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Цього року брати Дрогобицької духовної семінарії Германович Микола М. (6 курс) та
Віталій Миська (6 курс) вирушили з пасхальною місією на терени Київської архиєпархії, а
саме у Вінницьку область. Семінаристи прибули в четвер зранку до міста Бершадь
(районний центр Вінницької області), де їх радо і щиро зустрічав о. Михайло Будник, який
вже декілька років душпастирює на п'ятьох парафіях Вінничини.

Місія розпочалась вже о 12-ій годині, коли у новозбудованому храмі Св. Миколая міста
Бершадь служилась Вечірня з Літургією Василія Великого. Опісля отець з братією
вирушили на Утреню Страстей Христових до села Голдашівка, яке славиться матірним
храмом Зарваницької Божої Матері. Відтак, коли семінаристи повернулись до міста
Бершадь, увечері в храмі залунала Утреня Страстей Христових. Страсна п'ятниця
виявилась насиченою з огляду на богослужіння. У парафіях сіл Романівка, Осіївка,
Голдашівка та міста Чечельник служились Великі Царські Часи з виставленням
Плащаниці, а ввечері у м. Бершадь – Вечірня з виставленням Плащаниці. У суботу на
свято Благовіщення Пресвятої Богородиці отець із братами та вірними молились у селах
Голдашівка та Романівка та місті Бершадь Літургію Василія Великого. Семінаристи, окрім
супроводження богослужінь співом, мали можливість і голосити до людей Добру Новину.

Пасхальні богослужіння розпочались вже в суботу ввечері, коли о 21:00 у місті
Чечельник при участі чисельного люду Божого служилась Пасхальна Утреня, опісля якої
і Святкова Божественна Літургія з освяченням пасок. Відтак опівночі у храмі м. Бершадь
молилися Надгробне, Пасхальна Утреня та Божественна Літургія, опісля якої отець
освятив паски. Це перше пасхальне богослуження у новозбудованому храмі, який зібрав
чимало вірних. Зранку о 7-ій годині у с. Голдашівка теж служились Надгробне,
Пасхальна Утреня та Літургія із освяченням пасок. На ці богослужіння прибули і вірні із
сіл Романівка та Кедрасівка. Згодом отець Михайло із братами поїхали до села Осіївка,
де молились із вірними Святкову Літургію, після якої освятили паски. Після такого
насиченого часу в м. Бершадь біля храму відбувались гаївки.

У Світлий понеділок лише у м. Бершадь служилась Божественна Літургія. Відтак в
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обідню пору в місцевій музичній школі традиційно відбувся ІІІ міжконфесійний фестиваль
християнської пісні «Великодні дзвони». На цьому заході семінаристи із місцевою
молоддю представили УГКЦ, виконавши дві християнські пісні, а на завершення
фестивалю заспівали всім знаний тропар «Христос воскрес». Цей фестиваль збирає
воєдино нашу Церкву із різними церковними спільнотами. Керівники цих спільнот теж
виконували різні пісні, представляючи тим самим свою спільноту. Після фестивалю отець
Михайло, подякувавши братам за служіння, запросив їх на ці терени, але вже як
священиків. Семінаристи у свою чергу подякували отцю за його чудовий приклад
служіння Богу та людям, а також вірним, побажавши духовного росту, який дарує
Воскреслий Христос.

Окрему подяку брати висловлюють Братству «Введення в храм Пресвятої Богородиці»
та її духівнику владиці Григорію ( Комару) за сприяння у місійній поїздці.
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