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З 6 по 9 березня 2011 р.Б. в Дрогобицькій Духовній Семінарії пройшли Великопосні
реколекції. Цього разу під час духовних роздумів наставником був ієромонах Орест
(Козак). Протягом цього благодатного часу реколекцій брати-семінаристи мали змогу
особисто поспілкуватися з духовним отцем та почерпнути для себе нетлінні плоди з його
духовного досвіду. Ознакою плідно проведених реколекцій є Святе  Таїнство Сповіді, яке
цими днями звершував отець–реколектант. Брати також мали змогу поставити отцю
питання та отримати на них вичерпні відповіді.  Реколекції почалися після Чину
всепрощення, який традиційно відбувся у Сиропусну Неділю після Вечірньої молитви.
Вже цього вечора відбулася перша реколекційна наука, під час якої реколектант
запропонував семінарійній братії роздумати над величчю людини як вінця всього
творіння. У понеділок, 7 березня,  братія зупинилися в призадумі над наслідками
гріхопадіння та над значенням Божого провидіння у визволенні з гріховного рабства. Усе
глибше втаємничуючи братію в глибини духовного життя, отець наголошував як
внутрішньому, так і на зовнішньому його аспектах: «Молитва - це не пасивність, а стан,
що потягає до дії». Для осягнення остаточного звільнення, необхідною є боротьба, на що
отець - реколектант ставив особливий наголос: «Немає свободи без боротьби, як і не має
звільнення без пролиття крові. Це важка і клопітка праця у вивільненні із пристрасте».
У вівторок 8 березня на подальшому шляху духовної пустині реколекцій братія
застановлялася над здобуттям чеснот, які є плодом пройденого подвигу. «Початок
Царства Божого тут на землі є в нашому серці і першим кроком до його осягнення вже
тут є вдячність - наголосив о. Орест – Ми часто звикаємо до служіння інших наче вони
нам вже зобов’язані. Водночас, вдячна людина не користає забагато і задовольняється
навіть тим малим, що вона отримала». Звертаючись до майбутнього священичого
служіння теперішніх семінаристів, отець підкреслив важливість святості життя
священика, яке є вагомим аргументом проповідуваної ним Євангельської благовісті.
Останній день реколекцій, 9 березня, розпочався Літургією Напередосвячених Дарів і
брати-семінаристи провели його в розважаннях та духовному читанні. 
Реколекції закінчились, але зерно Божого Слова, посіяне під час них у серцях
братів-семінаристів, покликане зростати під час Посту і зродити щедрим колосом
благодаті.
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