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Представник Почаївської духовної семінарії побував на студентській конференції у 
місті Київ

12 березня 2012 року з благословення Блаженнійшого ми-
трополита Київського і всієї України Володимира у Київській 
духовній академії і семінарії пройшла 3-тя щорічна сту-
дентська конференція «Студентська наука в духовній школі.» 
Почаївську духовну семінарію на конференції представляв 
студент 4 класу – Мусієнко Антоній Станіславович. 

Кожного року конференція присвячується відомим 
ієрархам і церковним діячам. Цьогрічь її присвятили 245-
ти річчю з дня народження і 175-ти річчю з дня смерті всім 
нам відомго своєю значною діяльністю як науковця так і 
архіпастиря – митрополита Київського і Галицького Євгенія 

(Болховітінова). 
По завершенню реєстрації учасників в актовому залі Києво-Печерської Лаври (45 корпус) пройшло 

пленарне засідання. Вступним словом ректор КДА І С архієпископ Бориспільський Антоній відкрив 
роботу студентської конференції.

Після чого секретар вченої ради протоієрей Володимир Коцаба зачитав вітальне слово Пред-
стоятеля Української Православної Церкви митрополита Володимира учасникам і організаторам 
конференції. 

Після обідньої перерви продовжилась робота конференції в секціях: Церковної історії, богословя 
і біібліїстики, патрології, а також в секції церковно-практичних дисциплін. В секції Церковної історії 
студент нашого духовної школи також виступав з доповіддю на тему: «Опис Києво-Софіївського со-
бору у праці митрополита Київського і Галицького Євгеній (Болховітінова)». 

Взагалі на роботу конференції було представлено більше 40 наукових напрацювань студентів 
різних духовних закладів як з України так і з-закордону. Ну, а в завершення хотілось би подякувати 
священноначалію КДА І С за теплий і гостинний прийом, проявлену турботу, і щоб такі коференій були 
де-далі частішим. 

Мусієнко Антоній, вихованець ПДС

20 квітня, у п’ятницю Світлої седмиці, митрополит Сергій звершив чин постригу 
в чтеці над студентами випускного класу

У п’ятницю Світлого седмиці, 20 квітня 2012 року, в Почаївській духовній особлива радість. 
Що року цього дня розділити і усугубити радість Святої Пасхи до духовної навчального закладу з 
архіпастирським візитом прибуває митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій. Не зраджува-
ли традиції і цього річ. 

В цей день, який припав в нинішньому році на 20 квітня, в другій половині дня Його Високопре-
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освященство у Семінарському храмі преподобних Іова і Амфілохія, які є Небесними покровителя-
ми духовної школи, очолив Пасхальне вечірнє богослужіння. За богослужінням митрополиту Сергію 
співслужили ректор семінарії - архімандрит Нафанаїл (Крикота), а також викладачі і гості у священно-
му сані. 

Після закінчення пасхальної вечірні митрополит Сергій звершив хіротесію над цьогорічними ви-
пускниками, возвівши їх до першої степені служіння Богу і Його Святій Церкві, степені – чтеця. За 
богослужінням співав семінарський хор під керівництвом регента Олександра Москвича. 

По закінченню богослужіння отець-ректор від всієї повноти духовної школи привітав правлячо-
го архіпастиря зі Світлим Христовим Воскресінням: «Прославляючи Воскресіння по плоті Господа і 
Бога Спаса Нашого Іісуса Христа від семінарської родини вітаємо Вас з цими світлими, пасхальними, 
радісними подіями. Ми сердечно складаємо вам подяку за ту увагу, яку Ви приділяєте нашій духовній 
школі. І на майбутнє бажаємо, що як Пасхальні дні ми радіємо і торжествуємо о Христі Воскреслому 
так і ваше архіпастирська присутність завжди паству радує, радує і нас, і, щоб Господь дарував вам 
здоров’я душевні і тілесне, щоб в майбутньому своє архіпастирське служіння Ви так палко проводили 
нам довгі роки життя». 

Після привітання отця ректора від студентів-випускників з подякою звернувся Антоній Мусієнко. 
В своєму слові він подякував владиці зате, що Він возвів до першої степені священства, степені – чтеця 
всіх студентів випускників. А також попросив владику святих архіпастирських молитов, щоб Господь 
укріпив всіх чтеців у не легкому служінні Бог і Церкві. 

Мусієнко Антоній, вихованець ПДС

Ректор семінарії зі студентами привітали архієпископа 
Августина з 60-ти річним ювілеєм

У велике і радісне свято Благовіщеня Пресвятої Богородиці 
архієпископ Львівський і Галицький Августин відзначав свій 60-ти 
річний ювілей з дня народження. 

30 травня Його Високопреосвященство вперше після свого ювілею 
відвідав духовну школу, щоб прочитати лекції з Порівняльного Богослов’я 
для вихованців 3-го класу Почаївської Духовної Семінарії.

Цього дня Ректор семінарії архімандрит Нафанаїл зі студентами 
привітали Владику Августина з ювілеєм, який він нещодавно святку-
вав. У своєму вітальному слові Ректор від викладацької корпорації та 
студентів побажав Його Високопреосвященству міцного здоров’я, Божої 
допомоги у нелегкому архіпастирському служінні, а також побажав довгих років земного життя.

У знак поваги архімандрит Нафанаїл передав у дар Владиці букет червоних троянд та цінний по-
дарунок.

Мусієнко Антоній, вихованець ПДС

В день пам’яті жінок-мироносиць в ПДС пройшов святковий концерт присвяче-
ний матері

В 3-тю Неділю після Світлого Христового Воскресіння Православна Церква вшановує пам'ять 
святих Жінок-Мироносиць. Стало доброю традицією цього дня вітати всіх жінок з їхнім православним 
святом.

На день пам’яті жінок-мироносиць в другій половині дня у стінах Почаївської духовної семінарії 
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пройшов святковий концерт присвячений всім жінкам. Участь у концерті приймали вихованці недільної 
школи при Почаївській Духовній Семінарії, а також дитячий хор під керівництвом регента Олени 
Аніпко. 

Розпочався святковий концерт з привітання відповідальним викладачем семінарії за недільну шко-
лу при ПДС – диякона Павла Діхтяра. 

Під час концерту прозвучала багато гарних піснеспівів. Також, вихованці недільної школи 
розповідала гарні вірші про маму, автором яких є викладач семінарії – Надія Василівна Кузьма. 

Акордом святкового концерту стали букет живих квітів, які вихованці виготовили своїми руками 
і вручили всім присутнім матерям на святі. А всім дівчатам, які приймали участь в концерті викладачі 
недільної школи роздали солодкі подарунки від ректора ПДС – архімандрита Нафанаїла. 

Мусієнко Антоній, вихованець ПДС

Вихованці Почаївської духовної семінарії відвідали місто Львів
3 травня 2012 року вихованці 3-го класу Почаївської духовної семінарії, по запрошенню 

архієпископа Львівського і Галицького Августина, відвідали місто Львів. Поїздка носила більш прак-
тичний характер. На уроках порівняльного богослівʼя студенти разом з Владикою Августином вивча-
ють історію, устрій та сучасний стан інославних конфесій. Свої теоретичні знання студенти якраз і 
закріпили тим, що мали можливість поспілкуватися з інославними. Студенти відвідали кафедральний 
католицький собор, уніатський собор св. Юри та інші місця. Крім цього, вихованці також побували 
в історичних музеях м. Львова та отримали приємне враження від побаченого. Вечором того ж дня 
вихованці побували у драматичному театрі імені М. Заньковецької. 

Сторчовий Сергій, викладач ПДС

Почаївську Духовну Семінарію відвідав Варшавсь-
кий хор

20 травня 2012 року святкове недільне богослужіння 
в Почаївській Духовній Семінарії прикрасив своїм співом 
архиєрейський хор з м. Варшави під керівництвом протодия-
кона Сергія Бовтручука. Цей колектив був створений у 70-х 
роках XIX ст. одночасно із заснуванням православної парафії 
на польських землях. З того часу хор постійно співає на 
богослужіннях та різних урочистостях: співав при патріархах 
Константинопольскому, Антіохії, Олексадрії, Грузії, Сербії, 
Єрусалиму. Хор брав участь при інагурації президентів О. 
Квасневського та Л. Качинського. Колектив брав участь 
у Білостоцьких днях церковної музики, Білостоцьких ве-
чорах православних колядок, міжнародному фестивалі 

Східнословʼянських колядок у Тирасполі. За вклад в популяризацію і культури хор нагороджений ме-
даллю на честь 400-ліття заснування Варшави.

Після закінчення святкової Літургії викладач ПДС, архімандрит Сава сердечно подякував за чу-
довний та молитовний спів та наголосив на єдність всього православного народу. Після закінчення 
богослужіння хор був запрошений на екскурсію по святиням Почаївської Лаври, яку їм провів вихова-
нець Семінарії Пріц Василь. Після екскурсії гості були запрошені на семінарський обід.

Сторчовий С.В., Пріц Василь
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Конференція на день памʼяті преподобного Амфілохія Почаївського
10-13 травня в Свято-Успенській Почаївській Лаврі відбулися урочистості, з нагоди 10-ї річниці 

канонізації преподобного Амфілохія Почаївського. У ювілейних заходах взяли участь архієреї, 
священнослужителі та численні паломники з України та Росії. 

11 травня відбулася освячення пам'ятного хреста на честь 10-річчя прославлення преподобно-
го Амфілохія, який був встановлений біля Свято-Троїцького собору. Освячували митрополити - 
Сімферопольський і Кримський Лазар, Тверський і Кашинський Віктор, Миколаївський і Вознесенсь-
кий Питирим, Почаївський Володимир та архієпископ Львівський і Галицький Августин. В той же 
день у Свято- Троїцькому соборі Лаври пройшла конференція «Преподобний Амфілохій - новий чу-
дотворець Волинської землі». Зокрема, в роботі конференції взяли ті, хто безпосередньо спілкувався з 
преподобним за його життя.

Участь в конференції також приймали і викладачі Почаївської Семінарії. Викладачі архім. Сава 
(Базюк), та протоієр. Василь (Горюк) зачиталі доповіді на слідуючі теми:

«Тернистый путь монашеской жизни насельника Почаевской Лавры о. Иосифа. (1925-
1960)».

«Духовний образ старця Амфілохія: подвиги (молитви, посту, юродства), безсрібництво, да-
рування (костоправства), прозорливість». 

По завершенні конференції в Успенському соборі була відслужена святкова Всеношна з читанням 
акафісту прп. Амфілохію.

Сторчовий С.В., викладач ПДС

Ректор Почаївської Духовної Семінарії архімандрит Нафанаїл (Крикота) прийняв 
участь у святкуванні 20-ї річниці Харьківського Собору

Як повідомляє сайт офіційний сайт УПЦ, 28 травня, у рамках святкування 20-ої річниці 
Харківського Архієрейського Собору та 20-ліття Предстоятельства на Київській кафедрі Блаженнішого 
Митрополита Володимира відбулася Міжнародна конференція «Українська Православна Церква на 
межі тисячоліть».

У роботі наукового форуму, що пройшов під головуванням Блаженнішого Митрополита Володи-
мира, взяли участь: Голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митропо-
лит Волоколамський Іларіон, Секретар Священного Синоду Болгарської Православної Церкви єпископ 
Стобійський Наум, Перший заступник Міністра культури України Ю.П. Богуцький, єпископат та духо-
венство Української Православної Церкви, діячі науки і культури.

На торжествах на честь 20-річчя Харківського собору також приймав участь і ректор Почаївської 
Духовної Семінарії архімандрит Нафанаїл (Крикота).

Сторчовий С.В. викл. ПДС.

Захист дипломних робіт в Почаївській Духовній Семінарії
28 травня 2012 року в Почаївській Духовній Семінарії відбувся захист дипломних робіт випускників 

Семінарії. На захисті були присутні всі викладачі. Три комісії з викладачів прийняли захист у 31-го 
студента-випускника. Випускники семінарії представили роботи на різноманітні богословські теми. 
Багато студентів показали належний рівень підготовки і знання для розкриття своїх тем. Деяким вихо-
ванцям зробили зауваження та вказали на їхні помилки. В основному серйозна підготовка студентів до 
захисту своїх дипломних робіт справили приємне враження на викладачів. 

Сторчовий Сергій, викладач ПДС
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В день П'ятидесятниці ректор Почаївської Духовної Семінарії архімандрит 
Нафанаїл звершив Божественну літургію в семінарському храмі

3 червня, в день П'ятидесятниці ректор Почаївської Духовної Семінарії звершив Божественну 
літургію в семінарському храмі на честь преп. Іова та Амфілохія Почаївських. Йому співслужили клірики 
семінарського храму. під час богослужіння співав хор з вихованців семінарії. Під час богослужіння рек-
тор архімандрит Нафанаїл звернувся з повчальним словом до вихованців та прихожан семінарського 
храму.

День Святої Трійці, П'ятидесятниці, святкується через сім тижнів (в 50-й день) після Великодня. 
У свято П'ятидесятниці згадується і прославляється зішестя на апостолів Святого Духа у вигляді во-
гненних язиків. Назва свято отримало тому, що ця подія відбулося в старозавітне свято П'ятидесятниці, 
яке відзначалося після іудейської Пасхи в 50-й день.

Вихованці Почаївської Духовної Семінарії прийняли участь у святковому богослужінні в Свято-
Духівському скиту

4 червня 2012 року в Свято-Духівському скиту Почаївської Лаври відбулося святкове богослужіння. 
В новозбудованому храмі на честь Іверської ікони Божої Матері була звершена святкова літургія, яку 
очолили богослужіння митрополит Володимир, намісник Почаївської Лаври та архієпископ Августин, 
Львівский і Галицький. Їм співслужили: намісник скита архімандрит Пафнутій та інше духовенство. 
За богослужінням співав архієрейський хор лаври. На свято в монастир прибуло настільки багато 
паломників, що новозбудований храм не зміг вмістити велику кількість віруючих. Зі словом привітання 
до віруючих звернулись архієпископ Августин та митрополит Володимир.

Святкове богослужіння в скиту також відвідали і вихованці Почаївської Духовної Семінарії.

В Почаївській Духовній Семінарії відбувся 19-й випуск
5 червня 2012 року В Почаївській Духовній 

Семінарії відбувся черговий 19-й випуск вихованців, 
які закінчили повний курс навчання. В цьому 
році було більше 30 випускників тільки денного 
відділення.

Святкове богослужіння розпочалося в 
Успенському соборі Почаївської Лаври, яке очо-
лив митрополит Тернопільський та Кременець-
кий Сергій. Йому співслужили: ректор семінарії 
- архімандрит Нафанаїл, проректори семінарії - 
протоієрей Олег та протоієрей Борис, а також інші 
священнослужителі (викладачі семінарії). Крім ду-
ховенства та вихованців семінарії на богослужінні 
були присутні гості: батьки та рідні випускників і 
прихожани Лаври.

Після Божественної Літургії був відслужений 
святковий молебень, по закінченні якого всі 
вихованці разом з викладачами та митрополитом 
Сергієм поклонилися святиням лаври – Почаївській 
іконі Божої Матері, мощам преп.. Іова та Амфілохія 
та Стопі Божої Матері.

Актова частина, присвячена 19-му випуску, 
розпочалася в Свято-Троїцькому соборі. Протоієрей 
Борис, проректор семінарії по учбовій роботі, зачи-

тав річний звіт про життя та діяльність семінарії. Зі словом привітання до всіх звернувся митропо-
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лит Сергій, який нагадав студентам, щоб 
вони «в своєму духовному житті при-
носили плоди молитви…, щоб молитва 
була основою життя, диханням життя, 
щоб в молитві ви протистояли тим спо-
кусам, які вам прийдеться пережити осо-
бливо. І щоб своєю молитвою ви допома-
гали народу Божому устояти в вірі в наш 
час…» Також з привітальним словом від 
Почаївської лаври звернувся благочин-
ний – архімандрит Герман.

Крім теплих слів, сказаних як для 
вихованців так і викладачів, митрополит 
Сергій від імені Блаженнійшого митро-
полита Володимира нагородив ректора 
семінарії – архімандрита Нафанаїла – ор-
деном св. Ярослава Мудрого з нагоди 15-

річного очолювання ним Почаївської Семінарії. Нагадаємо, що архімандрит Нафанаїл був призначе-
ний ректором в 1997 році. Після вручення такої високої нагороди отець ректор сказав слова вдячності, 
а також подякував всім викладачам за той послух, який кожен ніс на протязі навчального року.

Актова частина, присвячена 19-му випуску в Почаївській Семінарії, закінчилась врученням 
дипломів та святковою трапезою. Всі вихованці отримали диплом нового зразка – Диплом бакалавра.

Сторчовий С.В.

Хор Почаївської Духовної Семінарії взяв участь у урочистостях в честь ікони 
Божої Матері «Споручниця грішних»

В четвер (7 червня 2012 р.) 1-ї седмиці по П’ятидесятниці вихованці Почаївської Духовної Семінарії 
були присутні на урочистому богослужінні в честь ікони Божої Матері «Споручниця грішних», яка зна-
ходиться в Свято-Троїцькій Корецькій ставропігійній жіночій обителі. Семінаристи під керівництвом 
помічника регента хору Олександра Дем’яновича Москвича співали Всенічне бдіння та святкову Бо-
жественну Літургія разом із хором сестер монастиря. 

В самий день свята святкову Літургію в Троїцькому соборі монастиря звершив митрополит Павло 
у спів служінні митрополита Тернопільського і Кременецького Сергія; архієпископів: Рівненського і 
Острожського Варфоломія, Сарненського і Поліського Анатолія, Уманського і Звенигородського Пан-
телеймона, Житомирського і Новгород-Волинського Никодима; єпископів: Городницького Олександра, 
Володимир-Волинського і Ковельського Володимира, Васильківського Пантелеймона, Шепетівського 
і Славуцького Діонісія. На богослужінні також молилися ігуменя Рафаїла із сестрами монастиря, при-
хожани та паломники святої обителі. 

По закінченню богослужіння вихованці ПДС взяли участь у панахиді, яка звершувалася по ігумені 
Наталії (Ільчук), яка управляла святою обителлю в період з 1970 по 2006 р. Після панахиди семінаристи 
були запрошені на святкову трапезу, по закінченню якої вони повернулися в стіни рідної семінарії.

Пріц Василь

Воскресная школа при Почаевской Духовной Семинарии совершила паломническую 
поездку по Закарпатью

Подошел к концу учебный 2011-2012 год в воскресной школе, которая существует при Почаев-
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ской Духовной Семинарии. На протяжении учебы воспитанники имели возможность ознакомиться с 
основами православной веры и культуры. Преподаватели воскресной школы, которыми являются сами 
студенты семинарии, под руководством диакона Павла (Дихтяр) подготавливали лекции и изготавли-
вали наглядные пособия. Воспитанники воскресной школы участвовали в разнообразных концертах и 
утренниках, посвященных великим православным праздникам.

По сложившейся традиции, по окончании учебного года все воспитанники под руководством пре-
подавателей совершили паломнические поездки. В этом году младшая группа воскресной школы, со-
стоящая из 22 человек, вместе с тремя преподавателями посетили Кременецкий Богоявленский мона-
стырь, где их тепло встретили сестры обители, и город Збараж, где им была проведена экскурсия по 
Збаражскому замку.

С 7 по 9 июня средняя и старшая группы воскресной школы вместе с преподавателями под руко-
водством диакона Анатолия (Процюк) совершили паломническую поездку по монастырям Закарпатья. 
Во время поездки воспитанники принимали участие в богослужениях, выполняли разнообразные по-
слушания, а также имели возможность помолиться у многих святынь.

Воскресная школа выражает благодарность за теплый прием всем настоятелям и насельникам 
монастырей, которые нам удалось посетить.

Особую благодарность выражаем Его Высокопреосвященству митрополиту Владимиру, намес-
нику Свято-Успенской Почаевской лавры, Его Высокопреподобию архимандриту Нафанаилу, ректору 
Почаевской Духовной Семинарии, Его Высокопреподобию архимандриту Пафнутию, намеснику По-
чаевского Свято-Духовского скита. Благодаря их поддержке, воскресная школа получила возможность 
совершить эти поездки.

Воскресная школа при Почаевской Духовной Семинарии приглашает всех, желающих изучать 
основы Православной веры, с начала нового учебного года стать воспитанниками нашей школы.

Шиманский Андрей

Закарпаття очима Почаївської Семінарії
Нещодавно студенти 3-го класу Почаївської Духовної Семінарії познайомилися із Закарпаттям, 

його чарівною природою, багатовіковою історією, з його містами та курортами, різноманітними виз-
начними пам’ятниками природи, археології, культури, багато з яких мають світове значення. Поїздка 
тривала з 16-18 червня 2012 року. 

Велике враження справило на студентів відвідання м. Сваляви. Саме перше, що вони відвідали 
- це жіночий монастир свв. Кирила та Мефодія. Сам монастир знаходиться між горами і будували 
його самі сестри монастиря. Архітектура монастиря в давньоруському стилі. Привертає увагу чистота 
обителі, гарне організоване господарство, різна птиця, бджільництво, став, а також два страуси, яких 
вихованці кормили зі своїх рук. 

Незабутньою була поїздка по м. Мукачево. Там студенти відвідали найдавніший монастир Закар-
паття. Одразу ж поцікавилися історією монастиря. Їм провели екскурсію, запросили до столу, а потім 
їх повели в замок Паланок.

Вечером того ж дня вихованці співали в цьому монастирі вечірню, а зранку - літургію. Також 
відвідали монастир, який знаходиться в с. Заболотному на честь Боянської ікони Божої Матері. В селі 
Мала Уголька приклонилися до мощей святого Іова Угольского, де відспівали акафіст святому.

Назавжди запам’яталися види Карпат: висячі мости через Латорицю, гірські сільські пейзажі з 
гостроконечними копицями сіна, гірські підйоми і спуски, круті повороти і т.д. В цілому вся ця поїздка 
вразила, принесла багато корисного для майбутніх пастирів.

Набочук Петро та Теслюк Андрій
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Преподаватели и студенты семинарии поздравили
ректора с Днем Ангела

В 3-ю Неделю по Пятидесятнице (24 июня 2012 г.) Православная Церковь чтит память святых 
апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы. В этот день ректор Почаевской духовной семинарии - 
архимандрит Нафанаил - празднует день своего небесного покровителя.

В самый день праздника ректор семинарии возглавил Божественную литургию в семинарском 
храме преп. Иова и Амфилохия Почаевских чудотворцев. На богослужении ему сослужили клирики 
семинарского храма.

После завершения Божественной Литургии, от преподавателей ректора семинарии с днем Ангела 
поздравил архимандрит Савва (Базюк): «Сегодня у нас сугубое торжество. Сегодня Святая Церковь 
совершает память св.апостола Нафанаила, который является небесным покровителем ректора Поча-
евской семинарии. Ваше Высокопреподобие, всечестной отец ректор, мы сердечно поздравляем вас 
с днем небесного покровителя. Смотрением Божиим вот уже 15 лет вы несете свое нелегкое и всегда 
благодарное послушание - быть Кормчим духовного корабля, которым именуется Почаевская Духов-
ная семинария. За это время семинария возросла и возмужала. Ее воспитанники уже хорошо известны, 
как служители алтаря Господня во многих местах Украины. За это время украсилось и то место, в 
котором пребывает семинария. Раннее безбожники устроили здесь свой музей, но вашими молитвами 
теперь здесь святилище, посвященное Триипостасному Богу. Мы сердечно поздравляем вас с днем ан-
гела. Желаем, чтобы по молитвам святого апостола Нафанаила Бог даровал Вам мудрость и силу нести 
и дальше это ответственное послушание. Мы также благодарим вас за труды, за внимание, за то, что 
мы к вам постоянно приходим с заботами и проблемами, мы всегда ощущаем, что в сердце вашем для 
нас не тесно. И пусть Господь укрепляет дальше вас и хранит на многая лета».

От лица студентов ректора поздравил Набочук Петр: «Ваше Высокопреподобие! Дорогой отец 
Нафанаил! От лица всей Семинарии позвольте поздравить Вас с днем Ангела! Присоединяясь ко всем 
пожеланиям, хочется поблагодарить Вас за ваш нелегкий труд на ниве нашей духовной школы. «Во 
всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их». Такими словами прославляет Святая 
Церковь Вашего небесного покровителя. Подобно ему и через Ваши труды распространяется учение 
Христово, ведь Вы учите, а мы распространяем Евангельское слово по всем концам мира. Поэтому хо-
чется пожелать Вам помощи Божией, крепкого здоровья, терпения, спасения и многих и благих лет!»

В свою очередь архимандрит Нафанаил поблагодарил преподавателей, воспитанников и прихожан 
за поздравления: «Сердечно благодарю за оказанное внимание. Осознаю, что милость Божия, которая 
пребывает над всеми нами способствует тому, чтобы мы, по мере сил, шли по пути, который заповедал 
нам Господь. Я также осознаю и то, что ваше содействие, отцы преподаватели, воспитанники и при-
хожане этого святого храма, ваша молитва и поддержка способствует всему тому, что Господь по своей 
милости оказывает в этом святом храме. Храни всех Господь!».

Набочук Петр, воспитанник ПДС


