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допоможе кожному 
хто його гортає 
увійти у спільноту 
Львівської духовної 
семінарії, на 
короткий час стати її 
частиною, за кілька 
хвилин прожити 
цей рік так, як його 
прожила спільнота, 
дізнатись багато 
нового та цікавого

ЗМІСТ:

Церква та житловий корпус семінарії, 
збудований у 2005 р.

ЦЕЙ ЗВІТ
Слово ректора

Події

Спільнота

Гості семінарії

Молитва

Служіння

Навчання

Суспільне життя

Життя у світлинах

4
5
6
8
10
12
13
14
16



ЛЬВІВСЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ   04

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Слава Ісусу Христу!
Возлюблені у Христі!
 
Запрошую Вас здійснити подорож сторінками ректорського звіту Львівської Духовної 

Семінарії Святого Духа УГКЦ.
З одного боку, ця мандрівка дасть Вам змогу усвідомити, що життя в семінарії – це, 

найперше, молитва, навчання і служіння, а з іншого – Ви станете свідками того, як день за днем, 
місяць за місяцем наша семінарійна спільнота переживає таїнство реалізації покликання до 
душпастирського служіння у Христовій Церкві.

Я безмежно вдячний Господу Богу за численні покликання до священства, адже цього року у 
нашій  семінарії навчалося 225 семінаристів, включно з братами-редемптористами та студитами. 
Я рівно ж дякую Високопреосвященнішому митрополитові Ігореві (Возьняку) та Преосвященному 
владиці Венедикту (Алексійчуку), усім священикам, викладачам та працівникам як семінарії, так 
і Українського католицького університету, які щоденно прикладають багато зусиль для доброї 
формації та духовного виховання майбутніх душпастирів. Усе це стає можливим завдяки щедрій 
підтримці багатьох священиків і вірних нашої Церкви через пожертви, складені в час збірок на 
семінарію. Нехай милосердний Господь винагородить усіх наших жертводавців.

Я також вдячний усім нашим гостям, які мали нагоду бути у нашій семінарії. Це гості з 
різних куточків України та з багатьох країн світу. Ці зустрічі та живе спілкування з ними надовго 
залишаться у нашій пам’яті.

Цього року в особливий спосіб наша семінарія брала участь у Революції гідності. Ми були 
присутніми на Майданах у Києві та Львові, ми молилися і співали пісні, служили ближнім і 
відважно свідчили правду. Ми пережили по-новому «преображення» українського народу. Ми 
пам’ятаємо тих, хто віддав і сьогодні віддає своє життя у боротьбі за правду та людську гідність. 
Ми молитовно єднаємося з родинами «Небесної сотні» і запевняємо про нашу молитовну 
солідарність. Ми віримо, що разом зможемо будувати нову сильну країну.

З великою вдячністю та надією на подальшу плідну співпрацю у підтримці та розвитку нашої 
семінарії. Нехай Господь Вас благословить.

Ваш у Христі,

о. д-р Ігор Бойко
ректор Львівської Духовної Семінарії Святого Духа УГКЦ

С
ло

во
 

   
   

р
е

кт
о

р
а



05   РЕКТОРСЬКИЙ ЗВІТ 2013-14  

230
НАМ

РОКІВ
Науковою конференцією відзначили річницю від дня заснування 

Львівської духовної семінарії. Конференція відбувалась 9 вересня 
2013 р. у семінарійному храмі. Серед запрошених доповідачів 
були: о. д-р Богдан Прах, довголітній ректор семінарії, тепер – 
ректор Українського католицького університету, Олег Турій, доктор 
історичних наук, проректор УКУ. Також участь у святкуваннях 
взяли семінарійний хор та октет «Теофорос», які своїми духовними 
піснеспівами підносили дух та серце, наповнюючи його неземним 
спокоєм і радістю.

У дні пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років 
увесь світ молиться за Україну.  

Так, 23-26 листопада 2013 р. у  Римі єпископи 
УГКЦ молитовно вшановували жертв Голодомору. А 
відтак – взяли участь у Літургії із Папою Франциском на 
завершення Року віри, під час якої відбулося виставлення 
мощей св. ап. Петра. 

На завершення поїздки спільну Літургію в Римі 
відслужили Вселенський Архиєрей Папа Франциск,  
Патріарх Української Греко-Католицької Церкви 
Святослав (Шевчук), єпископи УГКЦ, а також ректор 
Львівської духовної семінарії отець Ігор Бойко та віце-
ректор із навчальної частини отець Орест Демко. 
Перебуваючи в Римі, о. Ігор та о. Орест зустрілися з 
випускниками семінарії, які тепер навчаються у різних 
університетах Риму. 

Львівська Духовна Семінарія 
в історичних подіях в Римі

26 жовтня 2013 р. Львівська Архиєпархія УГКЦ урочисто святкува-
ла закінчення Року віри. З цієї нагоди біля Львівського національного 
академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької відбувся 
молебень, учасниками якого стали отці та семінаристи ЛДС. Очолював 
молитву Архиєпископ та митрополит Львівський Владика Ігор (Возьняк). 

У своєму слові до вірних владика Ігор застановився над біблійними 
персонажами, які своїм життям через віру змогли отримати в дар від 
Господа винагороду не лише на небі, а й на землі. Найкращим прикладом 
віри у Святому Письмі, за словами владики, є Авраам, який не побоявся 
піти за Божим покликом, за що Господь нагородив його своїми ласками. 
Насамкінець, усі присутні разом промовили «Символ віри». Опісля всі, 
хто залишився, мали змогу насолодитися співом семінарійного хору та 
октету «Теофорос».

«Світло віри»

 П
о

дії

Митрополит Львівський Ігор (Возьняк) передає 
символічний вогонь віри священикам та вірним, 

які зібрались на головній площі м. Львова

Блаженніший Святослав (Шевчук) з Папою 
Франциском в базиліці св. Петра
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СЕМІНАРІЯ - ЦЕ...

«Для мене це духовна мандрівка, яка 
сповнена численних перешкод, випробувань, 
труднощів. Ця мандрівка є неоціненним 
Божим подарунком, бо проживаючи кожен її 
день з Його допомогою, тобі відкриваються 
мальовничі, неповторні краєвиди твоєї душі, 
сердець твоїх ближніх і безмежної Божої 
любові. У цій мандрівці ти не сам: поруч є 
мандрівники, такі як і ти, один для одного ви є 
міцною і надійною опорою. Чи то біля 
прірви, чи то у час бурі, поряд є ті, хто вже 
бували у подібній мандрівці, знають про усі 
небезпеки, знають, де шукати прихисток, 
беруть на себе відповідальність за те, щоб ти 
успішно й безпечно закінчив подорож. Біля 
тебе є Господь, Який пильнує тебе на всіх твоїх 
дорогах, Який відкривається тобі у досконалій 
вірності та любові, Якому ти готовий довірити 
все своє подальше життя, і Який уже може 
довіряти Тобі своїх дітей, свою паству».

«На перший погляд, семінарія – одна з 
чисельних закритих навчально-виховних 
систем у строкатій мережі сучасних 
формаційних закладів. По-перше, це місце 
зустрічі з самим собою і своїм зраненим 
“его”. По-друге, це місце втечі від себе, 
у свої ж химерні уявосвіти або бездонні 
криниці страхів. Обидва варіанти, в жодному 
разі, не виключають ще одного, третього 
і найголовнішого – побачення з Богом! 
На це у семінарії є + - 5-7 років. І якщо ця 
зустріч справді відбулася, то конфронтація 
подорожнього з Божим Словом неминуча, 
вона просто шалена й нестерпно довго болить. 
Ця зустріч, як на мене, схожа до зустрічі 
старозавітного патріарха Якова з Ангелом 
Господнім на сході досвітньої зорі (Бут. 32, 25-
31). А що далі? А далі – рух і тільки рух, рух 
вперед з постійно тліючим жаром в грудях».

Максим Вербельчук
випускник семінарії 

Віталій Байда
студент першого 
курсу семінарії

‘‘‘‘
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Простір 
зростання

  щоденна зустріч із Христом, яка 
відбувається на богослужіннях 
добового кола (Утреня, І, ІІІ, VI, 
IX Часи, Вечірня) та Божественній 
Літургії;

 
  постійна можливість налагодження 
свого стосунку із Богом через Святу 
Тайну Покаяння;

 
  регулярні духовні зустрічі та розмови, 
які забезпечуються трьома духовними 
отцями, виховником та двома 
сповідниками з-поза семінарії;

 
  проведення прощ, нічних чувань 
і зустрічей з різними людьми, що 
збагачують тебе досвідом духовного 
життя;

 
  дворазові щорічні реколекції та 
щомісячні дні духовної віднови, це 
період призадуми та поглиблення 
свого духовного життя;

 
  спільна молитва, зустрічі із 
митрополитом Львівським Ігорем 
(Возьняком) та єпископом-помічником 
Кир Венедиктом (Алексійчуком), 
єпископами УГКЦ у Соборі св. Юра, 
стінах семінарії.

  підготовчий курс в стінах Малої 
Семінарії (Рудно);

 
  підготовка фахівців за напрямом 
підготовки бакалаврів «Богослов’я»;

 
  підготовка фахівців за спеціальністю 
«Богослов’я», ОКР – магістр; 

  більша частина професорсько-
викладацького складу здобула 
освіту за кордоном в найкращих 
богословських університетах;

 
   можливість поглиблення своїх знань, 
долучаючись до інших навчальних 
програм УКУ («Школа біоетики», 
«Школа прикладної поведінкової 
терапії», «Школа аніматора» та інші);

 
  педагогічна практика у кращих 
школах та університетах міста 
Львова;

 
  унікальна богословська бібліотека, 
що налічує близько 25 тис. книг, 
стародруків та іншої літератури;

 
  близько ста наукових дисциплін, що 
покликані відкрити правду про Бога, 
світ та людину.

   участь у братствах, організаціях, 
яких у семінарії є12 і які покликані 
поглиблювати та розвивати таланти 
і здібності семінаристів, а також 
здійснювати служіння для наших 
ближніх;

 
   співпраця з різними комісіями 
Української Греко-Католицької Церкви 
задля служіння в лоні своєї Матері-
Церкви;

 
  розвиток душпастирських навиків 
за допомогою капеланської та 
педагогічної практик, волонтерського 
служіння та приймання участі у 
суспільних заходах;

 
  забезпечення патріотичного 
та духовного виховання через 
проведення тематичних вечорів у 
стінах семінарії та поза її межами;

 
  спортивна підготовка: це спортивні 
секції (футбол, баскетбол, волейбол, 
бокс, настільний теніс, важка 
атлетика та інші), якими можна 
займатися у спеціально обладнаних 
спортивному залі та тренажерних 
залах.

Якісна 
освіта

Духовне 
виховання
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д-р Крістіна 
Гантел-Фрайзер
міжнародний консультант  
у сфері управління 
конфліктами, Канада 

о. Рензо 
Пегораро 
Канцлер Папської 
Академії Pro Vita, 
Ватикан, Італія

Архиєпископ Томас 
Едвард Галіксон
ватиканський дипломат 
та Апостольський 
Нунцій в Україні

Мирослав Маринович
проректор УКУ, учасник 
ініціативної групи «Першого 
грудня» 

«Я надзвичайно приємно вражений від побаченого у вашій 
семінарії, а, особливо, молитовним духом, який витає у цих стінах. 
Молячись з вами, я полинув думками у свій рідний монастир і усві-
домлюю, що молитва постійно лунає у всьому світі».

о. Теренс Річардс 
помічник абата
бенедиктинського 
монастиря, Ampleforth, 
Великобританія

Антун Лісєц
доктор медичних 
наук, Хорватія

‘‘
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о. Рензо 
Пегораро 
Канцлер Папської 
Академії Pro Vita, 
Ватикан, Італія

Юрій Мончак
професор молекулярної біології 
Макгільського та Монреальського 
університетів, Канада

Хосе Казанова
провідний соціолог 
релігії, професор 
Джорджтаунського 
університету, керівник 
програми з глобалізації, 
релігії та секулярності у 
центрі Барклі, США 

 Адріано Роккуччі 
геннеральний секретар

 спільноти святого Егідія,
Італія

о. Арнальдо Панграцці
професор Міжнародного богословського інституту душпастирства 
у сфері охорони здоров’я «Камілліанум», Італія

«Папа Франциск виправдовує очікування, покладені на нього одразу після 
його вибору на Апостольський Престіл, очікування любові та ніжності від 

Римського Архиєрея. Не можна відділити опіку над бідними у діяльності 
парафії, семінарії чи всієї Церкви. Сам Ісус Христос відкривав свою науку 

найбільш відкинутим та опущеним».

Владика Борис  (Ґудзяк) 
Єпарх Паризької єпархії святого 

Володимира Великого для українців 
візантійського обряду у Франції, 
Швейцарії та країнах Бенілюксу

‘‘
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Добове коло 
              богослужень

В семінарійному 
храмі під час утрені

  Серцевиною життя та джерелом 
формації у семінарії є молитва. 
Немов перші християнські 
спільноти, засновані апостолами 
одразу опісля Зіслання Святого 
Духа, що «постійно перебували в 
апостольській науці та спільності, 
на ламанні хліба й молитвах» 
(Ді. 2, 42), семінарійна спільнота 
гуртується на богослужіннях, 
які включають в себе Утреню, 
Божественну Літургію, І, ІІІ, VI та 
ІX Часи в різні дні тижня, Вечірню 
та вечірні молитви. 

  Для молитовних потреб 
семінаристів у семінарії, окрім 
церкви Зіслання Святого Духа, 
діє дві каплиці: каплиця Братства 
«Введення в Храм Пресвятої 
Богородиці» та каплиця св. 
Івана Павла ІІ і Новітніх 
блаженних Новомучеників. 
Що ж до літургійного співу, 
то богослужіння почергово 
супроводжує кожен курс, а 
також семінарійний хор та октет 
«Теофорос».

  Щодо молитовних нововведень, 
то слід зазначити, що, 
відкликнувшись на неодноразові 
заклики Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької 
Церкви, семінарійна спільнота 
організувала «молитовний 
штурм неба», проводячи 
постійну спільнотну молитву 
за кращу долю українського 
народу о 21:00 год. Також було 
організовано ряд цілодобових 
чувань та занесено до Божого 
Престолу безліч приватних 
молитов. Адже «нам бо треба 
боротися не проти тіла й крові, 
а проти начал, проти властей, 
проти правителів цього світу 
темряви, проти духів злоби в 
піднебесних просторах» (Еф. 6, 
12). 

ієрм.Теодор (Мартинюк)
ігумен Свято-Успенської Унівської 
лаври, під час Літургії  
в семінарійному храмі

УТРЕНЯ

ЛІТУРГІЯ

ЧАСИ

ВЕЧІРНЯ

ВЕЧІРНІ
МОЛИТВИ

Вечірня з литією в переддень 
свята Зіслання Святого Духа

Постійна спільнотна молитва за кращу 
долю українського народу
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 ВИСВЯЧЕНО

49 
ПІДДИЯКОНІВ
З РІЗНИХ ЄПАРХІЙ

Молитовні 
                 події

о. Андрій 
Зелінський, ТІ

  До особливих подій молитов-
ного життя у семінарії належать 
реколекції, які відбуваються 
двічі на рік, а саме на початку 
навчального року та у Страсний 
Тиждень перед «торжеством 
всіх торжеств» – Воскресінням 
Господа нашого Ісуса Христа. 
Цьогоріч духовними провідника-
ми у дні віднови були ієромонах 
Теодор (Мартинюк), ігумен 
Свято-Успенської Унівської лаври 
та отець Андрій Зелінський, який 
представляє Товариство Ісуса 
(орден єзуїтів).  

  Щомісяця у семінарії 
відбуваються короткі дні 
духовної віднови, мета яких 
допомогти братам духовно 
зростати на шляху зустрічі з 
нашим Спасителем. Організація 
цих днів віднови, як і духовний 
супровід семінаристів та 
настоятелів покладені на 
духівників семінарії отців Андрія 
Стасіва, Євгена Станішевського 
та Олександра-Августа 
Чумакова, СДБ.

  Вже втретє цього року 
семінаристи молились літургію 
св. ап. Якова, яку очолив   вл. 
Венедикт.

    Семінарія виступила співоргані-
затором Хресного Ходу, який від-
бувається щороку у місті Львові.  

о. Миколай Білецький 
уділяє благословення отцям, 
під час преміційної Літургії

Владика Тарас 
(Сеньків), єпарх 

Стрийський

«Коли в Церкві є покликання, то це означає, що 
Церква є жива. Якщо Господь кличе когось до 
священства, то не важливо скількох Він кличе, 

але важливо як ті покликання готові відповісти.
Відвага полишити все і піти за Христом – 
це відвага, яку потрібно плекати, бо це є 

правдивим покликанням».

«Ви створені для великих речей, але їх не буде, доки 
ви не познайомитеся із своїми слабкостями – не для 
того, щоб там залишатися, а для того, щоб взяти за 
руку Того, Хто може нас зцілити й визволити. Нікому не 
давайте можливості похитнути себе у розумінні, що ви 
вибрані, покликані та надзвичайно люблені Творцем».

Молитви над братами під час 
піддияконських свячень

Хресний Хід вулицями Львова

Молитовна поїздка братів 6-го 
курсу в с. Прилбичі

‘‘

‘‘
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СПІЛЬНОТИ 
         СЛУЖІННЯ

МЕДІА 
ПРОСТІР 

медіа 
центр

 
часопис

«пізнай правду»

ЛІТУРГІЙНИЙ
 СПІВ

центр 
душпастирювання

військовослужбовців

хор
семінарії

октет
«теофорос»

футбольна 
команда

пасторальний 
центр

«еклезія»

біблійне

товариство

«еффата»

БРАТСТВА

рух за 
визволення

людини від 
залежностей
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ня

«введення в 
храм

пресвятої

богородиці»

еко-
патріотичне

радіопередача

«духовна 
мандрівка»

Члени Братства 
Введення в Храм 
Пресвятої Бого-
родиці провели 
акцію «Місії 
задля місій» на 

19
парафіях 
Львівської ми-
трополії,
організували 
місійні поїздки 
семінаристів на 

15 
парафій східної 
та центральної 
України.

Пасторальний 
центр «Еклезія» 

4
рази організо-
вув нічні чування 
для молоді, а 
також  катихе-
тичну школу 
при семінарії 
та інших місцях 
служіння  закін-
чили 

57 
дітей.

Вперше, за іні-
ціативи збірної 
ЛДС з футбо-
лу, відбувся 
міжсемінарійний 
міні-футбольний 
турнір у якому 
взяли участь 

7 
команд з різних 
семінарій 
України. Було 
зіграно 

15
матчів.

Октет «Теофо-
рос» взяв участь 
у  

6
великих концер-
тах та  конкур-
сах, побачив 
світ новий 
альбом з україн-
ськими народни-
ми піснями, що 
вийшов тиражем

2тис. 
примірників.

З гучними піс-
нями, молитвою 
та хорошим на-
строєм Карпата-
ми пройшли 

7
еко-прощ,
 у яких взяли 
участь більш, ніж 

265 
молодих 
ентузіастів.

Медіа-центр 
опублікував на 
сайті семінарії  

246
новин, 
реалізовано  

12тис. 
примірників 
часопису «Пізнай 
Правду»,
щонайменше

45
радіопередачі 
вийшло на радіо
«Львівська Хвиля»

ЗА ОСТАННІЙ РІК:

Володимир Пунько 
випускник семінарії ‘‘«Кожному з нас Господь подарував різні таланти, які 

ми повинні розвивати та плекати. Саме для цього в 
семінарії діє багато спільнот та організацій, де кожен 

зможе знайти щось цікавого саме для себе». 
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 Н
а

вча
ння

                  БЛИЗЬКО10500 год. 
    ПРОВОДИТЬ СЕМІНАРИСТ ЗА ПАРТОЮ
              впродовж всього часу навчання

Андрій Вівчар
студент 5-го курсу

«Академічна формація студентів нашої семінарії відзначається 
високим науково-педагогічним рівнем викладачів та добре 

збалансованим навчальним планом. Крім того, студенти мають 
можливість поглиблювати свої знання, беручи участь у додаткових 

програмах а також відвідуючи лекції та семінари провідних викладачів 
як з України, так і з-закордону».

СЕМІНАРИСТИ В ЦИФРАХ:

225
СЕМІНАРИСТІВ 
НАВЧАЛОСЯ
ЦЬОГО РОКУ

40
ОТРИМАЛИ ДИПЛОМИ

БАКАЛАВРА

39
ЗАКІНЧИВШИ НАВЧАННЯ,  
ОТРИМАЛИ

ТЕСТЕМОНІУМ

12
ПРОДОВЖАТЬ НАВЧАННЯ

ЗА КОРДОНОМ

СЕМІНАРІЯ ТА 
УНІВЕРСИТЕТ

  Навчальна формація у семінарійній 
спільноті тісно пов’язана із Українсь-
ким католицьким університетом, адже 
основну частину навчальної формації 
семінаристи отримують на філософсь-
ко-богословському факультеті УКУ.

  Іншу частину наукових дисциплін, які 
потребують лише майбутні душпастирі, 
вони вивчають у семінарії, яка до викла-
дання залучає викладачів та експертів з 
різних сфер душпастирського служіння. 
Навчання в УКУ відбувається за Болон-
ською системою освіти. Після закінчення 
навчання студенти отримують диплом 
STB Sacrae Theologiae Baccalaureus та 
диплом  державного зразка.

ОСОБЛИВОСТІ 
НАВЧАННЯ

  Особливостей навчання в семінарії є багато, але основна – це 
те, що семінаристи мають нагоду ділитись своїми знаннями з 
людьми ще під час навчання, проводячи катехизації, науки та 
практики. Впродовж місяця травня ІV курс Львівської духовної 
семінарії проходять практики у школах Львова, де проводять 
уроки для школярів. Цьогоріч, студенти відвідали 5 різних 
шкіл Львова, практикувалися у викладанні та спілкувалися зі 
школярами. 

   Семінаристи VІ курсу, педагогічну практику проходять 
протягом цілого навчального року. Вона поєднюється з 
капеланською практикою у військових частинах, лікарнях, в 
гуртожитках та університетах, у будинках для літніх людей та 
сиротинцях.

   Таким чином, навчальна формація семінариста проходить не 
лише серед конспектів та книг, але й у спілкуванні з людьми. 

‘‘
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Олег Мокрик
студент 2-го курсу

«Цієї зими я пережив події, які 
назавжди залишаться у моїх 

спогадах. Це передусім переживання 
за нашу Батьківщину,  що їх відчув 
на собі, мабуть, кожен українець. 

Біль і радість, щастя і горе. Коли 
ти розумієш що все втрачено, але 

з’являється промінь надії. Коли бачиш, 
що гине багато наших  братів, які 
віддають своє життя за кожного з 

нас, на очах виступають сльози, але 
згодом з’являється почуття гордості,  
що я є частинкою, хоч і маленькою, 
такого великого і славного народу».

    28 листопада 2013 року брати 
Львівської Духовної Семінарії 
Святого Духа долучилися до 
спільної молитви за Україну 
на Львівському Євромайдані. 
Молитовна участь семінаристів та 
отців-настоятелів продовжувалась  
весь період Майдану. Кожної 
неділі брати мали добру нагоду 
провести щогодинну молитву 
та звернутися до присутніх з 
коротким словом. 

Львівський 
Євромайдан

    2-4 грудня 2013 року семінаристи, вперше відправилися на Київський 
Євромайдан для духовної та психологічної підтримки борців за правду, мир 
та справедливість.  Згодом вдруге делегація семінаристів на чолі із отцем-
ректором Ігорем Бойком  вирушає до Києва на Євромайдан. Перебуваючи 
у серці України, брати намагалися допомогти мітингуючим, чи то розмовою, 
чи гучною піснею, а головне молитвою і у молитовному наметі, і поза його 
межами. Особливі почуття викликав у перехожих похід братів з 15-ти метровим 
прапором України. Наступні поїздки у січні та лютому були менш чисельними, 
але відбувались регулярно.

Київський
Євромайдан

Зустрічі з сім’ями Героїв

    Після трагічних подій на Майдані 
у лютому, багато людей, а 
особливо ті, які втратили друзів та 
рідних, потребували підтримки. 
Тому при семінарії було створено 
групу взаємодопомоги для 
родин «Небесної сотні». Метою 
її діяльності є надання підтримки 
і допомоги родинам, котрі 
втратили рідних на Майдані 
у Києві. Група діє у форматі 
зустрічей, які покликані надати 
духовну та психологічну підтримку 
членам родин загиблих, оцінити 
ресурси учасників: допомагати 
і наголошувати на сильних 
сторонах людей. Вже відбулося 
три зустрічі: 22 березня, 26 квітня 
та 31 травня. 
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Пісенний похід до 
Верховної Ради

‘‘
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Майдан
МОЛИТВА

КИЇВ

ЛЬВІВ ДОПОМОГА

ПРИСУТНІСТЬ

УКРАЇНА

НЕБЕСНА                     СОТНЯ

Владика Борис (Ґудзяк)
«Я в певній мірі приголомшений Майданом. Адже це є нове явище і годі тут проводити якісь 

аналогії. Все відбувається в сучасних вимірах постмодерної України. Про це мало говориться, 
але сучасна культура є дуже індивідуалістична, а Майдан є антитезою, адже він є втіленням дуже  

інтенсивних безкорисливих стосунків. Може хтось скаже, що це перебільшення, але саме це є Бо-
жесвенним життям, життям, яке є між Особами у Пресвятій Трійці. Відкритись на служіння комусь, 

не посідання, не загарбання, але навпаки. Люди змінюються. Це є Майдан гідності, не якоїсь партії 
чи кандидата. Не є це в першій мірі майдан європейської асоціації, і зміни влади, але це Майдан 

народу, який дозріває, росте, мужніє у своїй гідності, і ця гідність є прекрасною. Ця гідність світла, 
Богом дана. Усвідомлюючи її і скріплюючись у ній, відбувається чудо, стається щось таїнственне».

Блаженніший Любомир (Гузар)
«Маю відчуття, що ми — на порозі дуже серйозних змін на краще. Але, знаєте, 
я боюсь впливу тих політиків, які не додають від себе нічого позитивного, а лише 
хочуть користатися тим, що люди зробили до них. Розвиненої політичної культу-
ри вони ще не мають, тому можуть швидше зашкодити, аніж допомогти. Тобто 
знаків питання багато, і періоди занепаду ще будуть, але має статися щось 
зовсім надзвичайне, аби ми скотилися на саме дно...»

Після Літургії у Патріаршому Соборі 
Воскресіння Христового, Київ

‘‘

‘‘
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Пісні і забави – невід’ємна 
частина семінарійного відпо-
чинку, особливо біля ватри, 
яка вже стала традицією, що 
відкриває та завершує кожен 
навчальний рік

Щиру українську колядку 
подарували наші брати з октету 

«Теофорос» кардиналу Леонарду 
Сандрі та ще  багатьом людям, 
вирушивши у двотижневий тур 

Італією та Францією

Семінарійний формат 
інтелектуальної гри ЩО? ДЕ? КОЛИ? 
між курсами семінарії

З   гучною піснею 
завітали семінаристи 

разом з ректором 
о. Ігорем у колегіум 
УКУ на святкування 

«Колегівки»
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Веселі пісні, майстер-класи, спортивні ігри, концерти і бага-
то позитивних емоцій отримав кожен, хто завітав  на фести-

валь Єдиного молодіжного простору УГКЦ «Вітер На-дії» 

Один із способів проведення 
вільного часу в ЛДС – 

це гра мільйонів, футбол

У стінах ЛДС 
пройшла зустріч 
із журналістом 
Романом Скрипіним, 
що зібрала багато  
молоді з УКУ та 
інших університетів 
м. Львова

Військові капелани –
ті що завжди поруч
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Запрошуємо до 
                      нас в гості! Львівська Духовна 

Семінарія Святого Духа 
УКГЦ у Львові 

(вул. Хуторівка, 35) 

Запрошуємо провести Вашу 
конференцію, семінар, дні духовної 

віднови, навчальні програми, табори 
чи інші заходи. Для цього ми можемо 

запропонувати Вам проживання у 
гостьових кімнатах. Кожна кімната має 

вільний доступ до безпровідного Інтернету 
(Wi-Fi), місткі шафи, зручні робочі 

місця з письмовими столами. Кімнати 
укомплектовані набором постільної 

білизни, рушниками та засобами 
особистої гігієни. У кожній кімнаті є окремі 

санвузли з душовими кабінами.
Ваш захід може відбуватися у просторих 

аудиторіях, великому конференц-залі (на 
250 осіб) або церкві.

Семінарія знаходиться у Львові. Гостям 
легко добратися до центру міста (10 
хв. транспортним засобом), а поруч 

із Семінарією знаходиться приміщення 
філософсько-богословського факультету 

УКУ. Наші гості мають можливість 
харчуватись у їдальні Семінарії.

Мала Семінарія в Рудно

Мальовнича місцевість території Малої Семінарії у селищі Рудно (біля 
Львова) дає чудову нагоду для проведення реколекцій, таборів, конференцій 
чи інших заходів. Розташування приміщень та гостьових кімнат дозволяє 
легко добратися до Львова (15-20 хв. транспортним засобом), аеропорту, 
залізничного вокзалу, а також Українського католицького університету.
Ми пропонуємо для проживання 15 кімнат (з можливістю поселення від одної 
до чотирьох осіб), які доступні для добових, тижневих та місячних замовлень.
Наші гості мають можливість харчуватись в приміщенні їдальні, що 
знаходиться у будівлі поруч.

Для того, щоб отримати більше інформації чи 
зарезервувати кімнати просимо звертатись:
Адреса: м. Львів, 79070, вул. Хуторівка, 35, 

тел.: 244 03 59
Тел:. +380 678 832 065 

Е-пошта: lvivseminary@gmail.com
Будемо раді Вас бачити!
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Патріарх Йосиф (Сліпий)
 
«Духовна Семінарія є установою, що приготовлює  до священства і тому має за ціль дати 
питомцям можливість виробити і розвинути в собі чесноти і здобути знання, яких вимагає 
високий і святий духовний стан… Питомці Духовної Семінарії повинні так вправлятися у всіх 
чеснотах священичого життя, щоб їх дійсно набули і зачали жити тим духовним життям, що 
його мусять вони вести як священики. Вони мусять навчитися жити життям з віри. Чеснота 
віри повинна так просвічувати кожного в науці богословії, щоб та наука не була для нього 
мертвою теорією, а повною життя практикою». 

З правил для питомців Духовної Семінарії

Блаженніший Святослав (Шевчук)

«Будьте досконалими, бо Отець ваш Небесний досконалий є». 
Це є наказ Божий для братів-семінаристів, тому що час побуту 
у семінарії — це  час боротьби за досконалість, бо щоби бути 

священиком, треба, найперше, бути доброю людиною, добрим 
християнином. Якщо семінарист, переходячи з року в рік, з курсу 

на курс, не позбавляється отого зовнішнього фарисейства і не 
зростає у тому глибокому особистому зв’язку єдності з Христом, він 

тоді приготовляється бути не досконалим, не святим священиком, 
але бюрократом від релігії, який виконає дуже багато усіх 

вимог і приписів, які дасть йому Церква, до чого його зобов’яже 
єпископ, але про такого скаже Давид псалмопівець: «Устами вони 
прославляють Мене, але серця їх далекі від мене, серце їх завжди 

готове до бійки». 

Митрополит Андрей (Шептицький)

«А Ви, що в семінарії приготовляєтесь до душпастирської праці, поважно беріть життя.
Здайте собі справу з положення людей, над якими маєте колись працювати. Зрозумійте, 
що народові треба до спасіння ревних і святих священиків! Як би котрийсь із Вас не мав 
таким бути, нехай краще не буде священиком. Нехай не входить у положення, в якому, 

ошукуючи людей, був би заразою Церкви, паразитом у народі. У семінарії буду від Вас 
всіх домагатися дуже сумлінної і дуже ревної праці».

З пастирського листа до Галицького Духовенства

Блаженніший Любомир (Гузар)
         
«Дорогі браття, так як в семінарії вам нігде не буде. Ви цього зараз не розумієте, але зрозумієте через 20 
років. Може сьогодні вам здається що ви є тяжко пригноблені, що треба все робити на дзвінок  і т. д. Але 
повірте, семінарія – це найщасливіший час.
Якщо хочете бути добрими священиками, то мусите працювати, працювати над собою: молитися, любити 
книжку і працювати. Без праці нічого не буде. Старайтеся під кожним оглядом — культурним, науковим, чи 
релігійним, самовдосконалюватися і працювати. Семінарійні часи, справді, дуже гарні та неповторні.  Я навіть 
сьогодні, маючи 80 років, так радо пішов би знову до семінарії. Тільки ще одне Вам пораджу, дорогі браття, 
навчіться в семінарії як відпочивати, бо через 40-50 років згадаєте мої слова. Про це мало хто думає, але 
відпочинок є дуже важливим».

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Ієрархи про 
               семінарію



Ви можете підтримати нас, зробивши 
благодійну пожертву на рахунок:

р/р 26006011265954

Львівська Духовна Семінарія 
Святого Духа 

Української Греко-Католицької Церкви
ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 м. Львів,

ЄДРПОУ 34904617

У Вашому переказі в полі «коментар» 
просимо вказати:

Благодійна пожертва

«Сьогодні ми маємо дуже непрості часи і непростий випуск. 
Ми випускаємося в напружений час. Господь дарує нам такий 

досвід. Але ми віримо що наше і ваше покликання – працювати 
для України, для суспільства, для свого народу», – саме 

такими словами ректор УКУ о. Богдан Прах звернувся до 
випускників Університету.

‘‘


