
09.10.2017 Миколаївці вшанували пам'ять святого Іоанна Богослова

  

  Іоанн Богослов був улюбленим учнем Господа, він був присутній під час Розп'яття
Христа і невідступно супроводжував Святе Тіло до Гробу. Після Вознесіння Господа,
Іоанн до самого Успіння, вірно служив Пресвятій Богородиці.  

  Після свого поховання святий апостол також продовжував допомагати людям і
прославився багатьма чудесами. Він був учасником події, яке згадується під час
святкування Покрови Пресвятої Богородиці. У Константинополі святий Андрій, Христа
ради юродивий, бачив як йшла по повітрю Пресвята Богородиця, осяяна небесним
світлом в оточенні ангелів та святих. Царицю Небесну супроводжували Іоанн Хреститель
і апостол Іоанн Богослов.  

Святого апостола Іоанна вшановують у всьому світі, у тому числі на Миколаївщині. 9
жовтня віруючи завітали на престольне свято храму на честі апостола Іоанна Богослова
в селі Миколаївське Вітовського району.   Настоятель храму ієрей Андрій Дяченко,
духовенство округу, а також ієрей Євген Ушкалов і ієрей Віктор Гайдиш звершили
Божественну літургію та хресний хід.  

  На свято також прибув голова сільської ради Левківський Станіслав Васильович, який
побажав всім єдності з Богом і один з одним.  
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  Фото: Родіон Дроздов.  

    

      Свято апостола Іоанна Богослова є престольним для Свято-Воскресенського храму
смт Березнегуватого, оскільки один з приділів  освячений саме на честь Апостола
Любові.   Святий був улюбленим учнем Господа, автором четвертого Євангелія,
Соборних послань і Апокаліпсису. "Апостолом Любові" його називають за глибоку любов
до Господа і всіх людей. Як і всі проповідники Євангелія був гнаний, зазнав ув'язнення,
заслання і муки, а був похований у віці 105 років в Ефесі.  
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  9 жовтня 2017 року, в день пам’яті преставлення апостола та євангеліста Іоанна
Богослова, відбувся водосвятний молебень, соборна Божественна Літургія, Хресний хід,
також відслужено літію  на могилі  протоієрея Олександра Антонюка, колишнього
настоятеля храму.  Разом з настоятелем храму протоієреєм Михаїлом Новіцюком
богослужіння звершували 14 священнослужителів Миколаївської єпархії:
Березнегуватського, Казанківського, Новобузького, Снігурівського районів. 

    Священнослужителі і парафіяни просили у святого Іоанна Богослова молитовного
заступництва перед Господом і підтримки. Отець Михаїл подякував усім за молитви, 
привітав з днем небесного покровителя. Також священник підкреслив, що віра у
Господа і любов до Христа  – це те нездоланне, що ніхто не може у нас забрати.    

      Після Божественної Літургії відбувся відбулася святкова трапеза на яку були
запрошені всі присутні. 
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   По благословінню протоієрея Михаїла
 фотографії і текст надала  Мороз Людмила   

      

використані матеріали сайтів   paisiy-mon.church.ua , hram-feodosy.kiev.ua   
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