
20-літній ювілей Дрогобицької духовної семінарії [програма святкувань]

  

У 2016 р.Б. Дрогобицька духовна семінарія блаженних священомучеників Северина,
Якима і Віталія відзначає свій 20-літній ювілей. Це – невеликий період на тлі
двохтисячолітньої історії Христової Церкви, але немало в новітній історії відродженої
УКГЦ, яка ще тільки 25 років тому повстала з катакомб після переслідування радянським
режимом, який намагався викорінити з душі українського народу усе святе.

      

Дрогобицька семінарія творилася в нелегких умовах , коли наша Церква відчувала
гострий брак священиків. Традиції духовних шкіл на наших теренах за період радянської
влади були втрачені, а тому існувала потреба вибудовувати семінарію на "голому місці" –
без належної будівлі, без достатньої кількості викладачів, без пристосованої до
тогочасних викликів часу програми навчання, без потрібної бібліотеки, без достатніх
коштів…

  

З Божим благословенням та завдяки сприянню доброчинців поступово вдавалося
вирішувати проблеми, які постали. Від 1996 до 2016 р.Б. семінарія осягнула чимало:
побудовано новий корпус, відремонтовано старий, вдосконалено навчальну базу. Проте
найбільшим здобутком є семінарійні випускники: її закінчило майже 180 осіб. 120
випускників вже сподобилися отримати Святу Тайну Священства, решта – навчаються
або ще очікують свячень. Основною ділянкою служіння наших випускників є
Самбірсько-Дрогобицька єпархія, в котрій на сьогоднішній день служить більше 80 наших
випускників. Інші священики душпастирюють в інших єпархіях УГКЦ – зокрема, на
місійних теренах Сходу України та за її межами. 
20 років Дрогобицької семінарії – добра нагода благодарити Бога та подякувати
жертводавцям за те, що вдалося реалізувати, а також проаналізувати минуле та
вибудувати плани на майбутнє на основі здобутого досвіду. Для цього укладено
програму святкувань цього невеликого ювілею, яка включає ряд заходів, які триватимуть
впродовж 2016-2017 рр. Зокрема, заплановано друк кількох книг викладачів ДДС,
випуск кількох компакт-дисків, проведення науково-практичної конференцію для
студентів греко-католицьких духовних семінарій в Україні… Урочисті святкування
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20-літній ювілей Дрогобицької духовної семінарії [програма святкувань]

пройдуть 14-15 жовтня 2015 р.Б:

  

Програма святкувань
П’ятниця, 14 жовтня 2016 р.Б.
18.00 Урочиста Академія (Муздрамтеатр ім. Ю. Дрогобича, вул.Театральна вулиця, 1,
Дрогобич)

  

Субота, 15 жовтня 2016 р.Б.
10.00 Архиєрейська Божественна Літургія (Катедральний Собор Пресвятої Трійці, вул..
Трускавецька, 2, Дрогобич)
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