
ŚWIĘTO IKONY MATKI BOŻEJ 
WYBAWIENIE Z POWODU NIESZCZĘŚĆ 

CIERPIĄCYCH 
– IZBWLIENIJE OT BIED STRIAŻDUSZCZICH 

3 czerwca 2007 w niedzielę wszystkich 
świętych miejscowemu proboszczowi parafii 
św. Anny w Boratyńcu Ruskim, ks. Andrzejowi 
Opolskiemu jego matuszka Krystyna urodziła 
długo wyczekiwaną córkę, jako trzecie dziecko. 
Wcześniej urodzili się dwaj synowie :Dawid w 
1994 i Szymon w 1996 r. 
W szóstej dobie córeczce pękły jelita i przed 
zabraniem jej do szpitala w Białymstoku, jej 
tata kapłan, musiał sam ochrzcić umierającą 
córkę nadając jej imię Zuzanna. 
W Białymstoku wykonano 3 operacje ratujące 
życia, jednak dalej Zuzia nie odzyskiwała 
przytomności. Leżąc na 
OIT, prowadzący lekarz przekazał rodzicom 

wiadomość, że córka klinicznie nie istnieje. Ojciec Andrzej – tata Zuzi- 
odpowiedział: „…wy róbcie swoja, a my będziemy robić soje…modlić się”. 
Wtedy tata Zuzi spostrzegł, że 3 czerwca w dniu urodzin Zuzi i w dniu 
pamięci wszystkich świętych jest również pamięć ikony Matki Bożej 
izbawlienije ot bied striażduszczich – wybawienie z powodu nieszczęść 
cierpiących. 

Rodzice Zuzi – baciuszka i matuszka –przez około miesiąc czasu 
kilka razy dziennie czytali akatyst do tej ikony Matki Bożej siedząc przy 
nieprzytomnej córeczce na OIT. Zuzia zmartwychwstała ! To zasługa 
wstawiennictwa Matki Bożej w Jej ikonie. 

Okazało się jednak, że Zuzia jest chora na genetyczną chorobę o 
nazwie mukowiscydoza. Lekarze mówili, że Zuzia nie będzie żyła , a dziś 
ma 14 lat i ukończyła szkołę podstawową z czerwonym paskiem na 
świadectwie. 

Rodzice w dowód wdzięczności Matce Bożej ofiarowali do swojej 
cerkwi ikonę Matki Bożej „Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących”, 
przed którą często są służone akatysty, a w co roku w 1 niedzielę po 
święcie Pięćdziesiątnicy, w niedzielę wszystkich świętych jest wielkie 
święto tej ikony dla rodziny Zuzi i całej parafii. 

http://boratyniec.pl/wp-content/uploads/2021/05/ikona-2-scaled.jpg


 

Historia ikony 

Miejscowość Arzamas – 460 km od Moskwy i 60 km od Monasteru 
św. Serafima Sarowskiego w Diviejevo. 
W 1997 roku dwie mieszkanki Arzamas przyniosły do monasteru św. 
Mikołaja ikonę, a raczej ciemną deskę, którą jedna z nich znalazła w 
swojej stodole. Wtedy trudno było określić, czy w ogóle była to ikona, 
ponieważ nie można było odczytać, co jest na niej przedstawione. 
Wstawiono ją do magazynu, w którym przechowywane są ikony 
nienadające się do cerkwi. Po pewnym czasie, ihumenia monasteru 
porządkując magazyn nakazała umieszczenie tej ikony w ramie, 
powieszenie jej w cerkwi i modlenie się przed nią do Bogurodzicy. Siostry 
monasterskie zaczęły zwracać się przed tym obrazem do Niebiańskiej 
Królowej, prosząc o pomoc w różnych potrzebach. Wkrótce na całkowicie 
poczerniałej desce pojawiła się jasna plamka, która jakby oświetlała 
promieniem słońca niewielką owalną część ikony – szyję Matki Bożej i 
ramię Dzieciątka. W połowie lata 2000 ikona zaczęła się intensywnie 
odnawiać, jakby ktoś w niewidoczny sposób, cienkimi warstwami usuwał 
czerń. Pojawiły się twarze Matki Bożej i Zbawiciela. Ale nazwa ikony 
nadal nie był znana. 

Pewnego razu do monasteru przybyła mniszka z Rygi. Widząc 
ikonę, z radością powiedziała, że Aniołowie ją czyszczą i uznała, że jest to 
twarz Matki Bożej „Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących”. Wtedy 
żadna z sióstr nie zwróciły na to uwagi i nie dawały temu wiary. Dopiero 
latem 2001 napis został wyczyszczony. 
Kiedy liczba pielgrzymów przybywających do tej ikony zaczęła wzrastać, 
postanowiono przenieść ją w bardziej dostępne i dostojne miejsce. 
Siostry, które niosły ikonę do cerkwi zauważyły, że warstwa farby na 
ikonie praktycznie się wykruszyła, a wizerunek Najświętszej Bogurodzicy 
emanuje z samego drzewa. 

Co tydzień, z wyjątkiem Wielkiego Postu, przed ikoną Matki Bożej 
„Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących” w monasterze czytane są 
akatysty. Wiele cudów zostało odnotowanych poprzez modlitwy przed 



ikoną Matki Bożej „Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących”. 
Jednym z takich cudów jest dar życia podarowany Zuzi, poprzez 
wstawiennictwo Matki Bożej, której to ikona znajduje się w cerkwi św. 
Anny w Boratyńcu Ruskim. 

Historię Zuzi, można szerzej poznać na jej stronie internetowej 
www.zuziaopolska.com i wspomóc jej leczenie. 
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