
25.06.2019 День тезоіменитства Блаженнішого Митрополита Онуфрія

  

  25 червня, у день пам’яті преподобного Онуфрія Великого, Блаженніший Митрополит
Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію на площі перед
Успенським собором Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.  Участь в урочистостях
з нагоди Дня тезоіменитства, а також 5-річчя Предстоятельського служіння та
75-літнього ювілею Блаженнішого Митрополита Онуфрія взяли представники майже всіх
Помісних Православних Церков.  

  Його Блаженству співслужили архіпастирі і клірики Єдиної Святої Соборної і
Апостольскої Церкви з усього світу, у тому числі митрополит Миколаївський і
Очаківський Питирим. Архіпастиря Миколаївської єпархії супроводжували архімандрит
Варнава (Гладун) і протоієрей Петро Струкало.  

  

    Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом
проповіді. Блаженніший Владика розповів про житіє свого небесного покровителя –
преподобного Онуфрія Великого, а також пояснив духовне значення подвигу таких
святих пустельножителів для світу.  

  «Він знайшов там, у пустелі, святість духовну, знайшов і щастя, і радість, і мир, все, що
потрібно для людини. Ми шукаємо часто щастя не там, де воно є, часто в алкоголі,
наркотиках, та щастя знаходиться не у світу, воно знаходиться у Бога. Та людина, яка
живе з Богом — вона може бути багатою чи бідною, може бути вченою чи простою, 
знаходить для себе мир, щастя і радість».  

  Від усієї повноти Української Православної Церкви вітання виголосив найстарший за
хіротонією архієрей УПЦ митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Його
Блаженство Священним Синодом УПЦ був нагороджений орденом святого апостола
Андрія Первозванного.  
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            Представники Помісних Православних Церков також привітали Предстоятеля УПЦ зДнем Ангела. Священнослужителі передали адреси зі словами вітання від Предстоятелівсвоїх Церков та з нагоди 5-річчя Предстоятельського служіння і 75-літнього ювілеювручили Блаженнішому владиці високі церковні нагороди та пам’ятні подарунки.    Зокрема, були виголошені вітання від Предстоятелів та представників Александрійської , Єрусалимської ,Румунської, Сербської, Болгарської, Кіпрської, Польської, Православної Церкви в Чеських землях і Словаччині, Православної Церкви в Америці.    Варто зазначити, що очікувалася також делегація від Грузинської Церкви, але востанній момент не змогла прибути із-за політичної ситуації в країні.    Блаженніший Владика подякував усім архіпастирям, пастирям Помісних Церков тасвященнослужителям Української Православної Церкви за привітання.         {phocagalleryview=category|categoryid=2376|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}               Перед початком Літургії відбувся брифінг для ЗМІ  за участю представників Помісних
Православних Церков — Александрійської, Сербської, Болгарської, Кіпрської,
Польської, Чеської, Румунської Церков та Православної Церкви в Америці, які прибули
до Києва на святкування Дня Тезоіменитства Предстоятеля Української Православної
Церкви. Шановні священнослужителі висловили свою повагу та підтримку Блаженнішому
Митрополиту Онуфрію і його пастві.  
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  Представник Александрійської Православної Церкви митрополит Карфагенський
Мелетій у своєму слові підкреслив: «Наша присутність тут означає не що інше, як
підтримку канонічності вашої Церкви, проявом чого стане наше єднання за
Євхаристійною Чашою під час Божественної літургії».  

  «Ми приїхали від імені свого Предстоятеля і своєї Церкви, щоб засвідчити нашу любов
до Блаженнішого Митрополита Онуфрія, — також зазначив митрополит Карфагенський
Мелетій, — і я хочу передати нашу любов, шанування і братські побажання від імені папи
і Патріарха Александрійського і всієї Африки Феодора ІІ Блаженнішому Митрополиту
Онуфрію. Дуже часто Патріарх Феодор висловлюється про аскетичність, про
молитовність Блаженнішого Митрополита Онуфрія, якого знає весь Православний світ». 
    

  Ієрарх Болгарської Православної Церкви митрополит Ловчанський Гавриїл передав
вітання та «любов від Болгарської Церкви і християн Болгарії, які люблять Українську
Православну Церква, поважають і люблять її Предстоятеля Владику Онуфрія». «...ми в
Болгарії молимося за Блаженнішого Митрополита Онуфрій, який йде шляхом великого
князя Володимира, просвіщає та несе благодать великому українському народу, веде
Церкву, в якій є благодать»  

  Від імені Предстоятеля та Священного Синоду Кіпрської Православної Церкви вітання з
нагоди Дня Тезоіменитства Блаженнішому Митрополиту Онуфрію передав митрополит
Тамасоський Ісаія :  

  «Для нас Митрополит Онуфрій є однією з найбільших духовних особистостей
Православного світу, архірей особливого життя. Тому що своїм смиренням, своїм
монашеством, своєю любов’ю є прикладом Предстоятеля для всього Православного
світу. Незважаючи на ті випробування, які переживає його Православна Церква, він
жодного разу не засудив, ані слова поганого не сказав про інших людей. Він є прикладом
духовної людини, яка має смирення і терпіння. Наша присутність є свідченням єдності
Православних Церков», — сказав ієрарх.  
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  Також митрополит Ісаія звернувся до керівництва України із проханням повернути
відібрані храми вірянам Української Православної Церкви.  

  «Я хотів би передати прохання для тих, хто керує українським народом. Ми хотіли б
попросити Уряд  України, щоб він зробив все, що залежить від нього, щоб були повернуті
ті храми, які були забрані від віруючих УПЦ, якими духовно опікується Блаженніший
Митрополит Онуфрій, — зазначив архієрей Кіпрської Православної Церкви.» Владика
відмітив, щорелігійні права усіх віруючих мають будуть забезпечені повністю. «Ми
просимо, щоб люди, які були вигнані зі своїх храмів і моляться в пристосованих
приміщеннях, повернулися до своїх храмів, і щоб їхні права були відновлені».  

  По завершенні Божественної літургіії у Києво-Печерській Лаврі митрополит
Тамасоський Ісаія, який очолює делегацію Кіпрської Православної Церкви, зачитав
Звернення до Президента України пана Володимира Зеленського
, до українського уряду та парламенту з цього приводу.  

      

  "Ваша Високоповажносте!  

  Вітаємо Вас з обранням Президентом країни і бажаємо здоров’я і доброго служіння на
благо українського народу. Однак тут, на священній і героїчній українській землі,
відбувається незбагненно велика трагедія і коїться несправедливість по відношенню до
мільйонів православних українців, які перебувають під пастирською опікою Блаженнішого
Митрополита Онуфрія. Тисячі православних українських громадян вигнані з своїх храмів і
терплять гоніння і насильство зі сторони інших своїх співвітчизників...  

  ...Ми гаряче просимо Вас почути наш голос і виправити цю несправедливість. Нехай
будуть повернені назад всі храми їх законним православним власникам і нехай кожен в
дусі свободи і поваги до прав людини служить своєму Богу, не втручаючись в віру іншого.
Ми зі своєї сторони продовжуємо нашу боротьбу і починаємо збирати підписи зі всієї
Європи для того, щоб звернутися в Європейський суд з прав людини для відновлення
справедливості."
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  Напередодні свята було опубліковано інтерв’ю з митрополитом Афанасієм
Лімасольським  про Блаженнішого Митрополита Онуфрія і релігійну
ситуацію в Україні:    

  "Я вважаю, що Митрополит Київський Онуфрій є канонічним Предстоятелем
Української Православної Церкви. Я хочу попросити всіх православних братів в Україні,
щоб вони знаходилися під омофором Митрополита Онуфрія, щоб вони підтримали свою
Церкву, щоб вони залишилися вірними Православній вірі...      "Мене дуже вражає, і я
дуже захоплююся тим, як Митрополит Київський Онуфрій сприйняв цю кризу: з великим
спокоєм, з великою гідністю, малослівно, з малою кількістю заяв і з багатьма молитвами.
Ми не хочемо нікого звинуватити... Ми всі є братами, ми всі є одним тілом, православними
християнами. Це спокуса. Потрібно піднести молитви, і вона пройде. Це і є сутність цього
питання..."  

  "...Ми не станемо переможцями, якщо будемо стріляти один в одного. Ми станемо
переможцями, якщо смиренно піднесемо молитви і будемо просити Бога, щоб звершилася
Його свята воля.  

  ...Ми говоримо кожен день до Христа: нехай буде воля Твоя. Цього ми повинні шукати, і
це має стати метою нашого життя. І тим більше такий підхід має проявлятися на рівні
Предстоятелів Церков."  

  Більше про подію можна дізнатись з офіційного сайту Української Православної Церкви
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