
Рождество Христово в Николаевской епархии

  

   

   

  

    

Священнослужители и прихожане Николаевской епархии встретили праздник
Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В рождественские дни
верующие как могли прославляли Воплотившегося ради нас Спасителя, благодарили Его
за все благодеяния и просили о новых. На приходах были совершены праздничные
Литургии, организованы Рождественские вертепы, дети радовали взрослых
выступлениями, получали сладости и другие подарки. Также в эти дни все старались
творить дела милосердия: уделить внимание, болеющим, помочь в нужде, согреть
теплыми словами поздравлений и рождественскими песнопениями. Ниже более
подробноее описание прошедших событий.  

  м. Баштанка  

    7 січня, у день Різдва Господа і Бога і Cпасителя нашого Іісуса Христа у
Свято-Миколаївському храмі м. Баштанка протоієрей Віталій Сопіжук звершив
Божественну літургію. 

  

  По завершенню Богослужіння батюшка оголосив різдвяне послання Предстоятеля УПЦ
Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія та привітав вірян зі
святом Різдва. 

  До святкових привітань священика долучилися учні Недільної школи, які показали для
присутніх різдвяний вертеп (підготувала вчитель Л. Д. Кравченко). Учасникам вертепу та
усім дітям, які були у храмі, отець Віталій подарував набори солодощів. 
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  Відеосюжети зі свята та Різдвяного вертепу   
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  Більше фотографій
  Інформацію надіслав Василь Гонта  

  
    

  г. Новый Буг  

    В день праздника Рождества Христова благочинный Новобугского округа протоиерей
Игорь Семенюк совершил Божественную литургию в Свято-Петропавловском храме
города Новый Буг. По завершении богослужения отец Игорь поздравил всех
присутствующих с праздником, пожелал крепкой веры,  мира , здравия и Божьего
благословения. Трогательным и искренним был показ Рождественского вертепа в
исполнении воспитанников Воскресной школы. По его окончании отец Игорь вручил всем
присутствующим детям сладкие подарки.  
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  г. Очаков  

  8 января настоятель Свято-Николаевского собора г. Очаков протоиерей Виктор
Обезюк поздравил с Рождеством Христовым военнослужащих отдела пограничной
службы «Очаков». Состоялась беседа о празднике и чаепитие. Батюшка ответил на
вопросы пограничников и подарил всем нательные крестики из Иерусалима. 

9 января отец Виктор навестил детей с ограниченными возможностями по местам
жительства, поздравил их и родителей с Рождеством, вручил подарки.  
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  с. Степове Миколаївського району  

  Одне з найтепліших для душі родинних свят в Україні – це Різдво. Цього дня люди
приходять до храму, аби молитовно вклонитись Богу та подякувати за Його милість,
відвідують близьких родичів, згадують хресних батьків. А молодь та діти йдуть
колядувати та розігрувати вертеп аби привітати всіх навколо з народженням Спасителя
та прославити Його.  

  Думаю, для багатьох Різдво – це щось особливе, сповнене родинним затишком та
любов’ю свято. Так і в храмі святого великомученика Дмитра найвеличніше свято збирає
степівську родину, аби розділити радість народження Ісуса Христа. По закінченню
богослужіння в храмі відбувається ціле різдвяне дійство, відроджуються давні народні
традиції. Дитячий театральний колектив «Знайка» разом з вихованцями дитячого
співочого колективу «Степівчата» подарували односельцям справжнє відчуття свята
своїми колядками, діти змогли передати всю чарівну атмосферу цього дня.   

  Дуже радісно було почути щирий дитячий спів, побачити у вертепному дійстві звіздаря
з різдвяною зіркою, пастушків і ангела-охоронця. По закінченню вистави настоятель
храму протоієрей Іоанн Михалко подарував дітям солодкі подарунки.  

  У це величне свято отець Іоанн відвідав Степівський дитячий будинок-інтернат,
вихованці якого завжди зустрічають його зі щирою посмішкою. Настоятель храму
привітав хлопчиків з Різдвом Христовим та приніс їм солодощі, яким діти були дуже раді.
Також за давньою традицією церковний хор на Різдво ходить з колядою від хати до
хати, прославляючи Ісуса Христа, вітають господарів теплими побажаннями добробуту і
злагоди.  

  Щороку народження Христа нагадує про те, що Бог завжди з нами, пам’ятає про нас і
любить. Він бажає нам усім миру і добра, щоб зірка, яка зійшла над Вифлиємом під час
його народження, освітлювала нам шлях до добра і щастя. Різдво – це величне і радісне
свято для всіх нас.    
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  с. Благодаровка Николаевского района  

  В светлый праздник Рождества Христова по окончании Литургии в храме Успения
Пресвятой Богородицы села Благодаровка Николаевского района воспитанниками
воскресной школы был показан Рождественский вертеп. С пастырским словом перед
представлением обратился настоятель протоиерей Василий Сверлович. Слава в вышних
Богу, и на земле мир!  
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  с. Петрово-Солониха Николаевского района   

  В праздник Рождества Христова настоятелем храма святых первоверховных апостолов
Петра и Павла, села Петрово-Солониха Николаевского района протоиерем Борисом
Кашировым была совершена Божественная Литургия. Батюшка зачитал
немногочисленным прихожанам Послание Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
Также священник поздравил с днем рождения старосту Малую Юлию Васильевну,
вручив ей икону небесных покровителей ее семьи. Детки получили Рождественские
сладости.  
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