
Семінарійні традиції

  

Андрій Лоїш

  

Посвячення в студенти І курсу і підрясників для семінаристів ІІ курсу на Божественній
Літургії з нагоди початку навчального року.

      

Вибори декана. На початку навчального року в Дрогобицькій духовній семінарії
традиційно відбуваються вибори семінарійного декана з-посеред студентів V курсу. Сама
посада семінарійного декана є надзвичайно важливим служінням, тому критеріями
відбору на це служіння є відповідальність, чесність, працьовитість, авторитетність,
любов до служіння ближнім, наполегливість, вміння приймати правильні рішення,
жертовність, творчість… Участь у виборах декана беруть усі курси, крім першого, бо
вони ще не є знайомі із семінарійною братією. Кожен учасник голосування записує на
маленьких листочках паперу ім’я та прізвище свого кандидата і віддає рахівникам. Під
час голосування і підрахунку голосів семінаристи співають традиційну пісню «Ой
хмариться». Деканом семінарії стає той, хто набирає найбільше голосів.

  

Реколекції на початку навчального року та в часі Великого посту.

  

Конференція на початку і в кінці навчального року.

  

Читання у трапезній після обіду.

  

Чергування на прохідній (в будні дні це з 22.00 до 7.30 год.)

  

ІІ курс виконує служіння в семінарійній каплиці.

  

Традиційна осіння збірка пожертв на семінарію, під час якої брати відвідують кожну
парафію у Самбірсько-Дрогобицькій Єпархії.
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На Щедрий вечір вся семінарія вечеряє за спільним столом, а потім єпископ окроплює
Йорданською водою усі семінарійні приміщення.

  

У Третю Неділю Великого посту семінарія бере участь в Хресному поході вулицями
Дрогобича.

  

У місяці травні семінаристи ІV курсу голосять проповіді в семінарійній каплиці.

  

В другу неділю травня семінарія бере активну участь у єпархіальній прощі до
відпустового місця у с. Грушеві.

  

Перед літньою сесією для семінаристів V курсу організовується особиста зустріч з
єпископом.

  

З нагоди завершення навчального року викладачі та семінаристи спільно ідуть на
святковий пікнік.

  

На початку навчального року семінаристи першого курсу мають певні привілеї, які
тривають до першої відпустки. Цей час для них жартівливо називається «медовий
місяць». Їх не зобов’язують до будь-якої праці чи служіння, натомість вони мають
придивитись і звикнути до внутрішнього семінарійного розпорядку.

  

Для семінаристів VІ курсу після «медового місяця» першокурсників приходить
заслужений відпочинок від виконання традиційної фізичної праці.

  

Семінаристи організовують святкування деяких традиційних свят: Покровський вечір,
свято Св. Миколая, Андріївські вечорниці, День Матері.
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Час від часу в семінарії влаштовуються цікаві зустрічі з відомими особами.

  

Семінаристи відвідують з катехитичною місією студентів Дрогобицького державного
педагогічного університету.ÂÂÂÂ 

  

Чин прощення перед Великим постом.

  

У Страсну П’ятницю семінаристи ідуть по храмах Дрогобича, щоб благоговійно
вшанувати і поцілувати виставлені Плащаниці.

  

Після величних Пасхальних Богослужінь у семінарії відбувається спільний Воскресний
сніданок, після якого братія роз’їжджається додому.

  

Коли у семінарії приходить час відпустки або канікул, то перед обідом брати моляться
словами праведного Симеона: «Нині відпускаєш раба твого, Владико».
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