ЩОРІЧНА ХРЕСНА ХОДА НА ГОРУ ЯВОРИНА –
ДАНИНА ПАМ’ЯТІ ПРО ТИХ, ХТО БОРОВСЯ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ
Хресна хода на Яворину це
традиційний захід в місцевості,
де діяла старшинська школа
УПА під назвою «Олені»
(Долинський р-н на ІваноФранківщині).
Цей
захід
передбачає
організований
молитовний
процес
за
аналогією «Хресної дороги» і
цього
року
присвячувався
українським
жінкам,
які
боролися за Україну протягом
минулого
20-го
століття
(подвижники духу, ідеї та
чину). Для бажаючих взяти
участь у цьому заході, КС
«Вигода»
пропонувала
організаційне
сприяння
у
поїздці з м.Стрия (учасникам
пропонувалося покрити 50%
вартості транспортних витрат).
Записуватися можна було за
робочими телефонами спілки
до 10 липня включно, але, на
жаль, список зголошених був
невеличким, тому обійшлися
наявними
приватними
транспортними засобами і
додаткових
автобусів
не
винаймали. Виїзд зі Стрия
відбувся зраненька 14 липня
разом з групою мандрівників,
які відправлялися за новим
маршрутом «Горами нашої
слави».
Організаторами
цієї
щорічної хресної ходи є монахи
чоловічого монастиря на Ясній
горі в с.Гошів та жіночого
монастиря, зокрема сестра
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Володимира, яка є ідейним
натхненником
та
безпосереднім організатором.
Хресна хода в першу чергу
пов’язана з бункером "Роберта"
(Краєвий
провідник
ОУН
Карпатського краю Ярослав
Мельник).
Активними
учасниками ходи є ветерани
визвольних змагань та їхні
нащадки.
Перший
день
завершується спільною ватрою
та співанням патріотичних
пісень, ночівлею в наметах.
Другий день - ранкова Служба
Божа на горі Яворина, перехід в
с.Липа до пам’ятника "Роберту",
а вже опісля від’їзд по домівках.
В тому ж часі в цій місцевості
(на Яворині) в останні роки
традиційно відбувається ряд
інших
патріотичних
та
духовних заходів з великою
кількістю учасників з різних
місцевостей.
Цього
року
невелику
групу
представників
Стрийщини на хресній ході
очолювали стрийський декан
о.Іван Барабаш та голова
оргкомітету всіх заходів в
рамках Всесвітнього фестивалю
УКС
п.Петро
Маковський.
Велике духовне піднесення,
глибокі
патріотичні
переживання, які відчували
учасники
хресної
ходи,
спонукають їх заохочувати
інших до цього заходу в
наступні роки. Промовистими
також є фото та відеоматеріали,
які частково зможуть передати
інформацію
про
цей
прекрасний
духовнопатріотичний
захід,
який
започаткований у 80-ті роки
минулого століття, коли ще
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панувала
радянська
владНадвечір 14 липня в районі
гори Яворина і мандрівники за
маршрутом «Горами нашої
слави» і учасники ходи знову
зустрілися в районі Сьомої
стації Хресної Ходи. Після
повернення частини учасників
ходи до Стрия (з потреби
долучення до інших заходів
Фесту), учасники мандрівки
мали також молитовний хід і
молилися
за
провідниць
кооперативного руху різних
часів: Ольгу Бачинську на
Девятій стації, Катерину Осташ
(одна із 13-ти засновників КС
«Вигода») на Десятій стації,
Наталю
Кобринську
на
Одинадцятій стації. А перед
тим, зранку 15 липня, була
Служба Божа, де всі мали
можливість приступити до
тайни Сповіді та Святого
Причастя.
Василь Щекун,
Прес-секретар Фесту
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ПОВНИЙ ФОТОАРХІВ ХРЕСНОЇ ХОДИ НА ЯВОРИНУ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ ОСЬ ТУТ:

https://plus.google.com/u/0/photos/111844012612963023255/albums/5765708381176079697
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