ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 Божественна Літургія:
w У будні о 10:00 год.
w В неділю о 9:00, 11:00, 14:00, 18:00 год.

 У першу суботу та третю п’ятницю місяця —
 ічні чування. Початок о 22:00 год. В часі чувань:
Н
наука, оздоровчі молитви, окроплення, помазання освяченим єлеєм, Божественна Літургія, Хресна Дорога.
 Великі прощі до Страдча:
w 26 червня — день смерті о. Миколи Конрада
та дяка Володимира Прийми та день мирянина;
w 28 серпня — храмовий празник.

 Доїзд будь-яким маршрутним таксі Яворівського
напрямку з м. Львів, вул. Шевченка (біля Янівського
цвинтаря).
Адреса:  81076, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Страдч.
Парох  о. Іван Колтун:  тел. 0677525772,
e-mail: stradch@ukr.net, http://stradch.com
Релігійна громада УГКЦ
парафії Успення Пресвятої Богородиці у с. Страдч

Код ЄДРПОУ: 26485147; реквізити: найменування Банку:
Філія Львівське ОУ АТ «Ощадбанк»;
Розрахунковий рахунок: 26009300164700 МФО: 325796;
Адреса Банку м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9.

Призначенням відпустового
комплексу є забезпечити
кожному, хто приходить
на святу Страдецьку гору
найповніші умови для
молитовної зустрічі з Богом.
Тут в зелені прадавніх
яворівських лісів, у місці від
віків обраному Господом
і освяченому кров’ю мучеників
за Христову віру як давніх
княжих, так і новітніх часів
віднайде прихисток і спокій
кожна зболена християнська
душа. Тут усе слугуватиме
людям — величний і просторий
храм блаженних мучеників
о. Миколая Конрада
та дяка Володимира Прийми,
реколекційні будинки для
проживання прочан, відповідно
обладнані місця для роздумів
та відпочинку.
На головних сходах храму
передбачено майданчик для
здійснення Богослужінь на
відкритому просторі. У теплу
пору року площа перед храмом
дозволить розмістити понад 20
тисяч вірних. Два паркувальних
майданчика забезпечать
максимальну вмістимість
транспорту відвідувачів
комплексу у святкові дні та
під час багатотисячних прощ.
Ділянка комплексу буде
опоряджена та озеленена
відповідно до сучасних вимог
ландшафтного дизайну.
Перебування на території
відпустового комплексу дасть
можливість кожному отримати
як духовну розраду, так
і емоційну насолоду.

Проект будівництва Архиєпархіального
прочансько-відпустового комплексу
в с. Страдч Яворівського р-ну
Львівської обл. розробляється
на підставі:
Державного акту на право постійного
користування земельною ділянкою,
серія ЯЯ №178080;
Установчих документів (статут
та свідоцтво про реєстрацію) Курії
Львівської Архиєпархії Української
Греко-Католицької Церкви.

Складовими частинами комплексу є:
w Храм на честь блаженних новомучеників
о. Миколи Конрада та дяка Володимира
Прийми (місткість 1000 мирян);
w Два реколекційні будинки з монастирем,
житлом для паломників, конференц-залами,
бібліотекою, аудиторіями та кафе;
w Будинок хоспісу та дитячого табору
для дітей з особливими потребами;
w Господарський корпус;
w Капличка для свячення води;
w Автостоянки на 140 автомобілів.

Архиєпархіальний
прочансько-відпустовий
комплекс УГКЦ
в с. Страдч, Яворівського р-ну,
Львівської обл.

Комплекс пропонується будувати
в 3 черги:
1 - черга — Храм, господарський корпус;
2 - черга — Два реколекційні будинки;
3 - черга — Будинок хоспісу та дитячого
табору для дітей з особливими потребами,
капличка для свячення води.

РІК МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ

А

ндрей Шептицький —
це особистість, значення якої простягається
далеко поза межі однієї помісної Церкви чи однієї нації,
чин далеко випереджує свій
час, а здобутки і спадок завжди будуть безцінним скарбом
як української нації, так і світової спільноти. Митрополит
Андрей був саме тим пастирем і прийшов саме у той час,
коли його найбільше потребували українці.
Немає ділянки національно-культурного та релігійного життя українців, де б владика Андрей не проявив себе
як захисник гідності та прав українського народу. В часах
революції та воєнних лихоліть, чужинецьких окупацій та
переслідувань він завжди підносив голос Великого Пастиря
в обороні своєї пастви. І не тільки своєї, бо часто заступався
святець і за права інших покривджених народів. Здавалось
його сміливість та безкомпромісність неминуче мали б
спричинити смертний вирок, проте велетенський світовий
авторитет, а також безмежна довіра і любов українського
люду в останню мить зупиняли руку чи то більшовицького,
чи то гітлерівського окупанта.
Андрей Шептицький — особистість багатогранна. Він
талановитий організатор та керівник. Завдячуючи йому,
в моральному та організаційному плані УГКЦ настільки
піднеслась і зміцніла, що з успіхом витримала усі важкі випробування комуно-атеїстичних переслідувань, вийшовши
з них переможцем.
Не менші заслуги та здобутки Шептицького в царині
загальноцивілізаційних цінностей, а його екуменічна діяльність на десятки років випередила час і є надзвичайно цінним досвідом міжконфесійного спілкування в наші дні.
Митрополит Андрей Шептицький воістину є національним пророком, яким Вселаскавий Господь благословив нас
і його устами, діями та молитвами пророкував наше славне
воскресіння. Він є одним з наріжних каменів монолітного
фундаменту, на якому тримається і зростає новітня українська нація. Більше того, він є тим винятково важливим непроминаючим символом християнських чеснот і церковної
та національної єдності, якого нам так не вистачає у наші
непрості часи.

ДЕНЬ СМЕРТІ БЛАЖЕННИХ 
о. МИКОЛАЯ КОНРАДА
І ДЯКА ВОЛОДИМИРА ПРИЙМИ





ДЕНЬ МИРЯНИНА 

АПОСТОЛЬСЬКА ПЕНІТЕНЦІЕРІЯ
Прот. № 1003 /14 / І

ДЕКРЕТ

Блаженний мученик о. Микола Конрад
 ародився 16 травня 1876 р. у Струсові на Терн
нопільщині. Філософські та богословські студії
закінчив у Римі. Став доктором філософії і доктором богослов’я. Був рукоположений на священика Львівської архиєпархії. Виконував обов’язки учителя в українській гімназії м. Тернополя.
В часі Першої Світової війни о. Микола душпастирював в угорському місті Градеці та в таборі
українських біженців у Ґмінді. Учителював у Бережанській і Теребовлянській ґімназіях. Заснував
у Львові в 1929 р. перше українське католицьке
студентське товариство „Обнова”. Митрополит
Андрей Шептицький запрошує о. Миколу викладати у Львівській богословській академії.
З приходом більшовиків до Галичини митрополит Андрей призначив о. Конрада парохом
у селі Страдч біля Янова. Отець не лякався нічого — він виконував свої священичі обов’язки за
будь-яких обставин, тому й користувався пошаною та авторитетом. Отець-парох особливу увагу звертав на молодь, дбав про те, щоб не губила
себе на манівцях.

Блаженний мученик Володимир Прийма
народився 17 липня 1906 р. в с. Страдч. Закінчив
дяківську бурсу і був дяком та диригентом у церкві свого родинного села. Мав сім’ю. Взагалі його
родина була взірцевою: батько — дяк, брати Мирон і Максим — священики. Володимир користувався пошаною, його любили і цінували як гідну,
чесну і справедливу людину.
У четвер 26 червня 1941 р. отець-доктор Микола Конрад, ризикуючи життям, пішов уділити
св. тайну сповіді хворій жінці. Його супроводжував дяк Володимир Прийма. Коли поверталися
додому, їх наздогнали енкаведисти. Отця і дяка
схопили і повели в ліс. Там їх по-звірячому замордували. Трохи пізніше були знайдені їхні
тіла. Отець прожив 65 років, дяк — майже 35.
Святіший Отець Іван Павло ІІ, під час свого
візиту в Україну, проголосив о. Миколу Конрада
і дяка Володимира Прийму блаженними мучениками Христової Церкви.
26 червня 2013 року Блаженніший Святослав
Шевчук проголосив дяка Володимира Прийму
покровителем мирян.

АПОСТОЛЬСЬКА ПЕНІТЕНЦІЕРІЯ для збільшення
побожності вірних та для спасіння душ, силою прав, наданих,
їй в спеціальний спосіб Святішим в Христі Отцем, за Божим
Провидінням Папою Франциском, на уважні прохання, недавно
представлені його Преосвященством Кир Ігорем Возьняком ЧНІ,
Архиєпископом і Митрополитом Львівським для Українців,
з небесних скарбів Церкви охоче надає можливість отримати
Повний Відпуст всім і кожному вірному, якщо вони правдиво розкаяні, висповідані і прийняли Святе Причастя, відвідавши як паломники парафіяльну церкву в Страдчі дня 26 червня
і там побожно взяли участь у богослужіннях на честь Блаженних
мучеників Миколи Конрада і Володимира Прийми, або принаймні
деякий час заносили молитву до Бога за поширення Святої віри
в Україні і в наміренні Святішого Отця, завершуючи Господньою
Молитвою (Отче Наш), Символом Віри, призиванням Богородиці
Діви і блаженних мучеників Миколи Конрада і Володимира
Прийми. Цей Відпуст можна жертвувати теж для помочі душам
в Чистилищі.
Вірні зі Страдчу, перешкоджені старістю, хворобою чи
іншою поважною причиною, можуть отримати Повний Відпуст,
відрікшись будь-якого гріха і постановивши виконати при першій
можливості три приписані вище умови, як також перед якимсь
зображенням блаженних мучеників з’єднаються в духовний
спосіб з богослужіннями в Страдчі, жертвуючи свої молитви
і терпіння милосердному Богу через Марію. Так, як за посередництвом ключів Церкви може бути уділене Божествене прощення, що
легше можна отримати через пасторальну любов, ця Пенітенціерія
з усією силою просить, щоби парох щедро і охоче приступав до
слухання Сповідей і надав послугу хворим в уділенні Євхаристії.
Цей документ має силу протягом 7 років. Він діє помимо будьяких інших протилежних приписів.
Дано в Римі, при Апостольській Пенітенціерії, 5 лютого 2015 р.

Його Еміненція Мауро Кардинал П’яченца
Верховний Пенітенціар
+Христофор Нікель
Керівник

