
24.06.2022 Митрополит Питирим освятив і передав 5 машин швидкої допомоги для медичних закладів Миколаєва

  

24 червня митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим від імені Української
Православної Церкви передав 5 машин швидкої допомоги, закуплених у Європі Фондом
Вадима Новинського, лікарням №4 та №5, пологовому будинку №1, ЦПМСД №3, Центру
соціально-значущих хвороб.

  Правлячий Архієрей та єпископ Новобузький Варнава здійснили освячення машин біля
кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці.

  
      

  «Це дуже важлива допомога, коли наші заклади несуть надмірне навантаження і
займаються лікуванням поранених: і військових, і цивільних», – зазначила Ірина Шамрай,
начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради.

  Ірина Шамрай подякувала організаторам проекту за допомогу, яку назвала
«надпотужною». «Одразу 5 автомобілів наші заклади не отримували ще ніколи. Деякі
взагалі не мали авто для транспортування хворих», – зазначила вона.
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          «До цього ми вже передали десятки машин до лікарень Запоріжжя та Кривого Рогу, доволонтерської організації "Центр порятунку життя", одна з машин працює в Сумськійобласті, 2 машини передано до Національного інституту серцево-судинної хірургії іменіМ.М. Амосова на формування мобільних бригад», – розповів Дмитро Сергєєв, директорФонду Вадима Новинського.        
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            За словами керівника Фонду, на шляху з Європи до України перебувають ще понад 30машин швидкої допомоги, які будуть направлені до прифронтових міст.          
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          Доречно згадати, що православні святі завжди навчали про необхідність милосердявласним прикладом і словом.      Це ми бачим у житті святителя Іоанна Шанхайського, пам'ять якого відзначається 2липня. У 1930-х роках він був направлений в Шанхай єпископом. Там святительорганізував дитячий будинок і будинок престарілих. Часто підбирав дітей-сиріт з вулиці,а одну дівчинку викупив за пляшку горілки.    Святитель Кіпріан Карфагенський зазначає: "Хто не буде милосердним сам, той неможе заслужити милосердя Божого, і хто не буде прихильний до благання бідного, тоймолитвами своїми нічого не випросить у Бога".        
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                Джерело інформації...   
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