Відбулася зустріч братств "Введення в храм Пресвятої Богородиці" Львівської, Дрогобицької та Ки

Із 15 по 17 листопада цього року у с. Стрілках (Старо-Самбірський р-н) відбувалась
зустріч братств "Введення в храм Пресвятої Богородиці", які є утворені і діють у
Львівській, Дрогобицькій та Київській духовних семінаріях. Ініціаторами заходу
виступили братчики нашої семінарії. Метою зустрічі було: навчитись працювати із дітьми
та молоддю, а також взаємно познайомитись із братчиками інших семінарій.

15 листопада у реколекційний будинок Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, що у с.
Стрілки, прибули перші учасники заходу - братчики із Львівської (16 осіб) і Дрогобицької
(26 осіб) духовних семінарій на чолі із духівником ДДС о. Степаном Угрином. А вже брати
із Київської семінарії (8 осіб) влились в утворений колектив 16 листопада, у суботу.
Першою спільною молитвою для братчиків із трьох семінарій була Свята Літургія, а перед
нею Утреня і І-ий Час. Після цього всі присутні взялися до активної праці.

Першим цікавим моментом була зустріч із братчиками пані-катехита Вікторії Марко, яка
вже довгі роки працює при прокатедральному храмі Покрови Пресвятої Богородиці у м.
Самборі, допомагаючи настоятелям собору виховувати у християнському дусі дітей та
молодь. Позитивних вражень від бесіди із пані-катехитом було надзвичайно багато.
Братчики із захопленням вслухались у досвід праці п. Вікторії і, без сумніву, багато чого
нового для себе почерпнули.

Напротязі цілого дня всі присутні були поділені на групи, в яких обговорювали пастирські
дії у тій чи іншій ситуації: реакція священика на алкоголізм, інтернет-залежність, гріхи
нечистости, приналежність до субкультур молодих людей і т. п.

Ізюминкою зустрічі стала гра "Що? Де? Коли?". Тут було утворено 6 груп по 6 братчиків,
які давали відповіді на надвичайно цікаві запитання. В результаті найкреативнішою і
найрозумнішою виявилась група "Яка різниця", до якої, зрештою, як і до всіх інших,
належали представники усіх трьох семінарій.

1/2

Відбулася зустріч братств "Введення в храм Пресвятої Богородиці" Львівської, Дрогобицької та Ки

У суботу, 16 листопада, Утреню, І-ий Час і Літургію співали братчики-організатори
зустрічі - Дрогобицька духовна семінарія. Ввечері цього ж дня Вечірню співом
супроводило братство Львівської духовної семінарії, а вже недільну Літургію
ангельським співом прикласили семінаристи із Київської духовної семінарії.

Суботнього вечора всі мали змогу переглянути захоплюючий фільм "Оскар та рожева
пані". Після недільної Літургії і Молебню до Богоматері настав момент подяки.
Найпершим висловився голова дрогобицького братства Ярослав Цікаво, після нього проводир львівського Назар Ясіновський, а третім подячне слово сказав перший глава
братства із Київської семінарії Олександр Богомаз. Опісля ж підсумував о. Степан Угрин,
якому за участь і труди у заході, братчики подарували календар із папою Франциском і
книгу про дванадесяті свята.

На завершення, щоб закарбувати в історії першу зустріч братств "Введення в храм
Пресвятої Богородиці" була зроблена пам'ятна знимка всіх присутніх братчиків.

За допомогу в організації цього заходу братство "Введення в храм Пресвятої Богородиці"
висловлює слова вдячності ректоратові ДДС та о. Григорієві Комару, особисто.
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