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Що робити, коли здається, що Бог далеко?
   Того червневого дня я стояла на узвишші, 
одягнена в чорну мантію і шапочку. Мені було 18, 
стрічки майоріли на вітрі, поки я вимовляла свою 
урочисту випускну шкільну мова: «Не поспішати 
за кермом. Насолоджуватися подорожжю. Вірити 
в свою красу. Йти сміливо по життю».
    Два місяці по тому, в серпні, я переїхала в 
гуртожиток для першокурсників. А ще через три 
дні помер мій батько. Після похорону я 
відключила свій міні-холодильни. Протопавши 
чере з  ун іверситет ський  дв ір  до  офісу 
адміністратора, здала талони на харчування, 
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  Набагато краще у нас виходить заповнювати 
паузи за допомогою Twitter, Pinterest і Netflix.

   Скажіть Богу, що ви думаєте

  Потрібно зрозуміти, що не відбувається нічого 
незвичайного.

  В і н  н а з в а в  ц е й  ф е н о м е н  « З а ко н о м 
хвилеподібного чергування». Якщо коротко, то 
«хвилеподібний чергування» – це коливання в 
житті християнина від солодких моментів 
«причастя і спілкування з Ним» до «порожнечі і 
оніміння душі».

   «Спокуса сучасної людини – знайти собі заняття, 
щоб відволіктися і провести час. Але Бог задає нам 
складніше завдання – жити в очікуванні, або ж не 
вгамовувати почуття голоду.

Спокуса сучасної людини – знайти собі заняття, 
щоб скоротати час і відволіктися від сумних 
думок. Ми абсолютно розучилися чекати, 
насолоджуватися тишею, прагнути Бога.

  Клайв Льюїс абсолютно незворушно висловив 
дивну думку: наші почуття про Бога, які 
коливаються, – це єдина постійна величина нашої 
віри.

   Якщо ви розумієте, про що я, якщо і ви 
опинилися на роздоріжжі, то на хвилиночку 
застановіться. Послухайте, що я знаю про 
відчуття, ніби Бог десь дуже далеко.

   Полюбіть нудні заняття

   Пошукайте собі спокійне місце, де ви могли б 
згадувати про те, на що ви сподіваєтеся. Після 
смерті батька я зрозуміла, що мені допомагають 

самотні велосипедні прогулянки і робота в 
місцевій аптеці, де мені треба було терпляче й 
уважно відраховувати таблетки за рецептами.

  Хвилеподібні відчуття змушують нас вийти за 
межі своїх можливостей – і піднятися над своїми 
обст авинами –  і  погодитися ,  що  Бог  – 
милосердний і уважний до нас, навіть якщо життя 
на даний момент виглядає зовсім по-іншому.

   Але Бог хоче від нас чогось іншого: перебувати в 
оч ікуванні ,  не  вгамовувати  св ій  голод . 
Практикувати надію, як каже Павло, очікувати в 
терпінні і не випускати з уваги обіцянки, яким ще 
судилося збутися (Рим. 8: 24-25).

Прямолінійність тут цілком доречна. Великий 
пророк Ілля одного разу навіть просив собі смерті. 
«Досить вже, Господи, візьми душу мою» (3 Царів 
19:4). Його відвертість зовсім не аномалія: в 
багатьох псалмах є натяки на ту ж саму думку, і 
Бога смикають все з тієї ж причини: чому Ти не 
відповів раніше? Або відповів не так, як ми 
сподівалися?

Бог шанує і часто піднімає тих, хто вірно і 
спокійно чекає відповіді від Нього, і більш того: 
Він Сам часто приходить в тиші. Коли Бог велить 
Іллі очікувати Його на горі, то ми стаємо свідками 
воістину чудового події: Бог об’являється зовсім 
не так, як ми думаємо. Він не з’являється з громом 
і блискавками, або землетрусом або вогнем. Ілля 
не може розібрати слів Бога у всьому цьому. Але 
Бог ніжно шепоче йому, і Ілля закриває обличчя, 
тому що божественність того, що відбувається 
занадто велика для того, щоб спокійно дивитися.

і відрахувалась. Зняла свою неторкану постільну 
білизну, незграбно обняла сусідок по кімнаті. По 
дорозі додому, і в наступні місяці, я думала і 
думала про своє майбутнє: свої мрії, призначення. 
Я погрожувала кулаком в бік Бога, щосили 
т а р а б а н и л а  п о  н е б е с н и х  б р а м а х ,  а л е 
найжахливіше – Бог  якийсь час просто мовчав.

   А що якщо Бог хоче зустрітися з нами там, де ми 
найменше цього очікуємо?

   На перший погляд, це зухвалі звернення до Бога. 
Однак це щирий вияв серця людини, яка вірить у 
Боже милосердя.

  Звичайно, духовним досвідом це навряд чи 
назвеш, але я вам скажу так: це мені допомогло 
створити для себе атмосферу дорогоцінного 
затишку, під час якого Бог став говорити зі мною.

   Дуже хочеться схрестити руки і вимагати, щоб 
саме в цій ситуації або період нашого життя Бог 
зробив так, щоб ми Його «якось відчули». Ми 
ставимо умову, що не зрушимо з місця, поки не 
отримаємо зрозумілу відповідь. Але в такому разі 
виходить, що ми не повністю довіряємо Його 
слову, особливо книгам мудрості, Притч, де 
чорним по білому записано натяки на те, як вийти з 
подібних ситуацій, якщо / поки голос Бога звучить 
для нас віддалено і неясно? Його слова, 
висловлюючись поетичною мовою, є світильник 

«Іноді ми плутаємо очікування відповіді від Бога з 
видачею детальних інструкцій.»

   Не вимагайте «палаючих кущів»

   Ідіть далі



3
Страдч.    

Нерушима  Стіна   

2014 р.Б.Страдч.    
Нерушима  Стіна   

2020 р.Б.

Джерело:dyvensvit

  Іноді ми чекаємо на одному місці, а іноді чекаємо 
під час руху.  Шукаємо біблійних порад, 
наполегливо молимося, і, коли настає потрібний 
час, впевнено рухаємося вперед. Ми можемо бути 
спокійні: Він буде з нами, тому що Він обіцяв бути з 

нами. І ми можемо не сумніватися в тому, що Він 
оточує нас Своєю присутністю і бореться за нас 
незалежно від того, чи відчуваємо ми це чи ні.

 для ніг наших (Псалом 118: 105).

Вбивайте все, що віддаляє Вас від Бога

  Що ж утримує вас від того, щоб убити свій гріх? 
Чому ви не наважуєтеся вбити хижака, що хоче 
вбити вас?

   Чому ми не умертвляємо свій гріх
  Та деякі з нас не хочуть умертвити свій гріх. Ми не 
вбиваємо хижака, що підкрадається зі злим 
умислом (1 Петра 5: 8). Ми ігноруємо гріх, який 
підповзає, бажаючи оволодіти нами (Буття 4: 7).

   Ми бажаємо любити Бога і жити для Нього, та все 
ж продовжуємо любити гріх. Нам ненависна ця 
любов, і, тим не менше, ми любимо гріх.  Апостол Петро благає нас «Молю вас, любі, як 

чужоземців і перехожих, щоб ви стримувалися від 

пожадливостей тіла, які проти душі воюють» (1 
Петра 2:11). Поки ми живемо в цьому світі, гріх 
буде прагнути підірвати нашу любов до істинного 
Бога і разом із тим підігріти в нас любов до всіх 
інших «богів». Тож ми повинні зробити все 
можливе, щоб убити його. Любов до Бога не може 
співіснувати з любов’ю до гріха. Отже, умертвите 
свою любов до гріха, інакше гріх вб’є вашу любов 
до Бога.

   1. Тому що ми любимо гріх

   Так само дехто з нас сприймає гріх. Ми знаємо, 
що він може бути небезпечним, але припускаємо, 
що можемо приручити його і впоратися з ним. І 
можливо, наш гріх деякий час підіграє нам, 
створюючи враження покірності. Однак він 
завжди буде шукати можливості вразити нас.

   Час від часу в новинах спливають сумні 
заголовки. Вони виглядають приблизно так: 
«Господаря з’їла приручена анаконда». І далі 
історія описує, як наївний господар придбав 
домашнього вихованця ― змію. Все йшло добре 
доти, поки змія не вирвалася на свободу і, 
пр о сли з н увши  в  сп а ль н ю г осподаря ,  н е 
проковтнула свою жертву.

  Незважаючи на те, що ми були звільнені від 
рабства гріха, наша гріховна плоть продовжує 
шукати можливість поринути у зло. Так що, 
умертвити гріх у собі ― єдиний безпечний спосіб 
поводження з ним. Бог велить нам: «Умертвлюйте, 
отже, ваші земні члени: розпусту, нечистоту, 
пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість – що 
є ідолопоклонство» (Колосян 3: 5, НРП). Гріх не 
погодиться на те, щоб ви посадили його в клітку, 
або щоб панькалися з ним; він повинен бути 
в б и т и й .  В і н  н е  в и з н а є  н і я к и х  м и р н и х 
домовленостей. Вбивайте гріх, інакше він буде 
вбивати вас.
  Заходи, які ми приймаємо в боротьбі з гріхом, є 
питанням життя і смерті ― «бо коли живете за 
тілом, то помрете. Якже ви духом умертвляєте 
тілесні вчинки, будете жити» (Римлян 8:13). 
Ст авки  висок і .  Гр іх  не  бажає  про стого 
співіснування. Він має намір панувати.

   Можливо, збудження, яке відчуваєте,шукаючи
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   3. Тому що ми забули про ціну
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порнографічні матеріали, рятує вас від нудьги. 
Обійми коханця переконують вас у вашій 
значущості, нехай тільки на одну ніч. І ці кілька 
зайвих ковтків алкоголю полегшують вам взаємодію 
з вашою родиною. Таємнича привабливість 
забороненого плоду занадто незбагненна. Знайте, 
що б ви не любили в гріху, воно вбиває вас. У темряві 
гріх здається солодким, але світло, породжене 
красою любові Ісуса, відкриває, що в дійсності це 
гнилизна. Отже, моліть Бога, щоб Він змінив 
предмет вашої любові.
  Боже, покажи мені мій гріх. Що я бажаю отримати 
від нього? Відкрий мої очі, щоб я міг бачити його так, 
як бачиш Ти. Зміни мене так, щоб мені подобалося 
вбивати те, що Тобі ненависне.

   У класичному романі Клайва Льюїса «Розірвання 
шлюбу» ми зустрічаємо подорожнього, якого 
змучила червона ящірка, що є уособленням похоті. 
Ця ящірка сиділа на його плечі і шепотіла йому на 
вухо, заважаючи просуватися до світла. Ангел 
запитав подорожнього, чи хоче він позбутися 
надокучливої тварини, і той відповів ствердно. Та, 
коли ангел схопив ящірку за горло, вона забилася в 
його руках, і подорожній закричав: «ви ж зараз 
робите мені боляче». На що ангел відповів: «я не 
говорив, що тобі не буде боляче. Я сказав, що не вб’ю 
тебе ».
   Якщо ви станете вбивати гріх, це завдасть вам біль. 
Сповідування тягне за собою жахливі перспективи. 
Фізичні наслідки відмови спочатку можуть бути 
нестерпними.
Боже, зроби мене готовим прийняти будь-який біль, 
яку тільки може заподіяти мені умертвіння мого 
гріха. Зроби все можливе, щоб звільнити мене від 
похоті і дай мені серце, що довіряє Тобі. І 
використовуй біль для того, щоб допомогти мені 
більш ясно побачити Тебе.

  Хоча тіла ізраїльтян і прямували в обітовану землю 

ханаанську, але душі їх були звернені в Єгипет. Вони 
дивилися на своє колишнє рабство крізь рожеві 
окуляри. «Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті 
даремно, огірки й дині, і цибулю, і ріпчасту цибулю і 
часник» (Числа 11: 5; Вихід 16: 3). Гріх спокушає нас, 
спонукаючи мріяти про те, як ми добре себе чули в 
поневоленні.
  Боже, допоможи мені бачити свій колишній гріх 
так, як бачиш його Ти. Допоможи мені пам’ятати 
його гіркоту, а не насолоду. Захисти мене від того, 
щоб озиратися назад. Допоможи мені дивитися на 
Тебе і знаходити задоволення в тому, до чого Ти 
покликав мене, а не в тому, від чого закликав.
  Якщо ми отримаємо свободу від гріха, то повинні 
упевнитися в тому, що умертвіння його було того 
варте. І ця віра, що вражає гріх, є даром від Бога. 
Отже, моліть Його, щоб Він показав вам красу Своєї 
присутності: «Одного в Господа прошу, одного я 
благаю: жити в домі Господнім по всі дні життя мого, 
щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам 
у його храмі» (Псалми 27: 4). Просіть Його навчити 
вас  сподіватися  на  в ічн і  блаженства ,  що 
зберігаються в Його правиці: «Ти мені стежку життя 
покажеш, повноту радощів, що в тебе; блаженство по 
твоїй правиці вічне» (Псалми 16:11). Просіть Його 
допомогти вам придбати почуття Христа, Який 
«вдивляючися пильно в Ісуса, засновника й 
завершителя віри, який, замість радости, що перед 
ним була, витерпів хрест, на сором не звертаючи 
уваги, і який возсів праворуч Божого престолу» 
(Євреїв 12: 2).
  Коли будуть змінені наші бажання, зміцніє і наша 
рішучість умертвляти всякий гріх, який може 
перешкодити нам знайти насолоду в Бога. Немає 
нічого дорожчого, ніж безпосередня близькість із 
Богом. Тому умертвіть свій гріх, поки він не викрав 
Його у вас.

Хай радіє з нами вся наша родина!
   Різдво Христове – одне з найвагоміших 
християнських свят. Уже багато століть невід'ємним 
його атрибутом є колядка й вертеп. Співоча 
українська душа виявляє радість народження 
Божого Дитяти через слово: піснею, віншуванням,  

вертепним дійством, віршами. І коли наближається 
Великодній піст, у Страдчі гучно прощаються з 
колядою. 
   Цьогоріч знову коляда згуртувала на головній 
площі села наймолодших та найстарших, селян та 



5
Страдч.    2014 р.Б.

Нерушима  Стіна   Страдч.    2020 р.Б.

Нерушима  Стіна   

гостей. Священники місцевих храмів - о. Іван 
Колтун, о. Микола Ревуцький, о. Петро Проців - 
запалили символічне багаття й поблагословили 
свою паству на щасливий рік. І полилася коляда 
селом! 

  Дуже приємно здивували своєю співучістю 
маленькі колядники Галан Олеся та Підгірна Софія 
і всі-всі діти, які були активними учасниками 
дійства. Це дуже тішить, бо вони покликані 
успадкувати й берегти традиції нашого народу. 
  Хочеться підтримати добрим словом односельчан, 
які щороку жертвують своїм часом та коштами, 
організовуючи прощання з колядою: Орисю 
Великопольську, Ярослава і Тараса Галанів, 
Підгірну Марту, Соломію і Тараса Хомів, Вдович 
Ольгу і всіх, кого з людської немочі не згадала. 
          

Хай Господь береже кожного з нас і дозволить 
наступного року знову славити Христове Різдво!

Підготувала:Леся Коваль

Про Сорокоусти

  Багатші замовляли сорокоусти не тільки в 40 
церквах рівночасно, але й протягом 40-а днів, тобто 
сорок разів по сорок. При відправі Парастасу чи 
Панахиди у часі сорокоустів читають диптихи, 
тобто списки померлих. Сьогодні згідно традиції на 
час посту записуємо імена близьких нам людей, які 
померли,у спеціальну книжечку “пом’яник” і даємо 
на сорокоусти. Впродовж цілого посту священик 

   Сорокоустами називаємо моління за померлих в 
часі Великого посту. Слово “сорокоуст” дослівно 
означає: сорок уст, себто моління 40 устами чи 
священиками. В давнину вірні, щоб гідно 
пом’янути своїх померлих членів родин у 3-ій, 9-ий, 
чи 40-ий день смерті, давали на відправу до великих 
церков-соборів, де було багато священиків, щоб у 
відправах в один день брало участь 40 священиків.   
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Чому не потрібно бити поклони у суботу та 
неділю: відповідь священика

  У всіх Східних Церквах, а перш за все у 
Церквах візантійської традиції, до якої 
належить Українська Греко-Католицька Церква, 
а також Православні Церкви, є великі поклони. 
Коли ми б’ємо їх, то, перехрестившись, повинні 
промовляти молитву святого Єфрема Сирина 
(IV ст.). А молитва “Претерпівий за нас 
стpасти…” — це, власне, дослівний переклад 
латинської молитви, тому почути її можна не на 
кожній парафії.

— Вочевидь, слід почати з того, що в Церкві 
розрізняють великі (доземні) і малі (поясні) 
поклони. І лише у Великому пості б’ються 
великі. Назагал поклін — це вияв покаянної 
постави і знак почитання. І, припадаючи до 
землі, ми сповідуємо власну гріховність, а 
підводячись із колін — виявляємо визволення 
від гріха силою хреста Господнього, знак якого 
робимо на собі. Малі поклони робимо щоразу, 
коли хрестимося.

— То коли заведено бити поклони?

Джерело:dyvensvit.org

   Як правильно це робити, пояснив отець 
Ростислав Будзан, член Літургійної комісії 
Львівської архиєпархії УГКЦ.

— Чи обов’язково поклони бити з молитвою, 
чи досить перехреститися, вживаючи 
традиційне “Во ім’я Отця і Сина і Святого 
Духа Амінь”?

— П’ять днів у тижні під час посту належить 
бити поклони. А в суботу і неділю — ні. Бо 
субота і неділя — це завжди радісні дні: у суботу 
було зішестя в ад Христа, а в неділю — 
воскресіння Ісуса Христа. Тому суботи і неділі 
цілого року ніколи не є постами, і в ці дні 
поклони не б’ють. Так само недоречно, коли 
люди б’ють їх поза Великим постом — нема 
такого припису. Неправильно бити доземний 
поклін і під час Божественної літургії.

— Усе ж таки слід промовляти або Єфремову 

молитву, що є ідеальним у східній традиції, або 
“Претерпівий за нас страсти…”. Бо маємо 
чіткий церковний припис, де зазначено, що саме 
потрібно говорити при доземних поклонах.

— Що таке поклони? Коли їх слід бити?

  Служби за померлих нагадують думки молитов 
з чування при плащаниці перед Великоднем.   

  В часі посту ми якраз роздумуємо над сенсом 
життя, приносимо свої жертви й за тих, хто уже 
відійшов до вічності. Це “свята і благочестива 
думка”: приносити “жертву пре благання за 
мертвих, щоб вони звільнилися від гріха”, як 
читаємо у Старому Завіті (2 Мак. 12, 45-46).

сорок разів згадає ім’я усопшого у молитвах 
Церкви за людей, які відійшли у вічність.

  Св. Амвросій Медіолянський сказав про 
померлого друга: “Я його люблю і тому 
супроводжую його сльозами та молитвами в 
землю живих (див. Пс. 114, 9). І не покину його 
аж поки не запроваджу його туди, куди його 
заслуги взивають його – до святої гори Божої 
(див. Пс. 2, 6), де є вічне життя”.

  Парастас, зокрема священичий, дещо подібний 
до Єрусалимської Утрені у Велику суботу. Наша 
т р а д и ц і я  с т а р а є т ь с я  в  т а к и й  с п о с і б 
ототожнювати наш перехід від смерти в життя із 
переходом (“пасхою”) Христа. Наш чин 
похорону включає різні форми духовної потіхи, 
наприклад, Псалом 90, різні вірші Псалма 118, 
уривки з листів св. Павла. Він рівночасно має за 
ціль збудити свідомість “у тих, що не мають 
надії” про справжню мету людського життя.
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“Не м’ясом єдиним”
5 ідей для постанов на Великий піст

  Дехто їх полишає на цілий піст. Правда, це 
можуть не всі. Проблема є в тому, що часто 
Facebook «краде» в нас багато часу. Ми є під 
« б ом б а рд и ру ва н н я м »  н а ш о ї  с т р і ч к и . 
Пропозиція є наступна: я дивлюся Facebоok 
лише 1 годину ввечері, або два рази вдень, і лише 
на годину. А решта часу він в мене зачинений, і я 
не відповідаю на повідомлення Messenger чи не 
передивляюся хто, що лайкнув чи поширив. 
Світ без мене не завалиться! Така гігієна вжитку 
соцмереж стане гарним антидотом проти 
залежності від них. Адже кожна залежність 
краде не лише нашу свободу, а й руйнує наші 
стосунки з ближнім і Богом

  Здоров’я є Божим даром. Сучасний ритм і 
екологія життя дуже ослаблюють людину. 
Будучи студентами, ми обідаємо часто фаст-
фудом, а наші сніданки, обіди і вечері є 
невпорядкованими. Як людям, що працюють та 
навчаються, нам потрібна енергія. Тож ідея така: 
намагтися тримати режим дня стосовно їжі. Їсти 
в міру, не переїдати. Споживати здорову їжу. 
Наприкад, виключити фаст-фуд з раціону, і 
наприклад не брати добавки, коли є можливість. 
Все це робити не для того, щоб мати дієту, 
поправити свою фігуру, або зекономити гроші та 
час, а для того, щоб зберегти Божий дар: 
здоров’я.

3. Соціальні мережі.

   Через декілька днів розпочнеться Великий 
піст. Кожен з нас вже думав, або вже зроби 
постанови на цей піст. Але важливо, щоб ті 
постанови не були формальними: «бо так 
роблять всі», або «бо я так робив завжди». Також 
важливо, щоб піст не перетворився на дієту або 
не став моментом, коли я працюю над собою 
заради себе самого, бо мені щось в мені не 
подобається.

1. Що я їм та як я їм.

  В нас побутує хибне уявлення, що духовні 
практики, чи аскеза, стосується лише речей 
«духовних» і не мають нічого спільного з нашим 
тілом. Але, підчас першого тиждня є Канон 
Андрея Критського з поклонами, і, не знаю як 
ви, але я відчуваю по своїх ногах, що піст 
почався. Тому піст стосується також цілого 
нашого буття, і тіла також. А чому б не спорт, 
бігати, чи робити вправи, ранкову руханку. 
Спорт – є також аскезою. Тому, чому б не почати 
займатися трішечки спортом. Пам’ятаймо, наше 
тіло теж має воскреснути!

   Проблема є в тому, що ми кажемо, що не маємо 
часу. Час є, але ним треба вміти володіти і 
правильно розприділяти. І тоді ми зможемо 
найти час на все: на навчання, на зустрічі з 
друзями та на важливу щоденну зустріч з Богом. 
А в епоху соцмереж, ми є друзями  з тисячами, 
але в той же час дуже самотніми. Пам’ятаймо: 
час є теж Божим даром, яким ми дуже часто 
нехтуємо.
   5. Молитва.

4. А що я роблю зі своїм часом?

   Очевидно, є правила посту, які нам дає Церква, 
наприклад, у питаннях споживання м’яса. Їх 
потрібно дотримуватися, але «не м’ясом 
єдиним» твориться піст. Пропоную декілька 
ідей, які можна використати для власних 
постанов на цей піст.

   Ми живемо в епоху соціальних комунікацій.   

Звернімо увагу на нашу молитву, щоденну.  
    То не означає, що в Піст ми маємо годинами

2. Трохи спорту не зашкодить
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Церковний календар березень 2020

Вперед, разом з Ним! Через піст і хрест до 
радості воскресного ранку!

Пам’ятаймо, що з Посту ми повинні вийти 
інакшими, і звільнитися від наших маленьких 
залежностей працюючи разом з Богом. Бо лише 
Він може нам подарувати справжню свободу. 
Заради нашої свободи Він помер на хресті!

бити поклони, і днями перебувати у храмі. 
П р а в д а  Ц е р к в а  н а м  д а є  д у ж е  г а р н і 
богослужіння, які щоправда є досить довгими. 
Проте, часто наші особистісні стосунки з Богом 
є дуже формальними. Ми «відтараторили» Отче 
наш і Богородице Діво на автоматі, і пішли. Але 
якщо молитва – це діалог, то даймо теж Богові 
щось сказати. А Він говорить в тиші. Даймо 
Богові трохи нашу часу в тиші підчас Посту. Бо 
якщо ми його не зустірнемо, то всі наші 
практики та постанови, не будуть справжінм 

постом.

Джерело:dyvensvit.org
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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… 

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

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

 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.

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

 Нехай Господь винагородить сторицею кожного 
жертводавця!

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

81076, Львівська область, Яворівський район, с.Страдч,
Храм Успення Пресвятої Богородиці УГКЦ

____________________________________________________
В ГРИВНЯХ

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

код банку 325321) No 26009053701352
____________________________________________________

Релігійна громада УГКЦ парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч.
Код ЄДРПОУ: 26485147 Реквізити:

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

Адреса банку м. Львів, вул.Січових Стрільців 9

Для переказу вказувати - добровільна пожертва
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www.youtube.com/user/stradch 

П’ятниця:
10:00 Божественна Літургія
10:00 Божественна Літургія

Неділя:

11:00 Божественна Літургія
09:00 Божественна Літургія

Пряма трансляція зі Страдча

Дорогі брати і сестри!
Свята Тайна Єлеопомазання (СОБОРУВАННЯ ) 

У церкві Успення Пересвятої Богородиці 
с.Страдч 2020р.Б.

14.03.2020р.Б.09:00 год.Свята Тайна Єлеопомазання
21.03.2020р.Б.09:00 год.Свята Тайна Єлеопомазання
28.03.2020р.Б.09:00 год.Свята Тайна Єлеопомазання
4-5.04.2020р.Б.21:00 год.Нічні чування, Свята Тайна Єлеопомазання
14.04.2020р.Б.09:00 год.Свята Тайна Єлеопомазання
5-6.12.2020р.Б.21:00 год.Нічні чування, Свята Тайна Єлеопомазання
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· 24-25 березня – нічна проща мігрантів від Архикатедрального собору св. Юрія;

Прощі на 2020 рік

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

Запрошуємо парафіян та прочан долучатися до 
братства Тверезості!

Кожен, хто бажає скласти присягу на відречення від  
шкідливих звичок(алкоголю, тютюнопаління, 
наркозалежності тощо) за себе чи за своїх ближніх, 
може звертатися до  парафіяльних священиків у будь-
який день. У храмі знаходиться Книга Тверезості, де 
після присяги люди записують свої імена та намірення

Дорогі паломники! 
Якщо хтось із вас по-особливому відчув на 
собі  Божу  ласку через вплив молитви у 
Страдчі - зцілення від хвороби чи 
допомогу у вирішенні інших життєвих 
проблем —  ЛАСКАВО ПРОСИМО 
ЗАСВІДЧУВАТИ ЦЕ У ПАРАФІЯЛЬНІЙ  
КНИЗІ ВІДГУКІВ ПРО ОТРИМАНІ 
ЧУДА! 

Страдецькі книги

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

  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.

____________________________________________________
Релігійна громада УГКЦ парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч.
Код ЄДРПОУ: 26485147 Реквізити:

   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).

Найменування банку: Філія Львівське ОУ АТ "Ощадбанк» Розрахунковий рахунок: 26009300164700 МФО: 
325796
Адреса банку м. Львів, вул.Січових Стрільців 9
____________________________________________________

РО МІСІЯ ВЦ СТРАДЕЦЬКА ГОРА ЛА УГКЦ
Реквізити для благодійних внесків 

"ПРИВАТБАНК"(код ЄДРПОУ 14360570,код 
банку 325321) No 26009053701352,валюта
UAH(Українська гривня)

ЄДРПОУ/ДРФО 39900575,ПАТ КБ 

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

Банківські реквізити парафії Успення Пересвятої Богородиці с.Страдч УГКЦ 
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Нерушима  Стіна   

на парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч 
Розклад Богослужінь 

Понеділок

Субота

Неділя

Середа

Четвер

Вівторок

Пятниця

- 12:00 Божественна Літургія за здоров’я;

 - 10:00 Божественна Літургія за хворих

 - спільна Хресна Дорога

 -10:00 Божественна Літургія за покликання до священичого,
 монашого та подружнього стану

 
- 10:00 Божественна Літургія за померлих;

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

-Молебень до Страдчанських Блаженних

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

- Спільна Хресна Дорога;

  - 10:00 Божественна Літургія за померлих

 

- 09:00 Божественна Літургія за здоров’я;
- Спільна Хресна Дорога;

- Молитви спільноти «Матері в Молитві».

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

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

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

- Спільна Хресна Дорога;
- 11:00 Божественна Літургія парафію;

- 14:00 Божественна Літургія за здоров’я;

 - Щодня можна приступити до Святої Тайни Покаяння.

- 16:00 Божественна Літургія за жертводавців;

 - Щосуботи о 13:00 навчання Катехизму для дітей.

НІЧНІ ЧУВАННЯ У 2020 РОЦІ  

Червень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Липень

Листопад

Жовтень

Серпень

Вересень

Грудень

 4-5 квітня; 17-18 квітня

 31 грудня 2019 р. – 01 січня 2020 р.

 2-3 травня; 15-16 травня

 7-8 березня; 20 -21 березня

 6-7 червня; 19-20 червня

 1-2 лютого ; 21-22 лютого

 5-6 вересня; 18-19 вересня

 1-2 серпня; 21-22 ; 27-28 серпень

 4-5 липня; 17-18 липня

 7-8 листопада; 20-21 листопада

31 грудня 2020 р. – 01 січня 2021 р.

 3-4 жовтня; 17-18 жовтня

 5-6 грудня; 18-19 грудня;
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