
Семінарійна спільнота привітала владику Ярослава з 15-ою річницею єпископської хіротонії [ВІДЕО]

  

У Страсний Четвер 2021 р.Б., коли християни молитовно споминають подію Тайної
Вечері, під час якої Ісус Христос, вмивши ноги своїм учням та встановивши Пресвяту
Євхаристію, дав приклад священичого служіння, владика Ярослав (Приріз) відзначає
15-ту річницю єпископської хіротонії. З цієї нагоди спільнота Самбірсько-Дрогобицької
семінарії привітала свого архиєрея та вручила пам’ятний подарунок – Ікону Пресвятої
родини (на знак того, що архиєрей є духовним батьком великої церковної родини). О. д-р
Мирон Бендик, вітаючи владику Ярослава, зокрема, сказав:

      

«Вже п’ятнадцять років звершуєте Ви єпископське служіння. Ви оточили нас
батьківською турботою і теплом, і ми почуваємо себе захищеними в тіні крил Ваших,
відчуваючи, що місцем Вашої особливої молитви і опіки є духовна семінарія. Нехай ніколи
не загасне Ваш отчий світильник, у світлі якого простеляється шлях священичого
покликання кожного з нас». 
Нагадуємо, що правлячий архиєрей Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ владика
Ярослав (Приріз) народився 30.03.1963 в с. Ластівка на Львівщині. Навчався у підпільній
греко-католицькій духовній семінарії в м. Львові. 13.12.1987 на приватній квартирі у
Львові владикою Михаїлом (Сабригою) висвячений на диякона, а 4.12.1988 – на
священника. У 1989-1990 рр. душпастирював у Старосамбірському районі Львівської
області; у 1990-91 рр. – у м. Дрогобичі. 1991-1996 – богословські студії у Папському
східному інституті (м.Рим). У червні 2005 р. владика Юліян (Вороновський), за згодою
проводу Отців Редемптористів, призначив о. Ярослава Приріза протосинкелом
Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. 2 березня 2006 р. Б. він був іменований
єпископом-помічником цієї єпархії, а 29 квітня 2006 р. в катедральному храмі Пресвятої
Трійці м. Дрогобича отримав єпископські свячення з рук Глави й Отця – Патріарха УГКЦ
Блаженнішого Любомира (Гузара) (співсвятителі – владики Юліян (Вороновський),
Єпископ Самбірсько-Дрогобицький, та Михаїл (Сабрига), Єпископ
Тернопільсько-Зборівський). 21 квітня 2010 р. Б. владика Ярослав піднесений до гідності
єпископа-коад'ютора Самбірсько-Дрогобицької єпархії. 27 жовтня 2011 р., після
прийнятого зречення владики Юліана (Вороновського) з уряду єпископа
Самбірсько-Дрогобицького, владика Ярослав перейняв адміністрування
Самбірсько-Дрогобицькою єпархією, а 24 грудня 2011 р. Б. Блаженніший Святослав,
Глава і Отець УГКЦ, увів його на престол Самбірсько-Дрогобицької єпархії.
За час свого єпископського служіння владика Ярослав освятив більше 40 храмів і
богослужбових каплиць (в тому числі майже 30 за 10 років на уряді єпархіального
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єпископа Самбірсько-Дрогобицької Єпархії), уділив ієрейські свячення майже 60
священникам.

  

ВІДЕО 1:

  

 {facebook}https://www.facebook.com/watch/?v=2877147305892920{/facebook}

  

ВІДЕО 2:

  

{facebook}https://www.facebook.com/100014037751525/videos/1095003527644229{/facebook}

  

  

Підписуйтесь ✅ і слідкуйте за фото- і відео-матеріалами тут:

  

~ Facebook:  https://www.FACEBOOK.com/dds.edu.ua/
~ Instagram:  https://www.INSTAGRAM.com/ddseminaria/
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