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13 вересня 2022 року Божого в актовому залі Дрогобицької духовної семінарії відбулася
презентація книги «"Пора Господеві діяти". Нарис літургійного богослов'я», яку написав
о. Роман Андрійовський, проректор та викладач ДДС. Захід відбувся у рамках
щомісячного відкритого засідання місцевого осередку Українського Богословського
Наукового Товариства, яке провів о. Іван Гаваньо, викладач ДДС та голова осередку
УБНТ у м. Дрогобичі.

      

Після молитви і відкриття засідання та короткого вступу о. Івана Гаваня слово було
надано автору книги. о. Роман Андрійовський насамперед подякував за запрошення
представити свою книгу в рамках УБНТ, зазначивши, що вважає це провіденційною і
знаковою подією осені 2022 р.Б., адже ця богословська організація УГКЦ зародилася в
семінарійному середовищі: у вересні 2022 р. минає сота річниця відтоді, як під час
зустрічі викладів Перемиської, Львівської та Станіславівської (Івано-Франківської)
семінарії було вирішено створити цю організацію та 25 р. відновлення її діяльності в
Україні (у жовтні 1997 р. було оновлено Управу: Головою УБНТ став владика Любомир
Гузар, заступником - о. Мирон Бендик, а редактором журналу "Богословʼя" - о. Іван
Гаваньо). Незважаючи на те, що в інших містах діяльність товариства вже впродовж
більше 10 р. дещо занепала, дрогобицький осередок УБНТ досить активно продовжує
своє існування і діяльність, працюючи над розвитком богословської думки в реґіоні. У
стінах Дрогобицької духовної семінарії проходять періодичні зустрічі-семінари членів
УБНТ.

  

Далі о. Роман розповів, що джерела книги слід шукати ще за часів його навчання у
Дрогобицькій духовній семінарії у 1997-2022 рр. Вже відтоді о. ректор Мирон Бендик
повторював: "Ми маємо приносити наукові плоди". Автор продовжив: "Нашим завданням
є сіяти з надією на те, що воно проросте". Кни
га «"Пора Господеві діяти". Нарис літургійного богослов'я» є не першим плодом
викладачів Дрогобицької духовної семінарії. о. Роман нагадав, що до того вийшли сім
випусків "Наукових записок ДДС", "Нарис догматичного богословʼя" (автор - о. Мирон
Бендик), "Вступ до екуменізму" (автор - о.Роман Андрійовський), "Богослужбові наспіви"
(укладач - п. Надія Бунь) та інші публікації. 
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о. Роман Андрійовський розповів, що «Пора Господеві діяти» постала як результат
навчального курсу зі вступу до літургіки, який він викладав впродовж 2011-2022 рр. у
Дрогобицькій духовній семінарії. Далі автор коротко описав структуру книги, що
складається з трьох основних частин: ввідної (методологічної), історичної та
богословської, а також коротко представив їх зміст. Наприкінці цього першого у
2022-2023 навчальному році відкритого засідання УБНТ ведучий надав присутнім
можливість задати автору книги запитання. Зібрання, традиційно, завершилось спільною
молитвою.

  

Присутні мали можливість отримати автограф автора на придбаних примірниках книги «
"Пора Господеві діяти". Нарис літургійного богослов'я».

  

  

{facebook}https://www.facebook.com/sde.org.ua/videos/651862676136846/{/facebook}

  

Підписуйтесь ✅ і стежте за фото- і відео-матеріалами тут:
~ FACEBOOK: https://www.FACEBOOK.com/dds.edu.ua/
~ INSTAGRAM: https://www.INSTAGRAM.com/ddseminaria/
~ YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCE2OWYAwq2_W0juWK-EojIA
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