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1 вересня 2013 р. Б. у катедральному храмі Пресвятої Трійці Преосвященний владика
Ярослав (Приріз), єпископ Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, у співслужінні
ректорату і викладачів Дрогобицької Духовної Семінарії відслужив Архиєрейську
Божественну Літургію, якою розпочав 2013-2014 навчальний рік для семінаристів
Дрогобицької Духовної Семінарії, студентів Дрогобицького Державного Педагогічного
Університету ім. Івана Франка та інших навчальних закладів м. Дрогобича. На Літургії
були присутні ректор ДДПУ із колегією професорів і викладачів, а також ректор
Люблінського Католицького Університету.

      

31 серпня о 15:00 насичені відпочинком семінаристи повернулись у стіни рідної Alma
Mater, поселились у свої кімнати, другокурсники підготували свої нові підрясники, в які
вже незабаром зодягнуться і о 18:00 спустились у семінарійну каплицю, де було
відслужено Вечірню, яка для цьогорічних вступників стала першою молитвою у семінарії. 
У неділю, 1 вересня, о 9:00 братія молилась Утреню і 1-ий час, а вже о 12:00
Преосвященний владика Ярослав очолив Архиєрейську Божественну Літургію, на якій
просив в Бога благословення на новий навчальний рік для семінаристів та студентів
дрогобицьких навчальних закладів і школярів. На Літургії з владикою співслужили
ректорат і колегія викладачів ДДС, а також молились ректор з професорами і
викладачами ДДПУ і ректор Люблінського Католицького Університету, а з ними і велика
кількість студентів і школярів, число яких не міг вмістити у своїх стінах навіть
катедральний храм. Багато молільників молились надворі. Після Літургії владика
Ярослав прочитав молитву-благословення для тих, хто вступає у новий навчальний рік, а
тоді священики окропили присутніх свяченою водою. 
Опісля ж владика промовив молитву на благословення підрясника і освятив одежі
радості для семінаристів-другокурсників. 
Після Літургії і благословень владика Ярослав із ректоратом і викладачами та
семінаристами ДДС відправились у трапезну семінарії, щоб там спожити святкову
трапезу.
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