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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ

Миколаївський храм с.Голубівка відзначив
третю річницю з дня освячення

2 червня 2018 року, в день пам'яті святите-
ля Олексія, митрополита Київського і всієї
Русі, Миколаївська громада села Голубівка
Лебединського району молитовно відзначи-
ла третю річницю освячення храму.

З благословення архієпископа Сумського
та Охтирського Євлогія святкову Божествен-
ну літургію та хресну ходу очолив настоятель
Пророко-Іллінського храму міста Суми про-
тоієрей Володимир Шульга у співслужінні
благочинного Сумського районного округу
протоієрея Володимира Глущенка, благо-
чинного Лебединського церковного округу
протоієрея Романа Андрухіва, настоятеля
протоієрея Олексія Шульги та кліриків
Сумської єпархії.

По завершенні богослужіння та уставних
многоліть отець благочинний від імені Прав-
лячого архієрея привітав громаду з річницею
освячення храму. Всі присутні привітали на-
стоятеля храму отця Олексія з днем Небес-
ного покровителя.

Престольні торжества відбулися в
лікарняному храмі Блаженної Ксенії

Петербурзької

6 червня 2018 року, в день 30-річчя ка-
нонізації святої блаженної Ксенії Петербурзь-
кої, в лікарняному храмі при Центральній
міській клінічній лікарні м. Суми відбулися
престольні торжества. Свято прославлення
блаженної матінки Ксенії відносно нове, про-
те в храмі в цей день зібралося чимало мирян
та паломників. Вранці було звершено моле-
бень з акафістом до блаженної Ксенії Петер-
бурзької. Божественну літургію очолив на-
стоятель храму протоієрей Димитрій Тес-
ленко в співслужінні міських священиків. За-
вершилося богослужіння славленням і мо-
литвою святій покровительці храму біля її ша-
нованої ікони на храмовій стіні, а також устав-
ним многоліттям.

Недільні богослужіння 
очолив Правлячий архієрей

10 червня 2018 року, в Неділю другу після
П'ятидесятниці, Божественну літургію у Спа-
со-Преображенському кафедральному со-
борі м. Суми очолив архієпископ Сумський і
Охтирський Євлогій (напередодні Владика
очолив всенічне бдіння у співслужінні собор-
ного духовенства). З нагоди 100-ліття від
встановлення святкування на честь усіх свя-
тих, що просіяли у землі Руській, Його Висо-
копреосвященство проголосив проповідь та
особливу молитву із благословенням свя-
тою іконою.

1 червня 2018 року в храмі,
освяченому на честь новому-
чеників Слобожанських в м.
Суми, відбулися престольні
торжества. З благословення
Високопреосвященнішого
Євлогія, архієпископа Сумсь-
кого і Охтирського, урочисті
богослужіння очолив благо-
чинний Сумського міського
церковного округу протоієрей
Миколай Смакоуз у
співслужінні настоятеля храму
протоієрея Сергія Шульги та
численного духовенства міста
Суми та інших єпархій. Велика
кількість прихожан та гостей
храму розділили радість свята
спільною молитвою та присту-
пили до Чаші Господньої.
Після завершення бого-
служіння було звершено хрес-

ну ходу навколо храму з читан-
ням Євангелія та окропленням
святою водою. Після чого ду-
ховенство та прихожани
піднялися до верхнього храму,
де майже закінчені ремонтні
роботи, в якому і були виголо-
шені уставні многоліття. Про-
тоієрей Миколай Смакоуз
привітав настоятеля та паству
з престольним святом та наго-
лосив на необхідності бути
вірним Христу та Церкві, щоб
не допустити повторення ли-
холіть, які спіткали український
народ на початку ХХ ст. На-
томість протоієрей Сергій
Шульга подякував усім при-
сутнім за спільну молитву та
розділене торжество, після
чого запросив усіх присутніх
на святкову трапезу.

З благословення архієпис-
копа Сумського і Охтирського
Євлогія, 1 червня 2018 року, у
День захисту дітей, благо-
чинний Троїцького архієрей-
ського собору протоієрей
Олександр Кудряшов та
учасники соціального служін-
ня "Милосердний самаря-
нин" відвідали своїх малень-
ких друзів з Центру соціаль-
но-психологічної реабілітації
Сумської області.

До свята діти готувалися
заздалегідь: для гостей пока-
зали чудову виставу з пісня-
ми та танцями про те, як кож-
на дитина подорожує з
Країни Дитинства в Світ До-
рослих. Про свої мрії, бажан-
ня та сподівання діти роз-

повіли в формі театральної
казки, де була Аліса і Кролик,
Гномики і Карлсон, Добрий
Робот та Веселий Король.
Приємно зазначити, що кос-
тюми для вистави пошила
прихожанка нашого храму.

Педагоги центру роз-
повіли про радісну подію - ще
одна сім'я створила дитячий
будинок сімейного типу, троє
дітей, рідних між собою, бу-
дуть виховуватися разом, в
родині.  

Силами прихожан Троїць-
кого собору був підготовле-
ний подарунок - 35 спортив-
них штанців для дівчат та
хлопців середньої групи на
загальну суму майже 
6000 грн.

В сумському храмі Новомучеників 
Слобожанських відбулися престольні торжества

День захисту дітей у Центрі 
соціально-психологічної реабілітації

12 червня 2018 року відбу-
лася передача дорого-
вартісних лікарських препа-
ратів, які були придбані за ко-
шти, зібрані в рамках Восьмої
благодійної акції допомоги у
лікуванні онкохворих дітей
Сумщини "До Світлого Дня -
світлі вчинки". Протягом Вели-
кого Посту в храмах Сумської
єпархії УПЦ в рамках акції було
зібрано 865 711 грн., понад 
80 тис. грн. було зібрано у хра-
мах Конотопської єпархії УПЦ.

Архієпископ Сумський і Ох-
тирський Євлогій у супроводі
секретаря єпархії прот. Георгія
Тарабана, благочинного лікар-
няного благочинія прот. Ва-
силія Коровця та лікарняного
священика прот. Павла Хме-

лецького прибули до Сумської
обласної дитячої клінічної
лікарні, де разом із головним
продюсером філії ПАТ НСТУ
"Сумська регіональна ди-
рекція" О.М.Кириленко взяли
участь у передачі зазначених
лікарських препаратів.

Гостей зустрічали головний
лікар СОДКЛ І.Ф.Змисля,
завідувач відділенням онкоге-
матології СОДКЛ Л.К.Нікітен-
ко, персонал відділення,
пацієнти та батьки. Ліана
Кузьмівна Нікітенко відзначила
особливу роль благодійної
акції для успіху лікування дітей,
що пройшла вже увосьме, та
подякувала усім учасникам
благодійної справи. У своєму
привітальному слові Владика

підвів підсумки акції та подяку-
вав усім, хто долучився до
акції, поклавши свою пожертву
до скриньки із логотипом акції.
Оксана Миколаївна Кириленко
висловила побажання та
надію, що передані ліки по-
сприяють швидшому одужан-

ню маленьких пацієнтів та по-
верненню їх до звичайного
життя. Після офіційної части-
ни, у якій взяли участь співор-
ганізатори акції, Сумський
Архіпастир подарував малень-
ким пацієнтам ікони Божої Ма-
тері та солодощі.

Відбулася передача дороговартісних лікарських препаратів онкохворим дітям

12 червня
2018 року архі-
єпископ Сумсь-
кий і Охтирсь-
кий Євлогій під
час візиту до
Сумської облас-
ної дитячої клі-
нічної лікарні
відвідав дітей,
що постражда-
ли в автомобільній аварії у
Білорусі та перебувають на
лікуванні у стаціонарі облас-
ної лікарні. Владика подару-

вав кожному іконочку та соло-
дощі, побажав швидкого оду-
жання, поспілкувався із ліка-
рем та батьками.

Архіпастир відвідав дітей, 
що постраждали в автомобільній аварії у Білорусі

12 червня 2018 року у
пришкільному таборі села
Василівка Лебединського
району стараннями настоя-
теля місцевого Троїцького
храму ієрея Геннадія Забуги
відбулися заняття з туризму.
В минулому десантник та
рятівник, отець Геннадій об-
лаштував на території школи
п'ятдесятиметрову канатну
доріжку, на якій з великим
задоволенням займалися
учні, а також вихованці
недільних шкіл Вознесенсь-

кого та Воскресенського
храмів міста Лебедин разом
зі своїми настоятелями, що
прибули на захід. Молебень
"Перед початком всякої доб-
рої справи" звершив благо-
чинний Лебединського цер-
ковного округу протоієрей
Роман Андрухів, окропивши
школярів та педагогів свя-
тою водою. В кінці дня
відбувся футбольний матч
між лебединцями та учнями
Василівської школи. Пере-
могу святкували з гостями.

Священик провів заняття з туризму 
у Василівській школі на Лебединщині


