
МАРІЙСЬКА МОЛОДІЖНА ПРОЩА 

«Богородице, вірним обороно» !!! 

 

 

12-14 ЖОВТНЯ 2013 року Божого 

(субота-понеділок) - відбудеться ТРЕТЯ Марійська 

молодіжна ПРОЩА до Крехівського монастиря під назвою 

«Богородице, вірним обороно !». 
 

 
Головне спільне намірення в часі прощі: 

 

«За досконалу побожність, почитання та наслідування Пресвятої 
Діви Марії в нашому особистому житті, родинах, народі». 

 

 

Учасники: брати-семінаристи Львівіської Духовної Семінарії Святого Духа УГКЦ; 

запрошуються: монашество УГКЦ та РКЦ, брати-семінаристи Василіянського інституту ФБС ім. 

В.Рутського, Дрогобицької Духовної Семінарії блаженних свмч. Северина, Віталія та Якима, 

Івано-Франківської Духовної Семінарії св. Йосафата, Тернопільської Духовної Семінарії ім. Йосифа 

Сліпого, Київської Духовної Семінарії, Ужгородської Духовної Семінарії, студенти та викладачі УКУ, 

ЛНУ ім. Івана Франка, НУ «Львівська політехніка», инших навчальних закладів (зокрема учні та вчителі 

шкіл), представники християнських, екологічних і патріотичних організацій та уся охоча молодь (в т.ч. 

парафіяльна)… 

 

   Вік учасників (окрім тих школярів, які у супроводі батьків чи відповідальних осіб)  – від 14-ти років  ! 

 

 НАШ ДУХІВНИК (в часі прощі) – о. Леонід Григоренко, ЧНІ (м. Ковель Волинської обл.) ! 

 

Наше гасло: «Не треба слів !. Най буде тільки ДІЛО ..!» (О.Теліга) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



О Р Г А Н І З А Ц І Й Н І  П И Т А Н Н Я:  
 

ДЕНЬ 1-й: 
(12.10.2013) 

 08:00 -  Божественна літургія у церкві Покрови Пресвятої Богородиці (м. Львів, вул. Личаківська), 

наука/проповідь нашого отця-духівника. Благословення на щасливу дорогу і ПРОЩУ; 

 до 10:10 – спільний сніданок (канапки/печиво/чай/кава) на території монастиря отців-селезіян. Перед 

трапезою – читання братом-семінаристом Святого Письма (Бут.5) ! Завантаження «зайвих» речей (в т.ч. 

обємних пляшок-посудин на джерельну крехівську водичку ) у зарезервований «бусик» ;; 

 10:25 - 11:40 – відвідини Личаківського кладовища. Спільні молитви на могилах Славних Синів і 

Дочок Українського народу: запалення лампадок й панахида на Пантеоні ГЕРОЇВ за загиблими Героями 

та всіма невинно убієнними жертвами військових конфліктів, тоталітарних режимів.. тощо, виконання 

Гимну України і повстанських пісень; молитви та короткі доповіді біля могил, де «спочивають» Іван 

Франко, Володимир Івасюк, Cтаніслав Людкевич, о. Маркіян Шашкевич инші Великі Українці; 

 12:00 - 12:20 – спільна молитва перед чудотворною іконою Матері Божої «Страждальної» (яка 

тривалий час знаходилася у Крехівському монастирі та чудом була врятована з полум’я отцем Антонієм 

Масюком, ЧСВВ) у церкві св. Андрія. Коротка доповідь брата-семінариста про історію ікони; 

 12:30 – зупинка біля скульптури Матері Божої (у центрі Львова). Спільна молитва «Під Твою 

милість..», виконання нашого прочанського гимну «О, Царице»; 

 13:20-14:30 - відвідини Янівського кладовища (вул. Шевченка). Запалення лампадок та спільні 

молитви на могилах Славних Синів і Дочок Українського народу: 1-шій, де «спочивають» понад 700 

стрільців і старшин Української Галицької Армії та Українських Січових Стрільців, які полягли у 

1918-1919р.р. (серед яких відомі Кость Левицький (Перший Прем’єр-Міністр ЗУНР) та Мирон 

Тарнавський (Начальний вождь УГА, генерал), члени УВО та ОУН…; 2-ій, де бл. 2-ох тис. невинних  

жертв злочинів НКВД, закатованих у Львівських в’язницях. Короткі доповіді (братів-семінаристів та 

фахівця-історика) про:  а) військо УСС та УГА,  

б) трагічні події 1941 року у Львові, що мали місце у відповідних в’язницях; 

14:30 – початок пішої прощі до м. Львів-Брюховичі. По дорозі – спільна вервиця, Маріїна та Ісусова 

молитви, духовні пісні..;  

 16:30-17:45 – прибуття у монастир ЧСВВ, що в Брюховичах. Приватні молитви у каплиці, загальний 

відпочинок/спільна трапеза на території монастиря. Перед трапезою – читання братом-семінаристом 

Святого Письма (Бут.6). Після трапези – цікаве «Марійське» оповідання/історія (підготовлене 

братом-семінаристом)!; 

 18:00 – велика вечірня (спільно із братами-семінаристами Василіянського інституту 

філософсько-богословських студій ім. Й.В.Рутського) у монастирській каплиці св. Йосифа; опісля –  

наука/проповідь нашого отця-духівника. Благословення на щасливе продовження ПРОЩІ; 

 до 20:00 – прибуття у с. Ясниська Яворівського р-ну, розміщення на подальшу ночівлю в приміщенні 

місцевої школи; 

 до 22:00 – спільна ВАТРА !!! Приготування «повстанської» КАШІ та доброго корисного УЗВАРУ..  

Перед трапезою – читання братом-семінаристом Святого Письма (Бут.7). Смачненька вечеря (при ватрі)! 

Молодіжні «чування»: приємне спілкування і співання (під гітару) українських пісень ! Після трапези – 

цікаве «Марійське» оповідання/історія (підготовлене братом-семінаристом)! 

 до 24:00 – вмивання, приватні молитви і «Відбій» (у приміщенні зазначеної школи) ! Перед сном – 

молитва-подяка української душі та перегляд гарного «Марійського» фільму. 
 

ДЕНЬ 2-й: 
(13.10.2013) 

07:00-07:40 – загальні вставання, приватні ранішні молитви, спільна руханка, вмивання, збирання; 

пакування особистих речей... За бажанням/потребою – приватні сніданки; 

08:00-08:30 – спільні щоденні молитви у церковці св. Миколая (у с. Ясниська). Панахида (в т.ч. за 

загиблими Героями (що поховані у с. Ясниська і на Яворівщині) та всіма невинно убієнними жертвами 

військових конфліктів, тоталітарних режимів..; за померлими жителями краю).  

до 09:00 – Збір прочан на кладовищі (біля церкви). Запалення лампадок і спільні молитви на могилах 

наших Героїв – вояків УСС та ОУН-УПА, виконання гимну України, повстанських пісень. Благословення на 

щасливе продовження ПРОЩІ; 



09:09 – полишення с. Ясниська. Початок пішої прощі.. По дорозі – спільна вервиця,Маріїна та Ісусова 

молитви, духовні пісні..;  

до 10:30 – прибуття до села Дубровиця! Відпочинок/приватні молитви/сповідь..; 

11:00 – початок Божественної літургії у церкві Покрови Пресвятої Богородиці (храмовий празник)!  

13:30 – 15:30 – загальний відпочинок прочан на березі мальовничого озера, що біля лісу! 

Приготування «повстанської» юшки (на вогнищі)! Перед трапезою – читання братом-семінаристом 

Святого Письма (Бут.8). Після трапези – наука/проповідь нашого отця-духівника ! 

16:30-17:00 – прибуття у с. Крехів Жовківського р-ну, розміщення на подальшу ночівлю в 

приміщенні місцевої школи. Опісля – завершальний відрізок прощі – до Василіянського монастиря св. 

Миколая (з молитвою у серці й на устах!); 

17:30 - 17:45 – подячна спільна молитва у дерев´яному храмі Покрови Пресвятої Богородиці; 

17:45 – 17:55 – спільна молитва (з виконанням прочанського гимну!) перед чудотворною іконою 

Матері Божої («Верхратської») у церкві Переображення ГНІХ, приготування до вечірньої; 

18:00 – 19:00 – участь у великій вечірній (з ЛИТІЄЮ), мирування; 

до 20:00 – повчальна наука/проповідь нашого отця-духівника для прочан (з нагоди свята Покрови!), 

розповідь брата-семінариста про історію крехівської чудотворної ікони Божої Матері, про відповідні 

ЧУДА;  приватні розважання та молитви (в т.ч. перед чудотворними іконами Богородиці та св. Миколая); 

20:20–22:00 – святкова ватра поблизу монастиря! Приготування «повстанської» КАШІ та доброго 

корисного УЗВАРУ.. Перед трапезою – читання братом-семінаристом Святого Письма (Бут.9). 

Молодіжні «чування»: приємне спілкування і співання (під гітару) українських пісень !!! Візит до 

джерела, що у лісі (за бажанням). Після трапези – цікаве «Марійське» оповідання/історія (підготовлене 

братом-семінаристом)!; 

до 22:30 – прибуття до крехівської школи, спільна  молитва-подяка української душі;  

до 01:00 – вмивання, приватні молитви і «Відбій» ! Перед сном – перегляд (за бажанням) гарного 

«Марійського» фільму. 

ДЕНЬ 3-й: 
(14.10.2013) 

07:00-07:50 – загальні вставання, приватні ранішні молитви, спільна руханка, вмивання, збирання; 

пакування та завантаження особистих речей у «бусик». За бажанням/потребою – приватні сніданки; 

08:15 – прибуття на територію монастиря! 

08:20 – початок спільної вервиці перед скульптурою Матері Божої, що у монастирському саді. 

Короткі розповіді братів-семінаристів або инших прочан про Свято Покрови на теренах України, 

культ Богородиці та історичні факти почитання Пречистої Діви Марії в нашому народі; 

09:30 – початок великої утрені у храмі Переображення ГНІХ, приватні молитви/сповідь; 

11:00 – початок Архиєрейської Божественної літургії у церкві Покрови Пресвятої Богородиці; 

13:00 – 14:30 – загальний відпочинок при святковій ватрі (неподалік монастирських мурів)! 

Приготування «повстанської» юшки.. Перед трапезою – читання братом-семінаристом Святого Письма 

(Бут.10). Після трапези – цікаве «Марійське» оповідання/історія (підготовлене братом-семінаристом) !; 

14:30 – 16:00 – спільна прогулянка до давніх печер та джерела (вмивання й набирання цілющої 

водички для рідних і близьких..)! Під час мандрівки – цікаві розповіді про історію Крехівського 

монастиря (в т.ч. давнього печерного монастиря), про теперішнє життя-буття братів-монахів.; 

16:00 – 16:40 – спільна молитва на Чернечій Горі (де «спочивають» ченці ЧСВВ). Запалення лампадок 

і молитва біля символічної могили борцям за волю й незалежність України! Коротка доповідь 

брата-семінариста про значення свята Покрови для наших прабатьків-Героїв! Молитва-подяка 

української душі; 

до 17:30 – спільна (прощальна, з виконанням прочанського гимну «О, Царице») й приватні молитви 

перед чудотворною іконою Матері Божої; відвідини монастирської крамнички.; 

17:30 – виїзд прочан до м. Жовква, а звідти (маршрутним т/з) – до Львова!  

бл. 19-ї год. – прибуття у рідне місто ЛЬВІВ ! 

 
     

 

 

 



С П І Л Ь Н І  Н А М І Р Е Н Н Я:  

(на прощу та усі молитви, в т.ч. вервицю, богослужіння у храмах!!!): 

1) за збереження і відновлення навколишнього природного середовища в Україні та світі; 

2) за єдність українського народу та його щасливе майбутнє; 

3) 

та семінарійних спільнотах, народі і світі у цілому; 

4) за загиблих Героїв (українських січових стрільців, вояків УГА, УНС, ОУН-УПА, учасників бою під Крутами) та инших 

славних Синів і Дочок (борців за волю й незалежність..) України, а також за усіх учасників військових конфліктів…;  

5) за  дар і ласку ВІРИ, ЛЮБОВИ та взаємного прощення…; 

6) за добре виховання українських діточок і молоді (в дусі християнської віри, моралі, екологічної культури та 

патріотизму, а також формування та утвердження ОСОБИСТОЇ й  НАЦІОНАЛЬНОЇ Г-І-Д-Н-О-С-Т-И !!!); 

7) за ревні покликання до богопосвяченого та священичого станів в українському народі; 

8) за мудрих і чесних провідників та пастирів в нашому народі; 

9) …………..   (особисте) 
 

Із собою кожному прочанинові необхідно мати: 
- вервицю і молитовник;  

- пластикову пляшку (одну щонайменше) ! /буде змога привезти додому неймовірно смачної і корисної крехівської джерельної 

водички/;  

- наплічник (хоча б невеличкий); 

- зручний і теплий змінний одяг (в т.ч. шапочку й рукавички) та взуття (кросівки і черевики), обов'язково - декілька футболок; 

теплу куртку; «вишиванку» (якщо є в наявності!) 

- невеличкий рушничок, засоби гігієни; 

- карімат, спальний мішок; 

- дощовик; 

- співаник (в разі наявності і незнання пісень ) 

- термос (якщо є змога) і трішки харчів (канапки, овочі і фрукти, печиво, халву і шоколад…); 

- ліхтарик (про всяк випадок ); 

- фотоапарат (якщо є бажання зберегти для «історії» приємні миттєвості прощі та краєвиди території монастиря і 

навколишньої природи, джерела, печер тощо); 

 - металевий або дерев’яний посуд: горнятко, мисочку і ложечку ! 

- підрясник/габіт (для семінаристів) – адже УСІ спільні молитви відбуватимуться у цьому вбранні; 
 

- ВМОТИВОВАНИЙ, побожний, позитивний, патріотичний та оптимістичний настрій !!!  
 

 

 

 

 

НАГАДУЄМО Й ПРО ТАКЕ :  

- на прощу беруть не те, що потрібно, а те без чого не можна обійтись... 

- промокає усе, просто є речі, які швидше сохнуть... 

Добровільний внесок у «фонд харчування» нашого «бусика» - 5 грн.!   

Особистий внесок у заздалегідь придбані продукти для приготування страв (на вогнищі)  – приблизно 

20-30 грн. 

 

Примітки: 

- детальна інформація (зокрема і про ПРОВЕДЕНІ ПРОЩІ) на сайтах: www.lds.lviv.ua та  

www.eco.lds.lviv.ua 

Бажання взяти участь у прощі ДУЖЕ просимо висловити 

до 10:00 год. 10.10.2013р.Б. (ЧЕТВЕР).  

/шляхом офіційної реєстрації через «Інтернет» / 

P.S. Для з'ясування та уточнення будь-яких організаційних питань звертатися до бр. Сергія (за 

номерами 067-961-48-32 / 063-466-59-45 або на «скриньку»: zenon.S9@gmail.com) 
 

Зауважте, що Покров Пресвятої Богородиці – храмовий празник у цьому древньому 
(400-літньому) монастирі !!!  Також, з давніх-давен монастир славився своїми чудотворними 
іконами Матінки Божої, одна з яких («Верхратська»), дивом вціливши в складних історичних 
обставинах…,  знаходиться там дотепер !!! 

http://www.lds.lviv.ua/
http://www.eco.lds.lviv.ua/
mailto:zenon.S9@gmail.com


 

Молодіжна молитовна проща –  це НЕ Є «турпохід» !!!!! 

 

Будь-яка проща – це насамперед: 

- особливий ЧАС на БОГОСПІЛКУВАННЯ ! 

- можливість більше наблизитися і пізнати Бога ! 

- це розуміння того, що спільні та особисті НАМІРЕННЯ будуть Господом ПОЧУТІ в т.ч. 

завдяки ВІРІ, ДОБРОМУ БАЖАННЮ, НАПОЛЕГЛИВОСТІ ТА ОСОБИСТІЙ 

ЖЕРТОВНОСТІ…! 

 

(з огляду хоча б на зазначене – для МОТИВАЦІЇ прочанина НЕ МАЄ великого значення 

«НЕСПРИЯТЛИВА»  погода !!!)…    

 

Окрім цього, ЦІЛЯМИ (які формують і визначають відповідну м-о-т-и-в-а-ц-і-ю!!!) нашої 

ПРОЩІ Є: 

 досконала побожність, почитання та наслідування Пресвятої Діви Марії в нашому 

особистому житті, родинах, народі; 

 втілення (через ДАР і ЛАСКУ Божу) відповідних спільних та особистих намірень; 

 єдність Церкви у цілому та молоді зокрема;  

 утвердження ВІРИ у С-И-Л-У молитви (особистої і спільної)!;  

 християнське, екологічне та патріотичне виховання (в т.ч. плекання любови до Бога, 

довкілля, Батьківщини…; зростання й утвердження ОСОБИСТОЇ та 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТИ..); 

 плекання та належне почитання (культу) святих нашого народу; 

 боротьба з пристрастями та вправляння в християнських (загальнолюдських) 

чеснотах;  

 вивчення історії свого народу та формування національної пам’яти (адже, як писав 

М.Рильський: «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього..»)  

 пізнання, вивчення, збереження та передання КУЛЬТУРИ і ТРАДИЦІЙ українського 

народу; 

 пізнання природи рідного краю..,   

 приклад здорового способу життя (в т.ч. активного відпочинку!)…  

 

P.S. Все решта (і добру сонячну погоду, й инші сприятливі й бажані (для тіла..) відпочинкові 

моменти…!!!) – цілком можемо отримати як «ДАРУНОЧКИ» (часто – доволі НЕСПОДІВАНІ!) від 

Господа Бога й Марії  

…. але усі вони – як н-а-с-л-і-д-о-к (а не як МЕТА) !!!  

 

 

 

- алкогольних напоїв!          - «хімізованих» чіпсів і сухариків! 

- тютюнових виробів!          - кетчупів і майонезів…! 

   - «кока-коли», «пепсі», «фанти», «спрайту»… 

.... АДЖЕ НАША ПРОЩА ПРОПАГУЄ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ !!!!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 
 

ПАМЯТАЙМО, УКРАЇНЦІ-ХРИСТИЯНИ !!! 
 

 «Такою є воля Божа: Він бажає, щоб ми усе отримували через Марію. Якщо згодом одержуємо 

якусь надію, якусь ласку, якийсь спасенний дар, знаємо, що Їй цим завдячуємо» 

     (Св. Бернард) 
 «Божа Мати, моє спасіння є запевнене, коли я покладуся на Тебе, й мені нічого боятися, коли Твоя 

опіка є наді мною, бо почитання Тебе - це сильна зброя, яку Бог дає в руки лите тим, кого хоче спасти» 

                       (молитва Св. Йоана Дамаскина) 
 «Бог не дасть нам спасіння без заступництва Марії не тому, що не може цього зробити, а тому, 

що не бажає спасати без Їі заступництва. Як новонароджена дитина не може жити без опікуна, 

так ніхто не може бути спасенний без опіки Марії». 

      (Св. Єронім) 
«Все упованіє моє на тебе, мій пресвітлий раю, на милосердіє твоє, все упованіє моє на тебе, 

мати, возлагаю. Святая сило всіх святих, пренепорочная, благая!» 

  (Т. Шевченко) 
«Набожність до Пречистої Діви є знаком вибрання до Неба» 

  (Св. Йоан Дамаскин) 
 

"Душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його Матір'ю".  

                                                                                                                                      (Папа Пій XII) 
«Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як Вона Сама жила на землі коло 

Свого Сина. Ось у чому наука Вервиці та таємниця її успіху: вона "вводить нас в живий контакт 

з Ісусом через Серце Його Матері»  
 

«Вервиця є моєю найулюбленішою молитвою» 

                                                                                                                   (Бл. Папа Іван Павло II) 
 

Вервиця це не лише молитва; вона чудовий засіб освячення і духовного поступу, одна з 

найкращих шкіл доброчесности і християнського життя  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

«Любов до Бога і Батьківщини – це дві найбільші любові кожної благородної душі» 

                                                                      (Папа Пій ХІІ) 
 

«Справу Церкви від національних первнів неможливо відділити. Так було століттями, так є і 

тепер. Хто є українцем-християнином, той є теж українським патріотом» 

 
«Любов до України оперта на любові до Бога».   

                                                                                                            (Патріярх Йосиф Сліпий) 
 

«Ми повинні своєю смертю вчити майбутніх, як жити»  

                             (Леся Українка) 
 

Любов до рідного народу – це свята справа, подиктована Богом у 4-ій заповіді  

 
Батьківщина є нашою матір'ю, бо вона передала нам кров предків, передала нам рідну мову, звичаї 
наших предків і зберегла віру в Бога – Творця всіх народів  

 
 

… і най ці слова ще більше заохочують до святости кожного з нас (молодих українців-християн), щоб добрим 
словом і наполегливою працею доказати свою любов до Богородиці та випросити спасіння для нашого рідного 

багатостраждального народу ! 
 

… а в наших серцях завжди щиро й дзвінко лунає  
пісня Пречистої Діви Марії: 

«Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, 
Спасі моїм…!»              (Лк. 1:46-47) 


