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У 2016 році Дрогобицька духовна семінарія святкує 20-тилітній ювілей від свого
заснування. З одного боку це ще зовсім небагато, з іншого – цей період є свіченням
Божої опіки над справою виховання нових служителів Церкви. Тому маємо добру нагоду
поглянути назад, підбити підсумки 20-тилітнього функціонування семінарії в Дрогобичі,
відзначити усі успіхи і досягнення. З цієї нагоди редколегія «Слова» повністю присвятила
номер рідній семінарії. Завданням нового журналу є «відкрити» читачам семінарію, дати
їм можливість поглянути на життя духовного навчального закладу зсередини.
Дописувачі у своїх статтях намагались охопити усі сторони функціонування своєї
Альма-матер. Результатом їх праці стали 60 сторінок, чудово ілюстрованих
фотографіями з семінарійного життя, що дозволять читачу зануритись у дивовижний
світ, в якому формується майбутнє нашої Церкви.

      

Якою є місія священика в сучасному світі, і як готує до неї семінарія? На це питання дає
відповідь вступна стаття преосвященного владики Ярослава (Приріза) «Важливість
священичого покликання». Ректор о. Мирон Бендик ділиться спогадами про заснування
семінарії і її подальшу історію аж до сьогодення («Сила Божа в людській немочі
виявляється…»). Про покровителів семінарії, блаженних священомучеників Северіяна,
Якима та Віталія, розповідає п. Ігор Бриндак у статті «Небесні покровителі семінарії».
Вступні статті також торкаються теми семінарійного уставу («Семінарійне виховання
крізь призму семінарійного уставу»), а також згадують випускників семінарії, які сьогодні
служать по усій Україні і за її межами («Пішли, щоб навчати всі народи…»).

  

У розділі «Молитва в семінарії»:

  

Тут дописувачі описують різні аспекти молитовного життя семінарії, зокрема в цьому
розділі йтиметься про духовний провід в ДДС, семінарійний храм, щоденне молитовне
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правило під час року, а також у період Великого посту, особливі молитовні випадки, час
пустині і час реколекцій, спів та чергування у семінарійній каплиці.

  

У розділі «Навчання в семінарії»:

  

Ця частина номеру присвячена інтелектуальному вихованню семінариста. Викладачі у
своїх інтерв’ю розповідають, які саме предмети вивчають брати, для чого їх студіювати,
якою є мета їх вивчення. У цьому розділі читач знайде відомості про бібліотеку ДДС, а
також про Малу семінарію і підготовчі курси, які є певними ступенями, які допомагають
молодим юнакам визначитись зі свої покликанням і підготуватись до вступу у духовну
семінарію.

  

У розділі «Служіння у семінарії»:

  

Тут ідеться про різні види служінь, в яких впродовж навчання може реалізувати себе
семінарист, відповідно до його талантів і здібностей. Це дуже широка ділянка
семінарійного життя, яка займає важливе місце у формації братів. До таких служінь
належать: Братство «Введення в храм Пресвятої Богородиці» і різноманітні аспекти його
діяльності (місійні поїздки, харитативна діяльність, стінгазета), часопис «Слово»,
семінарій ний сайт, товариство «Еффата», гурт «Quo Vadis», хор «Оранта», суспільна
діяльність, служіння під час літніх канікул, фізична праця в семінарії.

  

У розділі «Дозвілля в семінарії»:

  

Важливою складовою виховання майбутніх священиків є добрий та якісний відпочинок.
Цей розділ намагається дати відповідь на запитання, як проводять дозвілля семінаристи.
У семінарії є безліч можливостей корисно провести вільний час, зокрема це мистецька
діяльність, спортивне життя, паломництва, культурні поїздки, цікаві зустрічі.

  

Завершується номер традиційно інтерв’ю з випускниками, поезією і призовим
кросвордом.
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