
Вийшов друком новий номер семінарійного "Слова"

  

Головною темою весняного номеру релігійно-суспільного часопису "Слова" №1 (57) є
ювілей Т. Г. Шевченка, 200-ліття від Дня народження якого ми цього року святкуємо. Не
могла редакція журналу пропустити повз увагу і подію канонізації двох Римських
Архиєреїв, які ще не так давно здійснювали Петрове служіння в Церкві - Папи Римського
Івана XXIII і Івана Павла ІІ. Разом з тим серед читачів "Слова" було проведене
опитування на тему: "Якою Ви бачите Україну після Майдану?" Все це і не тільки, дорогі
читачі, ви зможете знайти на 40-а сторінках семінарійного "Слова".

      

Отже, на перших сторінках першого цьогорічного номеру:

  

Преосвященний владика Ярослав (Приріз) роздумує над актуальністю слова великого
Кобзаря;

  

Руслан Стецик заглиблюється у надвичайно глибокий символізм Шевченкової
"Катерини";

  

а результатами власних досліджень про духовність Кобзаря ділиться Тарас Каблаш.

  

Андрій Козар і Андрій Витівський розкажуть, до чого ж зараз нас крізь віки продовжує
закликати славний Кобзар - "І мертвим, і живим...": "Обніміться ж, брати мої, молю вас,
благаю!"
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До теми номеру ввійшло також інтерв'ю із відомим шевченкознавцем Петром Іванишиним
про силу віри Кобзаря.

  

На гранях часу о. Мирон Бендик вказує на особливість української революції - "На
Майдані коло церкви революція іде";

  

а молодь дає свої відповіді на запитання "Якою Ви бачите Україну після Майдану?"

  

Цієї весни відбудеться непересічна у Католицькій Церкві подія - канонізація святих
нашого часу Папи Римського Івана XXIII і Івана Павла ІІ. Саме тому у рубриці
"Особистість" Андрій Кітик та Петро Войтович читачам детільніше розкажуть про постаті
цих святителів.

  

Микола Витівський промовляє слово до молоді, відповідаючи на запитання, чи "Світ
ельфів" Толкіна - християнський міф?"

  

і на завершення даної рубрики п. Ігор Бриндак рекомендує до перегляду фільм "Патріот".

  

У рубриці "Подих скинії" Тарас Жеплінський представляє біблійний погляд на перемогу,
про яку сьогодні усі так активно говорять.

  

А про походження, авторство і дату виникнення літургійного гимну "Єдинородний Сину"
розповідає п. Юрій Мисів.

  

А що ж нового сталось у семінарії за останніх кілька місяців?
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Семінаристи 22 лютого вирушили на київський Майдан. Що там побачили? Про поїздку
розповість очевидець Андрій Кобилюх.

  

А на 36 с. читач матиме змогу поринути у світ семінарійної поезії, а опісля ознайомляться
із першими кроками малих семінаристів у творчості і їхніми думками про постать Тараса
Шевченка.

  

Як підсумок, на 39 с. представлена семінарійна хроніка, а на 40 с. - призовий кросворд,
за правильне розгадування якого той, хто надішле свої відповіді, отримає цінний приз.

  

Часопис вже почався розповсюджуватись семінаристами Квітної Неділі, але
продовжуватиме і під час Пасхальних свят. Якщо у вас виникли якісь запитання, просимо
надсилати їх на електронну пошту "Слова" slovo@dds.edu.ua.
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