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СТРАДЧ

Дорогі Брати і сестри!

   Наближається празник всіх празників і 
торжество всіх торжеств – Воскресіння 
Христове. З цієї нагоди сердечно вітаємо 
усіх Вас та бажаємо Вам святого та 
радісного Великодня. 
   Цього року святкуватимемо цей великий 
празник в особливий час,час випробування 
та небезпеки через хворобу, яка шириться 
світом і викликає у нас страх, але Небесний 
Отець неодмінно перемінить цей страх на 
радість, як він перемінив плач мироносиць 
на радість Воскресіння.

Нехай це свято для нас буде святом надії!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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Молитва св.Йоана Павла ІІ 
на прославу Хреста Господьного

О наш Спасителю!

Завдяки Твоїм Страстям і смерті 

Хрест став для нас Знаком 

Спасіння.

В цьому Знакові – наша перемога. 

Позначені Твоїм Хрестом, о 

Господи, ми беремо свій хрест і 

хочемо наслідувати Тебе.

Хрестами Твоїми, що вінчають 

куполи храмів, освячена наша 

земля. Твій Хрест для нас – надія 

воскресіння і слави. Нехай Твій 

Хрест, Господи, буде для кожного з 

нас силою, що допоможе чинити 

опір злу і долати перешкоди. Хай 

буде він знаком освячення нашої 

праці і наших сімей. О славний Хресте, єдина наша надіє!

Христе, веди нас!

Христе, перемагай!

Христе, царюй!

Амінь!
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«Відпускаються тобі гріхи твої!»
У цю неділю Великого посту, коли все людство потерпає від першої в історії модерного світу пандемії, 

Слово Боже про зв’язок між гріхом і хворобою, покаянням і здоров’ям, Божим милосердям та надією на 
подолання непідконтрольного людині лиха звучить з особливою силою...

   Ці життєдайні слова сьогодні ми звикли чути досить 
часто. Кожного разу коли ми сьогодні відчуваємо на 
своєму серці тягар гріха і провини перед Богом, то все 
ж таки з світлом надії покаяння очікуємо радісної миті 
Б ожо го  п р о щ е н н я .  Х р и с т и я н с ь ке  ж и т тя  є 
переживанням радості Божого милосердя. Бо тільки 
він Сам, наш Бог, є Тим, хто може і хоче простити нам 
наші провини, коли ми їх виявляємо перед ним, 
каємося за них і готові виправитися. Однак до приходу 
на світ Бога у людському тілі, до часу живої 
присутності між нами Ісуса Христа, слово про 
відпущення гріхів було нечуваним! Старозавітний 
Божий люд просив про прощення грів, приносив 
численні жертви, очікував Божого милосердя, однак 
слова: «Відпускаються тобі гріхи твої» були чимось 
нечуваним, видавалися у вухах законовчителів навіть 
богохульством! Той, хто не вірить у божество Ісуса 
Христа, не має надії на прощення. Але саме благовіст 
цієї надії є доброю новиною Божого Слова цієї неділі.
   Євангелист Марко розповідає нам про оздоровлення 
розслабленого чоловіка, якого його чотири приятелі 
принесли до Ісуса в Капернаумі,  зробивши 
відчайдушний вчинок: розібравши стелю і спустивши 
хворого серед численних у домі зібраних людей. 
Побачивши цю незвичну картину, можливо серед 
окликів засуду цього зухвальства та голосіння 
господаря дому, Христос вимовляє слова, яких не 
очікував ніхто: ні апостоли, ні здивовані присутні, 
навіть ці відважні друзі хворого, на навіть напевне сам 
розслаблений: «Відпускаються тобі гріхи твої!» Цими 
словами Спаситель виявляє внутрішній зв’язок між 
двома інтимно пов’язаними дійсностями: гріхом і 
хворобою, здоров’ям душі та здоров’ям тіла, видим і 
невидимим виміром існування людини. А в кінцевому 
результаті життєдайний та життєво важливий зв’язок 
людини з Богом.
  Ламання і розірвання зв’язку людини з Богом, 
джерелом її життя і здоров’я яке ми називаємо гріхом, 
відбувається у невидимому, внутрішньому світі 
л юд и н и ,  од н а к  в и я в л я є т ь с я  н а з о в н і  у  ї ї 
деструктивному способі життя, а остаточно 
розбиттям її тіла, хворобах та смерті. І навпаки – 
відновлення життєдайної єдності людини з Богом 

через прощення гріхів виявляється сьогодні перед 
нашими очима у видимий спосіб у чуді оздоровлення 
розслабленого. Ось чому каже Христос: «Та щоб ви 
знали, що Син чоловічий має на землі владу 
відпускати гріхи, – мовить до розслабленого, – кажу 
тобі встань, візьми своє ліжко і йди додому!»
   У цю неділю Великого посту, коли все людство 
потерпає від першої в історії модерного світу 
пандемії, Слово Боже про зв’язок між гріхом і 
хворобою,  покаянням і  здоров’ям,  Божим 
м и л о с е р д я м  т а  н а д і є ю  н а  п о д о л а н н я 
непідконтрольного людині лиха звучить з особливою 
силою.Горда сучасна людина, яка в певний момент 
повірила, що може збудувати нову потужну глобальну 
цивілізацію, заперечуючи всякий свій стосунок з 
Богом, відчуває себе у цю неділю особливо 
упокореною та застрашеною. Маленька невидима для 
людського ока істота – вірус, менша від живої клітини, 
вмить розбила ілюзію всемогутності сучасного 
людства, обвалила світову економіку, знерухомила 
цілі країни і континенти.Таке відчуття, що сучасні 
суспільства справді вмить стали розслабленими: 
маючи найвищий в історії людства рівень розвитку 
медицини, ми є нездатними не тільки попередити цю 
інфекцію, але й певно контролювати шляхи її 
поширення. Але саме до цієї розслабленої,розбитої і 
застрашеної людини сьогодні сам Спаситель 
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Духовне Причастя: 
все, що потрібно знати 

  В умовах карантину, в яких всі ми зараз 
знаходимось, слід обов’язково дбати про своє 
здоров’я та здоров’я інших. Коли неможливо бути 
фізично присутнім на Літургії можна скористати з 
ласки Духовного Причастя.
  Під духовним причастям ми розуміємо єднання 
людської душі з Богом у Пресвятій Трійці. Воно 
засноване на обітниці Господа: «Той, у кого мої 
заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж 
мене любить, того мій Отець полюбить, і я того 
полюблю і йому об’явлю себе»(Ів 14,21); «Коли 
хтось мене любить, то й слово моє берегтиме і 
злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього, і в 
ньому закладемо житло»(Ів 14.23).
  Апостоли розуміли ці слова як можливість 
особистого єднання з Господом у власному серці. 
Ось чому святий Петро писав: «Господа Христа 
святіть у ваших серцях» (1 Петр 3,15).
  У Середні віки також склалося переконання, що 
Господь, Який приходить до нас у Таїнстві 

Євхаристії, залишається в нас духовно навіть коли 
закінчується Його матеріальна присутність в 
частинках Пресвятих дарів. Про це, наприклад, 
пише святий Бонавентура.
  Про духовне причастя згадує Тридентский собор. 
Згідно  розумінню духовного причастя, яке тоді 
склалося, воно означає не тільки єднання з трьома 

 благовіствує добру новину: «Сину, доню, 
відпускаються тобі твої гріхи!» Так як досвід 
власної гріховної немочі та власного обмеження і 
безсилля є необхідний для духовного зросту, 
пізнання правди про нас самих, так само досвід 
упокорення сучасного способу організації 
суспільства і світового співтовариства через лихо 
пандемії коронавірусом може стати благодатним 
моментом дозрівання сучасного людства. Нехай 
сучасна людина позбудеться ідолопоклонства перед 
самим собою і плодом власного інтелекту. Сьогодні 
у покорі визнаймо себе розслабленими перед 
обличчям Господнім і, отримавши прощення наших 
гріхів через великопосний шлях покаяння, почуємо 
його наказ: «Кажу тобі встань!»
  Усе мине, свого часу мине і пандемія. Відкриються 
кордони та відновляться звичайні способи бути 
разом, спілкуватися і будувати своє майбуття. Але 
неодмінно залишиться після цього карантину 
радісний досвід Божого милосердя до нас! 
Залишиться радісне відчуття того, що наше життя є 
не в людських руках, сила яких є завжди обмеженою, 

але в руках Божих! Залишиться досвід того, що 
навіть серед вимушеної ізоляції людини від людини, 
Бог себе від нас не закривав і не відокремив, він є 
разом з нами і над його оздоровляючою десницею 
жоден вірус не має влади. Після Великого посту 
прийде час пасхальної радості. Саме до неї ми 
сьогодні прямуємо.
  Тому ми сьогодні молимося. Будьмо сьогодні 
подібними до цих добрих приятелів розслабленого і 
принесім людство, що переживає хвилю власного 
безсилля, перед обличчя Господнє у цей день святої 
неділі. Ми молимося за здоров’я хворих і здорових, 
за старших і молодших, за медпрацівників та 
керівників держав. Але водночас молимося про 
Боже милосердя для кожного з нас і прощення гріхів 
сучасного нам людства: «Боже, ущедри нас і 
благослови нас, просвіти лице Твоє на нас і помилуй 
нас». Амінь

† Святослав
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Божественними іпостасями, але і єднання з душею 
Ісуса, тобто з компонентом Його людського єства. 
Таким чином, духовне причастя означає оживлення 
присутності Ісуса в нашій душі, подібно до 
Євхаристійного причастя.
   Але, зрозуміло, духовне причастя не є Таїнством. 
Якщо Євхаристійне причастя можна приймати 
тільки в стані благодаті, тобто після сповіді з тяжких 
гріхів, то духовне причастя можливе для всіх. Воно 
може стати знаком благодаті для тих, хто не може 
приступати до Таїнства, але бажає з’єднатися з 
Ісусом Христом, молячись про дар покаяння і 
навернення.
  Духовне причастя можна здійснювати завжди і 
всюди, і полягає воно в молитовному настрої душі до 
справжнього єднання думок і почуттів з Господом. 
Тоді воно приносить духовні плоди. Найкраще 
здійснювати духовне причастя разом зі слуханням 
Слова Божого, разом з духовними роздумами. 
Духовне причастя можна приймати за допомогою 
особливих молитовних формулювань, але в 
духовних роздумах і спогляданні Ісуса Христа в 
Пресвятих Дарах воно здійснюється і без додаткових 
слів. Духовне причастя відбувається, наприклад, під 
час Євхаристійного благословення.
  У сучасних документах Учительства Церкви про 
духовне причастя згадується в контексті Таїнства 
Шлюбу. У 1994 році Конгрегація віровчення 
оприлюднила Послання католицьким єпископам з 
питання причащання розлучених, які вступили у 

нові зв’язки. Його положення діють донині. 
Зокрема, в 6 параграфі цього документа, який  в 
свою чергу посилається на інші документи тієї ж 
Конгрегації, рекомендується розлученим, які 
вступили в новий цивільний шлюб, слідувати 
практиці духовного причастя, оскільки, як відомо, 
повторний шлюб в такому випадку недійсний, і ці 
особи відлучають себе від Євхаристійного причастя.
  Як приклад духовного причастя можемо привести 
практику, що склалася під час Літургії в прямому 
ефірі радіо Ватикану. У цій Літургії приймають 
духовну участь численні вірні, що з тієї чи іншої 
причини не можуть приступати до Таїнства 
Євхаристії. Причина може полягати не тільки в 
смертних невисповіданих гріхах, а й в інших 
перешкодах, таких як елементарна відсутність 
с вя щ е н и к і в .  І с н у є ,  н ап р и к л а д ,  н а с ту п н е 
формулювання духовного причастя:

«Ісусе, вірую, що Ти – в Пресвятих Дарах.
Ісусе, люблю Тебе понад усе і бажаю Тебе всією 
душею.
Я не можу зараз прийняти Тебе таємниче, прийди 
в моє серце хоча б духовно. Ісусе, обіймаю Тебе, не 
дай мені ніколи розлучитися з Тобою.
Ісусе, моє благо, моя ніжна любов, поклоняюся 
Тобі кожну мить;
Ісусе, Спасителю мій, благослови мою душу».

Джерело:dyvensvit

Два слова, які змінюють життя сім’ї
   Я хочу написати про слова, які змінюють наші 
думки один про одного. Вони підтримують батьків у 
побудові стосунків із дітьми. Вони допомагають 
подружжю не зіпсувати свої стосунки рутиною та 
очікуваннями. Вони додають легкості атмосфері в 
сім’ї. Їх також можна говорити самому собі і 
насолоджуватися почуттям свободи, яку вони 
дають.
  Будь ласка
   Перше з цих слів – “будь ласка”. Чуове слово, яке 
розкриває нашу недостатність. Якщо я прошу “твоєї 
ласки”, це означає, що мені потрібна допомога. Я 
виявляю свою убогість собі та іншим, потребуючи, 

щоби хтось втрутився в моє життя. “Будь ласка” – це 
повідомлення до іншого: ти можеш збагатити моє 
життя.
   Це слово – не про спонукання, а про прохання. Ми 
не зобов’язуємо іншого, але завжи заиаємо за ним 
моживіст  в імовитись .  Сенс прохання –  у 
добровільності. Щоби хтось зголосився на прохання 
– має мати вибір.
  Коли ми просимо, кажучи “будь ласка”, то 
дозволяємо іншій людині діяти в своєму житті з 
доброї волі, а отже і стосунки одразу стають 
теплішими та міцнішими.
  Особливо важливо пам’ятати про це слово 
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подружжю, бо воно – про взаэмну пошану до 
свободи одне одного, але разом із тим про любов і 
потребу одне одного.
   Також це слово потріне батькам, які вважають, що 
їхні діти “не так” реагують на них. Коли батки 
говорять “будь ласка”, то діти чують: “ми 
поважаємо вашу свободу і просимо про допомогу”.
   Дякую
   Це дуже важливе слово і дуже мені любе. Я 
говорю його багато разів щоденно. Дякую за подане 
пальто чи пульт до телевізора, поставлений чайник. 
Дякую за розуміння, коли мушу в чомусь відмовити 
своїм дітям. Дякую, що діляться зі мною своїми 
переживаннями, бо це дає мені зрозуміти, як 
впливають на них мої слова та вчинки.
   Коли я кажу “дякую” своєму чоловікові, то щодня 
пригадую собі, що він нічого не повинен. Ані 
поставити страву у духовку, ані працювати на 
роботі. Навіть в ті дні, коли нам складно знайти 
спільну мову, стараюсь, щоби “дякую” було 
останнім словом, яке промовлю. Це слово не лише 
нагадує мені про речі, які не довелось робити 
самому, але воно говорить: я ціную тебе, я бачу, що 
ти зробив і чого тобі це коштувало.
   Написала на початку, що “дякую” та “будь ласка” 

можна говорити також до себе самого. Переконана, 
що життя стає для нас щораз більше “наше”, що 
більше ми робимо з вільної волі, а не з примусу.
  Не менш важливо “дякувати” собі за вирішення 
якоїсь важливої справи, а чи найменшої. Бо це 
слово – про гідність, як свою, так і іншого.
   Якщо ми навчимось частіше говорити “дякую” та 
“будь ласка”, то наші стосунки в сім’ї точно 
зазнають позитивних змін.

Джерело:dyvensvit

10 важливих думок св. Дона Боско про відвагу 
творити добро, радість і святість

   Сьогодні Церква вшановує пам’ять св. Дона 
Боско.   Пропонуємо до  Вашої  уваги  10 
непересічних думок. св. Дона Боско.
1. Аби чинити добро, треба мати дрібку відваги, 
бути готовим витерпіти будь-яке приниження й 
ніколи нікого самому не принижувати, бути 
завжди доброзичливим.
2. Бути радісним, чинити добро і дозволити 
горобцям цвірінькати — ось найліпша філософія.
3. Найкращий друг — той хто, не питаючи причин 
твого смутку, може зробити так, щоб до тебе знову 
повернулася радість.
4. Сатана боїться радісних людей.
5. Жодна проповідь не така плідна, як добрий 
приклад.
6. Про ближнього треба говорити добре — або 
мовчати.
7. Бути добрим не означає не скоїти жодної 

помилки; бути добрим означає  бажання 
виправитися.
8. Відпочинемо в небі.
9. Сумний святий — сумнівний святий.
10. Виховання – справа серця.

Джерело:velychlviv
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У квітні святкують Дні народження всечесні отці Михайло Нискогуз та 

Володимир Пиріг - сотрудники храму Успення Пресвятої Богородиці. 

Щиросердечно вітаємо їх зі святом, дякуємо за духовну працю, 

жертовність, уважність до вірних, за вимогливіть до себе і зичимо 

кожному з них довгих літ життя, міцного здоров'я, душевного спокою, 

второпності та Божої опіки. Хай  Пресвята Богородиця, прославлена у 

Страдчі, завжди оберігає їх під своїм омофором, а блаженні Страдецькі 

мучиники будуть прикладом у їхньому священичому служінні. 

Многая літа!

Вітаємо з Днем народження
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Церковний календар квітень 2020
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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. 
  Також у цьому центрі будуть  кімнати, де наші 
паломники зможуть тимчасово зупинитися…     
  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.
  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)
 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

Просто  відскануйте QR Код
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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

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

Дорогі брати і сестри! ВАЖЛИВО
У зв’язку із запровадженням по всій території України надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 року, який 
консолідує зусилля для подолання захворювання на короновірус, квітневі нічні чування (4-5 квітня) 
скасовуються, а уділення Святої Тайни Єлеопомазання (Соборування) переноситься на травневі нічні 
чування (2-3 травня). Віримо, що щира молитва та спільні зусилля допоможуть пережити ці тяжкі часи.
Слава Ісусу Христу!
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Прощі на 2020 рік
·      березня – нічна проща мігрантів від Архикатедрального собору св. Юрія;
· 26 червня – Всеукраїнська проща;
· 28 серпня – проща з нагоди храмового празника;
· 27-28 жовтня – нічна проща мігрантів від Архикатедрального собору св. Юрія.

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

  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,
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
____________________________________________________
Реквізити для благодійних внесків 
РО МІСІЯ ВЦ СТРАДЕЦЬКА ГОРА ЛА УГКЦ
ЄДРПОУ/ДРФО 39900575,ПАТ КБ 
"ПРИВАТБАНК"(код ЄДРПОУ 14360570,код 
банку 325321) No 26009053701352,валюта
UAH(Українська гривня)
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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Розклад Богослужінь 
на парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

Субота

Неділя

  - 10:00 Божественна Літургія за померлих

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

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

 -10:00 Божественна Літургія за покликання до священичого,
 монашого та подружнього стану
 
- 10:00 Божественна Літургія за узалежниних від алкоголю, тютюну, наркотиків та азартних ігор
 - спільна Хресна Дорога
 
- 10:00 Божественна Літургія за померлих;
- Спільна Хресна Дорога;
- 12:00 Божественна Літургія за здоров’я;
- 17:00 Божественна Літургія за здоров’я (в період з квітня про жовтень)
 
- 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;
- 16:00 Божественна Літургія за жертводавців;
- 18:00  Божественна Літургія (в період з квітня про жовтень)
- Молитви спільноти «Матері в Молитві».
 - Щодня можна приступити до Святої Тайни Покаяння.
 - Щосуботи о 13:00 навчання Катехизму для дітей.
 - Печерний монастир відчинений щодня з 09:00 по 17:00.

НІЧНІ ЧУВАННЯ У 2020 РОЦІ  
Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

 31 грудня 2019 р. – 01 січня 2020 р.

 1-2 лютого ; 21-22 лютого

 7-8 березня; 20 -21 березня

 4-5 квітня; 17-18 квітня

 2-3 травня; 15-16 травня

 6-7 червня; 19-20 червня

 4-5 липня; 17-18 липня

 1-2 серпня; 21-22 ; 27-28 серпень

 5-6 вересня; 18-19 вересня

 3-4 жовтня; 17-18 жовтня

 7-8 листопада; 20-21 листопада

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