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Нехай буде воля Твоя, Господи
Ось і минула довгоочікувана проща у Страдчі,
присвячена Дню мирянина та 30-ти літтю
виходу з підпілля УГКЦ. Божественну Літургію
очолив Глава Церкви Блаженніший Святослав.

«Людина дивилася у вічі смерті, очікуючи
безсмертя», – так висловився про стан хворої
л юд и н и Б л а ж е н н і ш и й С в я т о с л а в . Ту т
вершилася Божа воля щодо священничого
служіння отця Миколи Конрада.
Глава Церкви наголосив на подіях 1987 року,
коли офіційно почався процес виходу УГКЦ з
підпілля листом Єпископа Павла Василика до
очільника СРСР Михайла Горбачова, який
підписали священники та єпископи. І наша
Церква стала переможницею у запеклій
боротьбі з імперією зла, бо вірні Єпископи,
священники та миряни чинили волю Отця на
засланні у сибірських таборах, по тюрмах і своїм
щоденним служінням Господові. Влітку 1989
року Владика Павло Василик, священники,

«Бог бажає мені добра» – ці слова стали
лейтмотивом батьківської науки Верховного
архиєпископа. «Не кожен, хто взиває: «Господи,
Господи!» ввійде у Царство небесне, а той, хто
чинить Його волю».
Блаженніший Святослав повернув наші думки

у 1941 рік, у той час, коли страдецьким
гостинцем рухалися колони військової техніки,
пересувалися люди в уніформі, панували
невизначеність і ст рах. Тоді відбулася
таїнственна річ: ревний священник пішов до
вмираючої людини, щоб уділити Святі Тайни.

миряни розпочали безстрокове голодування на
Арбаті в Мо скві. А згодом активні
«підпільники» пройшлися маршем протесту по
Красній площі. Серед них був і Владика Ігор
Возьняк. Після зустрічі Папи Івана Павла ІІ з
Михайлом Горбачовим у Радянському Союзі
почали реєструвати громади УГКЦ. Ці люди не
лише взивали до Господа, а й чинили Його волю,
часто наражаючись на небезпеку і жертвуючи
своїм суспільним становищем, здоров’ям, а
часто – й життям. Підпільні священники та
миряни зберегли нашу Церкву в складних
умовах.
Лише тепер розуміємо: Бог хотів нам добра.

Страдч.
Блаженніший Святослав наголосив на такому
негативному явищі, як «декоративне»
християнство, коли захоплюємося зовнішніми
традиціями, але не послуговуємося Божими
заповідями у житті і пожурив нас: «Хто
приводив до влади злодіїв та нечесних людей?
Безвідповідальний український виборець».
Навчи нас, Господи, творити Твою волю,
«…бо в Тебе джерело життя, в Твоїм світлі
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п о б ач и м о с в і тл о ! » , – з а в е р ш и в с в о ю
Батьківську науку Глава Церкви.
Леся Коваль

Вбий гординю,поки вона не убила тебе
Сьогодні ти почув похвалу за щось зроблене чи
сказане? Якщо не сьогодні, то завтра, а чи наступного
тижня це станеться. Якою буде твоя реакція? Як ти
зазвичай реагуєш на похвалу?
Наша реакція на високі оцінки від інших так чи
інакше стає показником того, як ми ставимось до
себе.
Як ми поводимось? Дякуємо Богові за успіхи на
роботі, в сім’ї? Чи насолоджуємось моментами своєї
слави, наче цукеркою?
Насправді кожен комплімент має нагадувати нам
про те, що варто подякувати Богу і прославити Його.
Якщо ж ми бачимо у цьому лише свої заслуги, то
втрачаємо Бога, ігноруємо Його присутність і
допомогу, зокрема в успіху, який здобули.
Приклад загубленої душі заради похвали знайдемо
у Біблії. Як помер Яків, брат Йоана? Яків був одним із
перших апостолів, одним із кращих друзів Ісуса,
першим, хто помер за віру. Він бачив, як Ісус
воскресив дванадцятирічну дівчинку, був поруч у
Гетсиманському саду.
І цар Ірод убив його заради розваги сердитих юдеїв.
Ірод ненавидів апостолів, але швидше – просто дуже
любив себе. Побачивши, що таке видовище приємне
юдеям, він вирішив убити також і Петра. Однак це
йому не вдалося спершу через свято опрісноків,
потім Ангел визволив Петра з-під варти. Коли Ірод
зрозумів, що апостол утік, то наказав убити вартових.
Вбивство, вбивство, вбивство…
Надалі Ірод виливає свій гнів на мешканців Тиру і
Сидону і ті просять про помилування. І тут Ірод,
одягаючись в царські ризи, говорить до людей, які

називають його Богом.
Він усе робить заради похвали: вбиває, одягається,
діє. І отримує свою нагороду – смерть: В ту ж саму
мить ангел Господній вдарив його за те, що він не
віддав Богові слави. Черви пожерли його, і він помер.
Діяння, 12,23
Бог допустив, щоби Ірод убив Якова, ув’язнив
Петра, убив невинних охоронців. Однак те, що
приписав собі функції, силу і владу Бога, видаючи
себе за наймудрішого та наймогутнішого – стало
останньою краплею.
Жити заради Христа
Далі, гортаючи Книгу Діянь, знайдемо дуже
подібну історію з життя апостола Павла, коли він
зцілює каліку в ім’я Ісуса. Як же народ побачив, що
Павло зробив, підняв свій голос, гукаючи полікаонському: «Боги в людській подобі зійшли до
нас. Діяння, 14:11
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Як на цю похвалу реагує Павло? Люди добрі, що це
ви робите? Таж і ми такі самі, як ви, люди, що
проповідуємо вам, щоб ви від цих марнот
навернулись до живого Бога, який створив небо й
землю, і море, й усе, що є в них, Діяння, 14:15.
Замість того, щоби грітись у сяєві слави, Павло і
Варнава засмутились. І скористались нагодою,
щоби розповісти про всі Божі діяння.
Тоді, коли людям здається, що ми зробили щось
неймовірне – у нас з’являється можливість
розказати, що ми ніколи не робимо чогось
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достойного завдяки своїй мудрості і силі.
Можемо разом із Павлом сказати: Благодаттю
Божою я є те, що є, а благодать його в мені не була
марна; бож я працював більше всіх їх, та не я, але
благодать Божа, що зо мною. 1 Кор. 15:10
Як сприймати похвалу?
Справжнє смирення не відмовляється від похвали.
Воно відмовляється приписувати похвалу людині.
Приймайте похвалу, але знаходьте шляхи, щоби
показати людям, що це Божа ласка.
Джерело:dyvensvit.org

Як це – бути світлом для світу ?
«Ви світло для світу» (Матв.5:14)
Сьогодні, у 21 столітті, у час нанотехнологій, що
означають ці Ісусові слова? Як саме християнин має
бути світлом для світу?
Хоча ми і живемо у різних культурних реаліях, у нас
різні рівні соціального добробуту, посади, статки –
нас єднає віра в Христа. В Божих очах ми усі – рівні,
Його діти, в кожного просто своє окреме завдання у
цьому світі.
Однак ми розуміємо також, що суспільство, в якому
живемо, далеко не завжди однорідне і, на жаль,
багато людей живе за амбіціями, в погоні за владою,
грішми, славою тощо.
Як бути світлом у своєму середовищі, якщо воно не
зовсім поділяє християнські цінності?
Незважаючи на те, ким ми є, найбільш потрібною
нашою рисою має бути вміння бачити в людині
особистість.
Менеджер одного ресторану, який знаходився у
сумнозвісних, зруйнованих 11 вересня хмарочосах,
розповідає про те, що найбільше змушує його
шкодувати: йому не вдалося побачити у своєму
персоналі людей, він бачив касира, офіціанта, кухаря,
але ніколи не сприймав їх як особистостей. Він ходив
на похорони своїх колег, бачив їхніх рідних і друзів – і
лише тоді усвідомив помилку. Коли тих людей уже не
було на землі.
Бути людиною – це бачити довкола себе людей, а не
просто когось, хто виконує певні завдання. Особливо,
коли Бог довіряє якусь керівну посаду.
Бути світлом – це запитати: як у тебе справи, як
почуваєшся, що тебе турбує, чи можу чимось
допомогти?

Нам слід просити у Бога сил і розплющених очей,
щоби побачити іншого, свого ближнього.
Ми можемо навіть запропонувати комусь
помолитись за нас.
Чоловік, замовляючи у ресторані обід, запитав
офіціанта: може я можу за щось у вашому житті
помолитись? Здивований хлопець відповів, що не
потребує молитов. Але через декілька хвилин
підійшов і сказав, що його дівчина вагітна і він
просто не знає куди подітись від думки, що невдовзі
стане татом. І за це просить помолитись.
Бути світлом – означає бачити навколо себе людей і
бути відкритим до них. Не керуватись своїми
складеним заздалегідь стереотипними судженнями
про інших, а любов’ю і співчуттям.
Автор: Тетяна Трачук
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Як навчитися приймати Божу волю?
Життя постійно ставить нас перед вибором, обставини в яких ми опиняємося, ледь не щодня вимагають від
нас прийняти певне рішення, зробити той чи інший вибір. І цей вибір не може за нас зробити ніхто інший, ми
повинні обрати його самостійно. Бог творячи людину дарував їй свободу, тобто створив її вільною, а тому
що вільною тому й відповідальною. Ми говоримо що перед Богом кожна людина має вільну волю, але що ж це
означає? Що таке воля? І яка то є вільна воля?
“Вільна воля – це та воля, яка діє свобідно, без
будь якого насильства чи примусу”
Дехто вважає що воля – це людське прагнення, це те
чого людина хоче, чого вона внутрішньо бажає і до
чого стремить. Одначе, воля це не тільки пасивне
прагнення, воля це прагнення що проявляється в діях,
воля завжди діє. А вільна воля – це та воля, яка діє
свобідно, без будь якого насильства чи примусу. Саме
такою волею й обдарував людину Господь. Він
дарував нам волю, тобто можливість прагнути. Він
дарував нам вільну чи пак свобідну волю, тобто
можливість обирати і приймати рішення. А
рівночасно з цим поклав на нас відповідальність.
Отож, за кожен окремий добровільний вибір, за
кожне свідомо прийняте рішення людина несе
відповідальність.
Щоби вберегти нас від помилок Бог дарував нам
розум, тобто здатність мислити. Людина єдина з усіх
створінь здатна аналізувати та оцінювати свої дії, а
також здатна думати та розмірковувати над
прийняттям рішень. Всі ці здібності дані людині для
того щоби вберегти її від помилок. Проте навіть вони
ще не роблять нас непомильними і нажаль не
гарантують нам безпомилковості.
Перед кожним з нас і на далі постає безліч запитань:
як зробити правильний вибір? Як прийняти
безпомилкове рішення? І взагалі, як вчинити так,
щоби не схибити?
А відповідь дуже проста: щоби не схибити ми
повинні завжди діяти згідно з Божою волею. Бог і тут
нас не покинув, Він дарував нам свою спасительну
волю, яку щодня нам об’являє. Усе що від нас
вимагається, це тільки навчитися розпізнавати,
приймати і виконувати цю волю в своєму житті.
Гаразд, скажемо ми, але ж як нам цього навчитися?
Що нам потрібно робити щоби ми змогли розпізнати
волю Господа, а пізнавши її могли прийняти і
виконати?
“Наше завдання є не тільки просити про
сповнення Божої волі, але одночасно

приготуватися прийняти цю волю у своєму
житті”
Безперечно, що пізнати Божу волю ми не можемо
самостійно, власними силами та через особисті
здібності, це пізнання дароване нам від Господа.
Одначе щоби його отримати ми повинні його
прагнути і про нього просити. Що ми й робимо
промовляючи молитву «Отче наш», позаяк одне з
прохань цієї молитви лунає словами: «Нехай буде
воля Твоя…». Кожен з нас повсякденно звертається
до Бога з проханням сповнення Його святої волі:
«…як на небі так і на землі». І цим проханням ми
просимо Бога об’явити нам його волю, просимо Його
увійти в наше життя, і діяти в ньому так як Він цього
забажає.
Ми просимо і добре робимо, адже всі ми, без
винятку, покликані в своєму житті виконувати волю
Божу. Та на жаль, незважаючи на те, що ми самі
добровільно про це просимо, ми не завжди готові
виконувати те про що просимо. Дуже часто ми
замість того щоби виконувати волю Божу, ми радше
воліємо виконувати волю власну, і тоді трапляється
так, що наші слова і наші прохання не співпадають із
нашими намірами і нашим діям. А виглядає це
приблизно отак: стаючи перед Богом ми говоримо,
«Боже, нехай буде воля твоя», а в житті поводимось за
принципом «Боже, нехай буде воля моя».
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Така суперечність веде нас до внутрішнього поділу
та роздвоєння і приносить з собою почуття провини
та пригнічення які в свою чергу ведуть до душевного
неспокою, депресії чи постійного невдоволення та
нарікань на всіх і на вся. Щоби такого не траплялося
наше завдання є не тільки просити про сповнення
Божої волі, але одночасно приготуватися прийняти
цю волю у своєму житті.
І так, тепер перед нами постає найголовніше
запитання: що ж нам потрібно робити для того, щоби
навчитися Божу волю приймати? Отож: по-перше,
для того щоби прийняти волю Божу нам потрібно
навчитися зрікатися нашої власної, егоїстичної волі.
Так, можемо погодитися з тим, що зречення власної
в о л і є о д н і є ю з н а й б і л ь ш и х т р уд н о щ і в
християнського життя, одначе якби це було
неможливим то Бог від нас цього не вимагав би.
Господь хоче щоби ми всім серцем прийняли Його
волю, а це є немислимо до тих пір поки ми не
зречемося волі власної, адже воля Божа і наша власна
воля дуже часто суперечать одна одній. Воля Божа
полягає в нашій святості.
Бог хоче настановити нас на шлях спасіння,
направити на дорогу освячення, яка одначе не завжди
є рівною і розлогою, а йти по ній не так легко і просто.
А воля людська навпаки дуже часто шукає легких
шляхів, шукає безтурботного життя, тимчасової
користі та вигоди, не розуміючи і не приймаючи
спасенних та вічних істин.
“Всі події нашого життя, всі випадки що з нами
трапляються – це вияв Божої любові до нас, вияв Його
доброти, Його милосердя та опіки”
По-друге, для того щоби прийняти волю Божу нам
п от р і б н о н а вч и т и с я з ц і л ко в и то ю д о в і р о ю
покладатися на нашого Господа. Збагнімо що всі події
нашого життя, всі випадки що з нами трапляються –
це вияв Божої любові до нас, вияв Його доброти, Його
милосердя та опіки.
Нам легко приймати від Бога щасливі і радісні
хвилини і дуже важко змиритися з хвилинами болю і
страждання, ми швидко зневірюємося, впадаємо в
розпач, нарікаємо і противимося Божій волі. А Бог
дуже часто таким способом промовляє до нас, хоче
наблизити нас до себе, щасливою і радісною подією
закликає нас до вдячності, нещасливою чи болісною
до покаяння та навернення. Для нас важливо точно
зрозуміти цей поклик, яким Бог промовляє до
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кожного з нас, і дозволити йому діяти в нас, діяти в
нашому житті. Головне не боятися довірити своє
життя під його провід, віддати себе в Божі руки, а Він
краще ніж будь-хто інший, краще навіть ніж ми самі
знає що нам потрібно.
І нарешті по-третє, для того щоби прийняти волю
Божу нам потрібно приготуватися завжди її
виконувати, не залежно від того якою вона буде.
Звичайно ж налаштуймо себе на випробування, не
сподіваймося, що майбутнє, яке для нас готує Бог
завжди буде бе зхмарним і радісним. Однак
пам’ятаймо, що Він готує для нас щось більше ніж
безтурботне життя на землі, Бог готує для кожного з
нас вічне життя в небі. Все що потрібно від нас це
довіритися Йому, піддатися під Його провід і
виконувати його волю в своєму житті. При цьому не
очікуймо якихось величних подій, не сподіваймося на
особливіші завдання, а сумлінно день за днем
виконуймо наші щоденні обов’язки, перебуваючи в
любові до Бога і ближнього.
“Бог готує для кожного з нас вічне життя в небі”
Таким чином, почувши про таке важливе значення
волі Божої в житті християнина, навчімося приймати її
в своєму житті. Приймати так, як це зробила Пресвята
Богородиця в хвилину Благовіщення, коли то вона хоч
до кінця й не усвідомлюючи що її очікує, цілковито
довірилася Богові і прийняла Його волю словами:
«Ось я Господня слугиня: нехай зо мною станеться по
твоєму слову» (пор. Лк.1, 38). Адже ж тільки тоді коли
ми будемо приймати волю Божу, коли будемо
виконувати її в своєму житті, тільки тоді зможемо
осягнути остаточну мету нашого життя.
А мета в нас тільки одна – це здобування святості, яку
найлегше і найпростіше осягнути сповненням Божої
волі, оскільки як говорить нам апостол Павло в одному
зі своїх послань «…Воля Божа – святість ваша…»
(пор. 1Сл. 4. 3).
Тож, навчімося приймати Божу волю і не втікаймо
від неї, не намагаймося її уникнути чи позбутися, тому
що тільки так ми можемо осягнути Небесне Царство,
про що й сам Господь говорить нам словами, що: «Не
кожний, хто промовляє до мене: Господи, Господи! –
ввійде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю
Отця мого, що на небі» (пор. Мт. 7, 21).
Джерело:о. Кипріян Зейкан ЧСВВ
збережено граматику та пунктуацію автора
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Що зробити, щоб він не пив ?
Родичі алкоголіків в основному у найбільшій мірі
є несвідомими помічниками розвитку алкогольної
хвороби, бо сприяють відкладенню рішення або
заперечують необхідність у зверненні за
допомогою.
Тому питання залишається відкритим: як
поводитися і що робити, щоб не допомагати пити.
Можна запропонувати багато варіантів і порад, але
виконати їх набагато складніше ніж сказати.
Нижче наведено кілька пропозицій:
► Не забувайте, що алкоголізм є хронічним
захворюванням і щоби допомагати в одужанні, ви
повинні обов'язково прийняти цей факт і
припинити соромитися за алкоголіка; алкоголізм
не слід розглядати як ганьбу для сім'ї. Це одне з
захворювань, і відновлення можливе, як у
більшості інших випадків;
► Не ставитися до алкоголіка так, ніби є
неслухняною дитиною, бо все ж не поводиться так,
як той, хто страждає від іншої хвороби;
► Марно робити зауваження і сваритися, особливо
коли алкоголік знаходиться під впливом алкоголю;
► Дорікати і вичитувати не має змісту, тому що
алкоголік, добре знає все, що ви йому скажете.
Проте ви можете змусити його брехати далі, даючи
обіцянки, яких він не зможе дотриматись;
дозволяючи обманювати себе і прикидаючись що
вірити йому, допоможете алкоголіку набути
впевненість, що йому вдалось вас перехитрити;
► Використовуючи шантаж у формі «Якщо б
насправді любив мене, не вживав би ...» нічого не
змінить, а лише посилить почуття провини; бо при
іншій хворобі не кажете: "Якщо б любив мене, то
не захворів би";
► Погрози, які не виконуються, не сприймаються
алкоголіком серйозно, бо для нього це чергове бла
...бла... бла;
► Не варто контролювати, скільки алкоголік
випив, тому що немає жодного шансу це
визначити;
► Вилучення схованого алкоголю змушує
алкоголіка постійно вигадувати нові схованки;
ховання і виливання алкоголю призводить до того,
що алкоголік робить ще більше відчайдушних
спроб його добути, окрім того добре відомо, що

зрештою він знайде спосіб напитися;
► Спільне вживання алкоголю не означає, що
алкоголік вип'є менше, натомість відкладе момент,
коли вирішить попросити про допомогу;
► Не потрібно за алкоголіка робити те, що може
зробити сам; бо попередження його проблем,
захист від наслідків безвідповідальної поведінки
(наприклад, не ходження на роботу чи збільшення
боргів), перекреслюють для алкоголіка можливість
побачити, до чого призвело його пиття, і заважають
йому захотіти змінити свою поточну поведінку;
► Не слід очікувати швидкого вилікування,
оскільки, як і при будь-якому хронічному
захворюванні, період лікування і видужання
тривалий, окрім того можливі рецидиви;
► Дуже важливі для алкоголіка виявлення любові,
розуміння і підтримки під час його спроб
припинити пити і утримуватися в тверезості.
Помічним у всіх цих заходах для співзалежних є
підтримка з боку груп Ал-Анону і з боку
професіоналів.
Джерело:професор з психіатрії і психології
Б. Воронович
збережено граматику та пунктуацію автора
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Типографія "Конві Прінт"
Дякуємо адміністрації типографії "Конві Прінт" за
жертовність у наданні друкованих послуг церкві
Успення Пресвятої Богородиці с. Страдч. Своїм
жестом милосердя Ви активно долучаєтеся до
розповсюдження Слова Божого, допомагаєте
ближньому пізнати Правду і віднайти Дорогу
Спасіння.
Хай Отець небесний рясно винагородить Вас своєю
благодаттю!

Пряма трансляція зі Страдча
www.youtube.com/user/stradch
П’ятниця:
10:00 Божественна Літургія
Субота:
10:00 Божественна Літургія
Неділя:
09:00 Божественна Літургія
11:00 Божественна Літургія
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Будівництво дому паломника
Ст р а д ч – м ол и то в н и й ку точ о к , куд и
приїжджають дуже багато людей. З Божого
благословення у 2016 році ми розпочали
будівництво відпустового центру, який надасть
можливість створити кращі умови для
паломників.
Також у цьому центрі будуть кімнати, де наші
паломники зможуть тимчасово зупинитися.
Особливу увагу плануємо приділити
створенню належних умов для о сіб з
особливими потребами.
На даний час затверджено проект, підведено
комунікації та зведено каркас будівлі. Попереду
ще великий обсяг робіт. Оскільки зведення
такого об'єкту вимагає значних коштів,
потребуємо благочинної фінансової допомоги.
З цією метою у Храмі Успення Пресвятої
Богородиці с.Страдч розпочато акцію
«Цеголка». Придбавши нашу «Цеголку», Ви
вносите свою лепту не лише у спорудження
дому для паломників, а й стаєте причетним до
п о ш и р е н н я Б ожо го С л о ва н а з е м л і т а

утвердження Христової Церкви. Бог бачить і
в и н а го р од ж у є кож е н а к т л юд с ь ко го
милосердя…
«Воздавай Всевишньому згідно з його даром щедро за твоїми власними статками; Господь бо
тобі відплатить, поверне тобі всемеро». (Сирах
35, 9-10)
Нехай Господь винагородить сторицею
кожного жертводавця!

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) No 26009053701352
____________________________________________________
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
Для переказу вказувати - добровільна пожертва

10

Страдч.

Нерушима Стіна
2019 р.Б.

Церковний календар
Липень 2019
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Прощі на 2019 рік
·
·
·
·

24-25 березня – нічна проща мігрантів від Архикатедрального собору св. Юрія;
26 червня – Всеукраїнська проща;
28 серпня – проща з нагоди храмового празника;
27-28 жовтня – нічна проща мігрантів від Архикатедрального собору св. Юрія.

Страдецькі книги
Запрошуємо парафіян та прочан долучатися до
братства Тверезості!
Кожен, хто бажає скласти присягу на відречення від
шкідливих звичок(алкоголю, тютюнопаління,
наркозалежності тощо) за себе чи за своїх ближніх,
може звертатися до парафіяльних священиків у будьякий день. У храмі знаходиться Книга Тверезості, де
після присяги люди записують свої імена та намірення

Дорогі паломники!
Якщо хтось із вас по-особливому відчув на
собі Божу ласку через вплив молитви у
Страдчі - зцілення від хвороби чи
допомогу у вирішенні інших життєвих
проблем — Л АС К А В О П РОС И М О
ЗАСВІДЧУВАТИ ЦЕ У ПАРАФІЯЛЬНІЙ
КНИЗІ ВІДГУКІВ ПРО ОТРИМАНІ
ЧУДА!

Банківські реквізити парафії Успення Пересвятої Богородиці с.Страдч УГКЦ
Пожертва Богові зі свого достатку є невід’ємним елементом у церковному житті та у справі власного
спасіння. Щира жертовність ототожнюється із почуттям задоволення бо це справа, яка є Богом благословенна,
адже жертвуючи на храм ми тим самим стаємо співучасниками розбудови Церкви Христвої і зокрема того
храму у якому ми молимося та де ми жертвуємо.
Людина створена Богом на Його образ і подобу. Бог кличе її до спільноти любові з Собою. Бути перед лицем
Господнім, жити в Його присутності – це покликання кожного з нас. «Отож, приступаймо з відвагою до
престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать» (Євр.4:16).
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
____________________________________________________
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
____________________________________________________
Реквізити для благодійних внесків
РО МІСІЯ ВЦ СТРАДЕЦЬКА ГОРА ЛА УГКЦ
ЄДРПОУ/ДРФО 39900575,ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"(код ЄДРПОУ 14360570,код
банку 325321) No 26009053701352,валюта
UAH(Українська гривня)
Для переказу вказувати - добровільна пожертва
Прохання при переведенні грошей вказувати Ваше імя і прізвище, щоб отці у Страдчі могли молитись за Вас і
Вашу родину.
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ
Понеділок
Вівторок

Середа

- 10:00 Божественна Літургія за померлих
- 10:00 Божественна Літургія за хворих
Молебень до Страдчанських Блаженних
- 10:00 Божественна Літургія за померлих (абортованих дітей)

Четвер

-10:00 Божественна Літургія за покликання до священичого,
монашого та подружнього стану

Пятниця

- 10:00 Божественна Літургія за узалежниних від алкоголю, тютюну, наркотиків
та азартних ігор
- спільна Хресна Дорога

Субота

- 10:00 Божественна Літургія за померлих
- спільна Хресна Дорога
- 12:00 Божественна Літургія за здоров'я
- 18:00 Божественна Літургія за здоров'я (в період з квітня про жовтень)

Неділя

- 09:00 Божественна Літургія за здоров'я
- спільна Хресна Дорога
- 11:00 Божественна Літургія парафію
- спільна Хресна Дорога
- 14:00 Божественна Літургія за здоров'я
- 16:00 Божественна Літургія за жертводавців
- Опісля зустріч спільноти «Матері в молитві».
- Щодня можна приступити до Святої Тайни Покаяння.
- Щосуботи о 13:00 навчання Катехизму для дітей.
- Печерний монастир відчинений щодня з 09:00 по 17:00.

НІЧНІ ЧУВАННЯ У 2019 РОЦІ
6 -7 липня; 19-20 липня

Січень

31 грудня 2018 р.– 01 січня 2019 р.

Липень

Лютий

2-3 лютого ; 15-16 лютого

Серпень 3-4 серпня;16-17 серпня;27-28 серпня

Березень

2-3 березня; 15-16 березня

Вересень 7-8 вересня; 20-21 вересня

Квітень

6-7 квітня; 19-20 квітня

Жовтень 5-6 жовтня; 18-19 жовтня

Травень

4-5 травня; 17-18 травня

Листопад 2-3 листопада; 15-16 листопада

Червень

1-2 червня; 21-22 червня

Грудень

7-8 грудня; 20-21 грудня;
31 грудня 2019 р. – 01 січня 2020 р.
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