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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ
Соборні богослужіння на честь святителя
Євлогія відбулися в кафедральному центрі

7 вересня 2018 року, у день церковного
вшанування пам'яті святителя Едесського
Євлогія, у Спасо-Преображенському кафедральному соборі відбулися соборні богослужіння: Божественна літургія, а напередодні - всенічне бдіння. Митрополиту Сумському і Охтирському Євлогію, який молитовно
відзначив День тезоіменитства, співслужили
клірики Сумської єпархії та гості у священному сані. На центральному аналої собору для
молитовного вшанування та поклоніння було
покладено ікону святителя із частицею святих мощей. Владика Євлогій промовив проповідь, у якій розповів про святительське
служіння єпископа Едесського, на честь якого він отримав ім'я у монашестві.
Після завершення богослужіння були проголошені многоліття. Від імені духовенства та
віруючих із словом привітання до Сумського
Архіпастира звернувся секретар Сумської
єпархії протоієрей Георгій Тарабан. На честь
тезоіменитства Владики сестринство милосердя приготувало обід для усіх бажаючих.

День міста Тростянець розпочали молебнем
8 вересня 2018 року жителі міста Тростянець святкували 358-річчя свого міста. З благословення Високопреосвященнішого Євлогія, митрополита Сумського і Охтирського, з
нагоди свята у Вознесенському храмі благочинний Тростянецького церковного округу
протоієрей Олександр Карпець відслужив
подячний молебень. З цього богослужіння,
за котрим молились керівники міста на чолі з
мером Юрієм Бовою, і розпочалось святкування Дня міста.
На молебні в храмі була присутня делегація гостей із Польщі та Чехії. Закінчилось
богослужіння многоліттям, вітальним словом настоятеля храму і молитвою за Україну. Цього ж дня отець Олександр освятив
нове приміщення Тростянецької громадської телерадіокомпанії та побажав її
працівникам нести людям правду та
побільше добрих новин.

Вселенський Патріархат робить
багато помилок - і це завдає нам болю
Окончание. Начало - на с. 5
Як ми дізналися, головну
доповідь щодо українського
питання зробив єпископ з
Криту, який живе в Естонії. Я
маю на увазі владику [Макарія]
Христупольського,
який, якщо мені не зраджує
пам'ять, навіть якщо і приїжджав в Україну, то один раз
і дуже давно.
На цю відсутність обізнаності в церковній ситуації в
Україні звернули увагу архієреї Вселенського Патріархату з Фінляндії, які розповідали у своєму інтерв'ю,
що їм не вистачало точки зору українських єпископів,
троє з них брали участь у Синаксисі.
- Що буде в Україні з Вашою Церквою у разі надання автокефального устрою
розкольникам, що, як
здається, зробить Фанар?
- Все буде навпаки. Сьогоднішні розкольники стануть
автокефальною Церквою, а

нашу канонічну Церкву спробують зробити чужою для нашої країни. Тут Вселенський
Патріарх компрометує себе в
очах нашого віруючого народу, нашого духовенства і
архієреїв.
Наша Церква не визнає ці
дії і не буде співслужити з новою "церквою". Церква - це
велика духовна родина, це
означає, що більшість наших
вірних та парафій залишаться
у лоні канонічної Церкви, не
зрадять своїх пастирів, яких
люблять і за якими йдуть. Деякі підуть, але не багато,
підуть головним чином проблемні. У родинах українців
знову почнуться суперечки,
будуть знову захоплювати
наші храми, брат піде на брата, виникнуть конфлікти.
Подібні події ми вже пережили на початку 90-х років минулого століття, коли стався
розкол.
- Який Ви бачите вихід із
цієї ситуації, що пропонуєте?

- Я усвідомлюю, що сказав Вам про дуже жорсткі
речі. Але час дипломатії вже
минув, і треба говорити
відкрито і відверто, тому що
небезпека загрожує всьому
Православ'ю. У цій ситуації
жодна з Помісних Православних Церков не може
сидіти в кутку, розмірковуючи і сподіваючись, що її не
стосуються вищезгадані події. Всі Помісні Церкви складають Тіло Єдиної, Святої,
Соборної і Апостольської
Церкви. Як вчить нас апостол Павел: "Коли терпить
один член, то всі члени з ним
терплять" (1 Кор. 12:26).
Тому необхідно, щоб
піднесли голос всі Помісні
Церкви. Треба, щоб збиралися Предстоятелі, щоб за допомогою діалогу всі ми знайшли рішення. Як сказав Вселенський Патріарх на початку
своєї зустрічі з Патріархом
Кирилом, якщо політичні
лідери з допомогою діалогу
вирішують проблеми між со-

бою, наскільки більше церковні лідери повинні використовувати можливості діалогу.
Крім того, в нашій Церкві синодальна система прийняття
рішень.
З історії Церкви ми бачимо, що як тільки виникала
якась проблема, єресь або
розкол,
скликалися
як
Помісні, так і Вселенські Собори. Тому в нашому українському випадку необхідно, щоб нас зібрала
благодать Святого Духа, як
ми співаємо у Вербну неділю,
а також під час наших Соборів і Синодів. Тільки всі разом із молитвою, піклуючись
про благо Церкви, під
керівництвом і просвітництвом Святого Духа, обов'язково знайдемо рішення проблеми й уникнемо великих
проблем у лоні нашої Церкви
Христової, де Господь нас
"поставив єпископами, пасти
Церкву Господа і Бога, Яку
Він придбав Собі Кров'ю
Своєю" (Діян. 20:28).
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