
Подільське слово | № 28 (5287)
п'ятниця, 13 липня 2018  8 Подільське

Тема тижня

На прощу до Зарваниці
Цими вихідними, 14-15 липня, у Марійському духовному центрі в селі Зарваниця  
Теребовлянського району відбудеться уже традиційна Загальноукраїнська проща.  
Цього року очікується понад 100 тисяч прочан. Приїдуть до святині на Тернопільщину  
не лише паломники з усієї України, а й з різних країн Європи та світу. 

А поки що в духовному центрі завершу-
ють підготовчі роботи. Всі сили максимально 
зосереджені на те, щоб прочани почувалися 
комфортно та безпечно. Зокрема, сьогодні 
працюють над облагородженням території 
та придорожніх зон, адже до святині багато 
паломників ітимуть пішки. Тривають завер-
шальні роботи й на території Марійського 
духовного центру. Там працюють над викла-
денням кам’яної доріжки до каплиці та виса-
дженням квітів. 

Поспілкувався з робітниками, а також 
перевірив готовність території святині до 
прийому прочан голова Тернопільської 
ОДА Степан Барна під час робочої поїздки 
на Теребовлянщину. Він також побував на 
місцях, де облаштовані стоянки для автомо-
білів.

Крім того, очільник області Степан Барна 
оглянув Співоче поле, де будуть відбуватися 
всі основні заходи — сюди цього року відре-
монтували дорогу. 

Отже, початок пішої прощі з Терно-
поля буде в п’ятницю, 13 липня. В ар-
хікатедральному соборі о 7 год. ранку 
відбудеться Свята Літургія, після якої, 
орієнтовно о 9 год. ранку, колона про-
чан вирушить пішки до Зарваниці. Під 
час цього дводенного паломництва 
всіх будуть забезпечувати харчуван-
ням, але з собою потрібно взяти посуд. 
Великі рюкзаки прочан перевози-
тимуть автобусами з Тернополя до 
Струсова, а звідти до Зарваниці. Щоб 
не було плутанини, робитимуть, як в 
аеропортах — кожному за рюкзак ви-
даватимуть персональний браслет для 
ідентифікації особи. 
Для перепочинку, молитви і харчу-
вання в піших прочан будуть зупинки: 
першого дня — в селах Мишковичі й 
Микулинці; наступного — в Тютьків і 
Золотники. Під час прощі відбувати-
меться духовний супровід – молитви, 
чування, розважання. Ночівлею в За-
рваниці забезпечувати не будуть, тому 
обов’язково потрібно мати намет і все 
необхідне.

Задовго до проведення Всеукраїн-
ської прощі у Зарваниці в Тернопіль-
ському районі почалась активна під-
готовка, яку координувала районна 
державна адміністрація, адже довгий 
шлях паломників пролягає через тери-
торію району.

«Щороку на Всеукраїнську прощу до За-
рваниці приїжджають тисячі паломників 
не лише з усіх куточків України, а й світу. Є і 
професійні паломництва, наприклад, пред-
ставників державної влади, бізнесу,  учите-
лів, медиків, журналістів. Їх усіх об’єднує віра 
у Бога, в опіку Пресвятої Діви Марії. Перед Її 
чудотворною іконою у покорі схиляємо голо-
ви та просимо, перш за все, миру, державної 
єдності, здоров’я для себе та рідних, добра 
й достатку, — каже голова Тернопільської 
РДА Олександр Похилий. — Ми провели 
низку організаційних заходів, щоб усім про-
чанам було комфортно. 

Для забезпечення благоустрою придо-
рожніх смуг на затверджених маршрутах 
руху прочан до Зарваниці здійснено роз-
мітки доріг, впорядковано в’їзні та вказівні 
знаки, облаштовано зупинки громадського 
транспорту та вбиральні.

У селі Мишковичі діятиме відпочинковий 
майданчик, де кожен, у разі потреби, зможе 
отримати медичну чи іншу допомогу».

Голова Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко запрошує жителів району 
долучитися до прощі. «Зарваниця – місце 
особливе. Одухотворене. Тут ніби зупиняєть-
ся час, відчуваєш, що прийшов на особисту 
розмову з Богом, — ділиться Андрій Галайко. 
— Зарваниця кличе, чекає кожного, коли б і 
як він сюди не прибув. У Зарваниці особливо 
відчувається присутність Бога. Якщо прий-
шов сюди з тягарем проблем, то вони зни-
кають, щойно людина висповідається, щиро 
покається…» 

Ганна Галич, на-
чальник відділу моло-
ді та спорту Тернопіль-
ської РДА, роповідає, 
яку підтримку зможе 
отримати кожен про-
чанин, прямуючи до 
Зарваниці: «Піший шлях 
до Зарваниці — непро-
стий, тому у Тернопіль-
ському районі організо-
вано пункт відпочинку в селі Мишковичі на 
подвір’ї місцевої церкви. Тут наші волонтери 
спільно із спеціалістами Тернопільського ра-
йонного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді роздаватимуть прочанам 
джерельну воду та печиво, щоб підкріпити 
їх сили. Можливо, комусь знадобиться під-
тримка психологів. І така допомога перед-
бачена. Щиро дякую нашим підприємцям, які 
охоче надали свою продукцію».

Медичний супровід прочан підготува-
ли лікарі. Іван Трач, в.о. головного лікаря 
Тернопільського районного територіаль-
ного медичного об'єднання зазначає: «Дух 
справді сильний, а тіло — слабке, як читаємо 
у Книзі книг — Біблії. Тому завдання меди-
ків, — докласти усіх зусиль, аби паломники 
під час цьогорічної прощі до Зарваниці мали 
можливість отримати невідкладну медичну 
допомогу. Для цього на шляху руху прочан 
від Тернополя у смт Велика Березовиця та 
селі Мишковичі діятимуть стаціонарні пунк-
ти. У кожній організованій групі паломників 

буде лікар з усіма необхідними медикамента-
ми для надання медичної допомоги потребу-
ючим. Більше 15 досвідчених лікарів Терно-
пільського району цього року беруть участь 
у прощі до Зарваниці, зокрема: Марія Мац, 
Галина Соколовська, Мирослава Вересюк, 
Марія Трач та інші».

Безпеку людей забезпечуватимуть 
представники екстрених служб: Націо-
нальної поліції, Держслужби з надзви-
чайних ситуацій. Представники Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій 
чергуватимуть у посиленому режимі. Ряту-
вальники, за потреби, надаватимуть проча-
нам необхідну допомогу як на шляху до За-
рваниці, так і безпосередньо поблизу місць 
проведення масових заходів. Працівники 
відділу запобігання надзвичайним ситуаціям 
провели перевірку дотримання вимог по-
жежної та техногенної безпеки приміщень і 
території духовного центру. Охорону право-
порядку забезпечуватимуть поліцейські, в 
тому числі й з Тернопільського району. 

Пункти відпочинку в Тернопільському районі під час прощі 2017 року. 


