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У Ватикані відбулася зустріч Блаженнішого 
Святослава зі Святішим Патріархом 

Варфоломеєм

   Прибувши  з офіційним візитом до Ватикану, 
Патріарх Варфоломій на наступний день свого 
перебування зустрівся з  Блаженнішим 
Святославом, щоб обговорити ситуацію в 
Україні та екуменічні відносини між УГКЦ та 
П Ц У.  З у с т р і ч  р о з п оч а л а с я  з  о б м і н у 
подарунками:  Глава  УГКЦ подарував 
Святішому Патріарху факсимільне видання 
Г а л и ц ь ко г о  Є в а н г е л і я  11 4 4  р о к у  — 
найдавнішого з точно датованих слов’янських 
рукописних Євангелій. А Патріарх Варфоломій 
подарував Блаженнішому Святославу видання 
про осідок Константинопольського патріархату 
та історичну марку, випущену на честь візиту 
С в я т і ш о г о  О т ц я  В е н е д и к т а  X V I  д о 
Константинополя у 2006 році.
   Під час розмови зі Святішим Патріархом 
Варфоломієм Блаженніший Свято слав 
висловив сподівання та побажання, що «з 
наданням автокефалії екуменічний діалог з 
Православною Церквою України підніметься на 
якісно вищий рівень. Саме з цього історичного 
моменту проголошення автокефалії для ПЦУ 
головним співрозмовником в екуменічному 

діалозі для УГКЦ вже є не так Російська 
Православна Церква, а помісна Православна 
Церква в Україні».
   Блаженніший Святослав, підсумовуючи 
Зустріч східних католицьких ієрархів Європи, 
яка відбулася 12—14 вересня у Римі, наголосив: 
«Східні Католицькі Церкви здійснюють свій 
богословський внесок у традицію самої 
Католицької Церкви, допомагаючи їй повніше 
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   Глава УГКЦ також запропонував Патріарху 
Варфоломію створити змішану комісію 
Православної Церкви та Східних Католицьких 
Ц е р ко в ,  щ о б  « д ат и  н о в и й  п о ш то в х  в 
екуменічному діалозі».

в и с л о в и т и  с в і й  в с е л е н с ь к и й  в и м і р . 
Католицькість Церкви не може бути обмеженою 
лише її латинською традицією».

  Константинопольський Патріарх пояснив 
Блаженнішому Святославу свої кроки щодо 
надання автокефалії Православній Церкві 
України та високо оцінив відкритість УГКЦ в 
екуменічному спілкуванні. Глава УГКЦ 
пригадав, що це вже їхня друга зустріч, і 
висловив радість з приводу того, що діти 
Київської Церкви пам‘ятають про те, що їхньою 
Церквою-мат ір’ю є  Церква  древнього 
Константинополя.

Секретаріат Глави УГКЦ в Римі

   Додамо, що зустріч відбулася з ініціативи 
Предстоятеля УГКЦ в рамках офіційного візиту 
Святішого Патріарха Варфоломія до Ватикану, 
організованого Папською радою у справах 
єдності християн.

   Щодо екуменічного діалогу із Православною 
Церквою, то «Східні Католицькі Церкви 
пропонують нові елементи в осмисленні 
примату Єпископа Рима та синодальності». 
«Водночас, Східні Католицькі Церкви, — 
наголосив Блаженніший Святослав під час 
розмови з Патріархом Варфоломієм, — 
пропонують Римо-Католицькій Церкві нові 
форми здійснення Петрового служіння».

Вшанування 30-ліття легалізації УГКЦ

  17 вересня 2019 року в Архикатедральному 
С о б о р і  с в я т о г о  Ю р а  бул а  з в е р ш е н а 
Архиєрейська Божественна Літургія з нагоди 
30-ліття легалізації УГКЦ.
  Очолив моління Високопреосвященний 
владика Ігор, Архиєпископ і Митрополит 
Львівський. Співслужили йому Преосвященний 
владика Володимир, єпископ-помічник 
Львівської Архиєпархії, сотрудники Собор та 
численне запрошене духовенство, в тому числі й 
свідки події 30-літньої давності. У спільній 
молитві єдналися численні вірні – монашество, 
студенти Львівської Духовної Семінарії Святого 
Духа, парафіяни та гості Архикатедри.
  У цей день згадували 120-ту річницю 
є п и с ко п с ь ко ї  Х і р о т о н і ї  П р а в е д н о г о 
Митрополита Андрея та 30-ліття маніфестації 
вулицями Львова,  що поклала початок 
відродженню УГКЦ. 17 вересня 1989 року 
десятки тисяч вірних Української Греко-
Католицької Церкви після Божественної 
Літургії перед храмом святого Архистратига 
Михаїла вирушили чисельним походом до 
Архикатедрального Собору святого Юра, 
заявляючи про своє право вільно молитися в 

лоні нашої Церкви. Ця подія не могла 
залишитися непоміченою зі сторони світової 
спільноти і стала поштовхом до пізнішого 
виходу УГКЦ із підпілля, легалізації та 
повернення її храмів. Зі словом проповіді до 
вірних звернувся єрм. Севастіян (Дмитрух) 

МСУ. Він пригадав тяжкі випробування, що 
випали на долю нашої Церкви, вірність її 
священства та численних синів та дочок, що 
віддали свої життя задля її свободи. В 
особливий спосіб звучали слова владики 
Володимира (Стернюка), промовлені до 
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   П о  з а в е р ш е н н і  Л і т у р г і ї 
Високопреосвященний владика Ігор подякував 
вірним, що зібралися молитовно вшанувати 
ювілей відродження УГКЦ.

Прес-служба Курії Львівської Архиєпархії

кандидатів у священство в роки підпілля: «Мені 
не потрібні священники – мені потрібні святі  
священники, священники-мученики, що готові 
віддати життя за свою Церкву і свій народ». 
Мученицький шлях Української Греко-
Католицької Церкви увінчався її воскресінням, 
яке попри великі страждання передрікав 
Праведний Митрополит Андрей.

Ми би вчинили так, як і Адам.
І ось чому

  Філософ IV століття, Августин, що не 
виховувався як християнин, і будучи підлітком, 
дружив із вельми дивною компанією. Вони 
називали себе «Руйнівники».

  Про ту крадіжку Августин казав: «Це було 
бридко, і мені це подобалося. Мені подобався 
мій вчинок, — не причина, по якій я це робив, а 
сам вчинок. Грішна душа, що віддаляється від 
б е з п е к и  з  Б о гом  і  н а п р а в л я є т ь с я  д о 
саморуйнування, нічого не шукає від ганебного 
вчинку, крім самої ганьби ».
   Іншими словами, їм подобалося робити 
погане, тому що це було заборонено. Августин 
казав, що його не покидала думка про те, навіщо 
він вкрав ті груші. Він не просто зробив поганий 
вчинок, йому це було приємно.
   Ми всі можемо озирнутися назад і визнати, що 
десь ми вибирали поганий вчинок просто тому, 
що він був поганим, і у нас було внутрішнє 
задоволення і потяг до нього. Ми всі носили 
деяку таємну образу на Бога і Його владу.
   Звідки я знаю, що це так? Тому що ми з вами — 
сини і дочки Адама, першої людини. Адам 
вибрав неслухняність Божої влади, відкинувши 
заборону не їсти з дерева добра і зла.

   Через цей вибір смерть увійшла в людей. І хоча 
ми не брали участі в цьому гріху, Бог вважає гріх 
Адама й нашим.

   Одного разу вночі, дорогою додому, Августин і 
його друзі помітили на чиємусь ділянці грушеве 
дерево, всипане плодами.

  Це називається доктриною про первородний 
гріх.

  Павло пояснює в Посланні до Римлян 5:12: 
«Тим то як через одного чоловіка ввійшов у світ 
гріх, і з гріхом смерть, і таким чином смерть 
перейшла на всіх людей, бо всі згрішили».
  Я к щ о  в и  д у м а є т е :  « П оч е к а й т е ,  ц е 
н е с п р а в е д л и в о !  Я к  м и  м ож е м о  бу т и 
відповідальні за те, в чому не брали участі? »,— 
ви не одні.

  Пізніше Августин зізнався, що груші навіть і 
виглядали не дуже добре, і ніхто з хлопців не був 
голодний; і все ж вони нарвали купу груш, а 
потім кинули їх в найближчий свинарник. Вони 
не хотіли груш. Їм хотілося зробити погану 
справу — вкрасти ці груші.

   Я також боровся з цим питанням. У багатьох 
християнські мислителів протягом століть, 
наприклад у Клайва Льюїса, були труднощі з 
прийняттям цієї доктрини. Я маю на увазі, що 
наслідки цього вибору не були незначними. 
Через вибір Адама, смерть перейшла на всіх нас.
   Це означає, що кожна хвороба, кожне стихійне 
лихо, кожна боротьба з раком, народження 
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   Ми не можемо сказати: «Ні, якби я був там, я би 
зробив все правильно », — це означало б, що ми 
знаємо більше ніж Бог.

   Хоча нас там навіть не було.
   Коли на катехитичній школі нам розповіли цю 
тему, мій кращий друг сказав: «Друже, коли я 
доберуся до небес, я провчу Адама».
  Павло б сказав: «Не поспішай …».

   Просто подумайте ось над чим: коли у вас 
вдома є печиво, ви не можете навіть протистояти 
спокусі з’їсти його. Тобто над вашою силою волі 
навіть звичайне печиво бере гору. І ви дійсно 
думаєте, що змогли б протистояти спокусі з’їсти 

плід з дерева, який обіцяє богоподібну силу і 
знання?

д и т и н и  з  ва д а м и ,  кож н е  р о з л у ч е н н я , 
зґвалтування, кожна війна, будь-яке насильство, 
навіть саме пекло безпосередньо пов’язане з 
цим вибором — вибором, за який ми до цього 
день несемо відповідальність.

   Назвавши Адама нашим представником, 
Павло має на увазі, що Бог знав, що Адам вибрав 
те, що вибрав би кожен з нас, якщо б нам дали 
вибір.

   Якщо вам важко сприйняти цей факт, що, 
з д а в а л о с я  б ,  н е с п р а в е д л и в о  б у т и 
відповідальним за чийсь вибір, подумайте ще 
ось над чим: «Ми всі в якийсь момент нашого 
життя затвердили вибір Адама. Ми прийняли 
образ мислення Адама: «Я знаю краще ніж Бог. 
Я волів би робити те, що хочу робити я сам, а не 
те, що Бог хоче, щоб я робив ».
  Скільки разів у житті ви знали як правильно 
в ч и н и т и ,  а л е  р о б и л и  п р о т и л е ж н е ? 
Запам’ятайте: і одного разу достатньо, щоб 
затвердити рішення Адама.
   Якби наша історія закінчилася на Адамі, ми всі 
були б назавжди відрізані від життя. Але, 
дякувати Богу, цього не сталося. Бог послав 
другого Адама, який залишався вірним там, де 
перший зазнав фіаско. Другий Адам, замість 
того, щоб потягнутися до забороненого дерева, 
дозволив прибити Свої руки до дерева смерті, — 
щоб ми могли мати життя.
   В Адамі всі згрішили. Але, хвала Богу, у 
Христі грішне може бути відновлено.

Джерело :dyvensvit.org

   Бог не є пасивним спостерігачем. Він безмірно 
мудрий і нескінченно справедливий Творець. 
Він знає все про нас, і знав, що як вчинив Адам, 
так вчинили б і ми в тій ситуації.

Гості, декорації, розваги: про що,насправді, 
варто памятати перед весіллям ?

  За рік, пів року чи коли маєте намір почати 
планування  свого  ве с ільного  дня ,  не 
полінуйтесь виділити час для того, щоби разом 
сісти і спланувати свій день – до найменших 
деталей. Варто взяти для цього великий аркуш 
паперу – і усе до найдрібнішого на ньому 
розписати. І що дуже важливо – робити це удвох, 
бо коли до цього процесу приєднується будь-хто 
сторонній, проблеми лише додаються.

   Великий план

  Гості, столи, декорації… Все розпишіть і усе 
проговоріть. І використайте кожну нагоду для 
того, щоби поговорити на інші теми, обговорити 
плани на майбутнє. До прикладу, коли говорите 
про столик для дітей на весіллі, запитайте одне в 

одного, а скільки своїх дітей хотілось би вам 
мати? Або коли обираєте страви – розпитуйте 
одне одного, а хто готуватиме у вашій майбутній 
сім’ї?
  Використайте цей час приготувань для того, 
щоби торкнутись чогось глибшого, дізнатись 
щось нове про свого обранця, закласти основи, 
відповісти на питання, які до того не ставили.
   Передподружні науки
  Для всіх пар, які готуються до шлюбу, 
обов’язковим є пройти такі науки. Але не варто 
робити це для факту, коли навпаки можна 
скористатись з досвіду цікавих викладачів. 
Знайдіть для себе таке навчання, яке збагатить 
вас обох і буде насолодою, а не обтяжливим 
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  Сповідь перед шлюбом  Так, ми живемо у світі, де чистота до шлюбу – 
це щораз то менш поширене явище. Але 
християни повинні розуміти, чому Бог закликає 
нас до збереження чистоти та відсутність 
інтимних стосунків до шлюбу. Навіть якщо ваші 
стосунки складаються по-іншому, зробіть 
перерву – зачекайте до першої шлюбної ночі, 
щоби відновити відчуття неймовірної радості 
від єднання, взаємного пізнання, відкриття 
нового одне в одному.

“треба”.

   Запросіть своїх друзів та знайомих до спільної 
підготовки до вашого свята – це не спроба 
зробити свято чиїмись руками. Ні, це спроба 
об’єднати людей довколо спільної радісної дати. 
Нехай хтось допоможе із запрошеннями, хтось з 

декораціями, розвагами тощо. Тоді це буде 
справді спільне і радісне святкування.

  Запросіть своїх друзів

   Чистота

   Так важливо ще до шлюбу, під час планування 
весілля у вас відбулося найважливіше – ви 
навчились говорити одне з одними і шукати 
компроміси, прислухаючись одне до одного. Бо 
саме так ми вчимося того, що буде, власне, 
опісля вінчання.

 Так, сповідь перед прийняттям Тайни 
Подружжя – теж обов’язок. Нехай це не буде 
буденною галочкою, може саме ця сповідь – 
новий старт у твоєму житті, може саме вона 
стане відліком нового життя, насамперед 
духовного. Знайди того сповідника, з яким 
сповідь бути найбільш відвертою та щирою.

 Джерело :dyvensvit.org

Чи можна карати дітей? 
Що каже  Біблія?

  Слід розуміти, що гнів завжди має бути 
червоним світлом для того, хто збирається 
карати. Ти не маєш права карати дитини, 
виливаючи в такий спосіб свій гнів!
  Дитину слід карати спокійно, щоби вона 
розуміла, що “так робити не слід”, а не що мати 
чи батько просто не мають куди подіти люті чи 
гніву.

   Діти віддзеркалюють своїх батьків.

  Але чи варто фізично карати,  тобто 
з а с то с о ву ват и  р і з ку,  н ап р и к л а д ?  М и 
пам’ятаємо, що це насильство? Насильство, яке 
входить у стосунки, найбільш інтимні для 
дитини – стосунки з найдорожчими людьми. Чи 

виконає різка свою дидактичну функцію, а чи 
залишить слід у серці на ціле життя?

  Слова Біблії  варто розуміти у плані 
розсудливого виховання: змалечку вчити 
дитину, використовуючи “мудрі” покарання. 
Щоби дитина чітко розуміла і усвідомлювала 
гіркоту своїх поганих вчинків.

   Як і чи можна карати дітей за їхні проступки – 
питання складне. З багатьох причин.

   Якщо ви розлючені і в гніві беретесь за ремінь 
чи різку – ви навчите дитину насильства своїм 
же прикладом. Натомість вам треба виховувати 
у любові, бачите різницю?

  У Біблії знайдемо такий уривок: Не щади для 
хлопця картання: не умре бо, як битимеш його 
різкою. Ти битимеш його різкою – і врятуєш 
його душу від Шеолу. Приповідки 23, 13-14

  З одного боку, якщо залишати погані вчинки 
поза увагою – діти ніколи не навчаться 
відповідальності за свою поведінку, з іншого ж – 
часті покарання, особливо фізичні, можуть 
серйозно травмувати.
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  В очах дитини ситуація виглядала так: яка 
різниця, чим мама зробить мені боляче. Тоді 
жінка взяла малого на коліна і вони обоє 
плакали. А той камінь досі стоїть в домі як 
нагадування про те, що насильство – це не вихід.
  

  Одна жінка розповідала, як вирішила, 
незважаючи на свої переконання, таки покарати 
сина за вчинений проступок. Сказала хлопчику, 
щоби той сам пішов і знайшов собі різку. Малого 
довго не було, а потім він, весь заплаканий, 
прийшов і приніс великий камінь зі словами: “Я 
не знайшов різки, але можеш кинути в мене цим 
каменем”.

  Дитина повинна розуміти, що найменша зміна 
голосу батьків – уже тривожний сигнал про те, 
що щось пішло не так у їхній поведінці. У 
батьків, які поважають себе і своїх дітей – 
щасливі сім’ї. Якщо ж ви звикли ображати і 
принижувати дітей висловлюваннями типу 
“невдаха”, “ненормальний” тощо – ви не 
виховуєте, а калічите.

  Якщо дитина бачить і чує, як ви облаюєте 
сусіда чи знайомого, не дивуйтесь, якщо завтра 
вона робитиме те ж саме. Все просто. Тоді не 
варто дивуватись, звідки у вашої дитини погані 
звички і чому її життя складається зовсім не так, 
як хотілось би. Вона дивилась на вас, а ви не 
встигли виховати самих себе.
  Насильство не припустиме у жодних формах, 
особливо у стосунках з дітьми. Якщо для вас 
кричати і бити – це нормальний щоденний стан 
речей, то будьте певні: ви на хибному шляху. 
Завтра ваші діти ставитимуться до вас так само.

  Ті батьки чи вихователі, які захочуть 
виправдати свою поведінку цитатою з Біблії, 
повинні розуміти, що контекст написаного був 
зовсім інший, зараз ми живемо у суспільстві, де 
права дитини застережено і фізичне покарання 
неприпустиме.

  Ісус для нас є прикладом мудрого Учителя, 
який завжди учив з Любові, достукуючись до 
серця і розуму. У Нього ми маємо просити 
допомоги у вирішенні складних ситуацій. Його 
варто запрошувати у наші сім’ї щодня, щоби 
творити атмосферу довіри і розуміння, взаємної 
поваги. Бо якщо діти довіряють батькам і 
навпаки – різки і ремені ніколи не матимуть 
такої виховної сили, як образа в очах матері.

Джерело :dyvensvit.org

Спонсори Царства Небесного

   Колись один священник запитав: «Як на вашу 
думку, звідки Ісус брав гроші на їжу, житло? 
Сучасною мовою: хто був Його спонсором?» 
Так, пам’ятаємо, що в апостолів була скринька, в 
яку люди кидали пожертви. Сьогоднішній 
уривок трохи перевертає уявлення про те, як 
виглядало проповідування Ісуса. Євангеліст 
Лука чітко пише: «жінки… слугували Йому 
своїм майном». Отже, були жінки, в чиєму житті 
Ісус вчинив чудеса, і вони разом з Ісусом та 
а п о с т о л а м и  б р а л и  а к т и в н у  у ч а с т ь  у 
поширюванні  Царства  Божого,  а  саме 
підтримували Ісуса й апостолів фінансами.        
  Цікаво, але в 99,9% випадків: у нашому 
уявленні, на іконах, скульптурах тощо — Ісус 
зображений із Дванадцятьма. Дуже рідко можна 
побачити жінок. Але ж ці жінки були постійно 

поруч, підтримували, слідували, ділилися. 
Перебуваючи поряд, вони постійно бачили ще 
більше чудес зцілення, визволення, постійно 
слухали Ісуса, постійно Його бачили, постійно 
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були біля Нього. Звісно, Ісус та учні обійшлись 
би якось без фінансової підтримки цих жінок.  
Але якщо їхня роль описана у Євангелії, з 
конкретними іменами — це означає, що ті 
жіночки робили великий внесок у Боже 
Царство.
  Сьогодні десятина в Церкві не є обов’язковою, 
а лише добровільним рішенням. У Католицькій 
Церкві про це останнім часом мало говорять; 
багато людей навіть не особливо переймаються 
питанням підтримки Церкви або її справ 
милосердя. Інколи навіть є таке відчуття, що в 
Церкві має бути все безкошовне і ще Церква нам 
чимось зобов’язана. 
  Сьогодні Євангеліє прямим текстом нам каже, 
що моя фінансова підтримка, хоч би як це різало 
вухо, потрібна Церкві, її служителям для 
ширення Царства Небесного. Гроші на 
священиків не падають просто так із неба; 
багатих дядечків-спонсорів також не повно 
всюди. Але чимало є нас із вами, хто щонеділі 
ходить до храму і може допомогти. І моя 
десятина може бути не тільки суто для Церкви. 
Сьогодні Україна переживає важкі часи у 

багатьох галузях. Є люди, які за ціну свого життя 
захищають наш мир та спокій. Це нагадує 
звільнення чи зцілення Ісусом цих жінок. Можу 
віддячити українським воїнам за свій спокійний 
сон та можливість іти на роботу зранку. Можу 
віддати свою десятину хворій особі, нужденній 
родині… можливостей та потреб безліч. 
Головне — наші дії. Зі свого досвіду хочу 
с ка з ат и ,  щ о  п е р ш і  д е с я т и н и  д а є ш  з і 
скреготанням у серці, але потім Господь 
перемінює це на радість ділення й радість від 
того, що комусь ця допомога така важлива.
   Моя нагорода в тому, що таким чином я беру 
участь у поширенні Царства Божого, що моєю 
дією я є не менша, ніж ті, які на передовій 
духовного чи війського служіння, що Господь 
пам’ят ає  про  мою підт римку,  що Він 
наповнюватиме моє серце Собою в той чи інший 
спосіб. Ну і пам’ятаємо, що «нехай кожен дає, як 
серце йому призволяє, не в смутку й не з 
примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає!» 
(2 Кор 9, 7).

Джерело: CREDO

Чому Бог прощає?

  «Я часто думаю над феноменом сповіді: чому 
Бог прощає? - ставить собі запитання Владика і 
дає відповідь: - Бо вірить, що ми можемо 
змінитися». Віра – це не молитва у храмі, а Бог 
присутній не лише у нашому молитовному житті, 
наголошує Владика. «Немає людини, про яку 
скаже Бог, що вона не піддається змінам». А й 
справді, ці слова спонукають нас думати про 
вічність, про те, що Господь Ісус уже викупив нас 
від наслідків найважчих гріхів, бо Він повірив, що 
людина здатна переродитися, змінити своє єство і 
чинити добро. «Бог вірить, що людина може 
спастися, тому прощає нам у Сповіді.

   Лейтмотивом пастирської проповіді під час 
візиту до Страдча було розважання про віру Бога в 
людину, в її здатність змінюватися на краще і 
робити добро у своєму житті.

Преосвященніший Владика Венедикт, Єпископ єпархії св. Миколая у Чикаго (США)
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www.youtube.com/user/stradch 

10:00 Божественна Літургія
П’ятниця:

10:00 Божественна Літургія
Неділя:

09:00 Божественна Літургія
11:00 Божественна Літургія

Пряма трансляція зі Страдча

 

   Бог дає нам різні обставини – легкі і не дуже -, 
щоб ми змінювались, освячувались, спасались. 
Прикладом для нас є святі, зокрема, Микола 
Конрад, Володимир Прийма. І надзвичайно 

важливо знати, що є Той, хто вірить у мене, Той, 
хто ніколи не махне рукою на людину, не 
«поставить» крапку – Господь Бог.

Підготувала Леся Коваль
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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. 

  Особливу увагу плануємо приділити створенню 
належних умов для осіб з особливими  потребами. 

«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!

 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.

  Також у цьому центрі будуть  кімнати, де наші 
паломники зможуть тимчасово зупинитися…     

  З цією метою у Храмі Успення Пресвятої 
Богородиці  с .Ст радч  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 та утвердження 
Христової Церкви. Бог бачить і винагороджує 
кожен акт людського милосердя… 

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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Жовтень 2019
Церковний календар
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· 24-25 березня – нічна проща мігрантів від Архикатедрального собору св. Юрія;

· 28 серпня – проща з нагоди храмового празника;
· 26 червня – Всеукраїнська проща;

· 27-28 жовтня – нічна проща мігрантів від Архикатедрального собору св. Юрія.

Прощі на 2019 рік

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

Запрошуємо парафіян та прочан долучатися до 
братства Тверезості! 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

Код ЄДРПОУ: 26485147 Реквізити:

____________________________________________________

банку 325321) No 26009053701352,валюта
UAH(Українська гривня)

Адреса банку м. Львів, вул.Січових Стрільців 9

РО МІСІЯ ВЦ СТРАДЕЦЬКА ГОРА ЛА УГКЦ

тел.: +380 67 752 57 72, www.stradch.com,
e-mail: stradch@ukr.net, fb.com\Stradch.UGCC,

ЄДРПОУ/ДРФО 39900575,ПАТ КБ 
"ПРИВАТБАНК"(код ЄДРПОУ 14360570,код 

  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).

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

81076, Львівська область, Яворівський район, с.Страдч,

Найменування банку: Філія Львівське ОУ АТ "Ощадбанк» Розрахунковий рахунок: 26009300164700 МФО: 
325796

Реквізити для благодійних внесків 

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

Банківські реквізити парафії Успення Пересвятої Богородиці с.Страдч УГКЦ 
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Розклад Богослужінь 
на парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч 

Понеділок

Вівторок

Середа

Субота

Пятниця

Четвер

Неділя

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

  - 10:00 Божественна Літургія за померлих

 - Щосуботи о 13:00 навчання Катехизму для дітей.

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

- Молитви спільноти «Матері в Молитві».

 -10:00 Божественна Літургія за покликання до священичого,

- 12:00 Божественна Літургія за здоров’я;

 

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

- Спільна Хресна Дорога;

- 16:00 Божественна Літургія за жертводавців;

- 17:00 Божественна Літургія за здоров’я (в період з квітня про жовтень)

- 11:00 Божественна Літургія парафію;

 

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

- 18:00  Божественна Літургія

 
- 10:00 Божественна Літургія за померлих;

- 09:00 Божественна Літургія за здоров’я;

 монашого та подружнього стану

 - Щодня можна приступити до Святої Тайни Покаяння.

- 14:00 Божественна Літургія за здоров’я;

- Спільна Хресна Дорога;

- Спільна Хресна Дорога;

НІЧНІ ЧУВАННЯ У 2019 РОЦІ  
Січень

Лютий

Березень

Травень

Червень

Квітень Жовтень

Вересень

Листопад

Серпень

Липень

Грудень

 31 грудня 2018 р. – 01 січня 2019 р.

 2-3 лютого ; 15-16 лютого

 1-2 червня; 21-22 червня

 6-7 квітня; 19-20 квітня

 4-5 травня; 17-18 травня

 2-3 березня; 15-16 березня

 6-7 липня; 19-20 липня

 3-4 серпня; 16-17 ; 27-28 серпень

 7-8 вересня; 20-21 вересня

 2-3 листопада; 15-16 листопада

 5-6 жовтня; 18-19 жовтня

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