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Мітрапаліт Алексій (Грамадскі)
У 1922 – 1934 гг. епіскап (з 1928 г. - архіепіскап) Гродзенскі 
і Навагрудскі. 22 чэрвеня 1941 г. быў арыштаваны органамі 
НКУС, але пазбегнуў прысуду. Забіты ў 1943 г. украінскімі 
нацыяналістамі каля вёскі Смыга Ровенскай вобласці 
(Украіна).

Мітрапаліт Міхаіл (Ермакоў)
У 1905 – 1915 гг. епіскап (з 1912 г. – архіепіскап) Гродзенскі і 
Брэсцкі. Арыштаваны ў Кіеве ў 1923 г. і асуджаны да 2 гадоў 
ссылкі. Паўторна арыштаваны ў 1926 г., сасланы на Паўночны 
Каўказ. Памёр у 1929 г. у Кіеве.

Мітрапаліт Панцеляймон (Ражноўскі)
У 1922 г. быў высланы польскімі ўладамі ў Мялецкі мана-
стыр, пазней адпраўлены ў Жыровіцкі манастыр, дзе фак-
тычна знаходзіўся пад хатнім арыштам. Выступаў супраць 
аўтакефаліі Праваслаўнай царквы ў Польшчы. У 1940 – 
1941 гг. архіепіскап Гродзенскі і Віленскі. У 1942 г. высланы 
нямецкімі ўладамі ў манастыр у в. Ляды (Смалявіцкі р-н 
Мінскай вобласці ). У 1944 г. супраць сваёй волі быў вывезе-
ны немцамі на Захад. Памёр у 1950 г. у г. Мюнхен (Германія).

Мітрапаліт Уладзімір (Ціханіцкі)
У 1907 – 1918 гг. епіскап Беластоцкі, вікарый Гродзенскай 
епархіі. У 1918 – 1923 гг. кіраўнік Гродзенскай і Холмскай 
епархій. Адмовіўся прызнаць аўтакефалію Праваслаўнай 
царквы ў Польшчы. У 1923 г. арыштаваны польскімі ўладамі 
і сасланы ў Дзерманскі Троіцкі манастыр (Украіна). Пазней 
высланы ў Чэхаславакію.
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Архіепіскап Антоній (Марцэнка)
У 1934 – 1936 гг. епіскап Гродзенскі. Арыштаваны 
ў 1951 г. Магчыма, вызвалены ў 1952 г. Памёр у 1954 г.

Архіепіскап Варсанофій (Грыневіч)
Арыштаваны ў Магілёве ў 1927 г. і асуджаны да 5 гадоў 
ППЛ. Вызвалены ў 1932 г. У 1945 – 1948 гг. епіскап 
Гродзенскі і Баранавіцкі, у 1948 – 1949 гг. епіскап 
Гродзенскі і Лідскі. Памёр у 1958 г. у г. Калінін (г.Цвер).

Архіепіскап Грыгорый (Георгій Барышкевіч)
Некалькі разоў быў арыштаваны бальшавікамі падчас 
польска-савецкай вайны 1919 – 1921 гг. У 1939 – 1943 
гг. настаяцель Гродзенскага Свята-Пакроўскага сабора. 
У 1951 г. у Канадзе рукапаложаны ў сан архіепіскапа. 
Памёр у 1957 г. у ЗША.

Архіепіскап Іаакім (Лявіцкі)
У 1900 – 1903 гг. епіскап Гродзенскі і Брэсцкі. Быў 
арыштаваны ў 1917 г. у Ніжнім Ноўгарадзе, але 
неўзабаве вызвалены. Павешаны бальшавікамі ў 1918 
г. у Севастопальскім кафедральным саборы.

Архіепіскап Сергій (Ларын)
Быў арыштаваны ў 1933, 1935 гг. Па апошнім прысудзе 
прыгавораны да 3 гадоў ППЛ. У 1950 – 1951 гг. епіскап 
Гродзенскі і Брэсцкі. Памёр у 1967 г. у пас. Клязьма 
Маскоўскай вобласці.
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Епіскап Серапіён (Шевалееўскі)
У 1907 – 1913 гг. (з перарывам у 1912 г.) епархіяльны 
назіральнік царкоўных школ Гродзенскай епархіі, 
член Савета Гродзенскага епархіяльнага вучылішча. У 
20-я гг. ХХ ст. неаднаразова арыштоўваўся савецкімі 
ўладамі. У 1928 г. хіратанісаны ў епіскапа Маршан-
скага, вікарыя Тамбоўскай епархі. Быў арыштаваны ў 
1934 і 1937 гг. Па апошнім прысудзе быў прыгавораны 
да ВМП. Расстраляны.

Протаіерэй Іаан Акуліч
У 1944 г. асуджаны да 5 гадоў ППЛ. У 1950 – 1952 гг. пса-
ломшчык Мікалаеўскай царквы в. Дубна Мастоўскага 
р-на. У 1976 г. рукапаложаны ў святара. 
Памёр у 1986 г.

Святар Іаан Аляхновіч
У міжваенны час служыў у в. Турэйск, в. Ракавічы 
Шчучынскага р-на. У 1942 г. разам з жонкай быў па-
зверску замучаны фарміраваннямі Арміі Краёвай.

Матушка Вольга Аляхновіч
У 1942 г. разам з мужам была па-зверску замучаная 
фарміраваннямі Арміі Краёвай.

Святар Сцяпан Бабоўскі
Нарадзіўся ў г. Гродна ў 1874 г. Служыў у Харкаўскай 
вобласці. 
Прыгавораны ў 1938 г. да ВМП. Расстраляны.



Мартиролог Гродненской епархии

5

Протаіерэй Яўгеній Бабоўскі
Нарадзіўся ў г. Гродна ў 1890 г. Служыў у храмах Пе-
траграда (Ленінграда). Быў арыштаваны ў 1924 і 1929 гг. 
У 1929 – 1943 гг. знаходзіўся ў зняволені. 
Памёр у 1972 г. у г. Тосна Ленінградскай вобласці.

Святар Яўстафій Балабушэвіч
З 1945 г. служыў у царкве Гродзенскага Раства-
Багародзіцкага жаночага манастыра. Потым служыў у 
в. Новы Двор Свіслацкага р-на. У 1946 г. асуджаны да 5 
гадоў ППЛ. Далейшы лёс невядомы.

Святар Віталій Бароўскі
Служыў у в. Лаша Гродзенскага р-на. 
Забіты нямецкімі акупантамі разам з сям’ёй у 1943 г.

Протаіерэй Міхаіл Бароўскі
Служыў у в. Лаша Гродзенскага р-на. У верасні 1939 г. быў 
па-зверску замучаны мясцовымі камуністамі.

Святар Уладзімір Баталін
Служыў у в. Рымкі, в. Дэмбрава Шчучынскага р-на. 
Арыштаваны ў 1933 г. у Слуцку, асуджаны да 3 гадоў 
ссылкі. Далейшы лёс невядомы.

Манахіня Зінаіда Бейцук
Нарадзілася ў 1899 г. у в. Мазанава Мастоўскага р-на. 
Арыштавана ў г. Казельск Калужскай вобласці ў 1930 г. і 
асуджана да 3 гадоў ППЛ. Далейшы лёс невядомы.
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Святар Сергій Белайц
У міжваенны час быў псаломшчыкам у царкве в. Ят-
веск Свіслацкага р-на.  У 1942 г. рукапаложаны ў свя-
тара. Арыштаваны ў 1961 г. па абвінавачванні ў анты-
савецкай агітацыі, але праз 9 месяцаў быў вызвалены. 
Памёр у 1985 г.

Святар Нейміл Белаказевіч
Нарадзіўся ў 1875 г. у в. Відаўка Шчучынскага р-на. 
Быў арыштаваны ў 1930 і 1945 гг. Па апошнім пры-
судзе прыгавораны да 8 гадоў ППЛ. Далейшы лёс не-
вядомы.

Пётр Бітэль
Пісьменнік, краязнавец. У 1947 г. быў хіратанісаны ў 
іерэя. У 1951 г. асуджаны да 10 гадоў ППЛ. У 1956 – 
1957 гг. настаяцель Крыжаўздзвіжанскай царквы в. Га-
лавачы Гродзенскага р-на. Быў вымушаны адмовіцца 
ад сана. Памёр у 1991 г. у в. Вішнева Валожынскага 
р-на

Протаіерэй Фёдар Валікоўскі
З 1935 г. служыў у Гродзенскім Свята-Пакроўскім са-
боры. З’яўляўся адным з актыўных членаў “Тавары-
ства праваслаўных палякаў”. У 1947 г. асуджаны да 5 
гадоў ППЛ.

Святар Сергій Васільеў
Нарадзіўся ў 1870 г. у г. Гродна. Служыў у храмах 
Мінскай вобласці. Расстраляны ў 1937 г. у Мінску.
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Святар Фёдар Выбарнаў
У 1931 – 1937 гг. служыў у в. Парэчча Гродзенскага р-на, 
в. Кузьмічы Ваўкавыскага р-на. У 1941 г. служыў у в. 
Жытомля Гродзенскага р-на. Некаторы час быў рэгентам 
Гродзенскага Свята-Пакроўскага сабора. Некалькі разоў быў 
арыштаваны нямецкімі акупацыйнымі ўладамі. Асуджаны ў 
1945 г. да 10 гадоў ППЛ. Памёр у 1956 г.

Святар Аляксей Габрыяннік
Нарадзіўся ў 1895 г. у в. Манчыцы Свіслацкага р-на. Некалькі 
разоў быў арыштаваны савецкімі органамі дзяржбяспекі 
(1928, 1933, 1946 гг.). Па апошнім прысудзе быў прыгавораны 
да 4 гадоў пазбаўлення волі. Памёр у 1950 г. у зняволенні.

Свяшчэннамучанік святар Мікалай Гаварын
Да 1915 г. служыў у Гродзенскім кафедральным Сафійскім 
саборы. У 1937 г. прыгавораны да 10 гадоў ППЛ. Памёр ва 
Ухта-Пячорскім лагеры ў 1938 г. Кананізаваны Свяшчэнным 
Сінодам Рускай Праваслаўнай Царквы 24 снежня 2004 г.

Протаіерэй Аляксандр Гагалушка
Асуджаны ў 1939 г. да 8 гадоў ППЛ. У 1946 г. псаломшчык 
Раства-Багародзіцкай царквы в. Ракавічы Шчучынскага р-на, 
з 1950 па 1958 г. служыў у гэтым храме святаром. Некаторы 
час быў настаяцелем Мікалаеўскай царквы в. Турэйск Шчу-
чынскага р-на.

Протаіерэй Міхаіл Гапонік
Нарадзіўся ў 1899 г. у в. Лабна-Агароднікі Гродзенскага 
р-на. У 1926 – 1959 гг. служыў у г. Скідзель, у в. Кузьмічы 
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Ваўкавыскага р-на, в. Гудзевічы Мастоўскага р-на, в. Алек-
шыцы Бераставіцкага р-на. Асуджаны ў 1959 г. да 2 гадоў 
ППЛ. Памёр у 1984 г.

Святар Нікандр Гаськевіч
Служыў у в. Шчара Мастоўскага р-на. Забіты камуністамі ў 
верасні 1939 г.

Протаіерэй Лука Голад
У 1921 – 1923 гг. служыў у Гродзенскім Свята-Пакроўскім 
кафедральным саборы. Выступаў супраць аўтакефаліі 
Праваслаўнай царквы ў Польшчы. Быў арыштаваны 
польскімі ўладамі ў 1925, 1936 гг. У 1944 г. арыштаваны 
органамі НКУС, але вызвалены па стане здароўя. Памёр у 
1947 г. ад сухотаў.

Святар Уладзімір Голасаў
У 1934 – 1935 гг. служыў у в. Ятвеск Шчучынскага р-на. 
Арыштаваны органамі НКУС у 1944 г. Памёр у зняволенні.

Лука Грайко
Рэгент царкоўнага хора. Нарадзіўся ў 1887 г. у в. Плюскалаўцы 
Бераставіцкага р-на. Арыштаваны ў 1937 г. у Ленінградзе. 
Расстраляны.

Святар Фёдар Гудкоў
Быў арыштаваны ў 1929, 1939, 1945 гг. Па апошнім прысудзе 
прыгавораны да 5 гадоў ППЛ. У 1959 г. служыў у в. Індура 
Гродзенскага р-на, у 1960 г. – у в. Міжэрычы Зэльвенскага 
р-на. Памёр у 1982 г.
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Протаіерэй Іаан Давыдовіч
Нарадзіўся ў 1852 г. у мяст. Астрына Шчучынскага р-на. 
Арыштаваны ў 1919 г. у Петраградзе, праз месяц вызвале-
ны.

Святар Міхаіл Дзьяканаў
Нарадзіўся ў 1873 г. у Гродна. У 1898 – 1899 гг. псаломшчык 
Гродзенскай Свята-Уладзімірскай царквы. Быў арыштава-
ны ў Казані ў 1932, 1933, 1937 гг. Па апошнім прысудзе пры-
гавораны да 10 гадоў ППЛ. Далейшы лёс невядомы.

Святар Мікалай Дзяруга
У 1935 – 1940 гг. дыякан у в. Орля Шчучынскага р-на. У 1940 
прызначаны настаяцелем царквы ў в. Шчара Мастоўскага 
р-на. На пачатку вайны ў в. Задвор’е Мастоўскага р-на 
зладзіў малебны дом. Забіты ў 1942 г.

Протаіерэй Міхаіл Дымскі
У 1890 – 1891 гг. служыў у Георгіеўскай царкве пры 
Гродзенскім ваенным лазарэце. Арыштаваны ў 1922 г. у Пе-
траградзе. Далейшы лёс невядомы.

Ігумення Алена (Канавалава)
У 1900 – 1923 гг. настаяцельніца Гродзенскага Краснастоц-
кага Раства-Багародзіцкага жаночага манастыра. З 1921 па 
1923 гг. жыла ў г. Гродна. Арыштавана ў 1931 г., выслана ў 
Казахстан. Памерла ў 1937 г.

Протаіерэй Уладзімір Емельянюк
У 1946 г. асуджаны да 8 гадоў ППЛ. З 1952 г. настаяцель 
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царквы ў в. Лапеніца Ваўкавыскага р-на. У 1960 г. пераведзены 
ў в. Поразава Свіслацкага р-на.  Памёр у 1973 г.

Протаіерэй Віталій Жалезняковіч
Служыў у в. Гудзевічы Мастоўскага р-на, у г. Ваўкавыск. 
Арыштаваны у 1951 г. і асуджаны да 25 гадоў ППЛ і 5 гадоў 
пазбаўлення правоў за “контррэвалюцыйную агітацыю і 
захоўванне літаратуры антысавецкага зместу”. Памёр у 1972 г.

Валянціна Ждан-Яснапольская
Нарадзілася ў в. Трасцяніца Гродзенскага пав. (сучасная Брэсц-
кая вобласць). Актыўная прыхаджанка аднаго з ленінградскіх 
храмаў. Асуджана ў 1931 г. да 5 гадоў ППЛ. Памерла ў 1998 г. у 
г. Санкт-Пецярбург.

Протапрасвітар Кірыл Зайц
У 1918 – 1922 гг. настаяцель кафедральнага сабора ў г. Грод-
на. Асуджаны ў 1945 г. да 20 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення 
правоў. Загінуў у зняволенні.

Протапрасвітар Канстанцін Зноска
Нарадзіўся ў 1865 г. у мяст. Астрына Шчучынскага р-на. 
Царкоўны гісторык і гімнограф. У 1943 г. забіты ў г. Брэсце 
ўкраінскімі нацыяналістамі.

Протаіерэй Міхаіл Ігнатовіч
У 1944 – 1945 гг. знаходзіўся пад следствам у турме НКУС г. 
Баранавічы. З 1960 г. служыў у мяст. Астрына 
Шчучынскага р-на. Памёр у 1982 г.
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Архімандрыт Ігнацій (Кударэнка)
У чэрвені – верасні 1944 г. жыў у г. Гродна, разам з 
архімандрытам Серафімам (Шахмуцям) служыў у царк-
ве Гродзенскага Раства-Багародзіцкага манастыра. 
Асуджаны ў 1945 г. да 5 гадоў ППЛ. 
Памёр у 1984 г. у Жыровічах

Архімандрыт Іосіф (Строк)
Служыў у в. Мількаўшчына Гродзенскага р-на, в. Воўпа 
Ваўкавыскага р-на, в. Міжэрычы Зэльвенскага р-на. У 
1945 г. асуджаны да 5 гадоў ППЛ. У канцы 1960-х гг. 
выехаў у ЗША.

Святар Георгій Калядзюк (Каладзеюк)
З 1924 г. дыякан Гродзенскага Барысаглебскага мана-
стыра. Асуджаны ў 1946 г. да 8 гадоў ППЛ. 
Памёр у 1964 г.

Протаіерэй Сімяон Камінскі
Служыў у в. Славацічы Зэльвенскага р-на, у г. Свіслач. 
У верасні 1939 г. быў забіты мясцовымі камуністамі ў 
в. Гарбачы Бераставіцкага р-на.

Протаіерэй Іаан Карчынскі
У 1907 – 1915 гг. настаяцель Гродзенскага кафедральнага 
Сафійскага сабора. Царкоўны гісторык, публіцыст, прымаў 
актыўны ўдзел у грамадска-палітычным жыцці Гродзеншчы-
ны і беларускім нацыянальным руху. У 1919 г. тры разы быў 
арыштаваны польскімі ўладамі, з’яўляўся вязнем Беластоцка-
га канцэнтрацыйнага лагера. Памёр у 1935 г. у г. Алітус (Літва).



Мартиролог Гродненской епархии

12

Протаіерэй Павел Кірык
У 1937 г. у Гродзенскім кафедральным Свята-Пакроўскім 
саборы рукапаложаны ў дыякана і святара. У 1941 – 1942 
гг. пражываў у в. Ятвеск Шчучынскага р-на. У 1942 г. быў 
арыштаваны нямецкімі ўладамі, неўзабаве вызвалены. 
Арыштаваны органамі МДБ у 1951 г., асуджаны да 10 
гадоў ППЛ. Памёр у 1979 г.

Свяшчэннамучанік святар Кіпрыян Клімуц
Нарадзіўся ў 1897 г. у в. Ольхава Ваўкавыскага р-на. У 
1921 г. епіскапам Гродзенскім Уладзімірам быў рукапало-
жаны ў сан іерэя. У міжваенны час служыў у мяст. Рось 
Ваўкавыскага р-на, в. Самуйлавічы Мастоўскага р-на. Быў 
арыштаваны ў 1939 г., у 1940 г. асуджаны да 8 гадоў ППЛ. 
Памёр у Каргапольскім лагеры ў 1942 г. Кананізаваны 
Сінодам БПЦ 4 чэрвеня 2011 г.

Протаіерэй Анатолій Корзун
Служыў у в. Дубна, в. Малыя Сцяпанішкі Мастоўскага 
р-на. Асуджаны ў 1952 г. да 25 гадоў ППЛ. 
Памёр у 1981 г. у г. Мінск

Протаіерэй Аляксандр Коўш
Нарадзіўся ў в. Верцялішкі (па іншай версіі ў в. Рыдзялі) 
Гродзенскага р-на. У 1921 г. у г. Гродна рукапаложаны ў 
сан іерэя. Прымаў актыўны ўдзел у беларускім нацыя-
нальным руху. Падвяргаўся ўціску з боку польскіх уладаў. 
Забіты нямецка-фашысцкімі захопнікамі 
ў 1941 альбо 1943 г.
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Святар Іаан Кушнер
У 1934 – 1941 гг. служыў у в. Ятвеск Шчучынскага р-на. 
Удзельнічаў у беларускім грамадскім і рэлігійным руху. У 
1943 г. падарваўся на міне пад мяст. Ракаў.

Марыя Лапіцкая
Нарадзілася ў 1888 г. у в. Пузавічы (Партызанская) Грод-
зенскага р-на. Актыўная прыхаджанка. Арыштавана ў 
Ленінградзе ў 1932 г., асуджана да 5 гадоў ППЛ.

Протаіерэй Віталій Лукашэвіч
У 1901 – 1915 гг. служыў у в. Індура Гродзенскага р-на, 
в. Гудзевічы Мастоўскага р-на. Быў благачынным 
Вялікабераставіцкага благачыння. Арыштаваны ў г. За-
горск Маскоўскай вобласці ў 1937 г. і асуджаны да 10 гадоў 
ППЛ. Памёр у зняволенні.

Святар Хрысанф Лявіцкі
Нарадзіўся ў 1875 г. у в. Косня Ваўкавыскага р-на. Служыў 
у прыходах Гродзенскай епархіі (магчыма, ў в. Індура). 
Арыштаваны ў 1937 г. у Ленінградзе, асуджаны да ВМП. 
Расстраляны.

Протаіерэй Павел Лянько
Асуджаны ў 1950 г. У 1950 – 1956 гг. знаходзіўся ў зняволенні. 
У 1969 – 1993 гг. служыў у храмах г. Гродна і в. Капцёўка 
Гродзенскага р-на. Памёр у 1993 г.

Протаіерэй Іакім Ляшчынскі
Служыў у в. Алекшыцы Бераставіцкага р-на. У 1945 г. 
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быў абвінавачаны ў “актыўнай антысавецкай дзейнасці” і 
асуджаны да 25 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў. 
Памёр у зняволенні.

Святар Ілья Мандзік
Нарадзіўся ў 1894 г. у в. Самуйлавічы Мастоўскага р-на. 
У 1932 г. прыгавораны да ВМП. Расстраляны ў 1933 г. у 
Мінску.

Юліян Мілер
У 1939 – 1944 гг. служыў у Гродзенскай Свята-Уладзімірскай 
царкве. Асуджаны ў 1945 г. да 10 гадоў ППЛ. Пазбаўлены 
сана ў 1957 г. за паўторны шлюб. Далейшы лёс невядомы.

Святар Анатолій Місяюк
Быў псаломшчыкам у в. Дзярэчын Зэльвенскага р-на. У 
1943 – 1945 гг. служыў у в. Масаляны Бераставіцкага р-на. 
Асуджаны ў 1946 г. да 7 гадоў ППЛ і 3 гадоў пазбаўлення 
правоў.

Ігуменя Нікадзіма (Даўгаполава)
У 1888 – 1899 гг. манашка Гродзенскага Раства-
Багародзіцкага жаночага манастыра. Асуджана ў 1932 г. да 
3 гадоў ссылкі. Далейшы лёс невядомы.

Ігумен Панцеляймон (Кунаховіч)
У 1909 – 1914 гг. іераманах Гродзенскага Барысаглебскага 
мужчынскага манастыра. Арыштаваны ў 1935 г. і асуджа-
ны ў 1936 г. да 3 гадоў ссылкі. Вызвалены ў 1939 г. Далейшы 
лёс невядомы.
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Сяргей Паўловіч
Публіцыст, царкоўны дзеяч, педагог. У 1913 – 1915 гг. 
інспектар народных школ Ваўкавыскага павета, уваходзіў 
у склад павятовага аддзялення Савета епархіяльнага 
вучылішча. Быў арыштаваны польскімі ўладамі ў 1930 і 
1933 гг. Памёр у 1940 г. у г. Вільна.

Святар Фёдар Пятроўскі
Нарадзіўся ў 1884 г. у в. Дубна Мастоўскага р-на. Арышта-
ваны ў 1938 г. і асуджаны да ВМП. Расстраляны ў снежні 
1938 г. на “Бутаўскім палігоне” (Маскоўская вобласць).

Святар Іосіф Раўтовіч
Нарадзіўся ў 1880 г. у в. Дабраволя Свіслацкага р-на. Асуд-
жаны ў 1930 г. да 5 гадоў ППЛ за “антысавецкую агітацыю”. 
Далейшы лёс невядомы.

Протадыякан Філіп Рубан
Служыў у Гродзенскім Свята-Пакроўскім саборы. Асуджа-
ны ў 1945 г. да 10 гадоў ППЛ. Памёр у 1954 г.

Святар Аляксей Рыльцэвіч
Нарадзіўся ў 1879 г. у г. Гродна. Служыў у Варонежскай 
вобласці. Асуджаны ў 1930 г. да 5 гадоў зняволення. Далей-
шы лёс невядомы.

Протаіерэй Ананій Сагайдакоўскі
У 1934 – 1938 гг. настаяцель Гродзенскага Свята-Пакроўскага 
кафедральнага сабора. Падвяргаўся ганенням і ўціску з 
боку польскіх ўладаў.
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Протаіерэй Мікалай Сапега
Нарадзіўся ў г. Гродна ў 1909 г. Служыў у г. Гродна, в. Ко-
матава, в. Капцёўка, в. Верцялішкі Гродзенскага р-на, в. 
Чарлена Мастоўскага р-на, в. Ракавічы Шчучынскага р-на. 
Асуджаны ў 1949 г. да 25 гадоў ППЛ. 
Памёр у 1980 г.

Прападобнамучанік архімандрыт Серафім 
(Шахмуць)

У чэрвені – верасні 1944 г. жыў у г. Гродна, разам з айцом 
Грыгорыем (Кударэнка) служыў у царкве Гродзенскага 
Раства-Багародзіцкага манастыра. Наведваў гродзенскія 
лазарэты, дзе прычашчаў параненых. Арыштаваны ў 
верасні 1944 г. У 1945 г. асуджаны да 5 гадоў ППЛ. Па-
мёр у 1946 г. у зняволенні. 20 жніўня 2000 г. кананізаваны 
Архіерэйскім Саборам Рускай Праваслаўнай Царквы 

Протаіерэй Віктар Сечка
У 1946 г. асуджаны да 20 гадоў ППЛ. Вызвалены ў 1956 г. 
У 1956 – 1962 гг. настаяцель царквы ў в. Турэйск Шчучын-
скага р-на. Памёр у 1976 г.

Протаіерэй Нікіта Тамчук
Служыў у в. Пяскі Мастоўскага р-на, г. Скідзель. У 1931 – 
1944 гг. служыў у царкве Гродзенскага Раства-Багародзіцкага 
жаночага манастыра. Арыштаваны органамі НКУС у 1944 г. 
Асуджаны ў 1945 г. да 10 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення 
правоў. Памёр у 1955 г. у г. Гродна.



Мартиролог Гродненской епархии

17

Святар Карнілій Трашуцін
Служыў у в. Малое Мажэйкава, в. Турэйск Шчучынскага 
р-на, в. Дзярэчын Зэльвенскага р-на. Падвяргаўся ганен-
ням і ўціску з боку польскай улады. Асуджаны ў 1951 г. да 
25 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў за “антысавец-
кую агітацыю”. Вызвалены ў 1955 г.

Протаіерэй Мікалай Усціновіч
У 1941 г. рукапаложаны ў сан іерэя. У 1943 г. быў арыш-
таваны нямецкімі акупацыйнымі ўладамі за сувязь з 
партызанамі. Арыштаваны органамі МДБ ў 1950 г. і асуд-
жаны да 25 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў. Вызва-
лены ў 1956 г. Служыў у в. Гудзевічы, в. Дубна Мастоўскага 
р-на, в. Ізабелін, в. Сідзельнікі Ваўкавыскага р-на. Памёр у 
1979 г.

Святар Мікалай Хадунай
Нарадзіўся ў 1909 г. у в. Вярцелішкі Гродзенскага р-на. 
Служыў у г. Свіслач, в. Дабраволя, мяст. Поразава, в. Па-
лонка Свіслацкага р-на. У 1948 г. асуджаны да 10 гадоў 
ППЛ. Вызвалены ў 1956 г. Памёр у 1982 г.

Святар Васіль Харлап
У 1918 – 1924 гг. служыў у в. Орля Шчучынскага р-на. 
Падвяргаўся ганенням і ўціску з боку польскай улады, 
абвінавачваўся ў антыдзяржаўнай дзейнасці. Магчыма, 
у канцы 20-х гг. ХХ ст. быў арыштаваны.
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Протаіерэй Уладзімір Хоміч
Служыў у в. Малая Бераставіца Бераставіцкага р-на, у 
г. Ваўкавыск. Арыштаваны ў 1944 г. і высланы ў Сібір. 
Памёр падчас этапу.

Святар Аляксандр Цынцэвіч
Нарадзіўся ў 1872 г. у в. Бершты Шчучынскага р-на. 
Служыў у Пензенскай вобласці. Арыштаваны ў 1937 г. 
Асуджаны ў 1938 г. да ВМП. Расстраляны.

Святар Антон Шмыга
Нарадзіўся ў 1887 г. у в. Дабраволя Свіслацкага р-на. 
Асуджаны ў 1937 г. да ВМП. Расстраляны ў Ленінградзе.

Святар Вячаслаў Штэпенка
Да 1915 г. законавучыцель Гродзенскай мужчынскай 
гімназіі. Арыштаваны ў 1934 г. у г. Стаўрапаль і асуджа-
ны да 5 гадоў ссылкі. Магчыма, расстраляны.

Протаіерэй Давыд Якабсон
У міжваенны час служыў у мяст. Зэльва. Арыштава-
ны ў верасні 1939 г. і па-зверску замучаны мясцовымі 
камуністамі.

Протаіерэй Афанасій Ясіевіч
Служыў у в. Сядзельнікі, в. Дзятлавічы Ваўкавыскага 
р-на, в. Новы Двор Свіслацкага р-на. Асуджаны ў 1952 г. 
да 5 гадоў ППЛ. Памёр у 1977 г.
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Протаіерэй Барыс Ясінскі
Служыў у в. Ізабелін Ваўкавыскага р-на. Асуджаны ў 1947 
г. да 10 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў. Вызвале-
ны ў 1954 г.
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Служба новомученикам и исповедникам земли Белорусской

Месяца октября в 15-день
Служба собора новомучеников и 
исповедников земли Белорусския

На велицей вечерни

На Господи, воззвах: стихиры, глас 4:

 Священномученицы земли Белорусския,/ яко 
пастырие добрии,/ мудре словесныя овцы 

окормляли есте,/ веру Православную утверждающе,/ ни-
щия одевающе и алчущия питающе,/ страждущия врачу-
юще и закон любве Божия соблюдающе./ Сего ради мо-
лим вы:/ молите Христа Бога,/ да спасет души наша.
Священномученицы земли Белорусския,/ Пастырена-
чальнику Христу последующе,/ веру истинную, яко щит, 
сохранили есте/ и, с любовию ближним послуживше,/ 
даже да крове пострадали есте./ Темже и неувядаемый 
венец безсмертия обрели есте/ и ныне молите Господа/ о 
спасении душ наших.

 Новомученицы и исповедницы земли Белорус-
ския,/ предстояще престолу Святыя Троицы,/ 

присно молитеся за нас, на земли сущих,/ да ревностно 
храним заповеди Божия,/ и явим терпение во всех об-
стояниих,/ и любовь нелицемерную обрящем,/ и спасем 
души наша.
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Слава, глас 5:

 Всевышний Владыко,/ в Троице славимый и по-
кланяемый,/ ущедри ны благоприятными моль-

бами/ священномученик Твоих,/ пред мучители дерз-
новенно исповедавших Тя,/ Единаго истиннаго Бога,/ и 
Твое, Сыне Божий,/ неизреченное от Матере Девы/ спа-
сительное воплощение.

И ныне, Богородичен, глас тойже.
Таже прокимен дне. И чтения 3 мученическая.

На литии стихира храма и святых, глас 6:

 Исповедницы веры и священномученицы стра-
ны нашея,/ кровьми вашими землю обагрили 

есте,/ ныне же, предстояще Престолу Божию,/ присно 
молите Господа спастися душам нашим.

Слава, и ныне, Богородичен.

На стиховне стихиры, глас 5:

 Страстотерпцы славнии,/ веру Православную 
добре сохранивше,/ в мучениих, бедах и напа-

стех,/ яко столпи незыблемии, пребысте/ и образ благо-
честия верным преподасте./ Темже и нам помозите/ веру 
непоколебиму соблюсти/ и спасти души наша.
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Стих: Священницы Твои облекутся в правду/ и препо-
добнии Твои возрадуются.

 Имуще вас, новомученицы доблии,/ теплыя хо-
датаи ко Господу/ и твердыя поборники веры 

Православныя,/ молим вас мы, недостойнии,/ жизнь 
нашу умирити,/ терпение и любовь к ближним дарова-
ти/ и спастися душам нашим.

Стих: Воспойте Господеви песнь нову/ воспойте Госпо-
деви вся земля.

 Новомученицы Белорусстии,/ кровию вашею 
веру Христову запечатлевшии,/ Владыку всех 

молите/ Церковь Русскую в Православии утвердити,/ 
землю нашу от скверн очистити,/ люди во благочестии 
сохранити/ и спастися душам нашим.

Слава и ныне, Богородичен.

Тропарь, глас 4:

 Святии новомученицы земли Белорусския,/ 
благочестия светильницы и жития евангель-

скаго образи,/ заточения, изгнания и горькия работы 
мужественне претерпевшии/ и Христа ради даже до 
крове пострадавшии,/ Егоже, яко Начальника мира и 
спасения Совершителя,/ усердно ныне молите/ помило-
вати души наша.



27

Служба новомученикам и исповедникам земли Белорусской

На утрени

На Бог Господь: тропарь тойже, дважды. 

Слава, и ныне, Богородичен воскресный.

По 1-м стихословии седален, глас 4:

 Возсияли есте светло, яко звезды небесныя,/ де-
янии и учении вашими, светоноснии новому-

ченицы,/ и облистали есте землю Белорусскую.

Слава, и ныне, Богородичен:

 Пречистеи руце Твои, Дево Мати, простерши,/ 
покрый уповающия на Тя и Сыну Твоему зо-

вущия:/ всем подаждь, Христе, велию милость.

По 2-м стихословии седален, глас 5:

 Апостольским вещанием огласивше ваш ум,/ 
жертву чисту принесосте Царю и Творцу,/ во-

площшемуся нас ради от Девы Богородицы и воскрес-
шему со славою,/ Егоже пред мучители исповедасте, 
священномученицы.
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Слава, и ныне, Богородичен:

 Имуще Тя Заступницу, Пречистая,/ николиже 
убоимся враг на ны возстания,/ но, яко Бога 

рождши Милостиваго, покрый ны милостию Твоею,/ к 
Твоему бо заступлению присно прибегаем.

Величание:

 Величаем вас,/ святии новомученицы и исповед-
ницы земли нашея,/ и чтим честная страдания 

ваша,/ яже за Христа во утверждение веры Православныя/ 
претерпели есте.

Псалом избранный: Услышите сия, вси языцы,/ 
внушите, вси живущии по вселенней. 

По полиелеи седален, глас 1:

 Церковь Православную, яко стражи неусыпнии, 
охраняете присно/ и верныя ограждаете, ново-

мученицы божественнии, Христови воини.

Слава, и ныне, Богородичен:

 Воистину Богородицу Тя вемы,/ яко Заступницу 
земли Белорусския и Молитвенницу присную о 

священницех ея,/ Ты бо сущих в бедах, гонениих и узах по-
кровом божественным всемощно хранила еси.  
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Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, 
глас 7: Честна пред Господем/ смерть препо-
добных Его. Стих: Что воздам Господеви о 

всех, яже воздаде ми. Всякое дыхание: Еванге-
лие от Луки, зачало 67. 

По 50-м псалме стихира, глас 6: Исповедницы 
веры: писана на литии.

Канон Богородицы молебный, глас 8
и новомучеником, глас 4: 

Песнь 1

Ирмос: Моря чермную пучину/ невлажными стопами/ 
древний пешешествовав Израиль,/ крестообразныма 
Моисеовыма рукама/ Амаликову силу в пустыни победил 
есть.

 Закон Божий зело возлюбив, отче Владимире,/ 
добре слепым детем его преподал еси,/ укре-

пляя в них дух смирения и бодрости./ Помози и нам 
претерпети вся напасти мира сего.

 Истины веры Православныя возвещаяй уче-
ником вертограда духовнаго,/ сам, яко знамя 

победное, пронесл еси я чрез житие твое, священному-
чениче Василие.
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 Прием священный сан в годину тяжких испы-
таний,/ последи же, крепость во искушении 

явив,/ смерть от гонителей претерпел еси, отче Петре, 
священномучениче.

 Богородичен: Богомати Пречистая,/ милостива 
сотвори нам Сына Твоего,/ из Тебе неизреченно вопло-
тившагося на спасение наше,/ Тя бо Предстательницу и 
Спасение стяжахом.

Песнь 3

Ирмос: Веселится о Тебе Церковь Твоя, Христе, зовущи:/ 
Ты моя крепость, Господи,/ и прибежище, и утверждение.

 В вере укрепляя паству твою, отче Валериане,/ 
заповеди Христовы соблюл еси даже до смерти.

 Небоязненно стал еси на защиту веры Право-
славныя, священне Владимире,/ и, не устра-

шився сильных мира сего,/ исповедал еси истину Бо-
жию даже до крове.

 Искренне служа Богу, священномучениче Ио-
анне,/ веру истинную соблюл еси,/ неповин-

но прием смерть от нечестивых.

Богородичен: Песньми похвальными воспоим, вернии, 
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Пресвятую Владычицу,/ Марию Богоневестную, По-
кров Божественный,/ тихое Пристанище, всех верных 
Предстательницу.

Седален, глас 3:

 Божественную благодать, немощная врачующи 
и оскудевающая восполняющи, приемше,/ яко 

агнцы чистии, Христу Пастыреначальнику последовали 
есте, мученицы всехвальнии,/ и, страдания мужествен-
не претерпевше, венцы Небесныя стяжали есте./ Темже 
любовию святую память вашу светло торжествуем. 

Слава, и ныне, Богородичен:

 Не имамы инаго прибежища, разве Тебе, Бо-
городице,/ страны нашея Заступнице усерд-

ная,/ всяк бо, почитаяй Тя, надежду обретает.

Песнь 4

Ирмос: Вознесена Тя видевши Церковь на Кресте,/ Солн-
це Праведное,/ ста в чине своем,/ достойно взывающи:/ 
слава силе Твоей, Господи.

 Неленостно Господеви служа,/ ревностно 
окормлял еси паству твою, отче Сергие,/ 

темже мученически за Христа пострадал еси.
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 Видя врага злохитростнаго, на Церковь Христову 
ополчившагося,/ ревностне призывал еси паству 

твою хранити благочестие и веру Православную, отче Влади-
мире./ Сего ради в Небесных чертозех ныне упокоеваешися.

 В субботу преблагословенную Христу спострадал 
еси, священномучениче Михаиле,/ избиение от иу-

дея беззаконнаго невинно претерпев./ Ныне же в Царствии 
Небеснем с воскресшим Господом присно субботствуеши.

Богородичен: Умерщвлена древле Адама, Пречистая,/ паки 
возвела еси к жизни,/ Ипостасную Жизнь рождши, Хри-
ста,/ Емуже приразившися, расторжеся яве враждебнейшая 
смерть.

Песнь 5

Ирмос: Ты, Господи, мой Свет,/ в мир пришел ecи,/ Свет Свя-
тый, обращаяй из мрачна неведения/ верою воспевающия Тя.

 Пастырю Доброму последуя,/ положил еси душу 
твою за овцы словесныя, отче Порфирие./ Темже 

моли о нас Господа славы,/ да твердо сохраним веру Право-
славную во вся дни жизни нашея.

 Диаконскаго чина удостоився, отче Николае,/ перво-
мученику архидиакону Стефану уподобился еси, 

власти безбожныя обличая,/ и, якоже той, смерть за Христа 
приял еси.
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 Богу и ближним неленостно послужил еси, отче 
Михаиле,/ сего ради беззаконными убиваемь,/ с 

молитвою на устех дух твой Христу предал еси./ Ныне с пра-
ведными на лоне Авраамли почиваеши.

Богородичен: Яко утро, Богомати, возсияла еси,/ Истин-
ное Солнце Правды, Христа Бога нашего, на руку носящи,/ 
тем Тя вси прославляем.

Песнь 6

Ирмос: Пожру Ти со гласом хваления, Господи,/ Церковь во-
пиет Ти,/ от бесовския крове очищшися/ ради милости от 
ребр Твоих/ истекшею Кровию.

 Дерзновенно пред мучители веру во Христа Ии-
суса, яко истиннаго Бога, исповедав,/ Того ради 

даже до смерти пострадал еси, священномучениче Нико-
лае.

 Пастырское служение в Слуцких пределех добре 
совершая/ и ревностию по Бозе распаляяся,/ 

верныя небоязненно исповедати веру во Спасителя при-
зывал еси/ и смерть мужественне сретил еси, отче Иоанне.

 Залог веры, якоже обещався, сохранил еси/ и му-
ченическою смертию запечатлел еси, священне 

Димитрие./ Сего ради земли Белорусская и Тверская до-
стойно тя величают.
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Богородичен: Душ наших очищение/ и спасения Ходатаи-
ца явилася еси, Пресвятая Дево,/ темже Тя верою и любо-
вию православно величаем.

Кондак, глас 8:

 Новомученицы и исповедницы земли нашея,/ в 
тяжких испытаниих даже до смерти любовь к 

Богу сохранивше,/ правило веры и образ благочестия нам 
явили есте./ Сего ради, ныне в Небесных обителех ликую-
ще,/ молите Христа Бога, да спасет души наша.

Песнь 7

Ирмос: В пещи авраамстии отроцы персидстей,/ любовию 
благочестия паче,/ нежели пламенем, опаляеми, взываху:/ 
благословен еси в храме славы Твоея, Господи.
В годину гонений окормлял еси люди отчаянныя,/ словом 
Божиим тыя укрепляя, отче Иоанне./ Темже, яко пастырь 
истинный Церкве Христовы,/ мученически пострадал еси.

 Терпя страдания,/ не отреклся еси от веры Хри-
стовой, отче Леониде,/ обаче даже до смерти ве-

рен Господеви пребыл еси.

 Милостив пастырь и усерден молитвенник явил-
ся еси, отче Александре,/ сего ради и за веру 

Христову убиение приял еси.
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Богородичен: Моли присно Сына Твоего и Бога нашего, 
Неискусобрачная Марие Чистая,/ низпослати нам велию 
милость.

Песнь 8

Ирмос: Руце распростер, Даниил/ львов зияния в рове зат-
че;/ огненную же силу угасиша,/ добродетелию препоясав-
шеся,/ благочестия рачители отроцы, взывающе:/ благо-
словите, вся дела Господня, Господа.

 Доблемудренне паству твою окормляя, священ-
номучениче Владимире,/ совесть чисту и не-

врежденну соблюл еси/ и смерть от безбожных, Бога про-
славляя, приял еси.

 От житий святых житию богоугодному науча-
яйся, отче Димитрие,/ якоже оныя, и смерть за 

Христа претерпел еси.

 Егда гонения на Церковь святую умножишася,/ 
сан священный со дерзновением приял еси, отче 

Петре,/ темже и в жертву благоприятну Богови принеслся 
еси.

Богородичен: Безсеменно зачала еси, Богоневесто, Спаса 
и Господа,/ избавляющаго от тли воистинну песнословя-
щия Тя.
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Песнь 9

Ирмос: Камень нерукосечный/ от несекомыя горы, Тебе, Дево,/ 
краеугольный отсечеся, Христос,/ совокупивый разстоящая-
ся естества./ Тем, веселящеся, Тя, Богородице, величаем.

 Первый списатель житий пастырей земли Белорус-
ския,/ в годину гонения пострадавших, явился 

еси, отче Серафиме,/ и послежде сам живот твой за веру и 
други твоя положил еси.

 Издетстка нищету и лишения претерпевая, отче 
Матфее,/ милосердию и состраданию навыкл 

еси./ Темже, на высоту священства восшед,/ ревностно по-
служил еси приходящим к тебе/ и мученическаго венца спо-
добился еси.

 Новомученицы и исповедницы земли Белорус-
ския,/ молите о нас Святую Троицу,/ да и мы по-

среде искушений и бед/ сохраним веру Православную во вся 
дни живота нашего.

Богородичен: Бога, Егоже родила еси, Чистая Дево,/ Сего 
умоли рабом Твоим даровати покаяние/ и согрешений про-
щение.

Светилен: 

 Яко священномученицы и исповедницы вернии,/ 
явистеся в земли Белорусстей, пастырие добрии,/ 

и, испивше чашу страданий, благоугодисте Христу./ Темже, 
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во Свете ныне водворяющеся,/ молитеся с небесными 
силами о всех нас.

Слава, и ныне, Богородичен:

 О Тебе хвалимся, Богородительнице,/ и к Богу 
имамы Тя теплую Предстательницу,/ простри 

Покров Твой святый/ и защити люди Твоя.

На хвалитех стихиры, глас 8:

 Благодатию священства свыше облекшеся,/ па-
стырие добрии показастеся,/ и, кротость и тер-

пение стяжавше,/ любовь ко Христу во страданиих сохра-
нили есте;/ темже молим вас, священномученицы земли 
нашея,/ испросите у Господа,/ да, тихое и безмолвное жи-
тие поживше/ во всяком благочестии и чистоте,/ спасем 
души наша. (Дважды).

 Имуще вы пастыри неусыпныя в молитвах,/ 
просим вас, страдальцы Христовы,/ утвердите 

единство Церкве нашея,/ угасите шатания языческая,/ ис-
просите у Господа Вседержителя/ даровати земли нашей 
благоденствие,/ да, тихое и безмолвное житие поживше/ 
во всяком благочестии и чистоте,/ обрящем велию ми-
лость. 

 Чтуще вы, яко новомученицы земли Белорус-
ския,/ усердно просим,/ испросите у Господа 
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нам, в скорбех и печалех пребывающим,/ терпение добро-
победное и любовь нелицемерную,/ да, тихое и безмолв-
ное житие поживше/ во всяком благочестии и чистоте,/ 
спасем души наша.

Слава и ныне, глас тойже:

Владычице, приими молитвы раб Твоих/ и избави нас/ от 
всякия нужды и печали.

На Литургии

Блаженны от канона песни 3 и 6. Прокимен, глас 
7: Честна пред Господем/ смерть преподобных 
Его. Стих: Что воздам Господеви о всех, яже 
воздаде ми? Апостол к Филипписием, зачало 
246. Евангелие от Луки, зачало 77. Причастен: 

Радуйтеся, праведнии о Господе:

Молитва

 О, избранницы и угодницы Христовы, новому-
ченицы Церкве нашея, столпи непоколебимии, 

земли Белорусския благое прозябение и краснии плоды, 
сродников ваших предстателие и наставницы!

 Вы во время гонения безбожнаго от сокровищ-
ниц душ ваших спасительное исповедание Пра-

вославныя веры изнесли есте и людем верным па
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стырие добрии явилися есте, души ваша за Христа и Его 
овцы полагающе и лютыя волки далече отгоняюще. 

 Ныне убо призрите на нас, недостойных чад ва-
ших, умиленною душею и сокрушенным серд-

цем вас призывающих. Умолите Господа Бога, да простит 
согрешения наша и избавит от адовых уз и вечнаго муче-
ния. Утвердите нас в вере святей, научите нас присно тво-
рити волю Божию и хранити заповеди церковныя. Будите 
пастырем нашим – правило веры, воином – вожди духов-
нии, болящим – врачи изряднии, печальным – утешите-
лие, гонимым – заступницы, юным – наставницы, всем же 
благосердии отцы и теплии молитвенницы, яко да молит-
вами вашими соблюдется в Православии страна наша и 
непрестанно славится в ней имя Пресвятыя Троицы, Отца 
и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. 




