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У нинішній непростий час, час випробовувань на нашій Українській землі, напевно, немає
таких людей, які б байдуже ставились до сьогоднішніх трагічних подій. Тисячі воїнів стали
на захист нашої Вітчизни, а весь український народ, хто чим може, допомагає захисникам
відновити мир. Українська церква всіляко підтримує бійців АТО . Не винятком є і храм
«Всіх Святих Землі Української». На території храму, у каплиці, збирається гуманітарна
допомога та кошти. Ризикуючи власним життям, волонтери доставляють усе необхідне в
найгарячіші точки зони АТО. Шлях чергової волонтерської поїздки двома мікроавтобусами
пройшов такими населеними пунктами, як Червоноармійське, Уманське, Калинівка,
Курахове, Волноваха(14 Черкаський батальйон, 72 батальйон з Білої Церкви),
Карлівка,Розівка. Під час цієї поїздки було доставлено продукти харчування:помідори,
огірки, картоплю, сало з Майданця(ТОВ “Колос”), Петро Дупчак із села Соколівка
Жашківського р-ну передав воїнам тушонку, каші власного виготовлення, гілочки з
соковитими черешнями,солодощі, хлібо-булочні вироби (Мошуровської хлібопекарні) та
передачі від батьків, які передано з рук у руки воїнам- тальнівчанам. Про затишок рідної
домівки нашим воїнам-землякам нагадала прихожанка храму Ольга Леонідівна, яка
теплотою власних рук наліпила два відра вареників з вишнями. У Калинівці воїну з
Тальнівського району було подаровано автомобіль-джип «Opel Frontera». До збору коштів
для його придбання долучилася громада нашого храму, Тальнівський (РЕС) та
волонтери «Самооборони»Тального. У поїздці брали участь о.Степан Драбик, Юрій
Громовий, Станіслав Волощук, Володимир Швець, Олександр Яровий, Борис Захаров.
Воїни захоплюються і пишаються всіма, хто присвячує свій талант, час, енергію
індивідуальним і колективним акціям, проявляє щире бажання допомогти країні, не
чекаючи подяк та винагород. Вони дякують людям з добрими та чуйними серцями, які
безкоштовно займаються громадською діяльністю та роблять вагомий внесок у захист
своєї землі. Поки є такі люди, наша держава буде процвітати.

о.Степан
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