
Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть (Мф. 5, 7)

  

      Різні причини змушують батьків віддавати своїх дітей до дитячих будинків та
інтернатів. Багато хто з них не хоче навіть дізнатися, в яких умовах живе їхнє чадо. І
рідко прагнуть допомогти тому чи іншому дитячому будинку. Діти просто залишені під
опікою держави і позбавлені батьківської любові, сімейних радощів.  

  Але ніколи не забуває про вихованців дитячого будинку в с. Степовому Миколаївського
району настоятель Свято-Дмитрівського храму протоієрей Іоанн Михалко. Він відвідує
дітей не лише на свята, але і при першій нагоді. Чергова зустріч з хлопчиками розпалила
в їх очах вогник віри в краще та просто дитячу радість.   Цього разу діти поласували
солодкими подарунками і отримали необхідні медикаменти, речі першої необхідності. Але
найголовніше те, що отець Іоанн приділив увагу кожному вихованцю, а для них це так
важливо.

  Священник звертається до усіх із закликом: "Якщо немає можливості матеріально
допомагати дітям, які позбавлені батьківської опіки, допоможіть їм морально - увагою,
піклуванням та духовно. Моліться Всемогутньому Богу про поміч у ції нелегцій ситуації їм
та людям, які доглядають дітей. Не будьте байдужими до проблем оточуючого світу".  
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  Справи милосердя це постійна складова життя православних християн, згідно з
заповіддю Спаситетеля: "Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть" (Мф. 5, 7).  

  Наприклад у 1914 році, коли почалася Перша світова війна, допомагав нужденним і наш
земляк - священномученик Миколай Романовський.  
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  Церковний хор храму, де служив батюшка, організовував духовні концерти на користь
нужденних. Джерелом добровільних коштів також були пожертви мирян. Була
організована всебічна допомога біженцям - створені літні школи для їхніх дітей,
госпіталь. Бачачи невтомне старанність отця Миколая його призначили Головою
Миколаївського відділення Комітету по влаштуванню побуту біженців. І вдячність
людська була велика. Досі зберігаються подарунки священику від поранених, у тому
числі рушник, на якому вишито: "Хай береже тебе Бог".

    

  (З інформації про життя святого Миколая Романовського)     
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