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З 15 червня 2016 року в Україні триває офіційний візит державного секретаря Ватикану
кардинала П’єтро Пароліна. 18 червня, в рамках цього візиту, кардинал Паролін
зустрівся з семінаристами усіх семінарій УГКЦ. Зустріч відбулась у Львівській духовній
семінарії Святого Духа.

      

Зустріч відвідали семінаристи Дрогобицької, Львівської, Івано-Франківської,
Тернопільської, Київської, Ужгородської духовних семінарій, а також Василіянського
інституту філософсько-богословський студій. Також були присутні представники
ректоратів кожної семінарії. З дрогобицькими семінаристами приїхали ректор о. Мирон
Бендик, проректор з навчання о. Роман Андрійовський та проректор з виховання о.
Василь Чава.

  

Кардинал П’єтро Паролін, у супроводі блаженішого Святослава (Шевчука) та
Апостольського нунція в Україні Клаудіо Ґуджеротті, прибув у семінарійний храм близько
17.00. Ректор Львівської семінарії о. Ігор Бойко привітав гостя, а відтак представив
кожну семінарію, присутню на зустрічі.

  

Головною частиною зустрічі була промова кардинала, звернена до семінаристів. Першою
справою держсекретар привітав усіх присутніх від імені папи Франциска та висловив
щире захоплення від кількості семінаристів, зауваживши, що у Європі вже давно такого
немає. Це водночас покладає на них велику відповідальність, щоб не втратити цього
дару внаслідок недбальства під час проходження формації. П’єтро Паролін відмітив
переваги жонатого священства, яке розуміє дійсність родинного життя зсередини і
закликав до братерського обміну та взаємної допомоги між одруженими священиками та
неодруженими. Секретар Ватикану заохотив майбутніх священиків йти служити там, де є
найбільша потреба, особливо на Сході України: «Сьогодні Схід України потребує вас —
не вагайтеся прислужитись. Це буде випробуванням вашої церковної зрілості.» В кінці
своєї промови кардинал Паролін закликав до до співпраці з Римо-Католицькою Церквою,
з якою нас єднає благословення спільної католицької приналежності.
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Після завершення промови семінаристи мали змогу поставити кардиналу свої запитання,
на які той радо давав відповіді. Запитання стосувались актуальних сьогодні подій,
зокрема ініціативи папи Франциска про надання гуманітарної допомоги постраждалим
від війни в Україні, Гаванської конференції, Всеправославного собору. Відтак кардинал
Паролін уділив усім присутнім благословення папи Франциса, а опісля відбулось спільне
фотографування.
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