
11.06.2013 Правлячий Архієрей провів Єпархіальні збори

11 червня 2013 року під головуванням Високопреосвященнішого митрополита
Миколаївського і Очаківського Питирима відбулись Єпархіальні збори Миколаївської
єпархії УПЦ. Перед початком засідання членами Єпархіальної ради було звершено в
кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці молебен і заупокійну літію по
протоієрею Віталію Шилюку. 

  

Під час роботи члени Єпархіальних зборів заслухали інформацію про стан Миколаївської
єпархії та роботу Єпархіальної ради за 2012 рік, а також розглянули питання про
святкування 1025-ліття Хрещення Київської Русі.

    

Зокрема Збори доручили настоятелям парафій разом з органами місцевої влади,
закладами культури, освіти,  громадськими організаціями розглянути можливість
організації та проведення тематичних зустрічей, круглих столів, виставок та інших
заходів присвячених ювілею та зобов'язали настоятелів парафій оперативно подавати в
Єпархіальне управління інформацію про проведені заходи для розміщення в офіційних
єпархіальних ЗМІ.

  

Окрім того, Єпархіальні збори обрали Єпархіальну раду у наступному складі: протоієрей
Анатолій Романюк, архімандрит Варнава (Гладун), протоієрей Валерій Голуб, протоієрей
Геннадій Дьяков, протоієрей Віталій Сопіжук, протоієрей Андрій Хитрук.

  

Перед учасниками зборів також виступив О. М. Косташенко, заступник начальника
управління культури Миколаївської обласної державної адміністрації, начальник відділу
релігій і національностей  з інформацією про державно-церковні відносини в області.
Протоієрей Геннадій Дьяков, голова місіонерського відділу єпархії та Володимир Рогатін,
директор Миколаївського центру захисту особистості “Діалог” розповіли про участь у
засіданні Всеукраїнського апологетичного центру імені святителя Іоанна Златоуста при
Синодальному відділі у справах молоді. Тетяна Капустеринська, старший викладач
МОІППО виступила з інформацією щодо викладання курсів духовно-морального
спрямування в загальноосвітніх школах у 2013 році. Сергій Бєляков, співголова ГО
“Миколаївський обласний батьківський комітет” проінформував про роботу та
проведення 19.06.2013 р. обласних зборів.
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У ході засідання з благословіння Предстоятеля УПЦ за старанні труди у славу Святої
Церкви Правлячий Архієрей вручив орден святителя Феодосія Чернігівського П. А.
Казмірчуку заступнику директора ПАТ “Миколаїваргопроект” та орден святої праведної
Анни Т. Д. Капустеринській, старшому викладачу МОІППО.
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