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  24 січня, у день пам'яті священномученика Володимира Хіраско, митрополит
Миколаївський і Очаківський Питирим звершив Божественну літургію у
Свято-Благовіщенському храмі Свято-Михайлівського жіночого монастиря с. Пелагіївка
Новобузького району. Тут його зустріла з хлібом-сіллю настоятелька обителі – ігуменя
Серафима (Шкара), насельниці обителі, парафіяни. Архіпастирю співслужили благочинні
Казанківського і Новобузького районів протоієреї Сергій Михалко й Ігор Семенюк, а
також духовенство єпархії.  

  

  Після богослужіння Владика привітав усіх присутніх з минулими святами.  
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  Фото: Діонісій Корєлов  

  

  

  Священномученик Володимир Хіраско народився 11 січня 1873 у місті
Кам'янець-Подільський на Україні. Закінчив Подільську духовну семінарію у 1899 році.
Після рукоположення у 1899 році, служив у храмах Білорусії. З 1911 року служить в
Мінську настоятелем Церкви ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість" при училищі
сліпих в Мінську, а також у Свято-Казанському храмы залізничників. Він багато
працював з незрячими людьми, викладав Закон Божий. У 1925 році батюшка був
заарештований за те, що заступився за митрополита Мелхиседека, якого влада вислала
з Мінська. Самого батюшку вислали в місто Орел. Після повернення із заслання отець
Володимир продовжував служити в тій же церкві Мінська. За часті проповіді батюшку
знову заарештували в 1929 році і вислали в Сибір. Там, за три роки табірного життя він
майже осліп. Після звільнення в 1932 році, батюшка, будучи тяжко хворим, помер через
кілька місяців
.

  

  Зараз при храмі ікони Божої Матері «Всіх Скорботних Радість» існує молодіжне
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братство в ім'я священномученика Володимира Хіраско. Також з вересня 2015 року у
Мінську діє храм на честь священномученика.   

  Парафія за прикладом свого духовного покровителя планує максимально
сконцентрувати свої зусилля на роботі з незрячими людьми, допомогти їм адаптуватися
в храмі, вивчити основи православної віри, самореалізуватися в майстерності
виготовлення виробів, надати можливість брати участь в культурних заходах і
реалізувати свої творчі та вокальні здібності.  

  Так наприклад, відразу після відкриття храму в березні 2016 року настоятелем храму з
благословення митрополита Мінського і Заславського були проведені перші хорові
вечори на честь священномученика.  

  На даний момент в храмі присутні рельєфні ікони для незрячих людей, а так само
молитва Отче Наш, яку можна прочитати за допомогою рук. ( Відео одного з виступів
незрячої співачки Ольги Патрій, фото рельєвних ікон
).  
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