ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Архијереј Јерусалимске Цркве посетио подворје
Руске духовне мисије у Јафи

Дана 7. новембра 2021. године у подворју Руске духовне мисије посвећеном светом апостолу
Петру и праведној Табити одржане су свечаности поводом успомене на Свету праведну Табиту
јопску, небеску заштитницу подворја.

По благослову Његовог Блаженства Патријарха јерусалимског Теофила, Свету Литургију је
служио митрополит капитолијадски Исихије (Јерусалимска Патријаршија).

Владици су саслуживали: архимандрит Александар (Елисов), старешина Руске духовне мисије у
Јерусалиму, старији архимандрит Јерусалимске Патријаршије Нектарије, протојереј Игор
Пчелинцев, кључар подворја, протојереј Николај Жданов, клирик Горненског манастира,
јеромонах Афанасије (Букин), благајник РДМ-а, архиђакон Марк Хендерсон (Јерусалимска

Патријаршија) и ђакон Илија Драчук, свештеник РДМ-а. Храм је био испуњен бројним
ходочасницима – парохијанима подворја из оближњих градова Израела. За време богослужења
молили су се сарадници Амбасаде Руске Федерације.

На крају Свете Литургије, свештенство и ходочасници кренули су у литију са исцељујућим
моштима Свете праведне Табите до њеног гроба, где је служен молебан.

Након молебана, уследила је размена поздрава. Митрополит Исихиј је пренео искрене честитке и
најлепше жеље у име Његовог Блаженства Патријарха јерусалимског Теофила Његовој Светости
Патријарху Кирилу, руководиоцу Руске духовне мисије архимандриту Александру, сарадницима
Мисије и свим ходочасницима.

Архимандрит Александар (Елисов) обратио се митрополиту Исихију замоливши да Његовом
Блаженству Патријарху Теофилу пренесе „нашу синовску љубав и захвалност за архипастирску
бригу и пажњу према подворју Мисије и његовим парохијанима“. У знак сећања на заједничку
службу, архимандрит Александар је архијереју поклонио икону Спаситеља. Затим су се гости
почастили на заједничкој празничној трпези.

У прослави је учествовала група сестара Горненског манастира на челу са игуманијом
Јекатерином (Чернишевом). У току Свете Литургије сестре су са парохијским хором антифоно
певале напеве, а на крају трпезе одслужиле молебан са акатистом Светој Праведној Табити код
њеног гроба.

Уочи празника, увече, у храму је служено свеноћно бденије. Поред тога, заједно са фондацијом
„Шанса за живот“ организован је добротворни сајам Св. Табите ради помоћи храму и деци која се
лече од рака, преноси прес-служба Руске духовне мисије.
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