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7 липня митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим звершив Божественну
літургію у храмі на честь Різдва чесного славного Пророка, Предтечі і Хрестителя
Господнього Іоанна у с. Мар'ївка Баштанського району. Архіпастирю співслужили
благочинні Миколаївського міського і Баштанського округів архімандрит Варнава
(Гладун) і протоієрей Віталій Сопіжук, настоятель храму ієрей Віталій Жаба, а також
духовенство єпархії. Після богослужіння було звершено святковий хресний  хід.

  Владика Питирим поздоровив ктитора церкви Івана Андрійовича Білоуса з днем
тезоіменитства. Також за труди у славу Святої Церкви Владика нагородив
архієрейською грамотою керівника місцевого сільського господарства "Авангард"
Валентину Іллівну Левицьку.

  

  У слові до присутніх Його Високопреосвященство сердечно привітав усіх  з престольним
праздником святого славного пророка предтечі і Хрестителя Господня Іоанна.  - Дай
Боже, щоб його молитвами ми хрестилися і знали, що це таке. Каялися і також знали, для
чого ми це робимо. - побажав Архіпастир.

  - Тому що віра наша — це є віра вічності. “Вірую во Єдиного Бога Отця Вседержителя...”.
І закінчується: “Очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку . Амінь.” Якщо ми
будемо вічні, значить ми повинні прожити життя не пустоцвітом, а каючись в своїх гріхах.

    Також Архіпастир підкреслив, що ми повинні жити у боротьбі з гріхом. А зброю дає нам
Церква. Це - Хрест Христов, піст і молитва, яких вчителем є святий Хреститель
Господень Іоанн. Також необхідно читати Євангеліє, читати святих отців. Тоді  ми
будемо знати, що треба робити з нашою безсмертною душою. 

    - Дай Бог, щоб ми подвизалися і приходили в ум Христов у Церкві Божій. - побажав
Владика.
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    Тільки в Церкві Божій ми кажемо: “Хресту Твоєму поклоняємося, Владико і святе
Воскресіння Твоє поємо і славімо”. Тільки в християнській Церкві є дієве покаяння.
Покаяння для того, щоб ми омилися, очистилися і були ангелами Божими у царстві Отця і
Сина і Святого Духа. Ось для чого дана Церква. А початок всьому цьому поклав пророк
Божий Іоанн. Тому що він хрестив Господа нашого Іісуса Христа, щоб ввести Адама в
нове царство. І тоді прийшла Тайна покаяння, Тайна причастя, Тайна, яку являє собою
спасіння нашої душі.

    - Ось в цьому суть і головна задача, щоб ми жили не для пустоти, не для бізнесу
тільки, не для якихось утіх безумних, які деякі проводять на превеликий жаль, -
зауважив Митрополит Питирим.

    Далі Владика зауважив, що святкуючи так зване свято “Янка купала” люди
повертаються до язичницьких звичаїв які вже давно треба забути. Архіпастир навів
приклад сумних наслідків, до яких приводить святкування язичеських праздників. Також
Митрополит Питирим нагадав приклади із старозавітної історії, коли обраний Богом
народ страждав за своє невір'я.
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