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    «Сьогодні народжується від Діви той, хто в руках своїх тримає все створіння. Як людина, 
сповивається той, хто, як Бог, неосяжний, в яслах лежить той, хто небеса спочатку утвердив словом; 
молоком із грудей годується той, хто в пустині, як дощ, послав людям манну. Жених Церкви приймає 
мудреців і Син Діви одержує від них дари. Поклоняємося Різдву твоєму, Христе!»

     Хай для Слова, що стало Тілом, ніколи не забракне місця у наших серцях. Просимо Ісуса, щоб 
Його Світло осявало тих, хто ненавидить наш народ і завдає йому глибоких ран і страждань. 

Дорогі брати і сестри! 
     Господь знову дає нам можливість торкнутися великої таємниці Різдва Христового! Першими 
Богонемовля побачили бідні пастухи, бо їхні серця без жодного сумніву, з беззастережною вірою 
сприйняли побачене у стаєнці диво. Людям, що перебували у невизначеності, страху з'являється 
Месія. У той час, коли людина віддалилася від Бога, Він сам до неї зійшов і надав нового сенсу 
людському життю. 
    У світі є багато зброї та жорстокої сили, але Божий Син показав, що найбільшою силою є любов, а 
наймогутнішою зброєю – богонатхненне життя. 

о. Іван Колтун

Христос Рождається!
Славімо Його!

Парох парафії Успення Пресвятої Богородиці с.Страдч 
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Вифлеєме, красуйся! Подорож до Різдва
Наступного дня після свята Cвятого апостола Филипа Церква розпочинає Різдвяний піст. Це 
важливий період літургійного року, оскільки він готує християн до одного з найбільших свят – 

Різдва Христового. У цьому сенсі цей піст можна прирівняти за значенням до святої 
Чотиридесятниці – Великого посту, який готує до свята Пасхи.

  Таким чином, передріздвяний період – це 
можливість для всіх нас усвідомити велич того 
Дару, який Бог нам дає – дару нового життя, яке 
приходить у світ не у вигляді якоїсь нової концепції 
чи системи поглядів, а у вигляді малої безпомічної 
дитини, яка, проте, є Предвічним Богом.

   З огляду на це в когось може виникнути питання 
і певне здивування. Адже світ закликає нас 
готуватися до Різдва новими покупками, 
прикрасами вітрин,  домівок,  ялинками, 
святковим настроєм,  а  Церква закликає 
готуватися до Різдва постом. Спробуємо з’ясувати 
причину цього. Чому Різдвяний піст важливий? 
Відповісти на це питання нам допомагає церковне 
богослужіння.
   Якщо поглянути на церковний календар, на 
грудень, то одразу впадає в око, що Церква 
протягом цього періоду часто згадує святих 
пророків. Це закономірно, адже церковна 
традиція сприймає пророків як осіб, які 
провіщали прихід Месії, воплочення Бога. Як їм 
це вдавалося – наперед сповіщати майбутні події? 
Літургійні тексти часто наголошують на тому, що 
пророк – це людина, яка прийняла Духа Божого, 
дозволила стати Його знаряддям і Дух її 
просвітив, відкрив їй Боже об’явлення. Дух 
Божий робить пророка чуйним до Слова Божого. 
Дух і Слово проникають в нутро, у серце пророка і 
дають йому правильне розуміння речей. Це дуже 
важливий момент. Пророк – це не футурист, не 
«спеціаліст», який заглядає в майбутнє, а той, хто 
закорінений у теперішньому, хто бачить дію Бога 
у своєму житті, а тому й у подіях історії – 
минулих, теперішніх і майбутніх.
   Ця тема дуже гарно і гармонійно поєднується з 
наступною. Протягом Різдвяного посту тема 
Божого приходу на землю поступово наростає і 
розвивається, мов у музичній симфонії. Стихири 
вечірні й утрені, які з’являються вже на свято 
Святого апостола Андрія, а також на свято 
Святого Миколая раз у раз повторюють фразу: 
«Ось бо приходить Господь». Господь приходить 
до нас завжди. Будь-який момент нашого життя 
може стати моментом зустрічі. Піст є періодом, 
який нам про це нагадує, який вчить нас бути 
напоготові, бути відкритими до Божих відвідин. 
Наше життя постійно змінюється, пливе: ми 

ростемо, розвиваємося, старіємо, змінюємо 
погляди, спосіб діяльності, і Господь постійно 
шукає нових шляхів, нових способів приходу до 
нас. Від нас залежить готовність зустріти Господа в 
різних обставинах і відкритість прийняти Його 
тоді, коли Він може прийти до нас навіть в якийсь 
дуже несподіваний спосіб.
   «Вертепе, приготуйся, прикрасися», – співаємо у 
стихирах передріздвяного періоду. Вертеп – це 
місце, в якому Господь народився. Він обрав 
місцем свого приходу на землю не пишні палати, а 
убогу печеру. Коли богослужіння закликають до 
приготування вертепу, то, очевидно, ідеться не про 
театралізований вертеп, не про прикрашання 
наших домівок, а передовсім про нас самих. 
Вертеп – це людина, в якій хоче оселитися Господь. 
Приготувати «вертеп» людина може через свої 
добрі вчинки, через чесноти. Саме вони є 
найважливішою прикраса християнина.

 Максим Тимо
для Департаменту інформації УГКЦ
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Чи потрібний Богові  наш піст?
Мабуть він потрібний більше нам. Бог вже якось і без нашого постування дасть собі раду. І все ж 

Він потрібний Богові тому, що наше добро насправді є для Нього найбільшою радістю, бо 
віднаходячи себе, ми неодмінно зустрінемо Його.

- Піст важливий не тому, що ми враз запопадливо 
почнемо масово постувати. Мабуть – ні! Більшість 
точно! Навіть якщо ти не можеш або якось не дуже 
готовий зараз увійти у благодать посту, то знай, що 
він (піст) просто існує. Як можливість, а не, як 
зашморг.  Як  нагода ,  а  не  як  припис  за 
недотримання якого карають.

- Для кожного важливо відкрити власний профіль 
постування. Якщо ти будеш перебувати у пошуці 
цього профілю, то твій духовний досвід 
автоматично ставатиме живим. У цьому пошуці 
міститься неймовірно важливий творчий імпульс. І 
що найважливіше – стосунок з Богом ставатиме 
немов салат, що смачно посолений.

- А взагалі піст, як лікарство корисний далеко не 
для всіх. На упаковці під назвою «піст» мають бути 
вказані «покази» і «протипокази». У «показах» 
написано – «для розумних людей». Я про те, що 
усвідомленого і розсудливого підходу до посту 
ніхто не відміняв.
- Для людини важливо розуміти не тільки те, що 
вона може. А те, чого вона не може. Якщо ти 
починаєш постити, але зриваєшся. Не припиняй. 
Зривайся! Це теж не зле. Значить все одно динаміка 

є. Ти не закисаєш в згубній статиці. Уяви, ти 
побачив себе, може навіть у черговий раз таким, 
як є насправді. Зустрівся з собою справжнім, а 
не придуманим. Знаєш, це так корисно, коли Бог 
проводить над нами сеанс демаскування наших 
ілюзій щодо себе.
- Піст почався, а я взагалі не пощу». Не біда! 
Інколи так важливо знати, що він просто є. І у 
нього завжди можна увійти, як брудний у чистий 
гірський потік у будь-який день і час.
- На жаль, люди звикли трактувати піст 
здебільшого, як релігійних феномен. Як 
приватну практику. Але він може впливати на 
багато глобальних процесів: спиняти війни, 
умиротворювати ворожнечу, запобігати 
катастрофи. Пригадуєте пророка Йону? Пророк 
був посланий у грішну столицю – Ніневію і 
жителі міста покаялись, постячи від малого до 
великого і Бог відмінив власне рішення. 
Покаяння людей змінило рішення Бога.
- Про піст на рівні суспільних процесів і 
відносин говорити чомусь незвично. З Різдвом 
якось трохи не так. Воно – універсальне. То 
чому не так з постом? Уяви, що піст перед 
Різдвом – це як підготовка до свят-вечері, 
прибирання дому чи храму, закупівля святкових 
речей або прибирання новорічної ялинки.

- Для людини з магічно-культовим укладом 
релігійної свідомості зазвичай найважливіші – 
харчові приписи. А що якщо я скажу вам, що є 
особи, яким на крайню аскетику – цілковитий 
протипоказ? Чому? Бо це грозить побічними 
факторами – дратівливістю, осудом тих, що цього 
не роблять, думають про те, що вони (SOS!!!)не 
такі як усі.

- Піст – це стежина вгору. Напрямок руху по 
висхідній. Ідеали існують не для того, щоб 
«сідати» на них зверху і самовдоволено казати: 
«ось, я вже на вершині», а щоб їх постійно 
прагнути, до них тягнутися. Інколи навіть 
рачкуючи. І здається мені це найважливіше, і 
завжди залишатися  вбогим паломником 
недосяжного ідеалу.
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- Для лінивого студента піст – це час просто 
почати нарешті вчитися, нехай і в прикуску зі 
скоромним hot-dogom. Це критично важливо з 
огляду на сесію, що невблаганно наближається)

- У підході до посту є багато підводних каменів. 
Ось один з них: спокушуватися відчуттям 
власних духовних здобутків. Поститися, щоб 
здобувати. Аби відчути ситу вдоволеність 
собою. А чи не краще замість цього може бодай 
трохи відчути голод за Богом?

- Мені дуже імпонує ідея посту, як час 
самовизначення. Чого ми хочемо в принципі? 
Від себе, від людей, від Бога.

- Цей піст може бути для когось першою 
можливістю, черговою нагодою, а для когось і 
останнім шансом.

Джерело:dyvensvit.org

- У час підготовки до Різдва можне спробувати 
те, що ти вже намагався робити сотки разів. 
Відкинути спокусу прикрої очевидності, 
мовляв, «та я вже пробува це безліз разів». Не 
забувай, що найприємніші дарунки приходять 
тоді, коли ти їх зовсім не очікуєш. Це щось як 
натужуватися аби відкрити важкі двері і не 
можеш, і коли роздратовано відпускаєш, а вони 
відкриваються самі, рухаючись у протилежний 

бік.

- Піст – не завжди існує для того, щоб зрозуміти, 
що ми можемо. Інколи набагато важливіше аби 
зрозуміти, чого ми не можемо.

Шпаргалка на різдвяний піст 

  Тому:– на відміну від Великого Посту в 
Різдвяному пості акцентуємо не стільки 
стриманість у їжі, скільки щось іншого… бо 
Різдвяний піст – це найяскравіші у році ярмарки, 

які здалека чути, бо який різдвяний ярмарок 
буває без смажених ковбасок і гарячого 
глінтвейн? Приписів посту це не порушує, бо

   Але зате – гучних вечірок, дискотек, концертів 
НІ – НІ – НІ! Від слова ВЗАГАЛІ! На Андрія 
вечорниці і на Миколая з усієї музики і танців 
можна хиба що посміятися з жартів – і то з 
налаштуванням на певну стриманість… та йой! 
П о п е р е д у  С ВЯ ТА  й  Н о в и й  Р і к  –  щ е 
наконцертуємо і надискотечимо, чекайте!

 – Святкування Дня народження Спасителя було 
колись встановлено на 25 грудня так само і за 
Григоріянським календарем, як і за календарем 
Юлія Цезаря, що містив в собі певні помилки. За 
календарем Юлія Цезаря 25 грудня наступає 
тоді, коли за календарем Папи Григорія вже 
наступило 7 січня. Календарі туди-сюди 
гойдаються, але Дня народження Сина Божого 
воно ніяк не відміняє – і тоді та самий День 
народження, і потім знов той самий – головне не 
пропустити і привітати!

– від м’яса стримуємося у середу і п’ятницю, в 
інші дні це не обов’язково, хіба що з власної 
ініціативи .

   Головне: якщо виконати те, що треба зробити в 
Різдвяному пості, то дай нам Боже встигнути!

   Різдвяний піст суттєво відрізняється від 
Великого посту. Різдвяний піст – це РАДІСНЕ 
очікування Дня Народження Ісуса Христа.

– Християни – це ті, хто через Таїнство 
Хрещення від води і Духа народився во Христі. 
Тому День Народження Христа є так само 
нашим Днем народження! Такий собі єдиний 
спільний день народження всіх народжених во 
Христі – бо ХРИСТОС НАМ НАРОДИВСЯ! 
Отак і святкуємо!
– Різдвяний піст – це час, коли все відкладаємо в 
сторону, щоби приготовитись до цього екстра-
святкування.
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1. Вже від сьогодні відновіть адресний лист, 
перевір, чи всі в нього внесені, кого треба і 
хотіли би привітати.

3. Заміни години, коли сидите в інтернеті або в 
телебаченні на такі самі години за писемним 
столом – думате, любіть і пишіть. Якщо одразу 
не виходить, щоби не нищити карточку 
невдалим привітанням, напишіть спочатку 
чернетку, а потім перепишіть в листівку 
КРАСИВИМ  ПОЧЕРКОМ.

                                          Джерело:dyvensvit.org
  З сорока днів Різдвяного посту маєте на 
розіслання привітань максимально двадцять 
днів,  бо в тому часі пошта може бути 

перевантаженою – враховуй це.
Тому – покроково:

Перед усім Різдвяний Піст перед Днем 
народження Сина Божого в якому ми всі 
народилися – це час ПРИВІТАННЯ. І не так, 
щоби електронною поштою – по лінивому – але 
вже постарайтесяся придбати гарну листівку і 
написати привітання власноруч. І то не так, 
щоби “бажаю щастя, здоров’я, успіхів” або ще 
яку літепну банальщину. Ні! Мусиш пригадати 
особливості того, кому пишите, підібрати слова і 
побажання саме для НЕЇ або для НЬОГО – 
окремі, правдиві, з любов’ю і щирістю. Бо – 
УВАГА!  –  т і  побажання  аж н ічим не 
відрізняються від молитви за того, кого вітаєте.

2. Повстаньте з крісла,піди і купи різдвяні 
карточки (листівки) та, при необхідності, 
конверти.

4 Написанні привітання ВІДПРАВЛЯЙТЕ 
ПОШТОЮ НЕГАЙНО!.. бо забігаєтесь і тільки 
у наступному році будете жаліти:“йой, так і не 
відправив!”

  Тому Різдвяний Піст – це максимальні зусилля 
по оновленню добрих стосунків, які можливо 
згасли. Це оновлення і ремонт Простору 
Любові, як передумова святкування Дня 
Народження Того, Хто увесь світ спас.

Стратегія вирішення конфліктних ситуацій в 
шлюбі

Стосунки в шлюбі — дуже родючий грунт для різного роду гніву. Шкідливі наслідки гніву особливо 
руйнівно впливають на шлюб через дуже близькі стосунки між подружжям. Але подружні пари 
можуть навчитися тверезо і розумно підійти до подолання гніву. Власне кажучи, їм доведеться 

навчитися цьому, якщо вони хочуть зберегти сім'ю. Я не говорю, що це просто. Я лише стверджую, 
що це необхідно і що будь-якій парі під силу впоратися з цим завданням.

Існує шість кроків, які допоможуть вам впоратися з гнівом проти вашого партнера. Майже усе це 
слід узяти на озброєння, перш ніж виникне гнів. І тоді ви зможете, діяти за заздалегідь засвоєною 

вами схемою, спокійно і упевнено направити обговорення конфлікту в правильне русло.

У шлюбі усі ми час від часу гніваємося один на 
одного. У якихось ситуаціях наше обурення 
о б г р у н т о в а н о ,  о с к і л ь к и  в и к л и к а н о 
несправедливістю з боку подруга. У інших 
випадках наш гнів нічим виправдати не можна, 
тому що ми неправильно зрозуміли те, що 
сталося. Усі ми свого часу переживаємо як 
обгрунтований, так і невиправданий гнів. Така 
доля людини і наслідки спільного життя. Але 
пам'ятаєте, гніватися не грішно; навпаки, гнів є 
п о к а з н и к о м  н а ш о г о  п р а г н е н н я  д о 
справедливості і чесності. Таким чином, нам не 

треба винуватити себе або один одного за ці 
почуття, як не треба і заперечувати того, що ми 
іноді гніваємося.
Коли ми надаємо один одному право на гнів, ми 
дозволяємо собі і іншим переживати людські 
почуття. З цього розпочинається процес 
позитивного дозволу конфліктних ситуацій.

Коли ви гніваєтеся один на одного, дайте іншій 
л юд и н і  м ож л и в і с т ь  д і з н ат и с я ,  щ о  в и 
відчуваєте.Інакше ваш партнер сам може 
здогадатися про це по вашій поведінці.Такі ігри 
в здогадку лише марна трата часу, що зазвичай

   По-друге, домовитеся завжди признаватися 
один одному, якщо вас щось обурює.

   По-перше, признайтеся самому собі, що ви 
розгнівані.
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  Якщо ви гніваєтеся на свого партнера, ви, як це 
зазвичай буває, відразу вирішите, що він 
неправий. Проте слід ставитися до такого 
висновку, як до припущення, оскільки ви не 
в и с л у х а л и  й о г о  т о ч к у  з о р у  з  ц ь о г о 
питання.Засліплені емоціями, ми часто 
неправильно сприймаємо слова і вчинки свого 
подружжя. Наприклад, він забув купити молоко 
навіть після того, як ви подзвонили йому на 
роботу і нагадали про це. Вона сприймає це як 
безвідповідальність і  обурюється його 
забудькуватістю. Але цілком імовірно, що 

  Такий нездоровий вихід гнівних емоцій завжди 
руйн івний ,  і  його  сл ід  сприймати  як 
неправильну поведінку. Якщо ви зі своєю 
половиною дійшли такого висновку, це зовсім 
не означає, що ви більше ніколи не вийдете з 
себе. Проте це означає, що, якщо ви все ж 
проявите своє обурення, вам треба буде визнати, 
що ваша реакція була неправильною. Спалахи 
гніву завжди тільки погіршують і без того 
складне становище, і бите скло емоцій після 
такого вибуху слід прибирати відразу, перш ніж 
ми почнемо конструктивно діяти по вирішенню 
конфликта.
   З приводу того як позбутися звички вибухати, 
ось вам одна практична порада. Вам треба 
домовитися про те, що кожного разу, коли один з 
вас починає заводитися, інший просто виходить 
з кімнати. Якщо ваш чоловік виходить услід за 
вами, вам треба піти з будинку. Якщо ваш 
чоловік продовжує йти услід за вами з криками і 
лайкою, йдіть до сусідів або згортайте за кут. 
Якщо ви обоє домовитеся наслідувати таку 
стратегію, то запальний чоловік знатиме, що, 
якщо його половина виходить з будинку або 
втікає від нього, пора зупинитися і замислитися 
про те, що відбувається. Сподіватимемося, що 

до моменту вашого повернення додому чоловік 
вже заспокоїться і зможе сказати: «Пробач, 
дорога. Я був неправий, що не стримався. Мені 
твої слова/дії здалися такими образливими, що я 
вийшов з себе. Пробач мене, будь ласка» . Тоді 
ви зможете пробачити чоловіка за помилку і вже 
спокійно продовжити обговорення питання, яке 
викликало в нім спалах гніву.

  Ми усі маємо право знати і про те, що 
чоловік/жінка гнівається, і про те, з якої 
причини. Партнер, який ділиться усім цим зі 
своєю половиною, здійснює серйозний крок на 
шляху продуктивного вирішення проблеми з 
гнівом.
   По-третє, домовитеся між собою, що словесні 
і фізичні прояви гніву один проти одного — не 
кращий спосіб відреагувати на вчинок або 
образливі слова.

не призводить до точних висновків. Якщо ви 
гніваєтеся на свого подруга, то, швидше за все, 
тому що він сказав або зробив щось не так, або 
не зробив того, що ви від нього очікували. На 
вашу думку партнер вчинив з вами погано. Ваш 
партнер зробив щось недобре, нечесне або 
неправильне. Ви вважаєте, що його вчинок не 
був продиктований любов'ю. На даний момент 
цей інцидент, непристойний вчинок вашого 
партнера, став бар'єром між вами. Ваш партнер 
повинен знати про це. Він не зможе працювати 
над проблемою, про існування якої не підозрює.

   По-четверте, намагайтеся спершу вислухати 
усі пояснення, а вже потім робити якісь 
висновки.
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www.youtube.com/user/stradch 
П’ятниця:

10:00 Божественна Літургія
10:00 Божественна Літургія

Неділя:
09:00 Божественна Літургія
11:00 Божественна Літургія

Пряма трансляція зі Страдча

 

  Після того, як ви вирішили конфлікт, 
обов'язково скажіть один одному про свою 
любов. Тим самим ви підтвердіть, що не 
дозволите цьому неприємному інциденту стати 
бар'єром між вами. Ви вислухали один одного, 
вирішили усі проблеми і взяли уроки з того, що 
сталося, а тепер вам слід рухатися далі.

 По-шосте, завірте один одного у взаємній 
любові.

  Людина,  що не розуміє  різниці  між 
обгрунтованим і необгрунтованим гнівом, може 
в и р і ш и т и ,  щ о  й о го  о бу р е н н я  з а вж д и 
виправдано, а дії  інших людей завжди 
неправильні. Така позиція не лише заважатиме 
вирішенню спірних ситуацій, але і викликатиме 
природне обурення з боку партнера, який знає, 
що ваш гнів нічим не виправданий. Ваша уперта 
упевненість у своїй правоті може породити у 
вашого партнера обурення, яке у свою чергу 
зажадає вирішення.
  Легко уявити, як у рамках взаємовідносин 
подружжя невирішені конфліктні ситуації і 
п о ч у т т я  о б у р е н н я  м о ж у т ь  р о с т и  і 
збільшуватися, як снігова куля. Для успішного 
шлюбу виключно важливою видається здатність 
підійти до вирішення конфліктних ситуацій 
розумно і з почуттям відповідальності.

Уривок з книги Генрі Чепмена «Зворотна 
сторона любові. Як правильно реагувати на 

гнів». Переклад Мирона Шкробута.

Гнів може вщухнути відразу, як тільки ви 
з'ясували, що сталося насправді. Природно, 
далеко не завжди непорозуміння вирішуються 
так легко і скоро.. Подружні пари можуть 
навчитися розмовляти ввічливо і спокійно, якщо 
вони відповідально підходять до питання 
вирішення конфліктів і готові любити один 
одного не лише на словах.

  Якщо ваш гнів необгрунтований, тобто 
обурення виникло у зв'язку з надуманою 
провиною,  і  ви  з годом з ' ясува ли ,  що 
неправильно уявили те, що сталося, вирішити 
конфлікт можна, порозумівшись один з одним і 
з'ясувавши, що ви обоє про це думаєте.

 По-п'яте, завжди намагайтеся вирішувати 
проблеми, що виникають у стосунках.

  Там, де здійснено реальне зло, щось недобре і 
несправедливе, для остаточного вирішення 
потрібні перепрошення і покаяння з боку 
винуватця і пробачення з боку потерпілого. 
Коли це станеться, гнів вщухне. Гнів виконує 
свою благородну місію, примушуючи нас 

звітувати один перед одним за свою поведінку.сталося щось таке, чого дружина не могла 
передбачити.Наприклад, він поїхав по дорозі, де 
не було молочних магазинів; він підвозив колегу 
додому, а там продуктових магазинів взагалі не 
було; він знав, що молоко потрібне не до обіду, а 
пізніше, і тому вирішив купити його ввечері, 
коли поїде забирати сина після занять на 
спортивному майданчику. Якщо дружина з'ясує 
усі обставини, вона вже не стане звинувачувати 
його у безвідповідальності.
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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. 

  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… 

 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.

 Нехай Господь винагородить сторицею кожного 
жертводавця!

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

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

  Особливу увагу плануємо приділити створенню 
належних умов для осіб 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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  «Моя найзаповітніша мрія – бути телефоном 
батьків. 

Ця історія трапилась у сім’ї однієї шкільної 
вчительки. Сталося все, коли, прийшовши до 
дому вчителька мови та літератури, відкрила 
черговий зошит, щоб перевірити домашнє 
завдання. І в один момент, вона охопила голову 
руками, емоції переповнювали її вона не могла 
стримати сліз, не могла сказати ні слова, плач 
душив її, це був момент, коли час зупинився.

  Відклавши телефон в бік, чоловік попросив 
детальніше розповісти, неспокій появився на 
його лиці,  він зацікавився тим самим есе, яке 
довело жінку до такого стану і захотів прочитати 
його. У есе було написано:

  Дружина дочитала і подивилася на чоловіка, 
вона не очікувала такої реакції, він був 
сх в и л ь о ва н и й  і  в  оч а х  бул а  б і л ь  в і н 
співпереживав цьому хлопчині. Чоловік 
подивився на дружину і сказав «Як би я хотів 
зараз обійняти цього хлопця». Дружина підняла 
червоні від сліз очі і відповіла: «Ти можеш 
зробити це прямо зараз – це написав наш син».

  Коли я прошу тата пограти зі мною в якусь гру, 
він говорить, що тільки не сьогодні, тому що був 
важкий день і він дуже втомився. Але я бачу, як 
він бере в руки свій телефон і вся втома 
проходить, він може так просидіти годинами.

  Її  чоловік був неподалік і  здавалося 
абстрагувався від всього, він перебував у своєму 
телефоні, нічого, не могло відволікти його від 
цього процесу. Та повернувши голову і 
побачивши дружину в такому стані, він, у подиві 
не наважувався завитатись «Що відбувається?». 
Не залишаючи телефон і не відводячи очей від 
дисплея, через деякий час , він все-таки 
запитався, що стало причиною такої поведінки.

  Всі мої прохання побути разом вони не 
помічають, тому що там в телефоні є важливіші 
речі ніж я. Коли прошу маму поговорити зі 
мною, тому що хочу сказати їй щось важливе, 
вона завжди каже, що трохи пізніше, тому що 
зараз дуже зайнята, а в руках у неї телефон. Тому 
я хочу стати телефоном і завжди бути поруч зі 
своїми улюбленими батьками».

  Мої мама і тато дуже люблять телефони, це їх 
улюблені пристрої, вони так багато часу 
проводять з ними, я бачу, як вони діляться з 
телефоном всім. Спілкування зі мною не 
приносить їм такого задоволення, вони 
годинами можуть не помічати мене.

  Коли мама зайнята своїми справами, але вона 
знає, що я вже більше години чекаю, коли вона 

приділить мені трохи часу і раптом лунає 
дзвінок по телефону, вона забуває про мене. І не 
перерве розмову навіть якщо я заплачу. Мої 
батьки читають, грають в ігри, вони дбають і 
дуже дорожать своїми телефонами.

  Піднявши заплакані очі, дружина подивилась 
на чоловіка і сказала, що перевіряла домашню 
роботу своїх учнів маленьке есе на тему: «Моя 
заповітна мрія!». Чоловік не розумів і подумки 
відмітив дивну поведінку дружини, без 
особливого інтересу і  участі,  все-таки 
продовжив розмову, щоб з’ясувати, що ж 
викликало таку бурливу реакцію. Жінка 
відповіла, що одне есе, перевернуло весь її світ.

Джерело:dyvensvit.org

«Мрію стати маминим телефоном» 
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· 26 червня – Всеукраїнська проща;
· 28 серпня – проща з нагоди храмового празника;

Прощі на 2020 рік
· 24-25 березня – нічна проща мігрантів від Архикатедрального собору св. Юрія;

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

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

Адреса банку м. Львів, вул.Січових Стрільців 9

  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,

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

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

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

Храм Успення Пресвятої Богородиці УГКЦ

____________________________________________________

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

ЄДРПОУ/ДРФО 39900575,ПАТ КБ 

UAH(Українська гривня)
Для переказу вказувати - добровільна пожертва

"ПРИВАТБАНК"(код ЄДРПОУ 14360570,код 

Реквізити для благодійних внесків 

банку 325321) No 26009053701352,валюта

РО МІСІЯ ВЦ СТРАДЕЦЬКА ГОРА ЛА УГКЦ

Банківські реквізити парафії Успення Пересвятої Богородиці с.Страдч УГКЦ 



Наша адреса:  Львівська обл. Яворівський р-н. с.Страдч ,вул. Страдецька Гора   телефон:  +38067 752 57 72

А також дякуємо дописувачам: с. Рафаїлі Чучман, Дочки МБНП;Марті Гусак.

                                                  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

Вівторок

Пятниця

Середа

Четвер

Субота

Неділя

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

 монашого та подружнього стану
 

 

  - 10:00 Божественна Літургія за померлих

 -10:00 Божественна Літургія за покликання до священичого,

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

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

 - спільна Хресна Дорога

- 10:00 Божественна Літургія за померлих;

- 09:00 Божественна Літургія за здоров’я;

- 11:00 Божественна Літургія парафію;

- 12:00 Божественна Літургія за здоров’я;

- Спільна Хресна Дорога;

- Спільна Хресна Дорога;

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

- Спільна Хресна Дорога;

- 18:00  Божественна Літургія (в період з квітня про жовтень)

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

- Молитви 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 2020 РОЦІ  
Січень

Березень

Травень

Лютий

Квітень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

 31 грудня 2019 р. – 01 січня 2020 р.

 1-2 лютого ; 21-22 лютого

 4-5 квітня; 17-18 квітня

 2-3 травня; 15-16 травня

 6-7 червня; 19-20 червня

 7-8 березня; 20 -21 березня

 4-5 липня; 17-18 липня

 1-2 серпня; 21-22 ; 27-28 серпень

 5-6 грудня; 18-19 грудня;
31 грудня 2020 р. – 01 січня 2021 р.

 7-8 листопада; 20-21 листопада

 3-4 жовтня; 17-18 жовтня

 5-6 вересня; 18-19 вересня
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