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Походження тридцяти Служб Божих
 (за померлого)

  Що означає Григоріанка? Григоріанська Св. 
Літургія названа так на честь Папи святого 
Григорія Великого (590 – 604). Святий Григорій 
Великий до свого обрання на Апостольський 
престіл був настоятелем монастиря св. Андрея у 
Римі, який у своїх бесідах розповідає одну 
історію, що сталася в його монастирі, звідки і 
беруть початок ці Служби. В даному монастирі 
помер брат на ім’я Юст. Але ще за життя він, 
всупереч засадам Чину, привласнив собі, 
декілька золотих монет, за що святий папа – його 
караючи, а інших застерігаючи – велів, щоб 
жоден з братів, коли він помиратиме, не 
допомагав йому, а його тіло наказав закопати 
разом з тими грошима поза церковним двором. 
Так і все відбулося. Але через тридцять днів 
змилостивився святий папа, (коли в свій час був, 
ще ігуменом) над покійним Юстом і просив 

відправляти всім братам по черзі святі Служби 
Божі за нього. Коли Служби відправлялись 
померлий з’явився своєму рідному братові 
Копіозу, котрий був лікарем у місті, і на питання 

його: «Як тобі там?» відповів: «Досі було 
погано, але тепер все добре, бо сьогодні я мав 
товариство».

   Найціннішим даром для померлих є жертва – 

Свята Божественна Літургія.

Григоріянка

  У Католицькій Церкві досить відомою і 
поширеною є так звана Григоріанка. Службами 
Григоріянськими називаються відправлені 30 
Святих Літургій в інтенції (намірені) однієї 
особи за померлого, на протязі 30 календарних 
днів одним, або декількома священиками.

  Коли Копіоз прийшов з цією звісткою в 
монастир, там полічили дні скільки вже було 
відправлено Святих Божественних Літургій за 
нього (бо до того часу на це на зважали), і 
виявилось, що рівно тридцять.
  Святий Папа закінчує розповідь такими 
словами; «Копіоз не знав, що робили монахи для 
його брата, і йому було дивним таке з’явлення; а 
воно співпало із святою жертвою, і через те стає 
ясно, що померлий брат уникнув страждань
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  В XIX і XX століттях звернено увагу на конечну 
тривалість відправлення Святих Літургій 
Григоріянських.

завдяки відправленим Святим Божественним 
Літургіям». Відтоді цей звичай тридцяти Служб 
Божих набув розповсюдження, а про велику 
силу його для померлих свідчать численні 
приклади.
  Ця практика почала розвиватися у восьмому 
столітті, спочатку в монастирях, а опісля і в 
інших церквах. Існувало сильне переконання 
про ефективність конкретної Григоріанської 
Служби Божої для померлих, які знаходилися в 
чистилищі.
  Спочатку, Апостольська Столиця засуджувала 
деякі звичаї, щодо служб Григоріянських, однак 
пізніше їх затвердила. Завданням Конгрегації 
Відпустів 15.3.1884 року було заохочення вірних 
до Служб Григоріянських, як ефективний засіб 
для звільнення померлих від покарання у 
чистилищі, який узгіднюється з розумом і 
Святою вірою.

 -Григоріанську Святу Літургію необов’язково 
має відправляти один і той самий священик і на 
тому самому престолі. Якщо священик, який 
відправляє Григоріанку, захворів, він може 
передоручити цю справу іншому священикові, 
аби тільки той не мав інших інтенційних Святих 
Літургій.
 -Григоріанська Свята Літургія може бути 
відправлена тільки за померлу особу, не можна 
відправляти її за особу, яка ще живе і має 
бажання, аби Григоріанка була відправлена за 
неї за її життя.

  Григоріанські Служби не є наділені жодними 
відпустами. Ця практика ґрунтується тільки на 
тому переконанні, що вірні вірують в її 
ефективність. Більшість богословів вважають, 
що джерелом цього ефекту є внесок і авторитет 
папи Григорія і  його святе молитовне 
заступництво.

  Умови і  приписи щодо відправлення 
Григоріанки:

 -Священик не  може брати намірення 
Григоріанки наперед, бо нікому невідомо, кого 
Господь Бог покличе скоріше до Себе. Такий 
заповіт слід залишити людям, які розуміють 
значення Святої Літургії і під страхом Божим 
виконають вашу просьбу.

 -Григоріанська Свята Літургія відправляється 
без перерви, тобто упродовж 30 днів – день у 
день. Якщо ця Служба Божа була з якоїсь 
причини перервана, священик зобов’язаний 
розпочати все знову від першої Літургії.

  Подаючи намірення на Службу Божу за душі 
усопших, пам’ятаймо: щоб наші молитви та 
добродійства могли їм допомогти, ми маємо 
перебувати у стані ласки освячуючої, тобто не 
мати на своїй душі жодного смертельного гріха, 
бо Господь не приймає жертви грішника. Тому 
наші предки, коли замовляли Святі Літургії за 
своїх померлих, завжди цього дня сповідалися, 
бо тільки очистившись самому, можна 
допомогти очиститись іншим.
 Досить довгою проблемою в дискусіях між 
теологами було звернено увагу на збереження 
безперервності відправлення Святих Літургій. 
Д е я к і  в ва ж а л и ,  щ о  я к щ о  в і д буд е т ь с я 
переривання тривалості відправ навіть з 
об’єктивних причин, це зобов’язувало до 
відправи Богослужінь наново.Остаточне 
розв’язання цієї квестії (проблеми) принесла 
декларація (документ) „Триценаріо Грегоріяно” 
24.2.1967 року. В цьому документі говориться, 
що святу Літургію Григоріянську можна

  Священна Конгрегація Відпустів заявила, що ці 
пожертвувані 30 Служб Божих мають особливу 
силу – через них, завдяки Божій Доброті і 
Милосердю, душа, яка терпить у чистилищі, 
отримує звільнення. Тож це побожне і розумне 
вірування.

 -Григоріанська Свята Літургія жертвується 
тільки за душі померлих, за здоров’я її не 
відправляють.
 -Григоріанську Святу Літургію можна 
жертвувати тільки за одну померлу особу, 
церковного припису про спільні Григоріанські 
Служби Божі за всю родину чи за душі, терплячі 
в чистилищі, – не існує. Тому, коли нині в деяких 
модерних церквах, а особливо в монастирях, 
приймають намірення на Григоріанку, де 
вписано кілька душ, – це не є правочинним; 

цього не можна назвати Григоріанською 
Службою Божою, це є всього навсього 30 
спільних Служб Божих за душі в чистилищі і 
все.
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відправляти за одного   померлого на протязі 30 
календарних днів (одним або багатьма 
священиками – в крайньому випадку 30 
різних). В цьому правилі є однак вийнятки, 
священик може перервати відправлення служб 
Григоріянських в днях:
а) трьох Пасхальних днів

 -Стипендійну квоту (плату) має визначити 
Єпископ-Ординарій, і згідно з тим обчисляючи 
кількість служб Григоріянських (30 Служб 
Божих на протязі 30 календарних днів або один 
місяць), вона повинна становити не менше 
мінімальної місячної заробітної плати.

 -Єпископ може заборонити прийняття нижчої 
стипендії, але не може заборонити вищої, коли 
вони цілком добровільно подаються згідно 
певної причини. Одначе священиком в той час 
не сміє оволодіти користолюбство.
 -Якщо священик дав добровільно згоду на 
отримання нижчої стипендії, то все одно 
зобов’язаний відправляти стільки Служб 
Божих скільки пообіцяв і скільки становить 
число служб Григоріянських (30 Служб Божих 
на протязі 30 календарних днів).
 -Якщо священик не в силі відправляти через 
прийняття великої кількості стипендій, то 
мусить передати цілу прийняту квоту іншому 
священику, щоб той відправив Службу Божу 
Григоріанську. Коли б цього не зробив, а далі 
продовжував трудитись (по 2-3 Служби Божі 
щоденно) для більшого заробітку, то впав би під 
клятву, яку може зняти тільки Папа.

б) коли виникне (без вини священика) 
непередбачена перешкода (напр.. хвороба)

  Однак ще раз нагадуємо, що священик 
зобов’язаний ретельно відслужити 30 Служб 
Божих, якщо б так сталось, що священик з 
власної вини занедбав відправлення Святих 
Літургій, то зобов’язаний до відправлення 
наново 30 Святих Літургій за померлого.
  Варто зауважити, що конгрегація Собору в 
згаданому документі „Триценаріо Грегоріяно” 
зобов’язує Єпископів вести певний пильний 
н а гл я д ,  щ о б  в  в і д п р а в л е н н і  С л у ж б 
Григоріянських не було надужиття з сторони 
священиків.

   Якщо священик вільний від обов’язку 
відправляти Службу Божу за своїх парафіян, 
він може взяти на себе обов’язок відправити 
Григоріанську Святу Літургію. В давнину 
перші християни приймали в жертву хліб і 
вино, пізніше оливу, всякі поживності і навіть 
гроші, котрі в перших віках використовувалися 
на утримання священика і убогих. Потім ті 
гроші давали до рук священика. Так виник 
звичай давати священику літургійні стипендії 
(найняти Службу Божу). Щоб в такій важній 
справі уникнути надужиття, Церква видала 
дуже докладні і важливі постанови, яких 
священик повинен дотримуватись, якщо хоче 
мати чисту совість. Ці постанови вчать:

   ВИНАГОРОДА, Стипендія, квота, оплата за 
відправлення служб Григоріянських на протязі 
30 календарних днів.

Таємниця молитви, про яку знає далеко не 
кожен

  Я пишу цю главу далеко від дому. Зима. 
Самотній будиночок в горах. Щовечора я 
розмовляю по телефону з дружиною. Ми 
говоримо про все, що сталося за день. Я 
розповідаю Дженет, скільки я написав, і що 
заважало мені писати (фізичні навантаження 
служать для мене або ліками від творчого 
безпліддя, або покаранням за нього).
   Я звітую, що з’їв на обід. Вона розповідає, як 
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бореться з застудою, про листи, які прийшли на 
моє ім’я, і   про те, кого з сусідів зустріла по 
дорозі до поштової скриньки. Ми обговорюємо 
погоду, політику, новини з життя родичів, 
заходи, які нам належить відвідати. Загалом, ми 
разом розмірковуємо про минулий день, і деякі 
події бачимо по-іншому.
  Те, що я зараз описав, дуже схоже на молитву. 
Древнє визначення, яке приписують Клименту 
Олександрійському, говорить: «Молитва – це 
спілкування з Богом». Мені подобається ця 
думка. Таке визначення включає всі малі 
«богоявлення», які супроводжували мене 
сьогодні: сіра лисиця, що промайнула за 
поворотом лижні, рожевий відблиск гірських 
вершин на заході, зустріч зі старим другом в 
магазині. Включаючи ці події в свою молитву, я 
продовжую їх дію, насолоджуюся ними, щоб 
вони не надто швидко перекочували в тайники 
пам’яті і не загубилися в них.
  «Молитва дозволяє витягти з побаченого нами 
максимум можливого, – пише Алан Екклстоун, 
англійський священик, відомий своїми працями 
про молитву. – Ви міркуєте про те, що 
трапилося, ніби крутите в руках подарунок. Ви 
намагаєтеся зрозуміти, як те, що сталося, 
пов’язане з минулим і як воно позначиться на 
майбутньому. Ви роздумуєте про те, які 
можливості воно перед вами розкриває. Тобто 
ви витягаєте на світ Божий все, приховане у цій 
події». Дженет розділила зі мною враження, про 
які почула в моєму переказі під час телефонної 
розмови. А Бог же ж ввесь час зі мною!
  З іншого боку, повноцінне спілкування з Богом 
неможливо без того, щоби виливати Йому своє 
горе і відчай. У фільмі «Скрипаль на даху» 
молочник Тев’є постійно веде діалог з Богом, 
дякує за  все хороше,скаржиться,  коли 
трапляється щось погане. Ось він понуро бреде 
по дорозі поруч зі своїм конем, який чомусь 
почав шкутильгати. «Я можу зрозуміти, – 
говорить він Богу, – якщо Ти караєш мене за 
вчинки. Або наказуєш мою дружину. Її то є за що 
покарати – вона занадто багато базікає. Можу 
зрозуміти, якщо Ти караєш мою дочку: вона хоче 
піти з дому і вийти заміж за гоя (Гой – людина, 

що сповідує будь-яку релігію, крім іудейської). 
Але ніяк не зрозумію, чим завинив мій кінь?! »
  Ісус дає нам зразок молитовного життя, суть 
якого – дружні відносини з Богом. У Старому 
Завіті ми знаходимо безліч прекрасних, 
величних молитов, велика частина яких 
виходила з вуст царів чи Пророків: євреям було 
властиво слідом за ведучим повторювати текст 
молитви. У Псалтирі є особливі вказівки про те, 
як слід виконувати окремі псалми під час 
богослужіння – але про приватну молитву не 
сказано нічого. Деякі богослови дотримуються 
думки, що Ісус був, по суті, першовідкривачем 
приватної молитви. Ніхто з старозавітних 
персонажів не говорив до Бога звертанням 
«Батьку».

  Для вправляння у молитві я читаю Псалми, 
читаю молитви Ісуса і Його учнів. Мимохіть я 
починаю бачити незбагненність Божих шляхів: 
Його дивну ласку до людей запальних, 
бунтівників (це мене втішає); Його схильність 
піддавати нашу віру випробувань; Його 
довготерпіння, скромність і незрозумілу повагу 
до свободи людини. Ще я зрозумів, що ми

  Для Христа молитися було настільки ж 
природно, як і дихати. Однак для нас, Його 
послідовників, це, на жаль, не так. Ісус в молитві 
відновлював сили, а для мене молитва – важка 
робота. Я дуже стараюся ставитися до молитви 
як  до  д іалогу,  а  не  монологу.  Але  як 
підтримувати живе спілкування з Богом, якщо 
Він, як правило, не відповідає виразними, 
звичними для людського вуха словами? Коли ми 
з дружиною обговорюємо по телефону минулий 
день, вона сміється разом зі мною або співчуває 
мені. Бог цього не робить – чи робить так, що я 
не в змозі сприйняти Його реакцію.

  Зате в словах Христа воно зустрічається сто 
сімдесят разів. Він залишив нам зразок молитви, 
в якій мова йде про насущне: виконанні волі 
Божої, їжу, борги, прощення, спокуси. Ісусові 
молитви – приклад щирості і безпосередності. 
Його учні, які й самі не були новачками в 
молитві, не могли не вловити особливості 
молитов Ісуса. Чи не тому вони попросили Його: 
«Навчи нас молитися» (Лк. 11: 1)?
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  Вітаємо отця Петра Проціва з ювілеєм – першою 
річницею священства!

 Хай Отець небесний благословляє Ваші добрі 
починання.  Будьте твердим у вірі, витривалим у 
спокусах, мудрим у сумнівах! 

  

  Бажаємо Вам міцного здоров'я, довголіття, а 
головне –впевнено вести свою паству до небесної 
оселі!

 Вітаємо отця Петра Проціва 

Я вчуся розмовляти з Богом, і кінця цьому 
навчанню не буде, бо ми – нерівні партнери. 
Визнаючи цю нерівність, я схиляюся перед Ним – і 
лише тоді віднаходжу здатність Його чути. 
Незважаючи на різницю між нами, я прагну до Бога 
– і лише тоді відкриваються мої уста, а за ними і 
серце.

 Він каже – ми слухаємо.
 Ми говоримо – Він слухає.

по-різному використовуємо владу і по-різному 
сприймаємо час. І, нарешті, Богу не потрібно 
нікому нічого доводити.

   Наполегливо продовжуючи молитися, я став 
відчувати свого Співбесідника, відчувати Його як 
якесь моє «друге я», яке викладає позицію Бога. 
Коли я спраглий помсти, «друге я» нагадує мені 

про прощення. Коли мене охоплюють егоїстичні 
бажання, «двійник» повідомляє мені про потреби 
інших людей. І я раптом усвідомлюю, що веду 
внутрішній діалог не з самим собою. Це Дух Божий 
молиться в мені і доносить до мене волю Отця! 
Мати Тереза, наша сучасниця, яка дійсно вміла 
молитися, писала: «Мій секрет дуже простий – я 
молюся».

Уривок із книги Філіпа Янсі “Молитва”

 Молитва – це просто розмова з Богом.

 Ми – співрозмовники, які говорять і слухають 
один одного.

   Розпочинаючи молитву, я спершу зазвичай 
запинався, «важко говорю і недорікуватий» (Вих 
4:10), як Мойсей. Я з доброї волі розповідаю Богу 
те, що Він – Всезнаючий – вже знає. Псалмопівці 
описують людину, що молиться, як ту, якій не 
вистачає повітря, яка жадає Бога живого, немов 
висохла земля жадає води (наприклад у сорок 
першому і шістдесят другому псалмі). Псалми 
схожі на листи закоханого, який тужить, – по суті, 
таким є кожен, хто шукає Бога. Я переконую себе, 
що Бог прислухається до моїх молитвах; згодом я 
навчився в це вірити. Я розумію, що Богу, як і 
більшості з нас, важливо, щоб Його любили, 
шанували, вірили в Нього і довіряли Йому.

Джерело:yvensvit.org
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  Багато літ отець ревною молитвою і добрими вчинками засвідчує своє служіння у Божому 
винограднику. Дякуємо отцю за тихість, второпність, готовність розрадити і прийти на допомогу 
ближньому у потребі. 

   Цьогоріч минає 25 років з часу рукоположення у священичий сан отця Володимира Пирога!   
У неділю, 13 жовтня 2019 року, на парафію Успення Пресвятої Богородиці у с Страдч прибув о. 
Ігор Микуш, Протопресвітер Янівського Деканату, який від імені Високопреосвщенного Владики 
Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського, нагородив жовтим хрестом о. Володимира 
Пирога, сотрудника парафії. Парафіяльна та прочанська спільноти щиро вітають о. Володимира із 
цією нагородою. 

   Хай Вашу працю, отче, благословляє Господь і продовжує на многії літа у доброму здоров'ї, 
боронить від злих підступів, рясно зсилає небесні благодаті!

Аксіос!

Вітаємо отця Володимира Пирога
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  Відбулась проща до Страдча студентів разом з о. Ігорем Хомічаком та семінаристами Львівської 
духовної семінарії . Спільна молитва і роздуми над повчаннями  Митрополита Андрея 
супроводжували усю прощу.

Відбулась проща до Страдча у справах родини, мігрантів та іммігрантів Львівської Архиєпархії 
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www.youtube.com/user/stradch 

Неділя:
10:00 Божественна Літургія
10:00 Божественна Літургія

09:00 Божественна Літургія

П’ятниця:

11:00 Божественна Літургія

Пряма трансляція зі Страдча

 

   На прощу до Страдча прибуло погад 240 студентів-першокурсників УКУ та Львівської Духовної 
Семінарії Святого Духа.Особливим місцем молитви студентів стала могила Блаженного 
священномученика Миколи Конрада, довголітнього професора Львівської богословської академії. 
   Щиро дякуємо Духовно-пасторальному відділу УКУ.
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Будівництво дому паломника

 Нехай Господь винагородить сторицею кожного 
жертводавця!

  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. 

 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 .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… 

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

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

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
Листопад 2019
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· 26 червня – Всеукраїнська проща;

Прощі на 2019 рік
· 24-25 березня – нічна проща мігрантів від Архикатедрального собору св. Юрія;

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

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!

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

Страдецькі книги

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

"ПРИВАТБАНК"(код ЄДРПОУ 14360570,код 

Для переказу вказувати - добровільна пожертва

Реквізити для благодійних внесків 

UAH(Українська гривня)

Храм Успення Пресвятої Богородиці УГКЦ
____________________________________________________

Код ЄДРПОУ: 26485147 Реквізити:
Найменування банку: Філія Львівське ОУ АТ "Ощадбанк» Розрахунковий рахунок: 26009300164700 МФО: 
325796

  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).

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

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

Адреса банку м. Львів, вул.Січових Стрільців 9
____________________________________________________

РО МІСІЯ ВЦ СТРАДЕЦЬКА ГОРА ЛА УГКЦ
ЄДРПОУ/ДРФО 39900575,ПАТ КБ 

банку 325321) No 26009053701352,валюта

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

Банківські реквізити парафії Успення Пересвятої Богородиці с.Страдч УГКЦ 



                                                  Парафіяльна газета Храму Успення Пресвятої Богородиці 

 Головний редактор: о. Іван Колтун. Літературний редактор: Леся Коваль. Комп’ютерна верстка: Ігор Лосик.  
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Розклад Богослужінь 
на парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч 

Понеділок

Пятниця

Субота

Неділя

Середа

Вівторок

Четвер

  - 10:00 Божественна Літургія за померлих

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

- 18:00  Божественна Літургія

- 12:00 Божественна Літургія за здоров’я;
- 17:00 Божественна Літургія за здоров’я (в період з квітня про жовтень)

- Спільна Хресна Дорога;

- 14:00 Божественна Літургія за здоров’я;
- 16:00 Божественна Літургія за жертводавців;

 
- 10:00 Божественна Літургія за померлих;

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

 -10:00 Божественна Літургія за покликання до священичого,

- 11:00 Божественна Літургія парафію;

- Молитви спільноти «Матері в Молитві».

 - Щосуботи о 13:00 навчання Катехизму для дітей.

 - спільна Хресна Дорога

- Спільна Хресна Дорога;

- Спільна Хресна Дорога;

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

- 09:00 Божественна Літургія за здоров’я;

 - Щодня можна приступити до Святої Тайни Покаяння.

 монашого та подружнього стану
 
- 10:00 Божественна Літургія за узалежниних від алкоголю, тютюну, наркотиків та азартних ігор

 

НІЧНІ ЧУВАННЯ У 2019 РОЦІ  

Лютий

Березень

Червень

Січень

Квітень

Травень

Липень

Серпень

Листопад

Жовтень

Грудень

Вересень

 31 грудня 2018 р. – 01 січня 2019 р.

 1-2 червня; 21-22 червня

 2-3 лютого ; 15-16 лютого

 6-7 квітня; 19-20 квітня

 2-3 березня; 15-16 березня

 4-5 травня; 17-18 травня  2-3 листопада; 15-16 листопада

 5-6 жовтня; 18-19 жовтня

 6-7 липня; 19-20 липня

 3-4 серпня; 16-17 ; 27-28 серпень

 7-8 вересня; 20-21 вересня

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