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4 вересня 2013 р. Б. Дрогобицьку Духовну Семінарію відвідав о. Михайло Будник,
душпастир із центральної України, який служить у с. Голдашівка, що на Вінничині.
Головною темою доповіді греко-католицького священика був заклик до проповіді
Христової віри як на теренах України так і поза її межами, зокрема, у Африці та на інших
континентах, де люди ще не чули про Христа.

      

Свою доповідь гість розпочав подякою ректоратові семінарії і семінаристам за
можливість бачити питомців на місійних теренах в центрі України. Далі він розповів, що
саме стимулює його до служіння і не дозволяє в ньому знеохотитись. Це - слова із Книги
пророка Єзикеїла: "Сину чоловічий! Я поставив тебе на варті дому Ізраїля: як почуєш з
моїх уст якесь слово, то попередиш їх від мене. Як я скажу безбожникові: Ти помреш! - і
ти його не попередиш і не говоритимеш, остерігаючи безбожника від лихої його дороги,
щоб він жив, - то безбожник той умре в своїм грісі, я ж домагатись буду з твоїх рук його
крови" (Єз. 3, 17-18). Цікавою виявилась думка о. Михайла про пріоритети в служінні
священика тут, на землі: "В небі ми зможемо молитись досхочу, але не зможемо
навертати грішників. Тому поки маємо можливість, потрібно гóловно саме цим
займатись". 

  

Також священик поділився своїми думками щодо важливості молитви за місіонера,
навівши прекрасний приклад: "Коли хтось опускається в криницю, інший же його тримає
за мотузку, але роль того, хто тримає мотузку, є не менш важлива, аніж того, хто
опустився в глибини. Так само і молитва за місіонера не є менш важливою, аніж саме
місіонерське служіння". 

  

Другим пунктом доповіді о. Михайла була думка про важливість католицького мислення:
"Той, хто є справді католиком, не зациклюється лише на своїй парафії, але пам'ятає і про
Сибір, і про Донецьк, й Караганду. Тому що католицьке мислення означає вселенське". 
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А третім і останнім моментом доповіді отця-місіонера було його переконання про
важливість підготовки до проповіді і взагалі самої проповіді: "На одну хвилину проповіді
потрібна одна година підготовки. І це - не перебільшення, це - реальність".

  

Але, мабуть, найбільше вразила семінаристів розповідь о. Михайла про його проповідь на
ринку, потребу якої він обгрунтував таким чином: "Ісус проповідував у людних місцях, і ми
повинні. Якщо ми рибалки людських душ, то мали б знати, що риба ловиться найкраще
там, де її ще ніхто не ловив".

  

На завершення семінаристи мали змогу поставити о. Михайлу свої запитання.
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