
16.11.2019 З синівською любов’ю до рідної землі

  

  Кожна небайдужа людина завжди з великою любов'ю і душевним трепетом згадує
місця, де народилася, де минуло її дитинство, де знаходяться могили спочилих батьків. 

      

  Ось і для нашого Владики Питирима, рідною землею, духовною підтримкою є Почаїв і
Київщина. Почаїв – земля, де знаходяться дорогі його серцю Почаївська Лавра, мощі
видатних святих - преподобних Іова і Амфілохія. У цій обителі проходили його черничі
труди, тут майбутній архіпастир проходив послух економа, відбудовуючи святиню. Тут
знаходяться могили батьків – убієнного протоієрея Петра і монахині Анни. 

На Київщині він проходив послух намісника Києво-Печерської Лаври, був висвячений у
сан єпископа. У селі Червоні Яри Владика народився, а у селі Чупирі народилися і
мешкали його батьки
. Журавлиха, що розкинулась на Київщині, − село, де пройшли незабутні дитячі роки
Владики. 

      

  16 листопада 2019 року Владика завітав до рідного села Журавлиха Ставищенського
району Київської області.   Село було відоме вже на початку XVIII ст. Воно виникло на
правому березі болотистої річки Цицілії, де було багато журавлів, на місці городища часів
Київської Русі. В селі знаходилась дерев’яна церква – пам’ятник архітектури. Саме в
цьому селі проходило пастирське служіння батька нашого Владики – протоієрея Петра.
Тут починалися перші духовні кроки малого пономаря, Колі Старинського, – майбутнього
митрополита Питирима. 

  За погодженням з митрополитом Білоцерківським і Богуславським Августином,
Високопреосвященніший митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим звершив
Божественну літургію у храмі Різдва Пресвятої Богородиці с. Журавлиха. Не передати
словами, яка була ця зустріч. Все село зійшлося, щоб зустріти свого земляка.
Хлібом-сіллю дорогого Владику встрічали сільський голова села Журавлиха – Олександр
Миколайович Михальченко, керівник ТОВ «Журавлиське» Віктор Петрович
Холодівський, Ставищенський благочинний – протоієрей Андрій Пустовгар, настоятель
храму Різдва Пресвятої Богородиці – отець Миколай Поляков і матушка Людмила,
школярі місцевої школи, однокласники нашого Владики – Дмитро Прокопович Злиденний,
Михайло Прокопович Голубенко, парафіяни та паломники з Миколаєва. 
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  Вершиною цієї зустрічі була Божественна літургія, яку очолив митрополит Питирим у
співслужінні благогочинного Ставищенського округу протоієрея Андрія Пустовгара,
настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці − протоієрея Миколая Полякова,
духовенства Миколаївської єпархії: архімандрита Варнави (Гладуна), протоієрея Петра
Струкала, протоієрея Віктора Обезюка, протоієрея Віктора Нікітюка, протоієрея Віктора
Струкала. Прикрашав Літургію спів двох хорів: кафедрального собору Різдва Пресвятої
Богородиці Миколаївської єпархії та храму Різдва Пресвятої Богородиці села
Журавлиха. У їх виконанні зворушливо линула Херувимська до Отця Небесного.

  Високопреосвященний Владика Питирим звернувся до всіх присутніх із архіпастирським
словом. Сердечно подякував усім за спільну молитву, добру пам'ять і молитву про
батьків. Владика наголосив, як важливо сьогодні укріпляти нашу православну віру, – віру
наших дідів-прадідів, і підтверджувати її не лише словом, а й ділом. Сміливо сповідувати,
виконувати заповіді Господні і шанувати пам'ять тих, хто жив для Бога, хто відійшов у
вічність. І наші сердечні молитви є виявом нашої любові до них.

  На знак шани та молитовну згадку Владика подарував журавлянам богослужбове
Євангеліє, ікону Пресвятої Борогодиці «Умиление» та іконочки кожному члену парафії і
гостям.

  Для всіх присутніх ця зустріч надовго залишиться в серці, бо є не лише зустріччю з
рідним селом, а й гідним прикладом синівської любові до батьків, до рідної землі і
справжнім фундаментом нашого буття з дотриманням заповідей Господніх. 

        {phocagallery
view=category|categoryid=2447|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}    

  Інформацію надали протоієрей Віктор Обезюк і Галина Бородіна  
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