Фінська Православна Церква виступає проти нападу
Росії на незалежну Україну. Ми сприйняли новину про
такий напад з сумом і занепокоєнням.
Ми, фіни, також пережили жахіття війни. В другій
світовій війні ми втратили велику територію, яка
відійшла до Радянського Союзу, люди змушені були
полишити свої домівки. Серед евакуйованих людей
було багато православних.
Ми, фіни, хочемо зробити все для того, щоб полегшити
ваші страждання. Фінські православні, ми пропонуємо
вам, біженцям з України, духовну підтримку і
дружелюбність братів і сестер по вірі.
З благословeнням,

архієпископ Гельсінгський і всієї Фінляндії Лев
митрополит Куопіо і Карелії Арсеній
митрополит Оулу Ілля
епископ Xаміни Сергій
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Aрхієпископ Гельсінгський і всієї Фінляндії Лев

Наша головна церква - Успенській собор - в знак співчуття
підсвічується у період 5–7.3.2022 українськими кольорами.

Чудотворна Козельщанська ікона Божої Матері, яка знаходиться
в Успенському соборі нашої столиці міста Гельсінкі.

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко
изба́вльшеся от злы́х, благода́рственная
воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице; но
я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от
вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:
Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Автономна Православна церква
Фінляндії у складі Вселенського
Константинопольського
патріархату ласкаво запрошує
вас до Фінляндії!

Історія нашої церкви і сучасність

Контактна інформація священників та дияконів

Фінляндська православна церква входить до складу
Вселенського Константинопольського патріархату як
автономна церква з 1923 року. Однак історія церкви
починається набагато раніше.

Наше духовенство розмовляє додатково до фінської
англійською, частково російською мовами. З
нижчеприведених контакних даних ви можете обрати,
якою мовою вам підходить спілкуватись. Ви можете
контактувати також з будь-яким священником
незалежно від місця вашого перебування:

Заснування митрополії в Києві наприкінці IX століття
мало вирішальний вплив на поширення православної
віри. Православʼя дійшло до Східної Фінляндії вже в ХІІ
столітті. З часом, на додачу до невеликих пустельних
монастирів у Карелії, було засновано багато інших
монастирів.
На початку другої світової війни в незалежній з 1917
року Фінляндії діяло чотири православних монастирi:
Печензький, заснований святителем Трифоном
Печензьким, Коневський, заснований святителем
Арсенієм Коневським, Лінтульський, і найбільший
за всіх: заснований святителями Сергієм та Германом
Валаамськими Валаамський монастир. Сестри
Лінтульського та браття Валаамського монастирів
знайшли після війни нові приміщення в Хейнявесі, в
яких обидва монастирі діють і зараз.
Впродовж другої світової війни Радянський Союз
анексував у Фінлядії території, які знаходились під
значним впливом православної церкви. Православнe
населення цих територій евакуювалoсь і оселилoсь
в різних частинах Фінляндії. На щастя, в піденній і
західній частинах країни ще з XVIII століття існували
процвітаючі православні парафії, які тепло приймали
прибульців. До того ж, починаючи з 50-60х років на
місці втрачених в результаті війни храмів побудували
десятки нових церков i каплиць.
Сучасна православна церква Фінляндії складається з
трьохєпархій, до складу яких входить біля 59 000 членів.
Очолює церкву архієпископ Гельсінкі та Фінляндії
Лев. Єпископ Хамінський Сергій є помічником єпархії.
Єпархію Куопіо і Карелії очолює митрополит Арсеній,
а Оулуську єпархію — митрополит Ілля. В Фінляндії
разом відкриті біля 150 храмів, соборів, церков та
каплиць.
Наші парафії багатомовні і багатокультурні: до нашої
церкви належать парафіяни з різних частин світу. Всі
ми готові з радістю прийняти вас.

• Православна парафія Куопіо (Куопіо, Іiсалмі)
Протоієрей Павло Пуговкін pavel.pugovkin@ort.fi,
+358401307198 (рос)
Священик Єлисей Ротко jelisei.rotko@ort.fi,
+358 500 271 163 (рос)
• Православна парафія Ювяскюля (Ювяскюля)
Протоієрей Павло Пуговкін pavel.pugovkin@ort.fi,
+358 40 1307198 (рос)

• Гельсінська православна церква (Гельсінкі, Еспоо, Вантаа,
Лахті, Хямеенлінна, Порвоо, Ханко)
Протоієрей Хейккі Хуттунен heikki.huttunen@ort.fi,
+358 40 741 8792 (анг, рос)

• Православна парафія Тайпале (Оутокумпу)
Священик Неманья Балчин nemanja.balcin@ort.fi,
+358 40 6732918 (рос)

Священик Йозеф Вола joosef.vola@ort.fi, +358 40 545 2250
(анг, рос)

Інша корисна контактна інформація

Диякон Володимир Сократілін vladimir.sokratilin@ort.fi,
+358 40 352 5653 (рос)
• Православна церква в Південно-Східній Фінляндії
(Іматра, Лаппеенранта, Котка, Коувола, Хаміна)
Протоієрей Тімо Тюнккюнен timo.tynkkynen@ort.fi,
+358 400 654883 (анг, рос)
Протоієрей Костянтин Стрекачов
konstantin.strekachev@ort.fi, +358 40 623 3327 (рос)
• Православна парафія Турку (Турку, Сало, Раума)
Протоієрей Іон Дюрак ion.durac@ort.fi, +358 40 516 6741 (анг)
• Православна парафія Тампере (Тампере, Вааса, Порі)
Протоієрей Олексій Шеберг aleksej.sjoberg@ort.fi,
+358 50 557 0050 (анг, рос)
Священик Андрій Соцов andrei.sotsov@ort.fi,
+358 400 761 718 (анг, рос)
• Парафія Північної Фінляндії (Оулу, Каяані, Рованіємі)
Протоієрей Рауно Пієтарінен rauno.pietarinen@ort.fi,
+358 50 309 9120 (анг, рос)
• Сайманська православна парафія (Міккелі, Варкаус,
Савонлінна)
Протоієрей Павло Пуговкін pavel.pugovkin@ort.fi,
+358 40 130 7198 (рос)
• Православна парафія Йоенсуу (Йоенсуу)
Священик Олександр Рощенко aleksander.roszczenko@ort.fi,
+358 41 453 7271 (пол,рос)
Протоієрей Стефан Хольм stefan.holm@ort.fi,
+358 50 586 2455 (рос)

Валаамський монастир (Монастир Преображення
Христового)
Архимандрит Михаїл, mikael@valamo.fi, +358 50 304 1471
(рос)
Лінтульський жіночий монастир (Троїцький монастир)
Черниця Ксенія, nunna.ksenia@ort.fi, +358 400 264 152 (рос)
Російськомовний сайт Фінської Православної Церкви:
www.ort.fi/ru
Російськомовний акаунт Фінської Православної Церкви у
Facebook: Православные в Финляндии + Ortodoksit Suomessa
Інформаційна сторінка Фінської Православної Церкви
українською мовою: www.ort.fi/ua

