Дорогий Отче Олександре!
Написав Administrator
Понеділок, 13 лютого 2017, 17:30 -

Вітаємо Вас з священичою Хіротонією. Ми розділяємо з Вами всю радість святкувань і
шкодуємо, що нас немає поряд з вами. Ви прожили в невтомній праці, з повною
самовіддачею, великими здобутками. Глибока віра, працьовитість і жертовність - це ті
головні риси, якими Господь наділив Вас, і які є головною рушійною силою у Вашому
житті. Бачив, як ревно Ви йшли до свого прагнення стати священиком.

Пригадую як Ви приїзджали до нас у Тальне і молитовно раділи за Українську церковцю,
яка стала для всіх святим місцем, де можна б було забути про буденне життя, буденні
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турботи, де можна б було щиро молитися і дякувати Богу за всі ці блага, які ми маємо.
Церкву яка стала острівцем Української культури і споріднених душ. Господь
Вседержитель, Якому відкриті всі помисли і прагнення людських сердець, побачив
старанність, з якою Ви намагались виконувати різноманітні покладені на Вас послухи,
Ваші невтомні труди на благо Церкви, і знайшов Вас гідним священичого служіння. Цього
дня Він вилив на Вас щедрі дари благодаті Святого Духа, щоб доручити Вам ще більш
відповідальні завдання і ще більш важкі подвиги. І сьогодні наша парафіяльна громада,
храму «Всіх Святих Землі Української» любов'ю до Бога з цим великим вашим
досягненням. ДОСТОЇН. Бажаємо Вам, дорогий отче, рясного, щоденного примноження
цих благодатних дарів і невичерпних сил, а також духовної і тілесної міці, мудрості
небесної щоб плідно трудитися у винограднику Господньому! Словом і ділом
засвідчувати Євангельські істини, і бути для своєї боголюбивої пастви «добрим
служителем Іісуса Христа, насиченим словами віри та добрим навчанням» (1 Тим.3,6).
Кланяємося низько Вам за ту повсякденну працю, яка переросла у великі здобутки, і
бажаємо вам доброго здоров'я, щастя в родинному житті і всіх земних благ. Хай Бог Вам
допомагає втілювати в життя всі Ваші задуми. Многая Вам і благая літа! Aksios !
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