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ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Дорогий отче Іване! Сердечно вітаємо Вас із потрійним святом: Днем народження, іменинами та
шістнадцятою річницею священства! Місією Вашого святого іменника було приготувати дорогу Ісусові.
Ви ж, наслідуючи Його працю, допомагаєте людям приймати Євангельську правду.
Хай Господь щедро винагородить Вас та
обдаровує всіма необхідними ласками для
служіння пастві, праця хай буде плідною і
приносить радість, а Святий Іван хай буде
Вашим вірним покровителем та взірцем
богопосвяченого життя.
Молимося за Вас. Многая літа!

Засоби інформації
Наш сайт: www.stradch.com
Фейсбук сторінка: www.facebook.com/Stradch.UGCC
Ютуб канал: www.youtube.com/user/stradch
Наша газета: “Страдч. Нерушима Стіна”
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Що означає невпинно молитися?
Вказівка Павла в 1 Солунянам 5:17 –
«невпинно моліться» – може збентежувати.
Безумовно, це не може означати, що ми повинні
перебувати в положенні зі схиленою головою та
закритими очима весь день. Павло не мав на
увазі невпинну розмову, а швидше, стан
свідомого спілкування з Богом і смирення перед
Ним, що постійно мають виявлятися нами.
Кожен момент має бути прожитий із розумінням
того, що Бог перебуває поруч із нами і що Він
бере активну участь у наших думках та вчинках.
Коли нас поглинають турботи, страхи,
розчарування чи гнів, нам слід свідомо
переводити кожну думку в молитву, а кожну
молитву – в подяку. В своєму посланні до
Филип’ян Павло радить нам: «Нічим не
журіться, але в усьому молитвою та благаннями
з подякою висловлюйте ваші прохання Богові»
(Филип’янам 4:6). Він навчав віруючих у
Колосах присвячувати себе молитві та «бути
постійними, перебуваючи в ній з подякою»
(Колосянам 4:2). Апостол закликав віруючих
Е ф е с у р о з гл я д а т и в і р у я к з б р о ю , щ о
використовується для ведення духовної
боротьби (Ефесянам 6:18). Протягом дня
молитва має бути нашою першою реакцією на
кожну небезпечну ситуацію, кожну тривожну
думку та кожне завдання, дане нам Богом. Брак
молитви призведе до нашої залежності від
самих себе, замість залежності від Божої
благодаті. Невпинна молитва – це, фактично,
постійна залежність від Небесного Отця та
спілкування з Ним.
Для християн молитва має стати як дихання
для організму. Нам не обов’язково думати про

те, щоб дихати, оскільки атмосфера створює
необхідний тиск на наші легені та, по суті,
змушує нас робити вдих і видих. Саме тому
складніше затримувати дихання, ніж дихати.
Так само, коли ми вступаємо в ряди Божої сім’ї,
м и в ход и м о в д у хо в н у ат м о с ф е р у, д е
Б ож е с т в е н н а п р и с у т н і с т ь і бл а год ат ь
створюють тиск – або вплив – на наше життя.
Молитва є природною реакцією на цей тиск.
Будучи віруючими, ми всі маємо ввійти в
духовну атмосферу, аби вдихати повітря
молитви.
На жаль, багато віруючих затримують своє
духовне дихання протягом тривалого часу,
вважаючи, що коротких моментів із Богом
достатньо для існування. Таке обмеження
п р и й о м у д у хо в н о го к и с н ю в и к л и к а н е
гріховними бажаннями. Кожен віруючий
п о в и н е н п о с т і й н о п е р е бу ват и в Б ож і й
присутності, невпинно вдихаючи Його істини,
аби функціонувати повноцінно.
Християнам легше відчувати себе в безпеці,
покладаючись на Божу благодать – замість того,
щоб залежати від неї. Занадто багато віруючих
задоволені фізичними благословеннями і не
прагнуть духовних благо словень. Коли
програми, методи та гроші приносять вражаючі
результати, виникає бажання змішувати
людський успіх із небесним благословенням.
Коли це відбувається, ревне прагнення до Бога
та Його допомоги може щезнути. Постійна,
наполеглива й невпинна молитва є важливою
частиною християнського життя і виходить із
абсолютної покори та залежності від Бога.
Джерело:dyvensvit

“ Стати , як діти ”: що Ісус мав на увазі ?
“Якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Небесне Царство”(Матея 18,3).
Нас може це дивувати, адже з роками ми
набираємо життєвого досвіду, знань, то ж як
можемо повернутися до дитячого сприйняття
світу?
Христос каже про важливу річ, яка не залежить

від віку, досвіду і знань. Бо ж коли ми дивимося
на дітей, то помічаємо, що вони довірливі і не
фальшиві. Вони є такі, як є.
Кожен із нас грає ті чи інші ролі. Але діти —
автентичні. Вони ніколи не грають ролі.
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Христос не потребує, щоб ми грали роль
праведника, показуючи, які ми добрі, чи
грішника, щоб довести, які ми погані. Адже,
коли приходимо до лікаря, то кажемо правду, є
такими як є, щоб правильно нас діагностував.
Так і перед Богом маємо бути такими, як є. Бог
знає нас краще, ніж ми самі себе знаємо, розуміє
нас краще, ніж ми себе.
Але, щоб Він нам зміг допомогти, маємо бути
щирими. А це — нелегко. Бо ми не завжди
знаємо правду про себе: своїх сильних і слабких
сторін, негативів чи позитивів. Тому так
важливо пізнавати себе і ставати перед Богом в
правді, бо Бог хоче допомогти, але, щоб ми
цього потребували, щоб все було добровільно, а
не через силу.
Все починається від бажання і свободи. Будьмо
правдивими перед Богом, не граймо жодних
ролей.
Будьмо як діти! Щирі та безпосередні.
Дитина біжить до свого батька така, як вона є,
не вдягає масок, не старається бути кращою, ніж
є насправді. Такого відношення хоче наш
Небесний Батько – щоб ми приходили до нього в
простоті серця, бо Він і так знає наші думки і
потреби, але хоче, щоб ми через спілкування з
Ним наближались до Нього.
Будьмо як діти! Із абсолютною довірою.
Для кожної дитини її батько є авторитетом.
Вона знає, що т ато хоче для неї лише
найкращого, попіклується про про всі її потреби
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і прохання, обійме і приголубить. Біля свого
батька дитина завжди почувається в безпеці.
Наскільки ж більше любить нас Творець, Його
Любов незрівнянна і безмежна. То хіба є
підстави Йому не довіряти?

Будьмо як діти! Впокорені.
В ті часи, коли Ісус Говорив це Євангеліє, діти
вважалися найнижчим рангом суспільства.
Враховувався лише голос чоловіка, жінок
поважали за те, що вони продовжують рід, а діти
по значущості прирівнювалися до рабів. Ісус
хоче, щоб ми були готові терпіти приниження,
служити найважчою роботою, бо так робив і
Він, навіть на Тайній вечері вмивав учням ноги,
а це в той час була робота найнижчого раба.
Джерело:dyvensvit

Основне рішення – повірити
Усе наше життя визначають рішення: прості й
складні, дріб’язкові й доленосні, правильні й
помилкові. Хочеться, звісно, щоб останніх було
якомога менше. А тому усім нашим рішенням
повинно передувати одне єдине. Хай і не наше
власне, а тих, кому небайдужа наша доля, тих,
які подібно до чотирьох євангельських друзів,
що принесли розслабленого до Ісуса (Мк 2,3),
подбали, аби ми у Таїнстві Хрещення увійшли
до складу Містичного Тіла Христового –
Церкви. І прийняли цей дар, який буде основою
усіх наших подальших рішень, усього нашого
життя.

Ним є віра. Як ми віримо, такі рішення й
приймаємо. Бо вірити можна в будь-що і будь-як.
А потім шукати винних в тому, що щось нам
пішло не так. Катехизм УГКЦ «Христос – наша
Пасха» вчить, що «віра – це насамперед дар
Божий, отриманий у Хрещенні; вона є великою
духовною силою людини та водночас її
покликанням». Тобто не покоїтися, припадати
пилом десь в кутику серця, а бути діяльною,
«чинною любов’ю» (Гл 5,6). Як часто буває з
Божим даром, ми можемо ним знехтувати через
свої байдужість, лінивство чи незнання. А
замість покликання жити вірою,тобто щоденно
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показувати її своїми ділами (пор. Як 2,18),
вибрати щось значно комфортніше, що не
вимагатиме значних зусиль.
Людина не може не вірити. Як основа
майбутнього життя з Богом, віра закладена в неї
природньо. Хрещення ж дає завдаток віри
справжньої – віри в Христа Ісуса. Задає нашій
вірі напрямку. Пізніше, якщо цей дар занедбати,
не розвивати, напрямок загубиться, а віра
з а л и ш и т ь с я , і , п о з б а вл е н а о р і є н т и р і в ,
чіплятиметься за казна-що: гроші, владу, інших
людей, сумнівні вірування й химерні ідеології,
гороскопи, магію та інше мракобісся. Страшно
собі уявити, які рішення потім породить така
віра!
Хрещення – не просто гарний звичай. В ньому
ми стаємо синами Божими. Що ж то за син, який
потім з Батьком не спілкуватиметься? А
спілкуватися з нашим Небесним Батьком ми
можемо через віру. «Бо хто приступає до Бога,
мусить вірити, що Він існує і дає нагороду тим,
які Його шукають» (Євр 11,6). Але й на цьому не
зупинятися, адже біси теж вірують, що Бог один
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і тремтять (пор. Як 2,19). Віру постійно треба
поглиблювати. Знаємо, що Бог – безмежний, тож
і пізнання Його (через віру передусім) не має
меж.

Як це зробити? Щоб віра постійно зростала, і з
неї випливали добрі рішення. Відповідь дає
апостол Павло: «Віра із слухання, а слухання
через слово Христове» (Рм 10,17), закладене у
Святому Письмі та житті Церкви.
Джерело:dyvensvit

П’ять небезпечних сигналів перед шлюбом:
задумайтесь !
Чи траплялось вам дивитися на пару, яка осьось планує заручитись чи одружитись із
думкою: «О, ні, благаю! Не робіть цього!»,
оскільки вам видно червоні сигнали небезпеки,
що свідчать про нездоровий стан їхніх
стосунків.
Чому так: людині ззовні такі очевидні ознаки
шляху до нездорового шлюбу, і при цьому їх
зовсім не помічає сама пара? Неусвідомлене
невігластво, а іноді і найчистіша дурість часто
заважають парам ясно побачити свої відносини і
в гірших ситуаціях приводять до шлюбу, який
стає шляхом болю.
Ось кілька сигналів про небезпеку, які потрібно
перевірити і всерйоз зупинитися, звернувши
увагу на них до того, як скажеш: «Так».
Якщо хтось говорить, що любить тебе, але
відмовляється поважати, то значить він

бреше.
Можна навести такий приклад: «Якщо ти мене
любиш, ти будеш займатися сексом зі мною».
Істина ж у тому, що якби він любив, то він
захищав би твою цнотливість! Якщо він
ставиться до тебе без пошани, то найбільш
імовірно, що він думає і говорить не від серця, а
від імені гормонів, що вийшли з-під контролю.
Ніколи не виходь заміж, не бери за жінку
людину, щоб змінити або виправити її; це
ніколи не спрацьовує!
Якщо у нього / неї є серйозні проблеми, над
я к и м и т р е б а п р а ц ю ват и : п о р н о г р а ф і я ,
алкоголізм, наркотики, шахрайство, обман
тощо., то вони стануть тією реальністю, з якою
ти одружишся. Це може бути важко, але якщо
так воно і є у тебе, то пора тобі зустрітися віч-навіч з цими фактами. Одружитися з кимось, щоб
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стати його рятівником – це поганий план, який
приведе до страждання! Крім того, шлюбом не
виправляються серйозні залежності і нездорові
стани. Я не кажу, що людина з бурхливим
минулим не придатна для шлюбу. Я лише кажу,
що якщо людина не готова дивитися на ці
проблеми і вирішувати їх, то ви забезпечите біль
у своєму шлюбі. Навпаки, виберіть того, хто
докладає великих зусиль, щоб стати здоровим
поряд з вами.
Кажуть, любов сліпа, однак, істина в тому,
що вона по-дурному сліпа!
Тому це наказ: майте довкола себе мудрих
людей, яким ви даєте можливість говорити про
ваші романтичні відносини. Якщо ваша “друга
половина” не відкрита для зворотного зв’язку і
порад мудрих людей навколо вас, то це червоний
сигнал небезпеки. Задумайтесь над цим; якщо
ви на порозі прийняття найважливішого
рішення в вашому житті, то не слухати мудрих
людей – це по-дурному сліпо і небезпечно.
Дівчата, як би хлопець не ставився до своєї
мами, ймовірно саме так він буде ставитися
до вас, коли ви вийдете за нього заміж.
Чоловіки, як би дівчина не відносилася до
свого батька, ймовірно саме так вона буде
ставитися до вас у шлюбі.
Існують винятки із цього правила, але воно
правдивіше, ніж вважає більшість. Якщо ваш
партнер ставиться до своєї мами або батька з
неповагою, то ймовірно саме так він буде
ставитися і до вас. Це попереджувальний
сигнал, над яким треба задуматися, бо повага
мусить бути у стосунках.
Дівчата, ідея завагітніти для того, щоб
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хлопець залишився з вами, ніколи не
спрацьовує!
Так само як і ідея народжувати дітей,
щоб«залатати» шлюб. Використовувати дитину
як лейкопластир – це дійсно погана ідея,
зрештою, чи хочеться вам бути в шлюбі з тим,

кого ви змусили там бути? Хіба ви не достойні
бути обраними кимось за те, ким ви є?
Щось з усього цього може звучати різко, але це
тому, що я ділюся мудрістю, яка в підсумку
захистить вас від страждань. Якщо ви зараз у
відносинах, в яких присутні навіть деякі з цих
сигналів про небезпеку, то я прошу вас знайти
мудру пораду у кількох наставників.
Якщо вам потрібно прийняти важке рішення і
розірвати хворобливі відносини, то я молюся
про благодать, силу і сміливість для вас
сьогодні. Спочатку це може принести біль, але я
обіцяю вам, що дочекатися здорового шлюбу
варто, а не незріло застрибувати в який-небудь,
просто тому, що зараз вам добре.
Джерело:dyvensvit

Старість: ось що про це говорить Церква
Сьогодні Україною поширюється челендж,
який важко назвати “новим”, адже додаток
розпочав свою роботу ще в 2017 р., суть якого –
показати людину в старшому віці. “Дізнайся
яким ти будеш старим” – здається, це саме те,
чого зараз потрібно ну геть усім.
Насправді, питання старості завжди було
людям цікаве, оскільки хочемо ми того чи ні,

однак час – це те, над чим людина влади не має. І
слава Богу. В свій час, коли досить похилі віком
кардинали обрали значно молодшого від себе
Кароля Войтилу за Главу Католицької Церкви,
чимало з них тоді казали: «Але ж він такий
молодий. Йому буде вкрай складно справлятися
зі своїми обов’язками в цей непростий період».
На що один із кардиналів сказав так: «Якщо це
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найбільша його вада, гадаю, Господь пробачить
це йому». І справді час – настільки унікальне
явище, що зробить людину «сивоволосою» куди
краще, аніж якийсь там додаток, до слова
розробник якого – колишній співробітник
«Яндекса».
Як би там не було, питання «завтрашнього
дня» та нашого майбутнього завжди буде цікаве
людині. Тому пропоную ознайомитися із
кількома думками Церкви з приводу старості.
Святе Письмо
Біблія реалістично описує період старості та
належним чином оцінює його. Можливо немає
більш яскравішого та досконалішого опису
старості, ніж в книзі Еклезіяста: «І пам’ятай в
днях юнацтва свого про свого Творця, аж поки
не прийдуть злі дні й не наступлять літа, про які
говорити ти будеш: Для мене вони неприємні!
…» (Екл. 12:1).
Книга Мудрості Святого Письма говорить нам,
щ о с т а р і с т ь т а м уд р і с т ь л юд и н и н е
обчислюється кількістю років. «А праведник,
хоч і вмре передчасно, знайде спокій, бо чесна
старість не – в довголітті і не міряється числом
років. Розумність людям – за сивий волос
править, і вік старечий – це життя
неосквернене» (Муд. 4:7-9).
Святе Письмо дає нам прекрасні образи старих
людей: Авраам (Бут. 18:11), Мойсей (П. Зак. 347), Калев (І. Нав. 14:10-11), Симеон (Лк. 2:2532), Анна (Лк. 2:36-37), апостол Іван, який
навіть у глибокій старості полум’янів любов’ю
до свого Спасителя і не втомлювався, навчав
дітей Божих любити Його і один одного (1 Ів.
4:7-8). Богу не було перешкодою здійснювати
Свої плани, через людей вже немолодого віку.
Вище згадані мужі Божі служили Йому до
глибокої старості та останнього подиху.
Вчення Церкви
Вже нині св. Папа Іван Павло ІІ в 1994 році
сказав: «Старість – це період, коли молодшає
дух, і після безлічі розчарувань людина вчиться
надіятися на Бога. Церква добре знає, що багато
людей наближаються до Бога, особливо в період
так званого «третього віку» і що саме в цей
період їм можна допомогти помолодшати духом
на шляху роздумів і за допомогою церковних
Таїнств.
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Досвід, накопичений роками, веде літню
людину до розуміння меж мирських речей, до
глибшої потреби присутності Бога в земному
житті. Розчарування, пережиті в деяких
ситуаціях, навчили їх покладатися на Бога.
Накопичена мудрість може бути великою
перевагою не тільки для членів їхніх сімей, а й
для всієї християнської громади».
Ще одна теза Івана Павла II: “Час – великий
вчитель, він допомагає придбати мудрість”.
Старість не позбавляє власних благ, тому що, як
зауважує святий Ієронім, вона «зрощує мудрість
і дає більш зрілі поради». У певному сенсі це
привілейована епоха премудрості, породженої
досвідом, оскільки час – великий вчитель. Крім
того, відома молитва псалмопівця: «Навчи нас
лічити отак наші дні, щоб ми набули серце
мудре» (Пс. 89, 12).
«У будь-якому віці Го сподь про сить
використовувати наші таланти!» – стверджував
Папа Войтила в листі до літніх. І ще:
«Шаноблива старість … становить остаточний
етап людської зріло сті й прояв Божого
благословення».
«Якщо ми подивимося і заглибимося у Боже
Слово, то побачимо, що старша людина є
своєрідним посланням Бога до людей. Господь
промовляє до людини в особливий спосіб через
старшу особу. Зокрема, старша особа завжди
асоціюється з мудрістю, яка є участю чи
віддзеркаленням божественної мудрості», –
сказав якось наш Блаженніший Святослав.
Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха»
У Святому Письмі читаємо: «Усім твоїм серцем
прославляй свого батька і не забувай про болі
матері твоєї. Пам’ятай, що вони привели тебе на
світ: чим заплатиш за те, що для тебе вони
вчинили?» (Сир. 7, 27-28). Шанувати батьків
означає ставитися до них із любов’ю, особливо
тоді, коли вони немічні, потребують опіки, як,
наприклад, у старості.
Митрополит Андрей у вченні про родину
наголошував на обов’язкові дітей щодо батьків:
«Добрі християни уміють в житті зберегти
четверту заповідь Божу “Шануй свого отця і
свою матір” навіть тоді, коли батьки недобрі, а
не дай Боже не заслуговують на пошану, діти
мають їх однаково шанувати, бо такий закон
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Божий. Християни знають, яка гірка доля тих,
що батьків не шанували».
Діти повинні опікуватися батьками в їхніх
хворобах, а також надавати їм матеріальну та
моральну допомогу в старості. «Дитино,
допомагай твоєму батькові в старощах і не
засмучуй його за його життя; і коли розум
ослабне, будь поблажливим; не зневажай його
тоді, коли ти – повносилий [.…]. Богохульник
той, хто покидає батька; проклятий Господом
той, хто гнівить свою матір» (Сир. 3, 12-13.16).
Діти повинні пам’ятати, що повага та любов до
батьків зобов’язує їх піклуватися про них
протягом їхнього життя. Від цього обов’язку
ніхто й ніколи не може бути звільнений. Якщо
батьки вже пішли з життя, то обов’язком стає
християнський похорон, виконання їхньої
останньої волі, молитва за них, піклування про
їхні могили та пам’ять про річницю смерті
(«Христос – наша Пасха» №899-900).
Основні потреби літніх людей
Ми мусимо пам’ятати, що літні люди – це люди,
які мають особливі потреби, в найкращому
значенні цього слова. Мова йде про особливість
духовних потреб (приготування до зустрічі з
Господом, через часту сповідь та прийняття
Євхаристії), потребу в християнському
спілкуванні (в цей період особливо гостро
відчувається самотність, а тому наше завдання
підтримувати літню людину в цей період
життя).
Потреба в самореалізації та участі в
суспільному та церковному житті. Не раз можна
зауважити, що саме старші люди є братами та
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сестрицями, паламарями чи дяками на парафіях.
В оч е в и д ь , в о н и м а ют ь н а ц е ч а с , ч а с
самопосвяти, але також це велика місія, яку не
слід в них забирати, ба навпаки, варто залучати
таких людей до служіння, тоді вони справді
будуть відчувати себе потрібними.
Потреба в подоланні спокус та гріхів. Якщо
розглядати спокуси та гріхи, які можуть
переслідувати християнина в молодому віці, то
ми не знайдемо того, що не спокушало б і
християн в похилому віці. Ну хоча б взяти до
уваги спокусу вмішуватись «не в свою справу»
(в старості людина може володіти великим
досвідом і високою мудрістю, тому часто може
давати поради, коли не просять). Або ж спокусу
віддатися смутку та зневірі (з приходом старості
людина починає відчувати себе безпомічною,
звідти і народжується сумнів та страх перед
майбутнім). Спокуса збирати та переносити
плітки (гадаю, про це не варто особливо
розписувати, ви й без мене те знаєте).
Тому в сьогоднішній день, давайте краще
проведемо з нашими дідусями та бабусями
кілька годин в розмові чи підтримці, тим самим
зробивши якусь дійсно значущу місію, аніж
будемо споглядати на себе через якийсь додаток.
Старість прийде, і прийде до кожного, бо ж, як
відомо, «молодість – не вічність» і саме тоді ми
будемо також відчувати себе на периферії
суспільства, самотніми, цілком можливо,
запускаючи новий челендж – #явмолодості.
Джерело :dyvensvit

Лист алкоголіка до своєї родини
Я алкоголік. Мені потрібна ваша допомога.
Не вичитуйте мене, не звинувачуйте мене, не
сперечайтеся зі мною. Не гнівались би на мене,
якби хворів на туберкульоз або діабет.
Алкоголізм також хвороба.
Не виливайте мій алкоголь, це марно, тому
що я завжди знайду спосіб отримати додаткову
порцію алкоголю. Не давайте мені можливості
розгнівати вас. Якщо скривдите мене усно або
фізично, тільки підсилити мою занижену
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самооцінку. Я вже достатньо ненавиджу себе.
Ви не зможете зробити за мене те, що я сам
маю зробити і в цьому вам не допоможе, ні ваша
любов до мене, а ні ваш страх за мене. Якщо
візьмеш на себе відповідальність за все, тим
самим позбавиш мене відповідальності за себе.
Моє почуття провини збільшиться, а ви будете
почувати себе ображеними. Не вірте моїм
обіцянкам, я пообіцяю будь-що, аби зупинити
т и с к н а м е н е . П р и р од а м о є ї х в о р о б и
перешкоджає мені виконувати свої обіцянки,
навіть ті, про які говорю переконливо. Не
погрожуйте мені, якщо не маєте наміру
виконати погрозу. Дотримуйтеся своїх рішень.
Не вірте всьому, що я кажу про вас, це все
брехня. Заперечення очевидних фактів є
симптомом моєї хвороби. Більше того, я не
поважаю тих, кого занадто легко обманюю. Не
дозволяйте мені використовувати вас. Любов не
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може довго продовжуватись без правди. Не
в и п р а вд о ву й т е м е н е і н е н а ма г а й т е с я
відсторонити від наслідків мого пияцтва.
Не брешіть про мене, не сплачуйте мої борги.
Така поведінка зменшує або запобігає кризі, що
могла б мотивувати мене до пошуку допомоги.
Допоки, будете рятувати мене від будь-яких
негараздів, це допоможе мені заперечувати, що
маю проблеми через алкоголь. Понад усе
читайте все, що тільки можливо, про алкоголізм
і свою поведінку по відношенню до мене.
Приходьте на відкриті зібрання АА. Якомога
більше відвідуйте зустрічі Ал-Анон. Читайте
літературу і підтримуйте особисті контакти з
членами Ал-Анону. Це люди, які можуть
допомогти вам побачити загальну ситуацію в
якій перебуваєте.
Я люблю вас. Ваш алкоголік

Продовжується розпис
Храму Успення Пресвятої Богородиці
с.Страдч

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

Пряма трансляція зі Страдча
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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
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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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Страдч.

Нерушима Стіна
2019 р.Б.

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
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

6 -7 липня; 19-20 липня

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