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Безперечно Хрещення Київської Русі святим великим рівноапостольним князем
Володимиром є найвеличнішою подією в історії східних слов'ян. Воно дало могутній
поштовх для розвитку нашого народу в усіх сферах суспільного життя: духовній,
культурній, політичній, економічній тощо. Саме тому ми вшановуємо цей особливий день з
великими урочистостями. День Хрещення Русі відзначається за церковною традицією 28
липня за новим стилем. Саме тоді Православна Церква вшановує пам'ять святого
рівноапостольного великого князя Володимира. 

  У 2013 році ми маємо ювілейну дату – 1025-ліття Хрещення Київської Русі. Напередодні
ювілею у Національному Палаці мистецтв «Україна» міста Києва пройшла Урочиста
академія з нагоди відзначення 1025-ї річниці Хрещення Київської Русі. Відкрив
торжества Президент України Віктор Янукович. На урочистостях з нагоди ювілею були
присутні Блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир, архієреї,
священство, чернецтво Української Православної Церкви, представники влади, ЗМІ,
громадських організацій. Делегацію від Миколаївської єпархії очолив Правлячий
Архієрей Високопреосвященніший митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим.
Також у заходах взяли участь голова облдержадміністрації Микола Круглов, заступник
голови обласної ради Володимир Пащенко. У складі делегації були благочинні 1-го
Миколаївського та Новоодеського округів протоієрей Петро Струкало та протоієрей
Валерій Голуб, голова інформаційно-просвітницького відділу єпархії протоієрей Віктор
Обезюк, духовенство, представники влади та преси. 

  

  У своєму виступі Президент України поздоровив Блаженнішого митрополита
Володимира з наступаючим тезоіменитством, котре відбудеться 28 липня, та звернув
увагу на надзвичайну важливість Хрещення Русі в історії нашого народу, а також на
необхідність плідної співпраці влади, бізнесу з релігійними організаціями в напрямку
соціальної діяльності. «Церква і держава в Україні мають активніше виступати
партнерами у справі соціального служіння» -, наголошує Президент України Віктор
Янукович.

    «Закликаю усі органи влади, представників бізнесу разом з духовенством активніше
допомагати обездоленим і нужденним», - сказав Глава держави під час виступу на
Урочистій академії з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі.
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    На переконання Президента, слід посилити увагу до підтримки інституту сім’ї,
виховання молоді, охопити опікою сиріт, людей у місцях позбавлення волі.

    «Усім разом дбати про розквіт суспільства, соціальної справедливості і милосердя», -
зазначив Віктор Янукович.

    За його словами, органам влади необхідно посилити співпрацю з релігійними
організаціями щодо впровадження ефективної політики охорони культурної спадщини,
дбаючи про кожну культову споруду.

    «Маємо разом формувати в українських громадян, представників бізнесу високу
відповідальність за вагому тисячолітню спадщину, яку нам залишили попередні
покоління. Ми повинні бути свідомі того, що є спадкоємцями видатної традиції, яку
започаткував один із європейських цивілізаційних форпостів - Київська Русь», -
наголосив Глава держави.

    Після чого відбулася концертна програма.

    Щиро вітаємо вас, дорогі брати і сестри, з Днем Хрещення Русі! З днем, коли
світло віри Христової просвітило нашу землю і наші душі, відігнавши темряву
язичництва, та поєднавши нас із Богом.  Так будем же гідні святого
рівноапостольного великого князя Володимира і наших предків, які побачили у
християнстві спасіння.
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