
15.05.2021 Урочистості у Харкові в честь святителя Афанасія та з нагоди 100-ліття народження митрополита Никодима (Руснака)

  

    15 травня Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив
Божественну літургію у кафедральному соборі Харкова на честь Благовіщення
Пресвятої Богородиці. У цьому храмі знаходяться мощі святителя Афанасія
Царгородського, Лубенського чудотворця, пам’ять якого Церква вшановує 15 травня.
Його Блаженству співслужив митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим та інші
архієреї Української Православної Церкви, духовенство Харківської єпархії та гості у
священному сані.  

   Також Предстоятель очолив урочистості з нагоди 100-річчя від дня народження
митрополита Харківського і Богодухівського Никодима (Руснака, +2011).  

  Після читання Святого Євангелія Блаженніший архіпастир звернувся до вірян зі словом
проповіді. Предстоятель розповів пастві про унікальне значення Воскресіння Христового
та про життя святителя Афанасія, Лубенського чудотворця.  

  

  Блаженніший владика також згадав добрим словом митрополита Никодима (Руснака),
100-річчя з дня народження якого відзначає УПЦ у 2021 році: «Владика Никодим
залишив по собі добрий слід – любові, терпіння, ревності до Бога і того служіння, яке
повинен звершувати священник чи архієрей, коли стоїть біля престолу Божого».  

  Предстоятель закликав вірян брати приклад зі своїх архіпастирів – святителя
Афанасія  та
митрополита Никодима, бо вони «пройшли складний шлях, але нічого у житті їх не
зламало і вони своїм життям показали, що дійсно Христос воскрес».  

  «Хай Господь допомагає кожному у його внутрішній боротьбі. Тому що кожна людина
має свої внутрішні проблеми, боротьбу, немочі, недоліки. Християнин відрізняється від
інших людей тим, що веде боротьбу з цим. В усіх людей це є, але дехто живе цим, живуть
гріхом, а християнин бореться проти свого особистого гріха. Я бажаю, щоб ми у цій
внутрішній боротьбі зі самим собою були завжди переможцями. Якщо ми себе
переможемо, свої пристрасті та пороки, то ми переможемо все інше, що зустрінеться нам
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у нашому житті», – побажав насамкінець архіпастир та прикликав Боже благословення
на Слобожанщину.  

  Після Божественної літургії Блаженніший Митрополит Онуфрій освятив пам’ятник
митрополиту Харківському і Богодухівському Никодиму (Руснаку) та звершив заупокійну
літію на могилі видатного ієрарха Української Православної Церкви.  
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