
Студенти семінарії взяли участь у пішій прощі до Грушева [ФОТО]

  

  

У другу неділю травня вірні Самбірсько-Дрогобицької єпархії в особливий спосіб
почитають Пресвяту Богоматір. Ця неділя є днем пошанування Грушівської ікони
Пресвятої Богородиці. І саме в цей день кожного року поломники вирушають пішою
прощею до села Грушів, яке розташоване 18 км від Дрогобича. Незважаючи на дощову
погоду, паломники вирушили у дорогу з молитвою до Пресвятої Богородиці і йшли 5
годин. У Грушеві служилась Архиєрейська Літургія, яку очолював преосвященний
владика Ярослав (Приріз), єпископ Самбірсько-Дрогобицький.

  

  

        Недільного ранку о 6 год. від катедрального храму Пресвятої Трійці вирушили
паломники. Вони були поділені на групи, кожну з яких очолював семінарист. Під час
походу кожна група ділилась своїми духовними переживаннями та пропонувала
молитись в різних намірах. На півдорозі до Грушева, неподалік реабілітаційного центру
«Назарет» (с. Рихтичі) прочани зупинилися на перепочинок, під час якого
брати-семінаристи мали змогу познайомитись з учасниками прощі і дати їм духовну науку.
Незважаючи на несприятливі погодні умови та холодний вітер, скріплені молитвою та
Покровом Богородиці прочани щасливо звершили свій хід.   

О 11. 00 колона прочан прибула до місця свого паломництва, де відслужилась
Архиєрейська Літургія, очолювана владикою Ярославом (Прирізом), єпископом 
Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ, котрому співслужили близько 20-ти
священнослужителів єпархії. Співом Божественну Літургію супроводжував хор
Дрогобицької Духовної Семінарії «Оранта».
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Нагадуємо, що у с. Грушів Дрогобицького р-ну Львівської обл. знаходиться чудотворна
ікона Богородиці. На іконі зображено криницю, оточену каліками, над якими
возвишається ікона Пречистої Діви Марії, а над нею – ангел. Від 26 квітня 1987 року тут
відбувся ряд з’явлень Пресвятої Богородиці, після чого паломництва до Грушова стали
масовими. Під час святкування 400-ліття Берестейської та 350-ліття Ужгородської Уній
Самбірсько-Дрогобицька Єпархія провела ряд заходів для ще більшої популяризації та
прослави Пречистої Діви Марії, прадавньої покровительки нашого народу. Зокрема, 14
травня 1995 року у Грушівській церковці, було відслужено урочисту Архиєрейську
Службу Божу, для участі в якій були запрошені владики і духовенство з інших єпархій.
Під час богослужіння було поновлено посвяту вірних єпархії опіці нашої Небесної
Покровительки. Щороку в другу неділю травня відбувається єпархіальна проща з участю
тисяч вірних.
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