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Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій провела прес-конференцію на тему:
Вперше в Україні відбудеться міжконфесійна хода на захист прав дітей і сім’ї
.
Нагадаємо, що за ініціативи Ради Церков 4 червня, у суботу, в Києві відбудеться перша
Всеукраїнська хода на захист прав дітей і сім’ї
.

Мета акції – привернути увагу до проблем захисту прав дітей,
утвердити в суспільстві принципи любові й поваги, виступити
на захист сім’ї як союзу чоловіка і жінки, що відповідає
Божому задуму та природі людини.

Збір учасників розпочнеться о 10:00 на Софіївській площі, звідки об 11:00 єдина колона
сімей із дітьми на чолі з главами Церков і релігійних організацій відправиться до
Європейської площі – по вулиці Володимирській, проспекту Б.Хмельницького,
Хрещатику.
По завершенню ходи, о 12:00 на Європейській площі члени Всеукраїнської Ради Церков і
релігійних організацій проголосять урочисті звернення щодо утвердження сімейних
цінностей та на захист дітей. Також відбудуться концертні виступи дитячих колективів
та сімей.
Акція носитиме мирний характер, без політичної символіки та гасел, без будь-якої агресії
та нетерпимості. Учасники прес-конференції розказали журналістам і представникам
ЗМІ про причини та цілі цієї громадської акції, про першочергові заходи, необхідні для
покращення ситуації з правами дітей та зміцнення інституту сім’ї.
У прес-конференції взяли участь:
- Архієпископ Євстратій (Зоря), Секретар Священного Синоду Української
Православної Церкви Київського Патріархату;
- Пастор Ігор Бандура, перший заступник голови Всеукраїнського Союзу Церков
євангельських християн-баптистів, представник Головуючого у ВРЦіРО;
- Єпископ Йосиф Мілян, єпископ-помічник Київської Архієпархії Української
Греко-Католицької Церкви;
- Священик Матеуш Адамскі, Римсько-Католицька Церква, голова Оргкомітету
всеукраїнської ходи ВРЦіРО;
- Катерина Юрченко, Духовне управління мусульман України.
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