ВІДДІЛ ЗОВНІШНІХ ЦЕРКОВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Московського Патріархату

У Римі відбулися урочистості з нагоди престольного
свята храму святої великомучениці Катерини

4-5 грудня 2021 року в Римі відзначили престольне свято храму святої великомучениці Катерини.
За багаторічною традицією урочисте богослужіння відбувалося в найближчий до дня пам'яті святої
недільний день, щоб всі бажаючі могли розділити радість спільної молитви.
Увечері 4 грудня в Катерининському храмі було звершено всенічне бдіння. Богослужіння очолив
Патріарший екзарх Західної Європи, керуючий парафіями Московського Патріархату в Італії
митрополит Корсунський та Західноєвропейський Антоній.
5 грудня архіпастир відправив Божественну Літургію. За богослужіннями Його
Високопреосвященству співслужили настоятель храму, секретар Адміністрації парафій
Московського Патріархату в Італії ієромонах Амвросій (Мацегора), ієромонах Кирил (Порубаєв),
ієрей Іоанн Келін та ієрей Олексій Максимов, а також диакон Гліб Крупнов.
За Літургією молилися Надзвичайний та Повноважний посол Російської Федерації при Святому
Престолі О. О. Авдєєв, численні парафіяни та гості свята. У церкві також був присутній
співробітник Папської ради зі сприяння християнській єдності священик Яромір Задрапа.
Після сугубої єктенії була піднесена молитва про припинення пандемії коронавірусної інфекції.

Після відпусту Літургії було звершено хресну ходу навколо храму, що завершився молебнем біля
ковчега з частинкою мощей святої великомучениці Катерини.
Митрополит Антоній тепло привітав присутніх з престольним святом та виголосив проповідь.
Ієрарх також привітав настоятеля храму ієромонаха Амвросія і подякував йому за старанну працю
зі створення парафіяльного життя в стінах Катерининської церкви. Архипастир висловив радість у
зв'язку з можливістю знову побувати в храмі, де він служив настоятелем, і подякував кліру та
парафіянам за гостинність.
У відповідь ієромонах Амвросій від імені присутніх висловив вдячність владиці екзарху за участь в
святкових урочистостях і відзначив, що життя громади продовжує розвиватися багато в чому
завдяки трудам, які митрополит Антоній у свій час, будучи настоятелем Катерининського храму,
поклав заради створення римської православної парафії. На молитовну пам'ять про звершене
богослужіння священнослужитель підніс владиці Антонію букет квітів.
Потім у парафіяльній трапезній відбувся святковий прийом.
Увечері того ж дня Патріарший екзарх у співслужінні духовенства храму звершив акафіст святій
великомучениці Катерині біля ковчега з частинкою її мощей.
Джерело: https://mospat.ru/ua/news/88594/
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