
14.07.2013 Архиерейское богослужение в с. Рыбаковка Березанского района

14 июля 2013 года, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим совершил
Божественную литургию в Свято-Никольском храме с. Рыбаковка Березанского района.
Правящему Архиерею сослужили благочинный округа протоиерей Александр Бенедюк,
настоятель храма иерей Михаил Леньков и другие священники епархии.
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Правлячий Архієрей у Рибаківці

  В другу неділю липня святкується державне свято День Рибалки. Для  приморського 
села Рибаківка Березанського району воно має велике значення. Адже рибальський
промисел з давніх давен був тут основним. У цьому році свято припало на  день пам'яті
святих мучеників та безсеребреників Косми і Даміана,  а саме на 14 липня за новим
стилем.

  На окраїні Рибаківки стоїть красень-храм святителя Миколая Чудотворця Мир
Лікійського. Його збудував з Божою поміччю протоієрей Миколай Феленюк. Сьогодні
труди цього батюшки продовжує настоятель храму ієрей Михаїл Леньков. За часів його
служіння на даному приході трудами парафіян був здійснений розпис храму, будується
парафіяльний будинок, облаштовується церковний двір. Особливу увагу настоятель
храму приділяє дітям та молоді. Саме діточки удостоїлися честі зустрічати Правлячого
Архієрея з хлібом та сіллю на порозі храму.

  Високопреосвященніший митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим не залишає
своєю архіпастирською опікою рибальський край. І ось 14 липня він завітав до
Свято-Миколаївського храму села Рибаківка, де відслужив Божественну літургію. У день
пам'яті святих мучеників і безсеребреників Косьми і Даміана, цих небесних цілителів, 

 1 / 2



14.07.2013 Архиерейское богослужение в с. Рыбаковка Березанского района

Владика Питирим наголосив у своїй проповіді про важливість духовного здоров'я людини
та неможливість спасіння без Церкви, котра є лікарнею  душ людських. Також
Правлячий Архієрей привітав жителів рибацького села з професійним святом. У цьому є
певна спорідненість з життям Церкви перших віків християнства, адже багато апостолів
були галілейськими рибалками. Саме за простоту і чистоту рибальського серця Господь і
призвав їх на служіння.

  У свою чергу настоятель храму отець Михаїл подякував Високопреосвященнішому
митрополиту Питириму за архіпастирське піклування про рибаківців, за приклад
апостольської любові та побажав довгих років у правому служінні на ниві Христовій. 

  Особливу подяку хочеться висловити директору бази відпочинку «Лугове» Леоніду
Марковичу Навертію та Рибаківському сільському голові Віктору Івановичу Бізікову. 
Бажаємо жителям Рибаківки не втрачати християнської простоти і чистоти новозавітних
рибалок – апостолів Христових, вірно служачи Церкві, як служили їй вони. 

  

ієрей Андрій ЧИЖЕНКО
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