
Різдвяні місії на парохії Покрови Пресвятої Богородиці у Донецьку

  

Семінарист VІ курсу брат Андрій Марчук побував на місіях у м. Донецьку в
кафедральному храмі «Покров Пресвятої Богородиці». Під мелодійний спів церковного
хору, який подарував різноманітні колядки, які сповістили всім вірним про народження
Спасителя світу. Вже за традицією кожного року з благословення духовенства в день
перед урочистим різдв’яним богослужінням організовується свята вечеря в духовному
центрі, який знаходиться на території собору для людей, які за певних обставин
перебувають далеко від своїх рідних домівок.

      

Різдв’яне богослужіння очолив Преосвященний Владика Степан (Меньок), ЧНІ. Своїм
словом владика заохотив вірних до наслідування Христа. Прославляли Різдво Христове
також і діти з недільної школи, що діє при парафії, а також народний фольклорний
театр «Дивина» Донецького Національного Університету під керівництвом Олени
Тюрікової, парафіянки храму. Також радісною новиною про прихід Божого Сина на
землю поділилися з вірними катедрального храму гості з Тернополя – молодь студентів
католиків «Обнова» і ансамбль «Зорі Вифлеєму» дітей з Харкова, які приїхали з
Сестрами св. Йосифа з храму св. Миколая УГКЦ. Цього року в м. Донецьк прибула
делегація з м. Таранто (Італія) на чолі з о. Луіджі. Отець Луїджі подарував храму ікону та
невелику кількість св. мира Святителя Миколая Чудотворця. Варто зазначити в храмі, за
сприяння отця перебуває частиця мощей цього святого. В Навечір'я Богоявлення, 18
січня 2013 року, в СІЗО для неповнолітніх м. Донецьк, о. Василем Пантелюком,
капеланом тюремного служіння, було організовано Святу вечерю для засуджених. Кутю
до свят-вечірнього столу приготували сестри-служебниці НДМ. На вечері були присутні
25 молодих людей, представники Пенітенціарної служби, п. Денис Ломакін, психолог, п.
Сергій Даниленко, інспектор, семінарист Іван Терентьєв та п. Світлана Віхтинська,
представник БФ «Карітас Донецьк». На початку трапези піддиякон Микола Паламарчук
поздоровив усіх із Новим роком, а потім всі присутні спожили Святу Йорданську воду. За
трапезою о. Василь ділився із молодими людьми духовними думками, запитуючи їх про
їхні бажання. Всі засуджені одностайно відповіли, що хотіли би бути на волі і більше не
грішити. Закінчилася вечеря спільною молитвою.
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