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11-13 грудня 2015 року в с. Стрілки Старосамбірського району відбулась зустріч Братств
«Введення в храм Пресвятої Богородиці» Дрогобицької і Київської духовних семінарій.
Братчики зібрались щоб познайомитись, поділитись досвідом, разом помолитись та
відпочити. Організувало захід Братство Дрогобицької семінарії.

      

Гостями реколекційного будинку у с. Стрілки стали по 12 братчиків з Дрогобицької і
Київської семінарій. Зустріч розпочалась у п’ятницю ввечері молебнем до Богородиці,
який очолив викладач нашої семінарії о. Богдан Лехович. Саме о. Богдан духовно
супроводжував учасників протягом усього заходу.

  

У суботу на семінаристів чекала дуже насичена програма. Як і належить, день
розпочали з молитви: о. Богдан відслужив утреню, відтак Божественну Літургію. Після
сніданку відбулась перша спільна зустріч, під час якої кожне Братство розповіло про
себе і про свою діяльність. У другій половині дня викладач Дрогобицької семінарії п.
Мар’яна Бісик представила братам доповідь на тему «Як ефективно вплинути на жінку,
яка вирішила зробити аборт?». Ввечері братчики спільно помолились вечірню. Відтак о.
Богдан поділився з семінаристами своїм багаторічним досвідом служіння на парафії.ÂÂÂ 

  

Після активної праці потрібно гарно відпочити. Організатори підготували для учасників
зустрічі цікаву розважальну програму, особливістю якої був конкурс "Вгадай мелодію".
Братчики утворили 3 команди, які складались з семінаристів з різних семінарій. Як під
час праці, так і під час відпочинку між братами панувала тепла, дружня атмосфера,
братчики багато спілкувались між собою, ділились враженнями, обговорювали
можливості подальшої співпраці.

  

Завершилась зустріч у неділю вранці. Почався день з утрені і Божественної Літургії,
опісля яких настав час дякувати і прощатись. На завершення братія зробила спільну
знимку, відтак братчиків чекала дорога додому, теплі спогади про гарно проведений час
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і усвідомлення, що Братство це велика дружня родина, незалежно, в який час і в якій
семінарії воно діяло та продовжує діяти, рости і розвиватися.
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