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У Дрогобицькій Духовній Семінарії відбулося урочисте святкування празника братства
«Введення в храм Пресвятої Богородиці». Духовна підготовка до свята розпочалася ще 2
грудня - реколекціями, які провадив вл. Григорій (Комар), духівник братства. Наступним
етапом духовного подвижництва семінаристів стала Вечірня з Литією на передодні свята
Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Очолив
богослужіння проректор з виховної частини о. Василь Чава у співслужінні префектів
семінарії оо. Богдана Хом’яка та Романа Копача. По завершенні богослужіння відбулося
мирування. А вже в сам день празника о. Богдан Хом’як очолив Велику Утреню та Святу
Літургію.

5 грудня семінаристи помолилися Велику Вечірню після якої піднялися до каплиці
братства, щоб там на чолі з преосвященішим Єпископом Кир Григорієм та з численним
духовенством розпочати нічні молитовні чування. Відтак з іконою Ведення в храм
Пресвятої Богородиці духовні чада перейшли до семінарійного храму блаженних
священномучеників Северина, Якима та Віталія, де було відслужено молебень братства
до своєї Покровительки. Після молебню о. Олег Чупа дав духовну науку. Далі
семінаристи молилися Велику Утреню, по завершенні якої з уст братів прозвучала
Ісусова молитва.
Опівночі розпочалася Архиєрейська Божественна Літургія очолювана влд. Григорієм у
спіслужінні о. Романа Копача та о. Богдана Хом’яка. Під час богослуження співав
семінарійний хор «Оранта». У своєму гарячому слові владика аналізуючи недільне
Євангеліє (Лук. 12, 16-21) наголосив, як важливо в молитві відкласти особисте «я» на
задній план, при тому звернувши свій зір на Особу Бога, Який зволив, щоб земля того
багача вродила. Проповідник підкреслив, наскільки важливо вміти дякувати Небесному
Отцеві. І якщо ми саме так чинитимемо, Бог за нас подбає. Після Літургії було здійснено
чин водосвяття води.
6 грудня 2020 року Божого духівник братства здійснив чин прийняття до братства.
Цьогоріч до нашого братства долучилося вісім братів з ІІ курсу. Ще вісім молитовних
«стовпів», які усильно молитимуться до Матері Божої. Ще вісім волонтерів, які
трудитимуться в стінах сиротинців, інтернатів, будинках пристарілих, дитячих садків,
воєнної частини та в’язниці. Опісля постригу семінарійна родина вирушила до актового
залу, де продовжили святкування при святковій трапезі. Братство підготувало святкову
академію. Ведучими стали семінаристи І курсу Юра Григель та Володимир Паньків.
Студент ІІ курсу Юра Мацібора виконав пісню «Свіча», а брат Богдан Мацькович
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продекламував вірш присвячений Богоневісті «Діва Марія наш покров». Також у святі
взяв участь семінарій гурт «Quo vadis», який виконав низку своїх творів. А ще на сцені
прозвучав авторський вірш семінариста ІІІ курсу Юрія Губика. І ще не обійшлося без
доброго гумору. На сцені із кумедною виставою виступали брати Петро Мичко (IV),
Василь Коваль (IV), Михайло Луцак (ІІ), Ярослав Медянко (ІІ), Святослав Савчин (І),
Петро Маслій (І).
На завершення трапези бр.Микола Гірняк, голова братства, щиро подякував вл. Григорію
за його духовну підтримку та жертовну працю. Владика теж склав слова подяки на руки
ректорату, викладачів, вихователів і працівників семінарії. В особливіший спосіб його
преосвященство звернувся зі словами подяки до нових братчиків і до всіх семінаристів
загалом.
Традиційно святкування празника Входу в храм Пресвятої Богородиці увінчалось
Акафістом братства до Пресвятої і Владичиці нашої Богородиці.
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