
Persbericht: 

Marc Steen wordt president Leo XIII-Seminarie in Leuven 
 
Met ingang van 1 september 2017 wordt Marc Steen benoemd tot president van het Leo 
XIII-seminarie in Leuven. Hij blijft president van het Heilige Geestcollege in Leuven en 
professor aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.  
 
Het seminarie werd in 1892 op vraag van paus Leo XIII gesticht door kannunik Désiré 
Mercier, die later aartsbisschop en kardinaal werd. Verschillende generaties 
priesterkandidaten werden er opgeleid in een open atmosfeer. Vandaag is het Leo XIII-
seminarie een  katholieke studentenresidentie met 109 studenten. Het  herbergt 10 
studentengemeenschappen, steunend op drie pijlers: het gemeenschapsleven, het 
sociaal/religieus engagement en de katholieke omkadering. Die katholieke omkadering wil 
op een open, authentieke manier aanknopen bij de traditie van het seminarie: naast het 
inspireren van het gemeenschapsleven als christelijke levenswijze wordt ook aandacht 
besteed aan het samen vieren en bezinnen. Zo hebben in de kapel  de wekelijkse 
studentenvieringen plaats op woensdag (om 20 uur), zijn er maandelijkse Taizévieringen … 
Het Leo XIII-seminarie wil een gastvrij huis zijn voor gelovige en zoekende studenten.  
 
Marc Steen is geboren in 1959 in Roeselare en was leerling van het Klein Seminarie in  
Roeselare, waar hij de Latijns-Griekse humaniora volgde.  Hij is priester van het bisdom 
Brugge (gewijd in 1984), licentiaat wijsbegeerte en doctor in de theologie.  
Achtereenvolgens was hij directeur van het Leo XIII-seminarie in Leuven (1985-1990), 
professor aan en directeur van de afdeling Theologie op het Grootseminarie van Brugge 
(1991-1999), pastoor van de Universitaire Parochie in Leuven (1999-2006), 
vormingsverantwoordelijke en docent aan het Johannes XXIII-seminarie in Leuven (2006-
2008), president en docent aan het Johannes XXIII-seminarie in Leuven (vanaf 2008 tot 
2016).  Sinds 2000 is hij theologieprofessor aan de faculteit Theologie en 
Religiewetenschappen van de KU Leuven. Sinds 1 juli 2016 is hij ook president van het 
Heilige Geestcollege in Leuven.  
 
Volgend academiejaar bestaat het Leo XIII-seminarie 125 jaar. Dit wordt feestelijk gevierd. 
Tijdens Open Monumentendag op  10 september 2017 is er een fototentoonstelling te zien 
rondom de geschiedenis van het seminarie en de figuur van Armand Thiéry (1868-1955, 
priester en hoogleraar KU Leuven). Op 19 maart 2018 organiseert het Leo XIII-seminarie 
samen met KU Leuven en de Belgische Bisschoppenconferentie een academische zitting 
met als thema: “Nova et vetera. Gemeenschap op het snijpunt tussen traditie en toekomst” 
waarop iedereen, maar in het bijzonder oud-studenten, welkom zijn. Meer info is te vinden 
op www.leoxiiiseminarie.org/125jaar   
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