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Запрошуєм на Храмовий Празник парафії 
Успення Пресвятої Богородиці с. Страдч

04:00 Молебень до Богородиці

10:00 Святкова Утреня

21:00 Велика Вечірня із Литією
22:00 Свята Тайна Єлеопомазання (Соборування)

Розклад Богослужінь під час храмового празника парафії Успення 

Пресвятої Богородиці 

09:00 Молебень до Богородиці

27 серпня, вівторок

20:00 Сповідь

02:00 Хресна Дорога

28 серпня, середа

00:00 Божественна Літургія

08:30 Велике Водосвяття

12:00 Божественна Літургія
Хресна Дорога
18:00 Божественна Літургія.
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   Боже великий, від усього серця і усіма своїми помислами та почуваннями дякуємо Тобі за велику ласку, 
що дарував Ти її українському народові. Благодаримо за землю, мову, за глибоку віру, що століттями 
плекав її наш люд. Ти, єдиний всемогутній і всеблагий Боже, знаєш, скільки сліз і крові, страждань, 
терпінь, катувань зніс наш народ і отримав Твої щедрі дари. Дякуємо Тобі, Боже, бо через муки і гоніння 
Ти явив світові свою безмежну любов та показав, що повсюди і повік перебуваєш з українським 
народом. Ти був повсякчас із мучениками за віру, що їх вели на допити і катували у в'язницях, 
розстрілювали і живцем закопували в сиру землю, непосильною працею і знущаннями наглядачів 
мордували та принижували по численних концтаборах Радянського Союзу. Ти був разом із незламними 
єпископами, священниками, чернецтвом, мільйонами вірних, яких намовляли зректись Церкви, і Тебе, 
великий і всемогутній Боже. Дякуємо Тобі, що Ти не опустив і не відкинув нас від Себе у цих важких 
випробуваннях, але покріпив на силах, дав віру та витривалість, перемінив нас, несміливих, слабих і 
немічних, на мужніх Христових воїнів, що вистояли у важкій боротьбі, вийшли переможцями та 
прославили Твоє святе ім'я. Благодаримо Тебе, Боже, за мучеників та ісповідників віри, що без вагань 
віддавали своє життя за Тебе. Дякуємо за великий і святий Твій дар – катакомбну Українську Греко-
Католицьку Церкву! Дякуємо за її пастирів і провідників, особливо за те, що обдарував Ти, вселаскавий 
Господи, наш вірний люд Праведним митрополитом Андреєм та непохитним у вірі патріархом 
Йосифом! Дякуємо за відродження християнських спільнот, храмів, монастирів, семінарій. За все 
дякуємо Тобі, Боже, а особливо за те, що через випробування і терпіння Ти дав нам глибше розуміння 
дороги істини, дороги добра, справедливости та спасення,

Подячна молитва Богові
за його опіку над Українським народом та 

Українською Греко-Католицькою Церквою

Лик: Амінь!

Виголос: бо до тебе належить милувати спасати нас, Боже наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і 
Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні.

Ще молимось за нашу Церкву, щоб Господь благословив її священнослужителів та вірних стійкістю у 
випробуваннях, силою у вірі, скріпив своєю божественною благодаттю, охоронив від усякого зла та 
помилував.

Прохання на єктенії усильного благання
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«Ця зустріч – великий крок уперед!» – інтерв’ю 
Глави УГКЦ про зустріч проводу УГКЦ з 

Папою Франциском

   Як відомо, Верховний Архиєпископ УГКЦ, 
митрополити та єпископи - члени Постійного 
Синоду УГКЦ,  5-6 липня зустрілися у Ватикані 
зі Святішим Отцем Франциском і керівниками 
дикастерії, які займаються українськими 
питаннями. Незважаючи на те, що участь Папи 
Франциска була запланована лише на час 
відкриття, Святіший Отець перебував упродовж 
двох робочих днів. Зустріч стала місцем 
плідного діалогу: вперше Папа сказав про 
«гібридну війну» в Україні, вперше в комюніке 
прес-служби Апостольського Престолу 
стосовно ситуації в Україні було використане 
слово «війна», а не «конфлікт».

  Якою була мета Святішого Отця?
   Папа Франциск бажає, щоб Східні Католицькі 

Церкви розвивалися і процвітали. Часто кажуть, 
і Святіший Отець це підтвердив, що уніатизм як 
метод відновлення повної і видимої єдності 
Христової Церкви вичерпав себе. Це правда. 
Ми, Східні Церкви, теж поділяємо таку думку. 
Це метод, який розділяє єдину Церкву шляхом 
відокремлення від неї певної частини і 
приєднання її до іншої Церкви, загострює 
проблему поділів і не допомагає вилікувати 
рани. Але часто, коли йдеться про уніатизм, цей 
термін використовується для того, щоб 
поставити під сумнів саме існування Східних 
Католицьких Церков. Під час нашої зустрічі ми 
зрозуміли, що Папа розрізняє метод уніатизму 
та Східні Католицькі Церкви. Ми не метод, а 
живі люди і живі Церкви. УГКЦ протягом 
останніх тридцяти років надзвичайно активно 
розвивалася: Папа оцінив життя, жвавість нашої 
Церкви і хотів виявити своє сприяння її 
розвитку.
   У фінальному комуніке повідомлялося про 
«нову методологію» цієї зустрічі. 

   П і сля  з авершення  дводенно ї  м іж-
дикастеріальної зустрічі, яку очолив Папа 
Франциск, Глава і Отець УГКЦ визначив місію 
найбільшої Церкви свого права формулою 
«Каталізатори діалогу і єдності».

  В а ш е  Б л а же н с т во ,  я к  п р о й ш л а  ц я 
міждикастеріальна зустріч Святішого Отця 
та представників Римської курії  з УГКЦ?

  У розмові з «ACI Stampa» Блаженніший 
Святослав розповів про особливу місію УГКЦ 
як «екуменічного каталізатора», про намагання 
звільнитися від тягаря ран минулого, а також 
вказав на колоніальний екуменізм і знову 
порушує питання ролі Східних Католицьких 
Церков як моделей для досягнення повної 
єдності – остаточної мети екуменічного діалогу.

  Саме Папа Франциск висловив бажання 
організувати цю зустріч і особисто її очолив. 
Навіть більше, Святіший Отець перебував з 
нами впродовж двох днів, хоча на початку 
планувалася його присутність лише першого 
дня. Цей факт підтвердив, що Римський 
Архиєрей бажає обговорювати ситуацію в 
Україні «з першоджерелом», а не з тими, хто має 
з нею «непрямий зв’язок».

Війна в Україні. Досвід синодальності. Екуменічна місія. Глава УГКЦ після зустрічі з Папою 
Франциском в ексклюзивному інтерв’ю для італійського видання «AСІ Stampa».
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  Я вважаю, що ця зустріч - великий крок уперед: 
з’явилася нова методологія. Раніше в зустрічі, 
присвяченій Східній Католицькій Церкві, 
особисто брав участь Глава цієї Церкви, якого 
приймав або Папа, або керівники відповідних 
дикастерій. Це були окремі зустрічі. Натомість 
остання зустріч була міждикастеріальною і 
передбачала участь Святішого Отця та 
керівників компетентних дикастерій. Окрім 
Глави УГКЦ, на зустріч прибули вісім 
митрополитів (по чотири з України і діаспори) 
та члени Постійного Синоду. Це дозволило нам 
слухати і бути почутими. Керівники дикастерій 
Курії змогли переконатися, що деякі з моїх заяв 
були не тільки власними переконаннями, а 
виходили від всієї УГКЦ. Можна було побачити 
синодальність у дії. У своєму вступному слові 
Папа Франциск сказав, що недостатньо мати 
Синод - необхідно бути Синодом. Ми показали 
Папі наш досвід бути Синодом. Тож ми 
пережили надзвичайну подію, змогли з’ясувати 
певні поняття і наміри та визначитися з 
проєктами на майбутнє.

   Натомість наш агресор, тобто Російська 
Федерація, у поняття «Україна» вкладає 
територію, що є предметом переговорів і 
геополітичних інтересів. Росіяни заперечують 
існування народу і розглядають Україну як 
т и м ч а с о в у  д е р ж а в у .  В о н и  х о ч у т ь 
продемонструвати, що, радше, ідеться про 
« д е р ж а в у - н е в д а х у » ,  -  д е р ж а в у,  щ о 
«провалилася».

   Якими були основні теми ваших доповідей?

  Про що конкретно йдеться?

   У це слово ми вкладаємо насамперед 
розуміння присутності в ній народу з власною 

історією, своїми ранами і, водночас, надіями. 
М и  д ума є м о  п р о  д е р ж а ву  я к  суб ’ є кт 

міжнародного права з чітко визначеними 
ко р д о н а м и ,  в и з н а н и м и  м і ж н а р од н и м 
співтовариством. Це держава, яка є спільним 
б л а г о м  н а ш о г о  н а р о д у  в  й о г о 
багатонаціональному та багаторелігійному 
вимірі і яка переживає період деколонізації, 
тобто намагається вийти з периферії свого 
існування, щоб стати суб’єктом діалогу з 
країнами Центральної та Східної Європи.

   До чого призводить ця відмінність понять?
   Війна в Україні є колоніальною війною, що 
ведеться в самому серці Європи з наміром 
відновити систему на кшталт Радянського 
Союзу,  -  в ідновити імперію.  Тому ми 
представили Святішому Отцю бажання 
українців захистити країну. Якщо агресору 
вдасться знищити Українську Державу, він 
«перемалює» кордони Східної Європи, і це 
стане трагедією для всієї Європи. Ця тема була 
однією з головних тем спілкування зі Святішим 
Отцем. Ми старалися гідно представити наш 
народ, бо його, на жаль, часто намагаються 

   Центральною темою нашої розмови була війна 
в Україні. Усім зрозуміло, що ця війна є 
чужоземною агресією. Усім зрозуміло, що 
Україна є жертвою. Усім зрозуміло, що це 
гібридна війна; про неї часто забувають і 
довкола неї є багато маніпуляцій. Ми також 
проаналізували глибину ран, які ця війна завдає 
тілу і душі українського народу. Звернули увагу 
на наявність гуманітарної кризи, створеної не 
тільки цією війною. Це криза, яка знову 
відкрила рани нашого народу.
   Що це за рани?

   І що саме ви розумієте під цим словом?

   Ми - постгеноцидний народ: досі заліковуємо 
рани цієї великої трагедії в історії нашого 
народу. Дві Світові війни і винищення українців 
сталінським голодом перетворили Україну на 
землю, политу кров'ю мільйонів людей. Зараз 
наша держава переживає період пробудження 
власної гідності. І важливо зрозуміти, що ми 
маємо на увазі, коли вживаємо слово «Україна».

   Це абсолютно різні поняття.
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   Ми є народом, який іде шляхом деколонізації. 
В останні десятиліття ми пережили етапи, які 
називаємо революціями. Усього їх було три. 
Перша - Революція на граніті, яку здійснили 
студенти і яка припала на час розпаду 
Радянського Союзу. Друга відома під назвою 
Помаранчевої революції 2004 року. Остання - це 
Революція гідності 2013 року. Це наші кроки до 
свободи, наші зусилля відбудувати свою молоду 
вільну країну.
   Яка роль Церкви на цьому шляху визволення?

   Церква допомагає будувати соціальну 
справедливість, проповідуючи і застосовуючи 
чотири принципи її соціальної доктрини: 
гідність людської особи,  солідарність, 
субсидіарність і спільне благо. Для вільних 

людей держава є спільним благом. Для українців 
держава є єдиною гарантією бути вільними на 
своїй землі. Раніше ми жили на нашій землі як 
громадяни другого класу.

    Поділ у православ'ї є великою проблемою для

    І як тут може допомогти Церква?

  Папа Франциск часто говорить про 
практичний екуменізм. Чи для Католицької 
Церкви бути «учителькою визволення» означає 
бути посередниц ею єдності  з  іншими 
конфесіями?

   Отже, Україна все ще є в'язнем?
   Безсумнівно. Я говорив про колоніальну війну 
проти України з боку агресора, який хоче, щоб 
наша держава залишалася периферією великої 
імперії. Переконаний, що великі екуменічні 
кроки, зроблені на Заході у другій половині ХХ 
століття, пов'язані з процесом деколонізації, за 
якого духовне життя звільнилося від мирських 
та геополітичних інтересів і Церкви повернули 
собі здатність до діалогу.
   Після закінчення дії принципу «Cuius regio, 
eius religio» (чия влада, того релігія), Католицька 
та Протестантська Церкви змогли вільно 
говорити про релігійні речі.  Проблема 
екуменізму в Україні і на всій території 
колишнього Радянського Союзу полягає в тому, 
що деколонізація ще не відбулася. Церкви були 
рабами, яких експлуатувала атеїстична 
політична влада для цілей, що не становили 
безпосередній інтерес Церкви. Коли ми сьогодні 
в Україні говоримо про екуменічні зусилля, то 
ще  б ільше  в ідчувається  необх ідн ість 
деколонізації. Церкви живуть власними 
упередженнями одна проти одної. У суспільній 
свідомості передусім Православні Церкви 
вважаються агентами чужоземної влади. Люди 
розуміють, що між католиками, православними 
і  проте ст ант ами  і снують  догматичні , 
богословські та духовні розбіжності, але вони 
не розуміють, чому самі православні поділені 
між собою.

України. Надаючи автокефалію, Вселенський

показати як людей, котрі не знають з ким іти - з 
Європою чи з Росією. Щоб охарактеризувати 
сучасну ситуацію в нашій країні, я вживаю таке 
порівняння. Україна - це в'язень, який провів 
багато років у в'язниці і щойно звільнений, а 
тому почувається, з одного боку, вільним, але з 
і н ш о го  –  п о с т а в ш и  п е р е д  п о т р е б о ю 
реінтегруватися у  в ільне суспільство, 
з а л и ш а є т ь с я  н е в і л ь н и ко м  т ю р е м н о ї 
ментальності.

   Церква є учителькою визволення. Прагнення 
бути вільними насправді виникає внаслідок 
росту усвідомлення власної гідності. За часів 
Радянського Союзу Церква, особливо наша 
підпільна УГКЦ, була оазисом людської 
гідності, оскільки тоталітарний комуністичний 
світ пригноблював людську особу. Церква 
завжди була останнім притулком цієї людини, де 
вона могла усвідомити себе як образ і подобу 
Бога. Таке усвідомлення є гарантією, що 
гідність є природною для людини, що її не 
надають державні закони чи політичні рішення і 
що ніхто її не може забрати. Свобода - це прояв 
гідності, і це духовний феномен. Можна бути 
вільним навіть у в'язниці, як це довели наші 
мученики, сповідники нашої віри, котрі, 
незважаючи на ув’язнення, залишалися 
вільними. Але ті, хто не пережив цієї духовної 
свободи, потребують допомоги: ми часто є 
рабами наших поганих звичок.

    Поділ, який здається ще більш напруженим 
через рішення Константинопольського 
В с е л е н с ь к о г о  п а т р і а р х а т у  н а д а т и 
автокефалію Православній Церкві України – 
рішення, що призвело до появи напруження з 
Московським патріархатом, а також в самій 
православній спільності ...
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   Минуло вже тридцять років, як наша Церква 
вийшла з підпілля, і ми пережили певну 
екуменічну трансформацію. Після падіння 
Берлінської стіни і «залізної завіси» УГКЦ 
вийшла з катакомб і одержала можливість жити 
духом Другого Ватиканського собору, зокрема 
його екуменічним духом. Але в 1990-х роках 
екуменічна ситуація в Україні була дуже 
напруженою. Нас розглядали як ворогів, 
зокрема тому, що Церкви дискутували з приводу 
розподілу храмів. Однак сьогодні цілком інша 
ситуація. Ми разом співпрацюємо там, де це 
можливо. Ми сприймаємо православних як 
наших братів. Під час зустрічі я представив 
соціологічне опитування Центру Разумкова, яке 
показує, що екуменічна відкритість греко-
католиків вища, ніж в інших Церков і 
християнських спільнот України.
   Як ви реалізуєте свою екуменічну місію?

патріархат намагався вилікувати ці розбіжності, 
але ми бачимо, що дорога, яку доведеться 
пройти, ще довга.

   Кардинал Кох, президент Папської ради 
сприяння єдності між християнами, розповів 
про екуменічні виклики. Яку місію вам доручили?
   У своїй доповіді кардинал Кох зосередився на 
аналізі документа нашого Синоду «Екуменічна 
концепція», за який він висловив нам подяку. У 
д о кум е н т і  го в о р и т ь с я  п р о  п р и н ц и п и 
екуменічної діяльності нашої Церкви, про її 
інклюзивну еклезіологію, - візію Церкви, яка 
нікого не виключає і бачить в особі вірного іншої 
конфесії брата, котрого потрібно приймати і 
любити. Ми говорили про можливу модель 

єдності, сформованої у ситуації, в якій ми 
живемо сьогодні, і горизонтів, що можуть 
привести нас до діалогу і очищення пам'яті, щоб 
вилікувати наші рани і  не залишатися 
заручниками минулого. Кардинал Кох сказав, 
що такий документ є ознакою екуменічної 
зрілості нашої Церкви і свідченням того, що ми 
не можемо вважатися перешкодою. Навіть 
більше, ми є каталізатором екуменізму. 
Зрештою, екуменічна ідентичність є частиною 
ідентичності кожної Східної Католицької 
Церкви: ми маємо те саме богослов'я, ті ж корені 
в канонічній практиці, що і наші православні 
брати. Нам просто потрібно з'ясувати, як це 
зробити можливим.

   Якою є позиція Української  Греко-
Католицької Церкви?

   У вас є ідея, як це зробити?
   З багатьох причин у нас, на превеликий жаль, 
нема офіційного діалогу з Православними 
Церквами. Але коли цей канал буде створений, - 
можливо, шляхом двосторонніх зустрічей із 
кожною українською Православною Церквою, - 
ми почнемо думати про застосування (у 
локальному пастирському контексті) плодів 
екуменічного діалогу, який ведеться на 
універсальному рівні, починаючи з роботи 
Міжнародної  змішаної  Католицької  та 
Православної богословської комісії. Першою 
темою буде визнання дійсності Таїнств, а отже, 
припинення повторного хрещення вірних інших 
конфесій. Першим кроком тут може стати 
впровадження на місцевому рівні того, що 
робиться на рівні вселенському.

   Ми хочемо підтримувати контакти і відносини 
з усіма Церквами, присутніми в Україні, а 
особливо з Православними Церквами, які 
становлять 71 відсоток християнського 
населення. Ми шукаємо всі нагоди для 
співпраці, особливо коли йдеться про допомогу 
населенню, яке найбільше страждає від війни. 
Бомби не розрізняють католиків і православних, 
тих, хто говорить українською, російською, 
польською... вони вбивають всіх без винятку. 
Тому ми намагаємося знайти єдність у 
вирішенні цих болючих проблем.

   Правда, на вселенському рівні сама Комісія 
трохи «кульгава»: Болгарська Православна 
Церква ніколи не брала участі в засіданнях, 
Московський патріархат відкликав участь 
через українське питання ...

  Є двадцять три Церкви свого права, на 
території декотрих із них ведеться війна. 
Н а п р и к л а д ,  Х а л д е й с ь к и й  п а т р і а рха т 
переживає подібну до вас ситуацію в Іраку. 

  Н а  ж а л ь ,  п р а в о с л а в н и й  с в і т  д у ж е 
роздроблений. Це дивує, як я вже сказав, самих 
православних вірних. Однак ми не зважаємо на 
це, бо хочемо бути каталізатором діалогу та 
єдності. Це специфічна місія нашої Церкви.

     Важко відповісти. Можливо, тому що ми є  
  Чому Папа побажав зустрітися саме з вами?



7
Страдч.    

Нерушима  Стіна   

2014 р.Б.Страдч.    2019 р.Б.

Нерушима  Стіна   

   Греко-Католицька Церква України має три 
мрії: візит Папи в Україну, піднесення її до 
г ідності  Патріархату і  беатифікація 
митрополита Андрея Шептицького. Чи 
сьогодні ці мрії стали ближчими?

   Тепер щодо патріархату...

   Усе це вказує на необхідність створення 
патріархату: хоч корені нашої Церкви є справді в 
Україні, але ми глобальна Церква, яка виходить 
поза межі географічної території.

   Ці два дні не мали на меті покласти на стіл 
готових рішень, розглянутих і прийнятих 
заздалегідь в якійсь дикастерії. Це були дні 
вивчення, аналізу, роздумів про подальші кроки. 
Ми очікуємо, що найближчим часом з'являться 
плоди цих роздумів, конкретні рішення, 
створення певних структур і механізмів, які 
зможуть допомогти нашій Церкві процвітати в 
Україні та у світі.

Джерело:ugcc.ua

   У заключному комюніке зустрічі ми говоримо 
про нову методологію,  створену саме 
прагненням Папи підтримати одну з цих Церков 
у її місії. Першим результатом є розуміння того, 
що Східні Католицькі Церкви не вичерпали 
себе, а навпаки - їх потрібно належно оцінити. 
Це стосується всіх Східних Церков. І можливо, в 
майбутньому Папа скликатиме подібні зустрічі і 
для інших Східних Церков задля їх процвітання.    І ,  н а р е ш т і ,  о с о б а  м и т р о п о л и т а 

Шептицького…

найбільшою Східною Католицькою Церквою і 
Святіший Отець бачив, що стосовно нашої 
Церкви існують численні упередження, зокрема 
внаслідок пропаганди. Папа хотів, щоб ці 
упередження зникли, щоб з’явився простір для 
спільних роздумів і щоб заглибитися в історію 
ідентичності нашої Церкви.

    Вони ближчі, ніж три дні тому. Насамперед ми 
публічно запросили Папу приїхати до України. 
Ми сказали йому: «Сьогодні ми зустрічаємося з 
Вами і Ви слухаєте нас. Та багато хто не може 
бути тут, проте хоче Вас слухати і бачити. Ми 
чекаємо на Вас в Україні, щоб Ви змогли 
доторкнутися до ран війни і допомогли 
припинити їх кровотечу». Такими ініціативами, 
як «Папа для України» Святіший Отець 
Франциск хотів полегшити наші страждання. 
Проте в нас створилося враження, що ми 
працюємо лише для того, щоб виправити 
наслідки війни. А треба вплинути на її причини. 
Тож коли Папа приїде до України, це буде 
працею над припиненням війни. Ми повторили 
наше запрошення і в неофіційній атмосфері, 
коли зустрілися зі Святішим Отцем під час 
вечері в домі Святої Марти. Папа сказав мені: «Я 
подумаю».

   Цю тему ми теж розглядали, коли говорили 
про екуменічний вимір життя нашої Церкви. 
Патріархат - це спосіб існування, а не нагорода. 
Це вироблення механізмів для процвітання 
нашої Церкви, оскільки підвищує нашу 
ефективність і пастирську роботу. Наша Церква, 
її розвиток і розквіт не є загрозою для наших 

православних братів. Ми не «проти когось», а 
«для когось». Ця ментальна революція ще не 
завершена. Але нам потрібні нові структури. За 
статистикою Міністерства закордонних справ, 
щорічно з країни виїжджає мільйон українців, і 
ми повинні забезпечити пастирську підтримку 
цим мігрантам. Те саме можна сказати і про інші 
Східні Церкви, які переживають подібну 
ситуацію, наприклад, Халдейський патріархат, 
для якого характерний масовий вихід християн з 
Іраку.

   Митрополит Шептицький першим зрозумів 
глобальний вимір нашої Церкви. У той час, коли 
він очолював УГКЦ, вона мала лише три єпархії 
на Західній Україні, яка на той час перебувала 
під владою Австро-Угорської імперії. Сьогодні в 
нас є 34 єпархії по всьому світу, і це також 
завдяки митрополиту Шептицькому, який 
першим здійснював пастирські візити до своїх 
вірних у всіх куточках земної кулі і зробив усе 
необхідне для того, щоб вони мали священників 
і  єпископів.  Він першим наголосив на 
пастирських потребах створення структур для 
іммігрантів. Ми живемо плодами того, що 
розпочав митрополит Шептицький.
   Іншими словами, час збирати урожай...
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www.youtube.com/user/stradch
Пряма трансляція зі Страдча

10:00 Божественна Літургія

Неділя: 

П’ятниця: 

Субота: 

10:00 Божественна Літургія

09:00 Божественна Літургія 

11:00 Божественна Літургія

Веселі Канікули З Богом. Страдч 2019

З дітками працювали дівчата-аніматори з церкви 
Петра і Павла м. Новояворівськ, які намагалися в 
духовно – розважальний спосіб цікаво провести 
цей наш тижневий табір. Християнський табір 
функціонував за власним розпорядком: кожен день 
розпочинався з  Святої  Літургі ї ,  а  опісля 
проводилися пісні, банси та квести, катехизації, 
ігри, спортивні естафети. 
Молитва, ігри, спортивні естафети, смачні спільні 
обіди на природі, нові знайомства та цікаві гуртки – 

все це стало частиною цьогорічного табору.  
Аніматори проводили для дітей різноманітні 
майстер класи, малювання та інше. Неабияк 
згуртував та здружив учасників табору щодня 
спільний похід на природу. Активні ігри на 
природі, готування їжі на вогні ще на довго 
залишаться у пам'яті наших діточок. А суботня 
«Велика гра», яка стала кінцевим днем табору, 
допомогла дітям згуртуватися та стати однією 
командою, яка швидко долати важкий шлях 
задля спільної мети. 

   «Веселі канікули з Богом» – це можливість не 
лише розважитись, а й навчитись християнським 

цінностям. Вперше в нас на парафії Успення 
Пресвятої Богородиці з 1 по 6 липня 2019 р. 
відбувся табір «Веселі канікули з Богом». 
Впродовж тижня понад сорок дітей з різних сіл, 
селищ та міст весело та активно проводили свій 
час, а головне – корисно, здобули нових друзів і 
стали ближчими до Господа, збагатились новими 
знаннями про Десять Божих Заповідей. Програма 
табору була насиченою, цікавою та пізнавальною. 

Завершився табір смачним обідом - картопля і 
жарені ковбаски та врученням пам'ятних 
медалей усім хто брав участь і проводив спільно 
час протягом тижня. 

Удосталь повеселившись, отримавши заслужені 
призи та настанови від керівників табору, 
зробивши пам'ятні спільні фото та відео, дітвора 
відтепер з радістю та нетерпінням очікує літа 
2020 року, щоб знову однією великою Божою 
сімʼєю провести канікули з Богом.

Підготувала Марта Гусак
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Будівництво дому паломника
  Страдч – молитовний куточок,  куди 
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.    

 Нехай Господь винагородить сторицею 
кожного жертводавця!

 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.

«Воздавай Всевишньому згідно з його даром - 
щедро за твоїми власними статками;  Господь бо 
тобі відплатить, поверне тобі всемеро». (Сирах 
35, 9-10)

  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 
поширення  Божого  Слова  на  землі  т а 

утвердження Христової Церкви. Бог бачить і 
в и н а г о р о д ж у є  ко ж е н  а к т  л юд с ь ко г о 
милосердя… 

  Особливу увагу плануємо приділити 
створенню належних умов  для  о с іб  з 
особливими  потребами. 

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
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Церковний календар
Серпень 2019
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· 26 червня – Всеукраїнська проща;

Прощі на 2019 рік

· 27-28 жовтня – нічна проща мігрантів від Архикатедрального собору св. Юрія.
· 28 серпня – проща з нагоди храмового празника;

· 24-25 березня – нічна проща мігрантів від Архикатедрального собору св. Юрія;

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 будь-
який день. У храмі знаходиться Книга Тверезості, де 
після присяги люди записують свої імена та намірення

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 —  ЛАСКАВО ПРОСИМО 
ЗАСВІДЧУВАТИ ЦЕ У ПАРАФІЯЛЬНІЙ  
КНИЗІ ВІДГУКІВ ПРО ОТРИМАНІ 
ЧУДА! 

Дорогі паломники! 

Страдецькі книги

   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).

  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.

e-mail: stradch@ukr.net, fb.com\Stradch.UGCC,
81076, Львівська область, Яворівський район, с.Страдч,

____________________________________________________
Релігійна громада УГКЦ парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч.

тел.: +380 67 752 57 72, www.stradch.com,

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

Храм Успення Пресвятої Богородиці УГКЦ

Код ЄДРПОУ: 26485147 Реквізити:

____________________________________________________

ЄДРПОУ/ДРФО 39900575,ПАТ КБ 

Прохання при переведенні грошей вказувати Ваше імя і прізвище, щоб отці у Страдчі могли молитись за Вас і 
Вашу родину.

Для переказу вказувати - добровільна пожертва

"ПРИВАТБАНК"(код ЄДРПОУ 14360570,код 
банку 325321) No 26009053701352,валюта
UAH(Українська гривня)

Банківські реквізити парафії Успення Пересвятої Богородиці с.Страдч УГКЦ 
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ 

Пятниця

Понеділок

Середа

Вівторок

Четвер

Неділя

Субота

монашого та подружнього стану

- 10:00 Божественна Літургія за померлих

  - 10:00 Божественна Літургія за померлих

  - 10:00 Божественна Літургія за хворих
Молебень до Страдчанських Блаженних

  - 10:00 Божественна Літургія за померлих (абортованих дітей)

 -10:00 Божественна Літургія за покликання до священичого, 

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

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

 - Щосуботи о 13:00 навчання Катехизму для дітей.
 - Щодня можна приступити до Святої Тайни Покаяння.

 - Печерний монастир відчинений щодня з 09:00 по 17:00.

НІЧНІ ЧУВАННЯ У 2019 РОЦІ  

Квітень

Травень

Березень

Січень

Лютий

Червень

Липень

Листопад

Серпень

Жовтень

Вересень

Грудень

 6-7 квітня; 19-20 квітня

 1-2 червня; 21-22 червня

 4-5 травня; 17-18 травня

 2-3 лютого ; 15-16 лютого

 2-3 березня; 15-16 березня

 31 грудня  2018 р.– 01 січня  2019 р.

 2-3 листопада; 15-16 листопада

 7-8 вересня; 20-21 вересня

 6 -7 липня; 19-20 липня

 3-4 серпня;16-17 серпня;27-28 серпня

31 грудня 2019 р. – 01 січня 2020 р.

 5-6 жовтня; 18-19 жовтня

 7-8 грудня; 20-21 грудня;
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