
П'ятнадцятилітній ювілей семінарії [ФОТО]

  

2011-2012 навчальний рік – особливий у Дрогобицькій Духовній Семінарії блаженних
священномучеників Северина, Якима та Віталія ієромонахів дрогобицьких, адже саме
цього року вона святкує 15-ліття від свого заснування . Святкування цього ювілею
розпочалось у вузькому колі (семінаристи, викладачі та ректорат) в першій половині 
2011-2012 навчального року, а завершиться у його другій половині.

  

        У суботу, 12 листопада 2011 р. Б., Архиєрейську Божественну Літургію очолив
владика Ярослав (Приріз). Перед початком Божественної Літургії брати-семінаристи
помолились ІІІ-ій час, після чого владикою Ярославом було здійснено посвячення
іконостасу та вітражів у семінарійному храмі, а вже після цього розпочалась
Архиєрейська Божественна Літургія, на якій були присутні ректор Семінарії о. д-р Мирон
Бендик, віце-ректор о. Григорій Комар, а також викладачі, духівники та префекти
Дрогобицької Духовної Семінарії. «Я зроблю все можливе, щоб з Вас виросли добрі
Христові священики», – наголосив у своїй проповіді владика, звертаючись до
семінаристів. Після Божественної Літургії отець-ректор від імені ректорату Семінарії і
всіх студентів виголосив подячне слово владиці Ярославу (Прирізу) за те, що зголосився
взяти участь у святкуванні ювілею.

  

 Після завершення Божественної Літургії всі учасники святкувань взяли участь у
святковій трапезі, а продовженням свята стала урочиста академія присвячена подіям
15-літтю від заснування Дрогобицької Духовної Семінарії та 200-літтю від дня
народження о. Маркіяна Шашкевича, організаторами якої виступали студенти І курсу.
Традиційним елементом будь-якого святкування у Семінарії є поява на сцені
семінарійного гурту «Quo Vadis». Це свято не стало винятком, тому глядачі та учасники
академії мали змогу послухати пісні «Мученики» і «Веселі, брати, часи настали» у
виконанні семінарійного гурту. Продовженням академії стала доповідь викладача
Семінарії Ігоря Бриндака про служіння о. Маркіяна Шашкевича для Української Церкви і
держави, у якій наголосив, що «отець Маркіян закинув зерно, яке у майбутньому видало
рясний плід». А перегляд документального фільму дав можливість ближче
познайомитись з діяльністю отця Маркіяна Шашкевича і «Руської Трійці».
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На закінчення святкової Академії отець-ректор Мирон Бендик у своєму слові до
семінаристів  наголосив, що «нам потрібно йти слідами о. Маркіяна Шашкевича, щоб стати
добрими пастирями Христовго стада… тому нехай у нашій праці благословить нас о.
Маркіян».

  

Продовженням 15-літнього ювілею від заснування Дрогобицької Духовної Семінарії
стане ряд заходів, які відбуватимуться на протязі 2011-2012 академічного року.

  

Див. фопорепортаж про святкування:

  

А. Літургійна частина
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Б. Пізнавально-мистецькі заходи
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