Чун ыйтнӑ калаҫу ӑнӑҫлӑ иртрӗ
Иртнӗ уйӑхра Чӑваш Республикин наци библиотекинче ӑшӑ тӗлпулу иртрӗ. Унта Чӑваш Ен Наци радио
эфирӗнче тухса таракан «Пачӑшкӑ сӑмахӗ», «Чӗрӗлӗх ҫути», «Символ веры» тата «Азы православия»
кӑларӑмсене йӗркелекенсем тата итлекенсем, «Ырӑ хыпар» журнала калӑплакансем тата унӑн вулаканӗсем, Турӑпа ҫыхӑннӑ таса вырӑнсене кайса ҫӳрекенсем пухӑнчӗҫ. Ҫак кун чун ыйтнӑ калаҫӑва хутшӑнма,
священниксемпе курнӑҫса хӑйсене хумхантаракан ыйтусем ҫине хурав тупма Турра ӗненекенсем республикӑн тӗрлӗ кӗтесӗсенчен килсе ҫитрӗҫ.
Тӗлпулӑва наци библиотекин тӗп специалисчӗ Вера Архипова уҫрӗ, наци радиовӗн
аслӑ редакторӗ Роза Деменцова ертсе пычӗ. Пухӑннисене
культура министерствин пай
пуҫлӑхӗ Кирилл Павлов, Чӑваш наци радиовӗн шеф редакторӗ Людмила Семенова,
аслӑ редакторӗ Алина Герасимова саламларӗҫ, православи
кӑларӑмӗсен паянхи пурнӑҫри
пысӑк пӗлтерӗшӗ пирки каларӗҫ, священниксене Ч ӑ в а ш
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Христос чёрёлнё ячёле Шулашкарта лартнӑ чиркёвён
настоятелё Михаил Иванов
протоиерей грузинсен авалхи литератури - «Балавариани: мудрость Балавара»
кёнеке ҫинчен каласа пачё,
унӑн экземплярёсене библиотекӑна тата тӗлпулӑва килнисене парнелерё.
«Ырӑ хыпар» тата «Тӑван
Атӑл» журнал сен редакгорё
сене Вера Савельевӑпа Лидия Филипповӑна пухӑннисем
Роза/ДеменцоважНаваш|наци
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наци телерадиокомпанийӗн Тав
ҫырӑвӗсене парса чысларӗҫ.
Ҫак тӗлпулу питӗ ырӑ ларутӑрура иртрӗ. Гурий (Данилов)
архимандрит, Сӗнтӗрвӑрри епископӗ, Шупашкар елархийӗн викарийӗ Игнатий (Суранов), Михаил
Иванов, Петр Федоров, Максим
Зарубин протоиерейсем, чиркӳ
специалисчёсене вёрентсе хатёрлекен Шупашкарти центрён директорё Илия Лебедев тата Владимир Кузнецов иерейсем, Серафим
(Лялькин) игумен тӗлпулӑва килнисемпе кӑмӑллӑ калаҫрёҫ, вёсен
ыйтӑвӗсене хуравларёҫ.
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Вера Архипова,Щӑваш|наци
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тимлесе итлерёҫ. Пухӑннисене
чӑваш ҫыравҫипе тата православи литературин куҫаруҫипе Виталий Енёшпе курнӑҫма та кӑмӑллӑ
пулчӗ.
Сывлӑх тӗлӗшӗнчен хавшак
ачасен Ҫёмёрлери шкул-интернатӗнчи преподаватель Людмила Арсентьева хӑйӗн сӑмахӗнче
сусӑр ачасене чи малтан кӑмӑлсипет тёлёшёпе воспитани парассине тимлёх уйӑрмалли ҫинчен
каларӗ. Ҫакӑ православи пёлёвё
ҫинче никӗсленсе тӑмалла, терё
вӑл.
Пухӑннисене Шупашкарти музыка училищинче вёренекенсем
- Дарья Макаровапа Анастасия
Кушкина, Татьяна Зарубина матушка, Муркаш районӗнчи Мӑн
Сёнтёр чиркёвёнче юрлакансем
- Вера Макарова тата Олимпиада Ашмарина хӑйсен пултарулӑхёпе килентерчӗҫ.
Тёлпулӑва
килнисем
ӑна
йёркелекенсене чӗререн тав
турёҫ, Наци радивён православи кӑларӑмӗсем пирки хӑйсен
шухӑшӗсене каларёҫ, «Ырӑ хыпар» журнала юратса вулани
ҫинчен пёлтерчёҫ. Нумайӑшӗ
малалла та ҫак йышпа паломниксен ҫулҫӳревёсене тухса ҫӳреме кӑмӑл тунине палӑртрёҫ.
Роза ТРОФИМОВА.
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