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  Спаситель утверждал в учениках веру в Свое Воскресение "в продолжении сорока
дней являясь им и говоря о Царствии Божием" (Деян. 1, 3). Поэтому Церковь Христова
празднованует Пасху до праздника Вознесения Господня. В эти дни верующие
обращаются друг к другу радостным приветствием: "Христос Воскресе!" напоминая
новость, принесенную святыми женами-мироносицами.  

  В богослужениях слышны пасхальные песнопения, в крестных ходах и сценических
постановках прославляется Воскресший Бог. А дела благотворительности и милосердия
являются исполнением Его спасительных заповедей. Ниже вы можете почитать о
праздновании Пасхи в Николаевской епархии.  

    

  Праздник жен-мироносиц в с. Новониколаевка

    30 апреля, в Неделю Жен-мироносиц, настоятель храма Успения Пресвятой
Богородицы с. Новониколаевка Витовского района протоиерей Николай Сверлович и
прихожане совершили крестный ход вокруг села и вознесли молитвы Воскресшему
Господу у поклонных крестов вокруг села.
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  Свято жон-мироносиць в с. Шевченкове Вітовського району
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    Кожного року в третю Неділю після свята Воскресіння Іісуса Христа Православна
Церква святкує день жон-мироносиць.  Дуже важлива роль жінки в суспільстві, як
сетри, дружини, матері. Ідеалом жінки є Пресвята Богородиця. В той час, коли від
Господа відреклися всі, навіть апостоли, тільки святі жінки-мироносиці і Матір Божа не
покинули Його.

  Вони проводили його на Голгофу, стояли біля Хреста, вони омили Його і поклали в
гроб. І їм першим ангел повідомив про Воскресіння Христове.

  Протягом століть наши мами і бабусі зберігали православну віру і передавали її своїм
онукам і правнукам. Парафіянки храму святителя Іоанна Златоустого в с. Шевченкове
Вітовського району свято зберігають цю віру і зміцнюють її викнонанням святих
заповідей Божих.

  В цей святковий день жон-мироносиць настоятель храму отец Павло Саган сердечно
привітав і організував благодійний обід. Під час обіду лунали поздоровлення від учнів
недільної школи, вчителів, мешканців села. Свято було свідченням відданості Господу
Іісусу Христу, Його законам, вченню. Пройшло воно в атмосфері душевності і любові.
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  Праздник жен-мироносиц в Свято-Михайловском храме (мкрн Варваровка)

    30 апреля, в Неделю Жен-мироносиц, в Свято-Михайловском храме г. Николаев
состоялось праздничное выступление учеников воскресной школы, в котором детки
читали православные стихи, поздравления, а также показали спектакль о
Женах-мироносицах.

  После детских поздравлений, со  словами приветствия к прихожанкам храма обратился
настоятель протоиерей Виктор Сулыма. Батюшка поблагодарил каждую православную
женщину за тот высокий труд матери, труженицы и помощницы, который они несут
ежедневно дома, в храме, на работе.
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  Затем священник подарил всем прихожанкам памятные сувениры, а учащимся
воскресной школы - сладкие подарки.   
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  Свято жон-мироносиць у м. Баштанка

      Православна церква у третю Неділю після Пасхи вшановує пам’ять святих
жон-мироносиць - Христових учениць, які слідували за Ним і не залишили Його навіть у
найнебезпечніші хвилини. В цей день православні вітають благочестивих жінок, а Церква
підкреслює найкращі якості матерів, дружин, сестер – віру в Господа, жертовність,
любов. 

  30 квітня, в день святих жон-мироносиць,  у Свято-Миколаївському храмі м. Баштанка,
настоятель протоієрей Віталій Сопіжук звершив Божественну літургію. По її завершенню
відбувся хресний хід навколо храму. Хрест, ікону та хоругви несли прихожанки храму –
батюшка з нагоди свята та як подяку за труди на благо церкви благословив нести
святині лише жінкам. 

  Потім учні Недільної школи привітали усіх вірян зі святом Пасхи – у віршах звеличували
Всепереможне Воскресіння Христове. Віталій Сопіжук подякував дітям та викладачу
школи Л. Д. Кравченко за гарне привітання.  
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  c. Пересадівка Вітовського району

        Парафіяни храму Святого Архистратига Михаїла с. Пересадівка та місцеві жителі з
великим нетерпінням чекали Свята із Свят – Світлого Христового Воскресіння. 16 квітня
урочисту нічну службу, яка супроводжувалась пасхальними піснеспівами, звершив
настоятель храму – ієрей Віталій Тарнавський.
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  Після святкової літургії відбулися хресна хода і освячення пасок.

  На Світлій седмиці – в понеділок та вівторок – було звершено святкові богослужіння. В
храмі лунало «Христос воскресе!», «Воистину воскресе!». Серця людей сповнювались
пасхальною радістю і любов’ю, вірою  в Божу милість. 

    

  Ірина Бугримчук  
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  Свято-Михайловский женский монастырь 

        18 апреля, благочинный Новобугского округа протоиерей Игорь Семенюк вместе со
священниками благочиния и епархии совершил Божественную литургию в
Свято-Михайловском женском монастыре, с.Пелагеевка Новобугского района. После
завершения богослужения был совершен Крестный ход, по окончании которого отец
Игорь поздравил настоятельницу монастыря игумению Серафиму, сестер обители и
всех присутствующих с праздником Светлого Христового Воскресения.   
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  смт Березнегувате

    17 квітня, чудового Пасхального дня, відбулась святкова Божественна літургія у
Свято-Воскресенському храмі смт Березнегувате.
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  В цей світлий день виповнився один рік навчання в недільній школі при
Свято-Воскресенському храмі. Діти недільної школи брали участь у Хресній ході,
підготували святкову виставу присвячену Воскресінню Христовому,  маленькі прихожани
з радістю дзвонили у прикрашені пасхальним стрічками дзвони, грали у футбол з
прихожанами храму. Потім всіх дітей запросили на святкову трапезу.   
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  с. Петрово-Солониха Николаевского района 

        Христос Воскресе! Этими словами мы утверждаем свою веру в Того, через Кого мы
имеем мир с Богом (Рим. 5,1), веру в Воскресшего Христа, Единородного Сына Божия.
По вере Господь дарует нам мир с ближними, какими для нас являются все люди.  

   Пасху любят и взрослые и дети, поэтому в храме святых первоверховных  апостолов
Петра и Павла с. Петрово-Солониха сложилась традиция проводить детский крестный
ход во второй день Светлой Седмицы. Дети несут хоругви, иконы, свечи, радуются
празднику и по окончании Богослужения получают сладости, сок и небольшие иконочки.
Этот год не стал исключением. Воистину Воскресе Христос! 
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  Свято-Михайловский храм, мкрн Варваровка

            16 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения настоятель храма святого
благоверного князя Михаила протоиерей Виктор Сулыма посетил Варваровскую
районную больницу, поздравил пациентов с праздником и раздал им пасхальные
угощения.  

  17 апреля маленькие прихожане Свято-Михайловского храма показали постановку,
посвященную Светлому Христову Воскресению. После этого дети получили подарки.  
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  смт Казанка

    У ніч з 15 на 16 квітня благочинний Казанківського округу протоієрей  Сергій Михалко
звершив пасхальне богослужіння у Свято-Миколаївському храмі смт Казанка. Також учні
недільної школи привітали присутніх святковим виступом.

  Після Божественної літургії отець Сергій привітав вірян з величним святом: «Цього року
Господь знову виявив до нас милість і в Єрусалимі відбулося сходження благодатного
вогню. Це означає, що Всевишній  дає нам можливість покаятися і обрести спасіння і
життя вічне».

  В кінці Богослужіння відбулось освячення пасок, виробів з сиру, крашанок та іншої
скоромної їжі. Святкові молебні і освячення відбулися і в інших храмах Казанки, а вже
зранку благочинний отець Сергій освячував паски у Великоолександрівці.

  Також на Великдень отець Сергій разом з хором відвідали будинок для людей похилого
віку, яких привітав з великим святом Воскресіння Христова пасхальними піснеспівами і
роздав усім пасхи та крашанки. 

  На третій день свята в районному будинку культури  відбувся Пасхальний благодійний
ярмарок, в якому взяли участь благочинний Казанківського округу протоієрей  Сергій
Михалко, голова районної державної адміністрації Ольга Жорова, голова районної ради
Коніщук Василь Васильович, сільський голова Олексій Вікторович Асмолов та школи
всього району. Отець Сергій привітав усіх присутніх з Великоднем.  

  Слід зазначити, що під час підготовки до Великодня діти недільної школи не тільки
фарбували крашанки, але й дізнавалися євангельські події з життя Іісуса Христа,
приклади благочестивого життя людей у часи Старого Заповіту, життєві історії святих.
Навчання дітей духовному світосприйняттю відбувається завдяки спільним зусиллям
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парафіян-батьків при допомозі викладача недільної школи Ганни Миколаївни Бошкової.
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  г. Новый Буг

  16 апреля в Свято-Петропавловском храме города Новый Буг благочинный
Новобугского округа и настоятель храма протоиерей Игорь Семенюк совершил
праздничное Пасхальное богослужение. После окончания Божественной Литургии отец
Игорь сердечно поздравил всех собравшихся с праздником Воскресения Христова и
пожелал сохранять в своих сердцах пасхальную радость, делиться ею со своими
родными и близкими, а также с людьми, которые нуждаются в нашем внимании и заботе.
 Также по традиции были прочитаны молитвы на благословение сыра, яиц и прочей
скоромной пищи — в знак благословения на окончание подвига поста.   

    Прочитать об этом подробнее, а также посмотреть фотографии вы можете на сайте
Свято-Петропавловского храма г. Новый Буг
.   

  Здесь же отец Игорь пишет о том, что праздник Светлого Христова Воскресения — не
просто самый торжественный и радостный в богослужебном круге Церковного года, это
основа нашей веры. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и
вера ваша» — говорит в первом послании к Коринфянам святой апостол Павел (1Кор.
15; 14) Пасха Христова — это прообраз, заря нашего воскресения и вечной блаженной
жизни со Христом.    

  Также праздничное богослужение было совершено в Понедельник Светлой Седмицы .
В своем слове отец Игорь сердечно поздравил прихожан храма со Светлым Христовым
Воскресением. Был совершен Крестный ход вокруг храма.  

  Трогательным и искренним  был рассказ стихов в исполнении воспитанников
Воскресной школы о Светлом празднике Христового Воскресения. По его окончании
отец Игорь вручил всем присутствующим детям сладкие подарки.  
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  Больше фото - на сайте храма.

        
  

  г. Очаков

  16 апреля, после Пасхального богослужения, настоятель Свято-Николаевского
кафедрального собора протоиерей Виктор Обезюк по просьбе военнослужащих посетил
подразделение береговой обороны и отдел пограничной службы. Священник поздравил
их с Воскресением Христовым. На следующий день отец Виктор  еще раз посетил
подразделение береговой обороны, но на этот раз уже с подарками. Военнослужащим
было доставлено около 150 куличей и 3500 яиц.  
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  м. Баштанка

  15 квітня у Свято-Миколаївському храмі настоятель протоієрей Віталій Сопіжук звершив
пасхальне Богослужіння. По завершенню Богослужіння отець Віталій оголосив
привітання з Пасхою від Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія,
а потім окропив святою водою куличі, крашанки та інші приношення від вірян та жителів
міста, які зібралися пасхальної ночі навколо храму.

  Храм відкрито у червні минулого року, тож це перше святкування у цьому храмі Світлого
Воскресіння Христового.  
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  Більше фото на сайті храму
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  Інформацію надіслав Василь Гонта  
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