
Воскресіння Христове у Новодонецьку

  

Цими пасхальними місіями (18 – 22 квітня) брати Ковалів Юрій та брат Володимир Нечай
відвідали парафію Преображення Господнього, що в смт. Новодонецьке, Донецького
екзархату, настоятелем якої є о . Володимир Кузик. Вже не вперше, ми відвідуєм це
селище, аби разом з вірними даної парафії прославити Христа в часі Різдвяних свят, а
також страсних і пасхальних днів. Перебуваючи не одноразово там, нас зацікавила і
цікавить особа отця Володимира, який жертвенно служить на Христовій ниві, виконуючи
те, до чого його покликав Господь.

      

Сім’я отця Володимира виявляє до братів семінаристів, які до них приїзджають велику
батьківську любов і довіру. Особи отця і імості Ірини дуже веселі і життєрадісні. Нас, як
семінаристів, які відвідали далекі терени нашої Церкви вразило, що парафія живе
Христовою вірою і це виражається у праці настоятеля, молитвах спільноти «матерів у
молитві» і недільній катехетичній школі для дітей. Парафія Преображення Господнього,
що неділі збирає навколо Христа близько 25-35 вірних, на більші свята це число зростає,
в страсні дні до 40 вірних, а в сам Пасхальний день на Літургії було присутньо близько
60-70 вірних, але під кінець богослужінь їх число зросло від 200-250, які забажали
освятити паски. Після того ми відвідали село Степанівка, де також освятили пасхи, на
жаль храму там ще не має. Освятити паски прийшло 12 людей, хоча і тут їх число то
меншає то зростає з різних причин, найвірогідніше, що пішли до храму РПЦ МП, бо
місцевий батюшка настрашив людей, що «то приїхали прокляті уніати». Загалом вражень
від пасхальних місій багато, ми змогли багато навчитися від отця Володимира. Мали
змогу спілкуватися з місцевими жителями, які радо вітали нас, хоча отець розповідав,що
там проживають і ті яким не дуже подобається діяльність нашої громади, але з такими
ми не зустрічалися.Â 

  

Брати дякують ректорату Дрогобицької Духовної Семінарії і отцю Григорію, який радо
сприяв їм у бажанні відвідати ці терени і благословив братів на ці місії.

 1 / 1


