diecezjalnego
10 września tegoż, roku ikona wraz z kiotem została poświęcona
przez Jego Eminencję metropolitę Sawę. Proboszcz, ks. Jerzy
Bogacewicz, udał się do Ławry Poczajowskiej, skąd przywiózł
cząsteczkę relikwii św. Hioba, które zostały umieszczone w ikonie.
Z
błogosławieństwa
Jego
Eminencji
Wielce
Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski

Ikona Św. Hioba Poczajowskiego
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została powołana przy Parafii fundacja o nazwie „Fundacja Domów
Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej”. Fundacja
została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2009
r. Jej celem jest pomoc ludziom biednym i chorym. Na koniec
2011 r. działalnością charytatywną było objętych ponad 550 osób,
a w końcu grudnia 2012 r., liczba zwiększyła się do 715 osób. W 2012
r. postanowieniem sądowym fundacja otrzymała status organizacji
pożytku publicznego i została wpisana przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej w wykazie organizacji pożytku publicznego
uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych za rok 2012.
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Góra Zamkowa w Bielsku Podlaskim, pierwotne miejsce usytuowania cerkwii
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ołtarz Główny

ołtarz boczny Św. Anny
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Bielska Ikona Bogarodzicy, XV w.
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Ikona św. proroka eliasza, ołtarz Boczny
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Ikona Św. Dymitra
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Ikona św. Hioba Poczajowskiego
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Ikona Św. Ireny
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Ikona Św. Jerzego
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Ikona Św. olgii
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opuszczana ikona Bogarodzicy (Poczajowska)
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Płaszczanica Bogurodzicy

Płaszczanica Chrystusa Zbawiciela
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