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17-19 березня 2023 р. Б. у Дрогобицькій духовній семінарії пройшли великопосні дні
духовної віднови. Цього разу їх провів о. Ігор Бойко, доктор морального богослов'я,
кандидат філософських наук та ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа.

      

"Ми часто говоримо про те, що варто змінити навколо себе. Я, натомість, пропоную вам
пережити зміну всередині, навчитися приймати інших людей та обставини життя", – з
таким закликом велася перша духовна наука. Саме для цього реколекційні бесіди
чергувалися зі спільною молитвою та часом, відведеним на читання Святого Письма.

  

Традиційно для реколекцій, семінарійна спільнота провела ці дні у мовчанці, щоб, як
висловився о. Ігор у одній зі своїх бесід, "слухаючи Слово Боже, ми прийняли Його до
серця та дозволили діяти у нашому житті".

  

"Реколекції є часом оновлення та навернення. Ось три принципи реколекцій: потрібно
увійти в них цілісно, залишитись самому і вийти з них вже іншим", – пояснив о. Ігор. У
цьому контексті реколектант часто протиставляв "Боже життя, причасниками якого ми
стали у Хрещенні, та життя індивідуума, окремішнє". Таке життя є безплідним, гріховним,
а тому і вимагає цього "навернення".

  

Через молитву, тишу та слухання Слова Божого, котрі наповнювали ці Великопосні
реколекції, семінаристи ДДС готувалися до прийдешнього празнику Воскресіння
Христового. Тому висловлюємо вдячність о. Ігореві за відвідини нашої семінарійної
спільноти, цікаві бесіди та корисні повчання з особистого життя.

  

Останнього разу о. Ігор Бойко відвідував нашу семінарію 3 грудня 2022 р. Б. під час
вишколу "Виклики війни". Більше за посиланням: http://dds.edu.ua/ua/news/2781-u-seminar
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Попередні реколекції провів владика Іван Кулик, єпископ Кам'янець-Подільської єпархії,
23-25 вересня 2022 р. Б. Більше за посиланням: http://dds.edu.ua/ua/news/2684-rekolektsiyi
-zavershylysya-2022.html

  

Підписуйтесь ✅ і стежте за фото- і відео-матеріалами тут:
~ FACEBOOK: https://www.FACEBOOK.com/dds.edu.ua/
~ INSTAGRAM: https://www.INSTAGRAM.com/ddseminaria/
~ YOUTUBE: https://www.youtube.com/@dseminaria
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