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    Комментируя канон Пасхи, Святитель Феоафан Затворник пишет, о том, что означает
глас Ангела «тецыте и миру проповедите» в отношении к нам. Мы должны жить так,
чтобы, смотря на вас, весь мир, и христианский, и не христианский сказал: воистину
Христос воскресе!
 

  О том, как к этому стремятся христиане Николаевской епархии, вы можете прочитать
ниже.  

    
    

Свято-Георгіївський храм м. Миколаєва (мкрн Широка Балка)  

  Який цей ранок урочистий,
  Не стало страху, смуток щез.
  Радіють всі – дорослі й діти:
  Христос Воскрес! Христос Воскрес!  

  

  22 квітня у храмі Святого Великомученика Георгія Побідоносця, який розташований у
мікрорайоні Широка Балка, відбулось Недільне Богослужіння. В цей день Церква
вшановує пам'ять Святих Жінок-мироносиць.   Після Божественної літургії всі прихожани
храму разом з протоієреєм Андрієм Хитруком пройшли хресною ходою навколо храма.
Жінки-прихожанки несли хоругви, хор співав тропарі свята. Духовною радістю
наповнювались серця людей.

  У цей сонячний святковий день вихованці недільної школи, традиційно, привітали 
тематичним  виступом «У Пасхальних передзвонах» всіх людей, а особливо жінок з днем
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Святих жен-мироносиць.  Діти молодшого віку розповідали вірші, співали пісні, а
дівчатка-підлітки показали міні-інсценування про жінок-мироносиць.

  Лине пісня до небес, -  це радіють діти.
  Ради нас Христос воскрес, як нам не радіти!

  У фінальній частині виступу діти подарували всім жінкам подарунки-поробки, які
зробили своїми руками. Отець Андрій подякував дітям за таке цікаве привітання, ще раз
привітав всіх жінок зі святом, а діти отримали від батюшки солодкі подарунки.

    

  Наталя Шмата, викладач недільної школи  
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Ольшанская исправительная колония  

    8 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, председатель отдела по делам
пастырской опеки пенитенциарной (тюремной) системы протоиерей Иоанн Гангур
посетил Ольшанськую исправительную колонию №53. Под пасхальные песнопения хора
батюшка поздравил заключенных с праздником и окропил святой водой пасхальные
приношения для них.
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Свято-Михайловский храм, г. Николаев (мкрн Варваровка)  

  8 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, настоятель храма святого
благоверного князя Михаила протоиерей Виктор Сулыма посетил Варваровскую
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районную больницу. Здесь батюшка поздравил сотрудников и пациентов с праздником и
раздал им пасхальные угощения.
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  Также 9 апреля, на второй день Пасхи и 22 апреля в день жен мироносиц дети
воскресной школы поздравили прихожан с пасхальными праздниками. Доступно видео с
выступлением ( ссылка ).

  В слове к деткам отец Виктор выразил свою радость, от того, что они учатся славить
Христа, воспевать Его славное Воскресение и пожелал им Божиих благословений:

  - Пусть же Господь Воскресший благословит вас благоразумием, послушанием,
здоровьем и радостью жизни!  
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Свято-Петропавлівській храм відвідали учні ЗОШ №1 м.Новий Буг  

11 та 12 квітня в храмі святих апостолів Петра і Павла відбулися зустрічі учнів 6-Б та 6-А
класів ЗОШ №1 з настоятелем храму протоієреєм Ігором Семенюком. Захід був
організований «Районною бібліотекою для дітей» і присвяченний уроку духовності на
тему «Великодні свята».   

  Отець Ігор розповів дітям про походження Великоднього свята, та традиції пов’язані з
ним. Після закінчення розповіді батюшка роздав всім бажаючим свічки і кожен з
присутніх звернувся зі своїм проханням до Бога помолившись за свої сім’ї та родини. В ці
дні діти також відвідали дзвіницю храму і всі охочі змогли подзвонити в дзвони. Захід
закінчився освяченням Великодніх пасок, які діти принесли із собою до храму.  
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  Докладніше - на сайті Свято-Петропавлівського храму

      

  Пациентов детской онкогематологии ОДБ Николаева посетил протоиерей Борис
Каширов.

 10 апреля батюшка совершил молебен о здравии и раздал подарки  детям.  
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смт Казанка  

      10 квітня на площі біля районного Будинку культури відбувся традиційний
благодійний ярмарок на честь свята Воскресіння Христового.     Метою районного
благодійного ярмарку був збір Великодніх кошиків для сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах.  

   У ярмарку взяли участь благочинний Казанківського округу протоієрей Сергій
Михалко, голова РДА О. Жорова та інші представники влади, сільські голови, учнівська
молодь та громадськість.  

   Сільськими радами та загальноосвітніми, дошкільними навчальними закладами до
продажу було представлено багатий асортимент святкового товару: вироби
декоративно-прикладного мистецтва, оригінальні Великодні подарунки, запашні паски,
кулінарні ласощі, прикраси…  
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   Слова привітання з величним святом - Воскресінням Господнім - прозвучали з вуст
благочинного Казанківського округу. Розповідь батюшки, традиційні обряди та елементи
святкування Великодня, цікава концертна програма створили незабутню атмосферу
свята.     
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  В статье использована икона с сайта Нью-Йоркского благочиния
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