ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Ученици от енорийското училище към храма
«Успение Богородично» в сирийския град Забадани
получиха подаръци от Русия

На 3 септември 2021 г. енориашите на храма «Успение на Пресвета Богородица» в сирийския
град Забадани, който понастоящем се възстановява с руско съдействие, в рамките на съвместна
хуманитарна акция на Представителството на Руската Православна Църква в Дамаск, Центъра за
помирение на враждуващите страни на територията на Сирийската арабска република и
Общоруската организация на ветераните «Бойно братство», получиха подаръци от Русия.

Представителят на Патриарха Московски и на цяла Русия към Антиохийския Патриаршески
престол игумен Арсений (Соколов) подари на храма икони и светилници. Той също така предаде
на един пострадал от войната енориаш инвалидна количка.

На учениците от неделното училище, бъдещи първолаци (учебната година в Сирия започва на 5
септември) бяха връчени ученически раници, събрани с любов от енориашите на московския храм
«Възкресение на Словото» в местността Успенски Вражек. По-големите деца получиха школски
принадлежности от «Бойното братство».

Руските военни доставиха оборудване за спортната площадка на неделното училище – люлки и
футболни врата. Преди войната училището е било посещавано от над 700 деца, за тях са били
провеждани спортни състезания, празници. Днес училището има около 200 възпитаници. Много
семейства просто няма къде да се върнат – градът е пострадал силно от войната.

Забадани, който се намира на 30 километра от Дамаск, се е оказвал няколко пъти в ръцете на
екстремистите, християните са бягали оттам. Храмът «Успение Богородично» е бил разрушен и
разграбен, но днес благодарение на помощта, оказана със съдействието на Русия и Руската
Църква, работата по възстановяването му отива към своя край. Предстоятелят на храма свещеник
Самаан Аюб благодари на Русия за помощта и каза, че православните християни от Забадани се
надяват да се съберат на служба в храма още през ноември.

В срещата участваха депутати от Народния съвет на Сирийската арабска республика – членовете
на групата за приятелство с парламента на Русия Усама Мустафа и Римон Хилял.

Служба «Комуникация» на ОВЦС
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