
02.03.2021 Єпархіальні збори

  

  2 березня 2021 року відбулося засідання Єпархіальних зборів Миколаївської єпархії
УПЦ.

  Також, у період між Єпархіальними зборами під головуванням єпархіального архієрея
було проведено два засідання Єпархіальної ради: 5 лютого і 2 березня 2021 року. 

  

  На засіданні Єпархіальної ради, яке пройшло 5 лютого  2021 року, були прийняті
наступні рішення:

  1. Заслухано звіти благочинних Миколаївської єпархії УПЦ.

  2. Перейменовано Вітовський округ у Воскресенський округ та Миколаївський районний
округ в Ольшанський округ.

  3. Встановлено, шо межі церковних округів визначаються відповідно до меж
територіальних громад, що входять в церковний округ.

  4. Затверджено межі церковних округів Миколаївської єпархії.

  5. Розглянуто розмір фінансової допомоги заштатним священикам і вдовам
священнослужителів.

  6. Розглянуто питання щодо проведення засідання Єпархіальних зборів.
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  Також на засіданні Єпархіальної ради було оголошено розпорядження Правлячого
Архієрея Миколаївської єпархії Високопреосвященнішого митрополита Миколаївського і
Очаківського Питирима (05.02.2021 року №1).

  Згідно цього розпорядження було призначено персональний склад наступних
єпархіальних комісій:

  – Дисциплінарна комісія: Преосвященний єпископ Новобузький Варнава (Гладун) –
голова, протоієрей Петро Струкало – секретар, протоієрей Анатолій Романюк,
протоієрей Валерій Голуб, протоієрей Андрій Хитрук;

  – Комісія з питань архітектури і будівництва: протоієрей Віталій Сопіжук – голова,
протоієрей Віктор Коліщак, протоієрей Володимир Сопіга, ієрей Микола Гороховський,
Воронков Володимир Семенович – секретар.

  2 березня 2021 року відбулися щорічні Єпархіальні збори за підсумками роботи
Миколаївської єпархії за 2020 рік. На самому початку, під керівництвом Правлячого
Архієрея, було проведено засідання Єпархіальної ради.

  Після Божественної літургії митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим у
співслужінні вікарного єпископа Новобузького Варнави (Гладуна) і духовенства єпархії
відслужив молебень з акафістом Василівським новомученикам перед мощами
священномученика Сергія.

  Перед початком зборів вікарний  єпископ Новобузький Варнава (Гладун) у співслужінні
духовенства єпархії відслужив молебень на початок всякого благого діла. Потім була
відслужена заупокійна літія за спочилими священнослужителями.

  Після закінчення богослужіння, в актовому залі Соборного дому, почалося засідання
Єпархіальних зборів, яке очолив митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим.
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  Правлячий Архієрей виступив з доповіддю про діяльність Миколаївської єпархії в 2020
році, в якій нагадав про найважливіші події єпархіального життя, служіння Церкви в
період пандемії, кадрові зміни в єпархії і привів довідково-статистичні дані.

  Станом на 2 березня 2021 року в органах державної влади зареєстровано статути 176
релігійних громад і 2-х монастирів Миколаївської єпархії Української Православної
Церкви.

  На парафіях і в монастирях єпархії звершують служіння 1 єпископ, 103 священики і 3
диякони.

  У 2020 році:

  – зараховано за штат і відпущено в клір Тульчинської єпархії ієрея Вадима Залепу;

  – прийнято в клір єпархії ієрея Олександра Качура, заштатного клірика Вознесенської
єпархії;

  – відійшли у вічність три священнослужителі - протоієрей Геннадій Коробков, ієромонах
Григорій (Д’яков), ієрей Діонісій Корєлов.

  Були обрані члени Єпархіальної ради:

  Преосвященний єпископ Новобузький Варнава (Гладун), протоієрей Петро Струкало,
протоієрей Валерій Голуб, протоієрей Андрій Хитрук, протоієрей Віктор Обезюк,
протоієрей Павло Кошак, протоієрей Іван Козяр, протоієрей Ілія Бенні.

  На засіданні Єпархіальних зборів було розглянуто низку важливих питань із життя
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Миколаївської єпархії УПЦ. 
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