ВЕЛИКИЙ І МНОГОМИСЛОСТИВИЙ ЄСИ ГОСПОДИ,
ЩО ДАРУВАВ УКРАЇНІ ТА СВІТОВІ СВЯТУ СТРАДЕЦЬКУ ГОРУ

Місія Відпустовий центр
«Страдецька гора»
благодійна релігійна організація створена з благословення Патріарха
Святослава (Шевчука) та Митрополита і Архиєпископа Львівського Ігоря
(Возьняка) у 2015 році з метою розбудови реколекційно-відпустового
центру у с. Страдч (Львівської області) для задоволення духовних потреб
громадян України, а також прочан з поза її меж.

Унікальність Страдчу: історична та духовна
1.ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ СКАРБИ СТРАДЧА
На невеликій території довкола Страдецької гори археологами виявлено п'ять (!) культурних
шарів поселень від доби мезоліту (V тисячоліття до Р.Х.) до давньоруського часу (ХІІІ ст.).
В страдецькій горі зберігся другий в Україні за розмірами і значенням після Київської Лаври
християнський монастир, який дійшов до нас у своєму первозданному вигляді (ХІ-ХІІІ ст.), витоки
якого сягають початків християнства на наших землях.
(Страдецький монастир дійшов до нас у первозданному вигляді (ХІ-ХІІІ ст.) – його не спотворила
людська рука у пізніші часи різноманітними перебудовами чи реконструкціями. Пам'яток такого
стану збереження ми практично не маємо в Україні і вони є величезною рідкістю у світі)
Страдецьке городище було значним як на свій час (кінець Х ст.) укріпленням (400х150 м) і
згідно припущення окремих дослідників могло постати як центр князівської влади Володимира
Великого на теренах Розточчя.
Село є свідком міжусобної боротьби між чернігівськими князями і Данилом Галицьким і
згідно літописних джерел загинуло, коли сусіднього Львова ще не існувало.
(Знищене ординцями хана Батия у 1242 р.)
Страдецький парохіяльний храм є найкращим представником рідкісного архітектурного
стилю «кришталкового модерну», в якому зберігаються твори уславлених мистців минулого
століття: А. Манастирського, В. Дядинюка, М. Осінчука, учнів школи О. Новаківського та інші.

2. ДУХОВНА ВЕЛИЧ СТРАДЧА
З ХІ століття (згідно даних археології) але можливо й раніше тут оселились перші монахи.
Два століття ревними молитвами а згодом і власною кров'ю освятили вони цю місцевість.
1936 року Папа Пій ХІ надав для Страдецької гори два безпрецедентні привілеї: 1) повний
відпуст на кожний день у році; 2) встановив і прирівняв за значенням до Єрусалимської Хресної
Дороги.
(На українських землях одночасно двох таких привілеїв немає жодна місцевість)
У 2013 та 2015 роках Папа Франциск потвердив декрети Папи Пія ХІ і надав нові привілеї
Страдецькій горі.
В парохіяльному храмі зберігаються дві чудотворні Богородичні ікони: Матері Божої
Нерушимої Стіни та Небовзяття Богородиці.
На Страдецькій горі є мощі блаженних мучеників за Христову віру о. Миколая Конрада та
дяка Володимира Прийми. У 2012 р. Синод єпископів УГКЦ проголосив блаженного Володимира
покровителем мирян, про що урочисто виголошено на всеукраїнській прощі 26 червня 2013 року.

Досягнення останніх років та перспективи розвитку
Страдч поступово перетворюється на загальноукраїнський та європейський центр
паломництва. У великій кількості сюди прибувають як поодинокі прочани так і різноманітні
спільноти (енергетики, лікарі, педагоги, силовики, групи осіб з обмеженими можливостями,
молодіжні організації, мігрантита інші). Впродовж року Страдецьку гору відвідує понад 200 тисяч
прочан і молільників (не враховуючи багатьох тисяч туристів і відпочивальників, що мандрують
сюди з цікавості).
«Цікаво, що паломницький рух до Страдча існував також у попередні віки –
він лише на певний час був пригнічений комуністичною владою».

Уже традиційна всеукраїнська проща до Дня мирянина (26 червня) збирає у Страдчу від 10
до 30 тисяч прочан. Прощу очолює Патріарх або Митрополит Львівський, у співслужінні з великою
кількістю єпископів і духовенства. Тільки для уділення таїнства Сповіді залучається понад 100
священиків.
За два останні десятиліття поступово викристалізовується «духовна спеціалізація»
страдецької святині:

Допомога особам з різноманітними видами узалежнень (алкоголь, наркоманія, ігроманія).
Щороку тут близько 700-800 осіб складає урочисту присягу перед Господом про відречення від
вживання алкоголю.
Допомога жінкам у подоланні постабортивного синдрому. Щосереди служиться окрема
ЛІтургія за абортованих дітей, на VIII стації Хресної Дороги моляться за жінок, які з різних причин
втратили дітей (викидні, аборти).
В останні роки несподівано відкрилось, що після молитов і благань на могилі блаженного
о. М. Конрада, на подружні пари, які з різних причин не мали дітей, з небес сходить ласка батьківства.
(Цікаво, що у страдецькому парохіяльному храмі Таїнство Хрещення у переважній більшості уділяється немовлятам
батьки яких не є мешканцями села. Чимало подружніх пар, отримавши тут благословення стати батьками, з
вдячності Богові та Пречистій приходять на Страдецьку гору, щоби тут охрестити вимолених дітей.)

Проведення тематичних прощ, реколекцій, чувань, молитовних зустрічей.
Сюди прибувають з тілесними і душевними хворобами. Зокрема є випадки, коли полегшення
отримують особи опановані злими духами. Не оминають Страдецьку гору вояки, що вирушають на
фронт чи повертаються з війни, волонтери.
У будні дні тут служиться одна, в суботу - три, а в неділю - чотири Літургії. Проте, в залежності від
потреби, Літургій є більше. За день Хресною Дорогою проходить від декількох десятків до декількох
тисяч молільників. Двічі на місяць тут відбуваються нічні чування на які в теплу пору року
збирається від декількох сотень до півтори тисячі прочан і для духовної опіки яких прибуває до
двох десятків священиків.

Виклики сьогодення
Сьогодні Відпустовий центр стикається з величезною кількістю проблемних питань, що пов'язані з
духовною опікою та побутом багатьох тисяч прочан.
До Страдчу все більше прибуває осіб, які шукають вирішення важких душевних, психічних,
соціальних чи інших проблем. Для багатьох Страдч стає останнім прихистком і надією у їхньому
житті. Тому нагальною потребою є заснування при Місії допомогово-консультативних пунктів та
порадень, в яких кожен потребуючий зміг би отримати кваліфіковану допомогу від психологів,
реабілітологів, правників, фахівців інших напрямків. Щораз більшим стає потік прочан з психічними
та фізичними потребами отриманими внаслідок війни на сході України.
Різке збільшення кількості паломників і туристів за останнє десятиліття спричинилось до
виникнення поважних, а подекуди незворотних руйнівних процесів:
џ поволі осуваються схили гори,
џ руйнується печерний монастир,
џ попри регулярне прибирання занечищується довколишня територія.
Нагальними проблемами є:
џ забезпечення найнеобхідніших побутових потреб (туалет, питна вода, лавочки, альтанки тощо);
џ створення умов для кількаденного перебування паломників.

Підтримати
тел.: +380 67 752 57 72, www.stradch.com,
e-mail: stradch@ukr.net, fb.com\Stradch.UGCC,
81076, Львівська область, Яворівський район, с.Страдч,
Храм Успення Пресвятої Богородиці УГКЦ

В ГРИВНЯХ
ЄДРПОУ/ДРФО 39900575,
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570,
код банку 325321) № 26009053701352

У ВАЛЮТІ
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Львiвська м. Львiв пл Святого Юра, 5, IBAN Code Ua203253210000026004053708510, Account in the
correspondent bank 001-1-000080, SWIFT-code of the correspondent bank CHASUS33, correspondent bank JP
Morgan Chase Bank, New York, USA
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ПЕРШОЧЕРГОВІ ЕТАПИ ПРОЕКТУ

1

Спорудження
будинку
прочанина

Спорудження будинку прочанина на місці колишньої плебанії загальною площею
близько 1300 м2. Початково тут планується розмістити Управу Місії, кімнати для
40-50 приїжджих, невелику їдальню, санвузли.
Орієнтовна кошторисна вартість проекту 430 тис. у.о.
Укріплення небезпечних ділянок схилу Церковної гори. Облаштування пандусів,
перил, сходів, замощення бруківкою пішохідної стежки Хресної Дороги.

2

Укріплення
небезпечних
ділянок схилу

3

Здійснення
археологічних
досліджень

4

Облаштування
альтанок та
майданчиків

5

Комплекс
інженернобудівельних
робіт

6

Зведення
споруд
відпустовореколекційного
комплексу

7

Упорядкування
та озеленення
території

8

Будівля для
таборування
спільнот та
організацій

Здійснення археологічних досліджень печерного монастиря та городища,
рештки якого сьогодні швидко поглинає сільський цвинтар. Консервація і
перетворення страдецьких печер на музейний і водночас молитовний об'єкт.

Облаштування альтанок та майданчиків для відпочинку, смітників, туалетів тощо.

Комплекс інженерно-будівельних робіт для приготування території під
будівництво капітальних споруд Відпустового центру, які включають:
џ перенесення гілки газопроводу середнього тиску, лінії державного зв'язку та
інших комунікацій;
џ меліоративно-осушувальні роботи в долині біля підніжжя Церковної гори;
џ додаткове насипання ґрунту висотою від 0,5 до 1,5 м на території до 5 га,
облаштування автомобільних стоянок;
џ створення єдиної каналізаційної системи для комплексу будівель парохії та
Відпустового центру;

Зведення споруд відпустово-реколекційного комплексу, який включає:
храм блаженних о. Миколая Конрада та Володимира Прийми місткістю 5 тис.
вірних;
џ
два реколекційні корпуси у яких передбачено кімнати для приїжджих (100
осіб), монастир Згромадження Дочок Матері Божої Неустанної Помочі,
конференц-зали та навчальні аудиторії,, їдальня, дві каплиці, музей;
џ будинок хоспісу та приміщень для дітей з особливими потребами;
џ будівлі господарського призначення;
џ літня капличка для освячення води.
џ

Упорядкування та озеленення території (по завершенню будівельних робіт).
(Довідка: реалізація зазначених робіт буде проводитись на площі 7,25 га долини
біля підніжжя Церковної гори (ділянка перебуває у власності Курії Львівської
Архиєпархії УГКЦ) та 35 га гори вкритої сосновим лісом (ділянка перебуває в
оренді Церкви терміном на 49 років)
Крім цього планується викупити для Відпустового центру недобудований мотель з
господарськими приміщеннями на в'їзді до села і перепрофілювати його на
будівлю для таборування спільнот та організацій («Віра і світло», «Анонімні
алкоголіки», різноманітні молодіжні структури).

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПРОЕКТУ
ПОБУДОВИ ПРОЧАНСЬКО-ВІДПУСТОВОГО КОМПЛЕКСУ
Очікуваний термін реалізації - 10 років

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ ДОЗВОЛИТЬ:
ЗБЕРЕГТИ реставрувати та забезпечити цивілізоване використання археологічних, історичних та культурних
пам'яток Страдецької гори.
СУТТЄВО ПОКРАЩИТИ екологічну ситуацію довкола Страдецької гори.
ЗБІЛЬШИТИ у 3-4 рази кількість прочан, реколектантів, туристів і довести цей показник до 1 млн. осіб в рік.
СТВОРИТИ додаткові робочі місця для мешканців яворівського регіону. На сьогодні при парохії працює 5
священиків, (4) монахині і (14) осіб допоміжного персоналу. Після спорудження першого будинку прочанина (на місці
колишньої плебанії) кількість допоміжного персоналу повинна зрости до (30) осіб. Після введення в експлуатацію
усіх будівель Відпустового центру орієнтовна кількість працевлаштованих осіб повинна скласти (140-160) осіб.
НАДАВАТИ консультативну та реабілітаційну допомогу не менше 4-5 тисячам осіб в рік. На початку планується
профілактична, консультативна та реабілітаційна праця в таких напрямках:
џ узалежнення він алкоголю, наркотиків, азартних ігор;
џ психічні проблеми та розлади (зокрема постабортивний синдром у жінок, проблеми підліткового та юнацького
віку, самогубство тощо);
џ реабілітаційна праця з людьми з особливими потребами
ЗАБЕЗПЕЧИТИ сучасний європейський рівень сервісу та обслуговування прочан і туристів.
НАДАТИ можливість та забезпечити необхідні умови для проведення різноманітних релігійних та світських заходів,
які узгоджуються з християнською мораллю та цінностями:
џ проведення синодів та соборів Церкви;
џ екуменічні молитовні та релігійні заходи;
џ молитовний побут та відпочинок усіх бажаючих не залежно від конфесійної приналежності;
џ реколекції, біблійні та катехитичні навчання, тренінги тощо;
џ світські наукові конференції та семінари, наради, круглі столи тощо;

