
22.08.2018 Священники і поліцейські молилися за упокій загиблих правоохоронців

  

  Святий мученик Іоанн Воїн з давніх давен для народів східних словян  вважався
покровителем воїнів – захисників Вітчизни і рідного православ’я.  Саме тому сучасні
воїни-правоохоронці також вважають його своїм небесним  покровителем.

  Так, до прикладу, молитвами Правлячого Архієрея Миколаївської єпархії 
Високопреосвященнішого митрополита Питирима та зусиллями  миколаївських
правоохоронців у співпраці зі священниками на території  Миколаївського
науково-дослідницького експертно-криміналістичного  центру МВС України було
відкрито храм на честь святого мученика Іоанна  Воїна.

  

  22 серпня на території храму, біля поклоннного хреста з викарбуваними  іменами
правоохоронців, котрі загинули при виконанні службових обовязків  пройшов захід по
вшануванню їхньої памяті. В ньому взяли участь керівник  сектору Миколаївської єпархії
УПЦ по взаємодії із правоохоронними  органами протоієрей Віктор Обезюк, клірик
Свято-Сергієвського приходу м.  Миколаєва протоієрей Василь Шевчук, настоятель
храму святого мученика  Іоанна Воїна ієрей Андрій Чиженко, начальник Головного
управління  Нацполіції в Миколаївській області полковник Олександр Анохін, його 
заступники, директор Миколаївського НДЕКЦ МВС України Олександр  Мишаковський,
правоохоронці, а також вдови і родичі загиблих.  У ході заходу протоієреем Віктором
Обезюком була відслужена літія за  спочилими правоохоронцями, православними
християнами. Йому  співслужили вищезгадані отці Василь та Андрій.

  У своєму слові протоієрей Вікор Обезюк подякував правоохоронцям за їхню  шляхетну і
нелегку справу, надзвичайно потрібну для держави і суспільства.  Отець Віктор згадав
про вбивство поліцейського у Харкові, котре сталося 20  серпня. Це говорить про те, що
саме правоохоронці стоять на захисті спокою і  здоров'я громадян України, виконуючи
дуже небезпечну, але таку потрібну  справу. Священник побажав загиблим
правоохоронцям, православним  християнам, Царства Небесного.

  Після заходу відбулося покладання квітів до поклонного хреста. Після цього 
священники, правоохоронці та родичі загиблих поставили за упокой їхніх душ  свічки у
храмі святого мученика Іоанна Воїна, котрий розташований на  території Миколаївського
науково-дослідницького експертно-  криміналістичного центру МВС України.  
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  Нехай же милосердний Господь прийме у вічні Свої обителі душі всіх  православних
воїнів, котрі віддали життя за другі своя!  
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  Фото надав протоієрей Віктор Обезюк. 

Текст - настоятель храму
 святого мученика Іоанна Воїна 
  ієрей Андрій Чиженко  
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