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Папа: “Який дух панує в нашому серці” ?

Ісус заповідав Своїм учням 
перебувати в Ньому, й святий 
євангелист Іван у своєму першому 
посланні ділиться думками про 
те, що означає перебувати в Бозі. 
Над цим роздумував Святіший 
Отець у першій цьогорічній 
ранковій проповіді.
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   Християнське життя полягає в тому, щоби 
перебувати в Бозі, йдучи за голосом Святого Духа, а не 
духа світу, який веде до корупції, до того, що не 
розрізняємо добре від зла. На цьому наголосив Папа 
Франциск, проповідуючи у вівторок, 7 січня 2020 р., 
під час Святої Меси в каплиці «Дому святої Марти», 
зосередивши свою увагу на читанні з першого 
Послання святого Івана.
   Людина Святого Духа й людина світу
 «Хто зберігає Його заповіді, той у Ньому перебуває, а 
Він – у ньому, а що Він у нас перебуває, дізнаємося по 
Духові, якого Він нам дав», – писав Ісусів улюблений 
учень святий Іван. Як зауважив проповідник, хтось 
м о ж е  ж и т и  « в  н а й г р і щ н і ш о м у  м і с т і ,  в 
найатеїстичнішому суспільстві», але якщо «його 
серце перебуває в Бозі», ця людина приносить 
спасіння. Сьогодні ж чимало людей, за його словами, 
ототожнюють Святого Духа лише із голубом, 
забуваючи про те, що йдеться про Того, завдяки Якому 
«перебуваємо в Господі».
  Протилежністю Святому Духові є дух світу. 
Святіший Отець нагадав, як під час Тайної Вечері Ісус 
не просив Отця забрати учнів зі світу, але «захистити 
їх від духа світу». Бо піддатися йому – це «щось гірше 
від гріха», це означає перебувати «в атмосфері, яка 
вчиняє несвідомим, веде до того, що перестаємо 
розрізняти добро і зло».
  Як приклад «жахливої світськості» Папа навів спосіб 
святкування Нового  року,  супроводжуване 
страшенним марнотратством. Чи це гріх? За його 
словами, це гірше від гріха: «Святий Дух веде тебе до 
Бога, а якщо згрішиш, то Святий Дух захищає тебе й 
допомагає підвестися, а дух світу веде тебе до 
корупції, до того, що ти вже не розрізняєш, що є 
добрим, а що – злим, мовляв, усе однаково».
   Випробовувати духів, бо не всі походять від Бога
  «Апостол Іван, – вів далі проповідник, – дає нам 
пораду: “Улюблені, не кожному духові вірте (тобто, не 
кожному почуттю, натхненню чи ідеї) ,  але 
випробовуйте духів, чи від Бога вони (чи від світу)”. 
Але що ж означає це випробовування духа? Дуже 
просто: коли ти щось відчуваєш, коли приходить 
бажання щось зроб ити, або з’являється якась ідея чи 
судження про щось, то запитай себе самого, чи те, що 
відчуваю, походить від Святого Духа чи від духа 
світу?».
   За словами Папи, таке запитання слід ставити собі 
навіть кілька разів на день. Запитувати себе про те, чи 
ця річ, ця думка або спонука «буде корисною для мене, 

а чи веде на дорогу світськості»? На жаль, чимало 
християн «живуть, не знаючи, що діється в їхньому 
серці».

  «Саме тому я раджу кожного дня присвятити трохи 
часу, чи перед тим, як вкластися до ліжка, чи опівдні, 
чи коли забажаєте, запитати себе: що сьогодні 
переходило через моє серце? Що мені захотілося 
зробити, які думки з’являлись? Який дух рухав моїм 
серцем? Святий Дух, Божий дар, що завжди веде мене 
до зустрічі з Господом, чи дух світу, що підступно й 
непомітно віддаляє мене від Господа?» – сказав Папа, 
закликавши молитися до Святого Духа, аби «дозволив 
нам перебувати в Господі й дав благодать розпізнавати 
духів», щоб наше серце «не було прохідним двором», 
але місцем зустрічі з Богом.

Джерело: Vatican NEWS

  Тому, як підкреслив Святіший Отець, святі Павло та 
Іван недаремно закликають: «Не вірте кожному 
духові», тобто, всьому, що відчуваєте, але перевіряйте 
це. Лише тоді знатимемо, що діється в нашому серці. 
Адже «чимало християн мають серце немов 
прохідний двір», не знаючи, хто там вештається.

   Щоденний іспит сумління
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Глава УГКЦ: «Сурогатне материнство в Україні – 
лихо, яке наше суспільство ще не усвідомило»

   «Годі собі уявити драму тієї жінки, – просить 
задуматися він, – яка мусить віддавати дитя, котре 
вона виносила і народила. Годі уявити драму 
дитини, яка відривається від своєї матері, що 
зігрівала це дитятко своїм теплом і мусить згідно з 
тим рабським контрактом бути проданою в чужу 
сім'ю», – відзначає Предстоятель.

   Проповідник відзначив, що сьогодні, у другий 
день Різдвяних свят, Христова Церква звертає нашу 
увагу на дар родини. «Бо Господь Бог створив 
людину як чоловіка і жінку. Саме Бог був творцем 
людського подружжя. Подружжя, родина, сім'я – як 
вірна плідна і нерозривна єдність чоловіка і жінки – 
постала набагато швидше, ніж народи, держави чи 
інші людські спільноти. Тому ми називаємо сім'ю 
базовою клітиною людського суспільства», – сказав 
Блаженніший Святослав.

  В останні роки, за його словами, з'явився один із 
дуже тонких способів зневаги материнства, 
української матері, зневаги життя, новонародженої 
дитини. «Мабуть, багато хто з вас чув термін 
"сурогатне материнство", коли через ті чи ті 
обставини українська жінка за гроші змушена 
зачинати у своєму лоні нове життя на продаж. 

Змушена торгувати своїм материнством, змушена 
юридично підписати таке зобов'язання, яке, де-
факто, означає рабство цієї жінки. З цим лихом 
борються в усьому світі. І всі, хто хоче купити собі 
дитину в європейських країнах, на жаль, їдуть 
сьогодні в Україну», – наголосив Глава УГКЦ.

   Нині ми споглядаємо ось цю Пресвяту родину, у 
лоні якої народився наш Спаситель. «Ми дякуємо 
Творцеві за дар Богоматеринства Пречистої Діви 
Марії. Дякуємо за те, що вона була обрана як Матір 
для нашого Спасителя. Дякуємо за особливу роль в 
обставинах Різдва святого Йосифа Обручника. Бо 
це до нього ангел уві сні говорив і пояснював, що 
він має вчинити, як через його опікунство 
виявилася ще одна риса сім'ї. Сім'я – це оазис 
захисту гідності людського життя», – пояснив 
проповідник.
  Ми сьогодні читаємо і слухаємо, вів далі 
Предстоятель, слово Євангелія, яке говорить, що 
Пресвята родина захистила життя Божественного 
дитяти відразу після Його народження. Бо одразу 
при народженні Христа проявився хтось, хто хотів 
це життя забрати...

   «Горе української матері, – вважає Глава Церкви, – 
яка змушена торгувати своїм материнством, наше 
суспільство ще вповні не усвідомило». Тому 
сьогодні, святкуючи Різдво, дякуючи нашому 
Богові за те, що Він народився серед нас, дякуючи за 
дар української сім'ї, дякуючи за дар материнства 
української жінки, закликає Блаженніший 
Святослав, помолімося за тих жінок, за тих дітей, 
помолімося за українську сім'ю, яка завжди в 
найприкріших моментах українського народу була 
надією на краще майбутнє, бо в тій родині те

  «В усі часи і в усіх народів, вважає Глава Церкви, є 
сили, які чигають на життя дитятка. У наших 
обставинах у нашій Україні теж таких сил, на жаль, 
не бракує».

Із лихом сурогатного материнства борються в усьому світі. І всі, хто хоче купити собі дитину в Європі, на 
жаль, їдуть сьогодні в Україну. Про це сказав Отець і Глава Української Церкви Блаженніший Святослав 
під час проповіді до вірних у день празника Собору Пресвятої Богородиці та святого Йосифа Обручника.
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майбутнє зачиналося як нове людське життя, 
зачиналося у співпраці з Богом Творцем, який є 
джерелом усякого життя.
  «Нехай новонароджений Спаситель допоможе нам 
відкрити святість і гідність материнства, святість і 
гідність родини, допоможе нам у нашій державі все 

зробити, щоб жодна рука жодного ірода не 
наважилася забрати життя дитяти, яке Бог сьогодні 
дарує усім нам!» – побажав усім нам Глава УГКЦ.

Департамент інформації УГКЦ

     Владика Венедикт (Алексійчук)
 

   Дивлячись на диявола, можна побачити в чому була його помилка: він 
думав, якщо Бог став людиною, він зможе знищити Його. Але обманувся. 
Так, він знищив людину, розп’яли Ісуса Христа. Він, як людина сходить до 
Аду, де не було Бога, але сходить, як Богочоловік, бо був Богом і людиною 
одночасно. Бог приносить спасіння кожній людини.
  Знаючи це, маємо розуміти, що хто є з Богом, ніколи не вмре. І жодні 
диявольські підступи не зможуть нас відірвати від Божої любові. Якщо 
будемо над цим роздумувати, то зможемо зрозуміти, чому такими 
відважними були мученики, бо вони не боялися смерті, вони знали, що коли 
вони є з Богом, то хто їм що може зробити. Як відбере життя, то відбере 
життя земне, але не відбере цього буття з Богом, Життя Вічного. Тож якщо 
ми з Богом, то ми будемо з Богом не тільки наше земне життя, але будемо з 
Ним і в Вічності.

 
www.youtube.com/user/stradch 

10:00 Божественна Літургія

09:00 Божественна Літургія

П’ятниця:

10:00 Божественна Літургія
Неділя:

11:00 Божественна Літургія

Пряма трансляція зі Страдча
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Що означає ім'я Еммануїл 

  Іммануель, Єммануїл, Еммануїл має кілька 
варіантів вимови в різних мовах. На івриті це два 
слова:  ― ִעָּמנּו ֵאלз нами Бог.

«Співай і радуйся, дочко Сіону, бо ось я йду й 
житиму посеред тебе» – слово Господнє. Сила 
народів того дня до Господа пристане; вони 
будуть його народом і житимуть посеред тебе, і 
ти зрозумієш, що Господь сил послав мене до тебе» 
(Захарія 2: 14-15).

   В Едемському саду Бог із Адамом гуляли разом в 
прохолоді дня. Близькі стосунки, які були колись у 
Бога з людством, ― це те, чого прагне і по за чим 
сумує Його серце відтоді, як вони були втрачені. 
Божа любов до нас і бажання бути з нами 
проявляється в дії, тому що Він створив умови, в 
яких можна розібратися з гріхом, щоб стосунки 
були відновлені:

   Бог прийде і буде жити серед нас, і при цьому Його 
послав Господь! Як це?
  Ми бачимо це знову у пророка Ісаї:

   Тимчасова скинія заповіту

   Він каже, що Господь послав Його.

  «Я поставлю мою храмину посеред вас: не буду 
бридитися вами. Я ходитиму проміж вас і буду 
вашим Богом, а ви будете моїм народом.». (Лев. 26: 
11-12).

   Обітниця прийти і бути з нами не виникло в 7-му 
розділі книги Ісаї раптово ― Божий намір прийти і 
жити серед нас простежується в усій Біблії. Це 
рішення Господь добре обдумав і спланував Свій 
візит. 

   Цей план, згідно з яким Бог посилає Свого Сина 
жити серед нас, існує з початку часів. Вічний, Який 
існував від початку, був посланий Господом і Його 
Духом. Як вам таке?

  Стовп хмари
   Замаскований цар
   Коли я був у Йорданії, я чув історію про те, що 
король почув повідомлення про чиновників зі 
сфери соціального забезпечення, які погано 
поводилися зі своїми клієнтами. Як свідчить 
історія, король сам переодягнувся в бідного старого 
і підходив до клерків у різних офісах із проханням 
про допомогу і послуги. Щоразу, коли він стикався з 
чиновником, який вів себе грубо, нешанобливо і 
недоброзичливо,  він відводив його в бік

   «Приступіте до мене, слухайте ось що: Вже 
спочатку не говорив я потай; ще поки все сталось, 
я там був. Тепер же Господь Бог і його дух мене 
посилає» (Ісаї 48:16).

   Ми бачимо, що Бог в буквальному ставить Свій 
намет посеред Ізраїльського стану, з повністю 
функціонуючою системою видалення гріха для 
того, щоб Він міг перебувати серед них. Він ходить 
із ними, супроводжуючи їх хмарним і вогненним 
стовпом, і абсолютно чітко показуючи Своє 
бажання близькості.

  На цей раз це було особисто. Вже не просто 
багатозначні символи і пророчі натяки в спеціально 
побудованому Храмі ― приходить сам Господь. І 
Він був посланий Богом.

   Та у Бога був грандіозний план, набагато більший, 
ніж тимчасовий намет:

   Це чудове пророцтво вимовляє Господь, але 
прочитайте його ще раз уважно …

Слово Еммануїл дуже тісно пов’язане з періодом року, який зараз переживаємо. Одне з найбільш 
вражаючих пророцтв говорить:

«Оце ж сам Господь дасть вам знак: Ось дівиця зачала, і породить сина і дасть йому ім’я Еммануїл». (Ісаї 
7:14)
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Джерело:dyvensvit

 Спочатку вони навіть не очікували, що король 
з’явиться так скромно. Так і Ізраїль, в більшості 
своїй, не впізнав часу відвідування.

  Бог проявив Себе, в цьому і полягає Його слава. 
Божа слава прийшла до нас в Месії, в особі Ісуса, 
повна благодаті та правди, тому що Він сам Бог.

  Цар царів був посеред них, але замаскований. Він 
виглядав як звичайний єврей-тесля з Назарета. Я 
чув, як одна дитина сказала, що Ісус був «Богом з 
шкірою», і це досить добрий спрощений опис 
втілення.   Складно уявити, як буде виглядати наше вічне 

перебування З БОГОМ. Але я знаю, що Бог очікує 
цього з великою радістю.
  Почув я від престола голос великий, що говорив: 
«От, житло Бога з людьми, і він житиме з ними, 
вони ж народом його будуть, і сам Бог буде з ними,

   Нарешті знову разом
   Великий Божий план відвідування полягав у 
тому, щоб прокласти нам шлях для нескінченного 
єднання з Ним. Він розібрався з гріхом раз і 
назавжди, щоб кожен, хто бажає, міг би очиститися 
від гріха, і відновити стосунки з Ним.

і розкривав, ким є насправді. Він пояснював 
клеркам, що саме вони зробили неправильно, і 
звільняв їх. Чи варто говорити, що послуги істотно 
покращилися після того, як чиновники зрозуміли, 
що є ймовірність, що вони обслуговують самого 
короля!

  Ідея народження від Діви настільки шокує, що 
єврейський народ зі зрозумілих причин відкидає 
думку про те, що це може буквально означати 
написане (як, втім, і дуже багато з тих, хто називає 
себе християнами, до їх сорому). Та Бог ― не той, 
хто уникає чогось обурливого. Він заохочує людей 
вірити. Зрозуміло,  що Він може зробити 
неможливе ― Він може зробити все, що забажає. 
Також зрозуміло, що Бог, який створив Всесвіт, не 
прийшов би до Свого творіння звичайним 
способом.

і витре кожну сльозу з очей їхніх; і смерти не буде 
більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде 
більше, бо все попереднє минуло» (Одкровення 21, 
3-4).

 «І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми 
славу його бачили – славу Єдинородного від Отця, 
благодаттю та істиною сповненого» (Йоана 
1:14)

У чому сила батьківського благословення?

   Бог дав нам право благословляти усіх, навіть 
ворогів. Благословляти – це бажати особливого 
блага конкретній людині. Благословення у своїй 
суті не є жодним магічним формулюванням і від 
нього не залежить успіх чи невдача. Батьківське 
благословення – це вияв радості батьків за рішення 
своїх дітей, добрих взаємин між поколіннями.
   За Божим задумом на початку свого життя діти 
вповні залежать від своїх батьків, тому вони мають 
слухатись їх: “Діти, слухайтеся в Господі батьків 
ваших, бо це справедливо” (Еф. 6, 1). Батьки 
займаються вихованням дітей, в тому числі і 
р е л і г і й н и м .  В  м і ру  д о р о с л і ш а н н я  м і р а 
відповідальності дітей за свої вчинки стає більшою. 
   І тому найголовніше завдання – не керувати 

життям дітей, але навчити їх приймати правильні 
с амо ст ійн і  р ішення .   До  часу,коли  д іти 
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 Шанувати, а не слухатися: у цьому сенс 
поступового переходу дітей від залежності до 
самостійності, який, на жаль, дуже часто буває 
негармонвйним. Виникають ситуації, коли або 
батьки або діти просто керуються власними 
амбіціями, незважаючи ні на кого, дуже часто 
виникає питання: у кого більше прав, яке вже в суті 
своїй неправильне. Неможливо вирішити будь-яку 
ситуацію тиском.

 Тож батьківське благословення – це, по суті, 
результат виховання і правильної побудови 
стосунків між двома поколіннями, а не магічна 
формула чи спосіб маніпулювати життям і вибором 
своїх чад.

 Нерідко батьки замість  знайти рішення 
різноголосся зі своїми дітьми шляхом любові та 
розуміння, використовують метод маніпуляції. 

Коли уже всі можливі способи змусити дитину 
діяти так, як вважають за потрібне батьки, не діють, 
то починається залякування тим, що дитину 
позбавлять батьківського благословення і тоді хай 
чинить, як знає.

подорослішають, між ними і батьками мають 
налагодитись зв’язки співпраці. Тут йдеться про те, 
щоби шанувати батьків, проявляти до них любов, 
турботу: “Шануй батька свого і матір – це перша 
заповідь з обітницею: щоб тобі добре було і щоб ти 
на землі був довголітнім” (Еф. 6, 1) .   Такий метод помилковий і неефективний, він лише 

погіршить ситуацію. Навіть якщо діти слухаються у 
цьому випадку – то лише через страх і лише 
тимчасово. Ось чому так важливо саме мотивувати 
дітей до правильних вчинків, а не застрашувати їх.

Джерело:dyvensvit

Благословення для майбутнього

Джерело: CREDO

   Багато, — говорить Господь, — пророків і 
праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, 
і чути, що ви чуєте, і не чули (Мт 13,17). Невже 
праведники знали все майбутнє? Звісно. Якщо Син 
Божий не відкривався тим, які не могли прийняти 
Його через свою неміч, то без сумніву відкривався 
тим, які прославилися добрими вчинками. Так і 
Павло говорить тепер, що вони знали про 
майбутнє, тобто про Воскресіння Христове. Або це 
він говорить, або його слова: вірою на майбутнє 
стосуються не майбутнього віку, а того, що має 
бути тут. Інакше як людина, яка знаходиться в 
чужій землі, могла давати такі благословення? І з 
і н ш о ї  с т о р о н и ,  ч о м у  в і н ,  о т р и м а в ш и 
благословення, сам його не пережив вповні? Чи 
бачиш, що і про Якова можна сказати те саме, що я 
сказав про Авраама, тобто що він не скористався 
благословенням, але плоди цього благословення 
перейшли до його потомків, а він сам бачив їх у 
майбутньому? Справді, ми знаємо, що брат його 
жив у великому достатку. А сам Яків усе життя 
проводив у рабстві, праці, небезпеках, турботах, і 
страху, і на питання фараона відповідав: мало їх і 
важкі були вони — роки мого життя (Бут 47,9); а 
той — у безпеці та повній свободі, і як наслідок, був 
страшний для Якова. Коли ж сповнились 

благословення, дані йому, якщо не в майбутньому? 
Бачиш, як грішні здавна насолоджувалися 

тутешніми благами, а праведні — навпаки, хоч і не 
всі. Ось Авраам був праведником і насолоджувався 
тутешніми благам, хоча й зі скорботою та 
спокусами, — у нього було тільки багатство, а всі 
інші його обставини були сповнені скорботою. 
Чому? Тому що він відчуває скорботу і печаль. 
Якщо ж тоді праведники переживали скорботу, то 
тим більше й зараз. Вірою Ісаак благословив Якова 
та Ісава на майбутнє. св. Йоан Золотоустий
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Будівництво дому паломника

  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. 
 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.

  Страдч – молитовний куточок, куди приїжджають 
дуже багато людей. З Божого благословення у 2016 
році ми розпочали будівництво відпустового 
центру, який надасть можливість створити кращі 
умови для паломників. 
  Також у цьому центрі будуть  кімнати, де наші 
паломники зможуть тимчасово зупинитися…     

 Нехай Господь винагородить сторицею кожного 
жертводавця!

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

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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Як любов розвиває мозок

   Якщо дитина потрапляє у притулок одразу після 
народження, її ніхто не обіймає, її рідко беруть на 
руки. Багато дітей, із якими вона проводить свої 
дні, мають відхилення в розвитку. На знімку 
праворуч видно такий мозок. Він дуже слабко 
розвинений. Не треба бути вченим, щоби це 
побачити. Проведені дослідження доводять, що 
без любові людський мозок не розвивається 
правильно. Ми народжуємося з «примітивними» 
структурами мозку; решта розвивається з часом. 
Від того, в яких умовах ми зростатимемо, дуже 
багато залежить. На кольоровому знімку 
позначено активні й неактивні зони мозку. 
Червоний колір — це найактивніші зони, чорні — 
найменш активні. На активність і розвиток інших 
частин — наприклад, зазначених колами 
скроньових ділянок — впливає досвід та опіка в 
ранньому дитинстві. У здорової дитини вони 

інтенсивно забарвлені, а в другої дитини такого 
самого 3-річного віку — відмирають. Саме ця 
дитина в майбутньому матиме проблеми з 
емоціями. В обслідуваних дітей найбільший брак 
спостерігається у ділянках мозку, відповідальних 
за відчування емоцій, зосередженість, пам’ять, 
аналітичне мислення та спостережливість. Варто 
додати ,  що  д і ти ,  як і  п і сля  народження 
потрапляють у сиротинці, але вже у 2-річному віці 
були прийняті опікунськими сім’ями, виявилися 
здатними наздогнати своїх ровесників, які від 
народження були оточені материнською опікою. 
Це означає, що до певного моменту згадані 
проблеми в розвитку ще піддаються виправленню.

Джерело: CREDO

Лівий скан — мозок дитини, яка розвивається у нормальній сім’ї. Правий скан це мозок дитини з 
сиротинця. Очевидне — не неймовірне. Ці зображення різняться.
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Прощі на 2020 рік

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

  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,

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

e-mail: stradch@ukr.net, fb.com\Stradch.UGCC,

UAH(Українська гривня)

"ПРИВАТБАНК"(код ЄДРПОУ 14360570,код 
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Розклад Богослужінь 
на парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч 

Понеділок

Вівторок

Пятниця

Середа

Субота

Четвер

Неділя

-Молебень до Страдчанських Блаженних

 -10:00 Божественна Літургія за покликання до священичого,

 - 10:00 Божественна Літургія за хворих

  - 10:00 Божественна Літургія за померлих

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

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

- 12:00 Божественна Літургія за здоров’я;

 

- 10:00 Божественна Літургія за померлих;

- 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;

 - Щодня можна приступити до Святої Тайни Покаяння.

- 16:00 Божественна Літургія за жертводавців;

 - Печерний монастир відчинений щодня з 09:00 по 17:00.
 - Щосуботи о 13:00 навчання Катехизму для дітей.

 - спільна Хресна Дорога

- Спільна Хресна Дорога;

- 18:00  Божественна Літургія (в період з квітня про жовтень)
- Молитви спільноти «Матері в Молитві».

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

 монашого та подружнього стану

НІЧНІ ЧУВАННЯ У 2020 РОЦІ  

Квітень

Лютий

Березень

Травень

Січень

Червень Грудень

Липень

Листопад

Серпень

Жовтень

Вересень

 2-3 травня; 15-16 травня

 7-8 березня; 20 -21 березня

 4-5 квітня; 17-18 квітня

 1-2 лютого ; 21-22 лютого

 31 грудня 2019 р. – 01 січня 2020 р.

 6-7 червня; 19-20 червня

 4-5 липня; 17-18 липня

 7-8 листопада; 20-21 листопада

 5-6 грудня; 18-19 грудня;

 3-4 жовтня; 17-18 жовтня

31 грудня 2020 р. – 01 січня 2021 р.

 5-6 вересня; 18-19 вересня

 1-2 серпня; 21-22 ; 27-28 серпень
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