
23.07.2013 З нагоди відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі священики Баштанського благочиння зустрілися з керівниками району.

     

       23 липня в рамках запланованих заходів щодо відзначення 1025-річчя Хрещення
Київської Русі священики Баштанського благочиння взяли участь у зустрічі з керівним
активом району.

    

На початку зустрічі голова райдержадміністрації Іван Рубський ознайомив присутніх із
запланованими основними заходами щодо відзначення цієї пам’ятної дати у районі,
зокрема відкриття тематичних виставок у бібліотеках району, проведення зустрічей з
представниками релігійних громад, громадськістю, широке висвітлення проведених
заходів у районних друкованих і електронних засобах масової інформації та інше.
Підкреслюючи велике значення відродження духовності, голова райдержадміністрації,
навів приклади відбудови православних храмів у селах Добре, Піски, Інгулка, Єрмолівка
та м.Баштанка. За вагомий внесок у розвиток духовності грамотами голови
райдержадміністрації та районної ради були відмічені: благочинний району протоієрей
Віталій Сопіжук, ієрей Прокопчук П.І., протоієрей Гуменюк І.В., протоієрей Коліщак В.Н.

      

Про історичні події Хрещення Київської Русі учасникам зустрічі розповів ієрей Павло
Прокопчук відзначивши велику роль князя Володимира Великого. Священик привітав усіх
зі знаменною датою та подякував керівництву району за допомогу та співпрацю у питанні
відродження храмів.

  

"...Велике значення відіграло Хрещення Київської Русі для розвитку нашої держави.
Великими подвижниками віри в перші роки стала сповнена наша земля після прийняття
християнства – святі Володимир Великий, Нестор Літописець, лікар Агапіт Печерський,
іконописець Аліпій Печерський", - зазначила заступник голови районної ради Валентина
Єланцева, яка у своєму виступі розповіла про діяльність депутатів усіх рівнів у
благородній справі відродження храмів та подякувала священикам за активну участь у
суспільному житті району.

  

На завершення зустрічі учасники відвідали будівництво храму Святого Миколая,
оглянули внутрішні оздоблювальні роботи, поділилися пропозиціями по прикрашенню
храма та завершенню будівельних робіт.
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У заході взяли участь міський голова Володимир Рибаченко, голови та секретарі
сільських рад.

  
  

Інформацію надав протоієрей Віталій Сопіжук
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