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  При Хрещенні Господа явилася світові Пресвята Трійця, тому свято називається ще
Богоявленням. Бог Отець говорив з небес про Сина. Син хрестився від святого Предтечі
Господня Іоанна і Дух Святий зійшов на Сина у вигляді голуба. Здавна це свято
називалося днем Просвіти та святом Світла, тому що Бог є Світло і явився спасти по
благодаті падший людський рід.  

  Початок святкування Богоявлення відносится до апостольських часів. Про нього згаду
ється в Апостольських постановах
.   

  Нижче ви можете прочитати про те, як 19 січня Богоявлення відсвяткували на парафіях
Миколаївської єпархії.    

м. Нова Одеса

      19 січня  настоятелі Свято-Георгіївського і Свято-Ольгинського храмів протоієрей
Павло Кошак та ієрей Євгеній Ушкалов звершили святкове богослужіння, освятили воду
для парафіян та в ополонці на міському пляжі.   Біля місця купання чергували
рятувальники і медики.    
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  Інформацію надала Ірина Решетняк, фото Сергія Кожевнікова  
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http://petr-fevronia.zp.ua/ierej-ioann-yurtsun/item/186-bogoyavlennya
http://petr-fevronia.zp.ua/ierej-ioann-yurtsun/item/186-bogoyavlennya
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г. Новый Буг

  19 января, в день праздника Крещения Господня, благочинный Новобугского округа
протоиерей Игорь Семенюк совершил Божественную Литургию и Великое освящение
воды в Свято-Петропавловском храме города Новый Буг. После завершения
богослужений отец Игорь поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал
крепкой веры, надежды и любви.  
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м. Баштанка  

  19 січня, у день Хрещення Господнього, після урочистої Божественної літургії у
Свято-Миколаївському храмі міста Баштанка, благочинний Баштанського округу
протоієрей Віталій Сопіжук звершив у храмі чин великого освячення води. Після
звершення чину освячення священник привітав присутніх зі святом Богоявлення. Потім
отець Віталій окропив освяченою водою вірян, які зібралися навколо храму. ( Відео ) 
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  Інформацію надіслав адміністратор офіційного сайту Баштанського благочиння  Василь
Гонта  

    
  

смт Березнегувате
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https://www.youtube.com/watch?v=kIO6fUFn9fw
http://bashtanka.church.ua
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    19 січня благочинний округу і настоятель Свято-Воскресенського храму смт
Березнегувате протоієрей Михайло Новіцюк звершив святкову Літургію та звершив
велике освячення води.  
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  Фото надіслала Людмила Мороз  

    
  

с. Петрово-Солониха Николаевского района

    Крещение Господне - один из важнейших христианских праздников. В этот день
вспоминается евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан.   

  По уже установившейся доброй традиции прихода первоверховных апостолов Петра и
Павла с. Петрово-Солониха Николаевского района по окончании Божественой Литургии
на реке Южный Буг совешается Великое освящение воды. Этот год не стал
исключением. Также настоятель храма Протоиерей Борис Каширов совершил освящение
завода по изготовлению и разливу чистой воды в селе Сливино. Батюшка пожелал
коллективу мира, добра, единства и взаимопонимания. От общины храма все сотрудники
получили поавославные календари на 2017 год.
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