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  9 серпня в Свято-Миколаївському кафедральному соборі Умані молитовно відзначили
пам'ять святого великомученика і цілителя Пантелеімона та день тезоіменитства
Керуючого єпархією, митрополита Уманського і Звенигородського Пантелеімона.   

    Очолив Божественну літургію митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим у
співслужінні митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна, митрополита Уманського і
Звенигородського Пантелеімона, архієпископа Городницького Олександра, єпископа
Хотинського Веніаміна, єпископа Ладижинського Сергія, секретаря єпархії, благочинних
округів, кліриків кафедрального собору та запрошеного духовенства.   

  

    По закінченні Літургії духовенство з хором та народом проспівали многоліття, після
чого Архієреї, священники та віряни привітали Владику-іменинника з днем небесного
покровителя.   

    Митрополит Пантелеімон подякував усім за теплі привітання та попросив молитв і
підтримки його духовних ініціатив, щоб Господь і надалі давав йому сили ревносно
служити на ниві Христовій.      

    

  Використана інформація офіційного сайту Уманської єпархії   
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  Святий великомученик і цілитель Пантелеімон - один з найбільш шанованих святих
Православної Церкви. Ім'я великомученика призивається при звершенні таїнства
Соборування, освячення води і молитві про немічного.Як при своєму земному житті
святий цілитель Пантелеймон присвятив себе піклуванню про стражденних, хворих,
жебраків, так не перестає він допомагати і тепер всім, хто звертається до нього з
молитвою.     
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Великомученик і цілитель Пантелеімон народився в місті Нікомидії в сім'ї знатного
язичника Євсторгія і був названий Пантолеон. Його мати Еввула була християнкою. Вона
хотіла виховати сина в християнській вірі, але померла, коли майбутній великомученик
був ще юним отроком. Батько віддав Пантолеона в початкову язичницьку школу,
закінчивши яку юнак почав вчитися лікарському мистецтву у знаменитого в Нікомидії
лікаря Єфросина і став відомий імператору Максиміану (284-305), який захотів бачити
його при своєму дворі.     
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Після смерті батька святий Пантелеімон присвятив своє життя стражденним, хворим,
убогим і жебракам. Він безкоштовно лікував усіх, хто звертався до нього, зцілюючи їх
Іменем Іісуса Христа. Він відвідував в темницях в'язнів, особливо християн, якими були
переповнені всі тюрми, і лікував їх від ран. Незабаром чутка про милостивого лікаря
поширилася по всьому місту.    

 Залишивши інших лікарів, жителі стали звертатися тільки до святого Пантелеймона. Із
заздрощів лікарі донесли імператору, що святий Пантелеймон лікує християнських
в'язнів. Максиміан умовляв святого спростувати донос і принести жертву ідолам, але
святий Пантелеймон сповідав себе християнином і на очах імператора зцілив
розслабленого іменем Іісуса Христа. Запеклий Максиміан стратив одужаного, який
прославив Христа, а святого Пантелеймона віддав на жорстокі муки.     

Святі мощі великомученика Пантелеімона часточками розійшлися по всьому
християнському світу: чесна глава його знаходиться нині в Руському Афонському
монастирі в ім'я великомученика Пантелеімона. 
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