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12 червня 2010 р. відбулися святкування з нагоди закінчення навчання у Дрогобицькій
Духовній Cемінарії. Цьогоріч семінарійні дипломи отримали її 15 випускників. Урочистості
розпочалися Архиєрейською Божественною Літургією, яку у співслужінні з численними
священиками відслужив преосвященний владика Юліан (Вороновський), єпископ
Самбірсько-Дрогобицький. На святковому богослужінні, крім викладачів, вихователів та
самих випускників, також були присутні гості – рідні і близькі семінаристів.

  

У своїй проповіді (див. тут ) преосвященний владика Юліан наголосив випускникам
семінарії - майбутнім душпастирям, що бути священиком – дуже відповідальне
покликання. Владика нагадав, що священик повинен бути прикладом у всьому, а щоб він
це міг зробити, повинен просити Божої допомоги: «Пам’ятаймо, що все ми можемо з
Богом, без Нього ж – нічого. Тож плекайте у собі духа молитви, живіть свою віру
постійним читанням Писання». 
Після закінчення Літургії о. Мирон Бендик, ректор семінарії, звернувся до випускників зі
словом, порівнявши життя семінариста з Божественною Літургією. «Дорогі випускники, -
сказав він, - ваше перебування у семінарії – це Проскомидія, тобто літургійне
приготування до Жертвоприношення. Невдовзі вас очікуватиме освячення – священиче
рукоположення, після якого владика розділить вас як Пресвяту Євхаристію, посилаючи
Вас на різні парафії для служіння Божому Люду. Будьте гідні свого покликання».
Після Божественної Літургії відбувся святковий обід, на якому були присутні владика,
ректорат, викладачі, випускники семінарії та їх рідня. Під час трапези вже колишні
семінаристи подякували владиці, своїм семінарійним вихователям і викладачам, а також
батькам за можливість навчатись у семінарії. Батьки випускників теж висловили свою
вдячність наставникам своїх синів за те, що впродовж часу перебування у семінарії ті
змогли духовно, розумово та фізично змужніти і приготуватись до майбутнього
душпастирського служіння на користь Української Греко-Католицької Церкви та народу.
Владика Юліан (Вороновський) нагадав випускникам, що вони у своєму священичому
служінні не повинні обмежуватись лише Галичиною, а пам’ятати, що проповіді
Христового Євангелія очікують також східні терени України та весь світ, в першу чергу
та його частина, де найбільше проживають українців.
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