
27-28.07.2017 День Хрещення Русі

  

  28 липня народи, які отримали православну віру завдяки святому рівноапостольному
князю Володимиру, шанують свого Хрестителя і Просвітителя. Масштабні урочистості з
цього приводу, а також на честь святкування 25-ліття проведення історичного
Харківського Архієрейського Собору пройшли і в Києві.  

    Участь у заходах взяли Архіпастирі,  у тому числі -  Митрополит Миколаївський і
Очаківський Питирим, духовенство усіх єпархій УПЦ, десятки тисяч православних
віруючих з усієї України та групи паломників з Білорусії, Молдови, Румунії та інших країн.  
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https://www.facebook.com/church.information.center/photos/pcb.1277168769077422/1277164955744470/?type=3&theater


27-28.07.2017 День Хрещення Русі

      Фото хресного ходу біля Києво-Печерської Лаври з висоти пташиного польоту         27 липня Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший МитрополитКиївський і всієї України Онуфрій очолив святковий молебень біля пам’ятникаХрестителю Русі на Володимирській гірці у Києві, після якого відбувся велелюднийХресний хід до Києво-Печерської Лаври.    {phocagalleryview=category|categoryid=1946|limitstart=0|limitcount=47|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}      У цій стародавній обителі було звершено всенічне бдіння, а 28 липня - святковаБожественна літургія. За усіма подіями телеглядачі могли спостерігати завдяки он-лайнтрансляції на телеканалі "Інтер". Десятки тисяч віруючих у Свято-УспенськійКиєво-Печерській Лаврі співали Символ Віри сповідуючи свою віру у святу Трійцю, уГоспода нашого Іісуса Христа, у Його Розп'яття і Воскресіння, у воскресіння мертвих іжиття майбутнього віку.      {phocagalleryview=category|categoryid=1946|limitstart=47|limitcount=30|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}      На честь свята до Києва були принесені святі ікони з усіх куточків України. (УкраїнськаПравославна Церква шанує 11 чудотворних ікон серед них - явлені за останні 25 років,після Харківського Архієрейського Собору, а також старовинні чудотворні іконі, такі якПочаївська, Святогірська, Зимненська і Касперівська ікони Божої Матері). Крім тоговіруючі мали змогу поклонитися іконі та мощам святого рівноапостольного князяВолодимира.            
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27-28.07.2017 День Хрещення Русі

      Божественна літургія у День Хрещення Русі          В цей же день о 12 годині вірні Української Православної Церкви “єдиними устами ієдиним серцем” молились за наш багатостраждальний народ. Блаженніший МитрополитКиївський і всієї України Онуфрій благословив всім вірянам  прочитати молитву "Отченаш" 12 разів з додаванням таких слів: "Господи помилуй нас, прости наші гріхи іблагослови Україну і народ наш миром". Також Його Блаженство благословив в цей час вмонастирях і храмах  звершити колокольний дзвін "Благовіст".      Більш детальну інформацію можна прочитати на офіційному сайті  УкраїнськоїПравославної Церкви в матеріалах про       молебень на Володимирської гірці , хресний
хід , все
нічне бдіння (27.07)
,  
Божественну літургію (28.07)
,  
11 чудотворних ікон України
.
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http://news.church.ua/2017/07/27/predstoyatel-upc-ocholiv-moleben-do-dnya-xreshhennya-rusi-na-volodimirskij-girci-2/
http://news.church.ua/2017/07/27/desyatki-tisyach-viruyuchix-upc-rozpochali-xresnij-xid-vid-pamyatnika-xrestitelyu-rusi-do-kijevo-pecherskoji-lavri/
http://news.church.ua/2017/07/27/desyatki-tisyach-viruyuchix-upc-rozpochali-xresnij-xid-vid-pamyatnika-xrestitelyu-rusi-do-kijevo-pecherskoji-lavri/
http://news.church.ua/2017/07/27/naperedodni-svyata-xreshhennya-rusi-predstoyatel-upc-ocholiv-vsenichne-bdinnya-u-kijevo-pecherskij-lavri/
http://news.church.ua/2017/07/27/naperedodni-svyata-xreshhennya-rusi-predstoyatel-upc-ocholiv-vsenichne-bdinnya-u-kijevo-pecherskij-lavri/
http://news.church.ua/2017/07/28/ukrajinska-pravoslavna-cerkva-urochisto-vidznachila-den-xreshhennya-rusi-2/
http://news.church.ua/2017/07/01/chudotvorni-ikoni-ukrajini-istoriya-znajdennya-ta-proslavlennya-svyatin/
https://www.facebook.com/church.information.center/photos/pcb.1277168769077422/1277164955744470/?type=3&theater
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      Фото молебну на Володимирській гірці з висоти пташиного польоту   
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