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Великоднє послання 
Архиєпископа і Митрополита Львівського 

Української Греко-Католицької Церкви
   П р е о с в я щ е н н и м  і  Б о г о л ю б и в и м 
Владикам,Всесвітлішим та Всечеснішим отцям,
Високопреподобним і Преподобним отцям, ченцям 
та черницям,
Дорогим та достойним мирянам

Христос Воскрес!
   Такими радісними словами звертаємося до 
віруючих в Бога людей, щоб радіти цьому великому, 
історичному, правдивому святу воскресіння 
Христового! Це свято приносить кожній віруючій 
людині впевненість, світло, надію та радість. Цей 
Великдень вийшов трохи по-іншому, ми мали певні 
карантинні перешкоди, плутанину та затьмарення, 
але воскресіння Христове – радісне, бо Ісус здолав 
усю ворожу силу з її беззаконнями, підступами та 
задуманими інтригами.
   Дияволу не вдалося затримати Господа у гробі 
видуманою неправдою юдейської старшини! 
Правда, що Ісус помер на хресті, Його поклали у 
гріб, але Він за життя багато разів наголошував, що 
воскресне. Навіть запеклі вороги, первосвященики 
й фарисеї, прибули до Пилата й тривожно 
заговорили: «Ми пригадали собі, пане, що той 
обманник ще за життя був сказав: Я по трьох днях 
воскресну» (Мт. 27,63).
  Здавалося, що вороги усе дуже всебічно 
продумали, допильнували, також списом прокололи 
серце померлому Ісусові на хресті. Злі люди не мали 
спокою, навпаки, страх та підозра про воскресіння 
тривожили їхні душі?! Бо погані вчинки, беззаконня 
та злоба не приносять миру та відради в людське 
серце! Пилат ішов на всі пропозиції юдейської 
старшини, хоч би сторожити тіло у гробі: «… Маєте 
сторожу, ідіть і забезпечте, як знаєте» (Мт. 27,65). 
Важкий камінь, який приставили до опечатаного 
гробу, та грізна сторожа із римського війська були 
безсилі, не могли нічого протиставити воскреслому 
Христові!? Це, можливо, єдине такого роду 
історичне печатання гробу, хоч воно не принесло 
користі злобним людям, а віруючим в Ісуса 

показало Його силу та перемогу! А Христос так 
воскрес, що й печаті були непорушними. Бо 
Господні дороги й вирішення питань – інші, як 
задумують люди! (пор. Іс. 55,8).
   Люди по-різному думали про Ісуса Христа: 
горстка любила Його, інші протистояли Йому? 
Ворожа старшина, почувши, що Христос воскрес, 
зібралася й радилася, що робити? Дали досить 
грошей воякам і веліли їм, щоб поширювали 
неправду, що Ісуса вночі викрали учні? Це означало 
воякам свідчити проти себе, але старшина 
запевнила те, що з правителем вони домовляться? 
Звичайно, гроші не вирішили багато, одні чули те, 
що бажали почути, а інші знали правду, що Христос 
воскрес! І ми з вами знаємо правду, усі, хто вірить в 
правдивого Бога, свідомі того, що Син Божий 
воскрес, Він – живий! Ми святкуємо свято Його 
воскресіння кожного року, часто про це згадуємо у 
наших моліннях, роздумуваннях, розмовах тощо, бо 
живемо великою надією на зустріч з воскреслим 
Христом та на вічне щасливе життя з Ним!
   Святий апостол Матей описав подію воскресіння 
Ісуса Христа, яка супроводжувалася землетрусом 
та приходом ангела, що сів на камені (пор. Мт. 
28,3).А сторожа не стріляла, не піднімала галасу, 
лиш затремтіла, ніби змертвіла. Інші євангелисти 
навіть, не згадують про сторожу, бо жінки,які 
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прибули, не мали жодної сутички чи розмови зі 
сторожею!? Мабуть, жінки уже не бачили сторожі, 
яка швидко побігла до первосвящеників сповістити 
про подію воскресіння, чого не бажала чути безсила 
перед Богом старшина. З таким воскресінням 
людство зустрілося вперше, й воно стало ще 
голоснішим, бо ніхто не стереже мерця й не 
викрадає його з гробу? Ісус нагадував про своє 
воскресіння й учинив так, як говорив. Христос 
воскрес, і Його воскресіння по-різному діяло на 
людей: усі злякалися, лиш прихильники Ісуса 
Христа  зустрічалися  з  ангелами та  чули 
заспокійливі слова, щоб не боятися, а радіти. А 
особи ворожого табору, вирішували питання так, 
щ о б  во с к р е с і н н я  Х р и с то ве  з а м о вч ат и  й 
переконувати людей, що Ісуса викрали учні. Цікаве 
пояснення? Але воїни, які стерегли гробу, були 
озброєні, вони не стріляли, нікого не поранили й не 
вбили, рівно ж, учні Христові, які б «викрадали 
тіло», нікого не скривдили з воїнів?! Істина про 
воскресіння Христове жива, правдива, її можна 
заперечувати, але неможливо заперечити й 
відмінити того, що правдиво сталося! Аргументи 
викрадення мертвого тіла безпідставні, смішні, 
неправдиві!
   Ми, як християни, віруючі люди, дякуємо Господу 
за Його воскресіння, беззаперечно віруємо в це, 
радіємо цим великим святом, оспівуємо його і 
живемо великою надією на своє воскресіння та усіх 
людей. Наші старання та зусилля необхідно 
скерувати в русло гідного християнського життя. 

Святий Іван Золотоустий  навчає: «Воскресне, 
звичайно, кожне людське тіло; але добрий 
воскресне для життя, а злий воскресне для 
покарання» (св. Ів. Золотоустий, «Про потіху при 
смерті», Слово 2-е, п.8). В час переживання 
карантину, внаслідок епідемії «коронавірусу», 
можемо чинити багато добрих діл, що й виконують 
добровольці, лікарі, медсестри, волонтери, багато 
мирян та священиків, особи чернечих спільнот 
тощо. Разом з тим, знані випадки, коли певні особи 
ставляться дуже агресивно до тих, хто захворів. Хоч 
усім відомо, що ніхто не бажає хворіти! Ставитися 
жорстоко чи вороже до тих, хто хворіє, означає не 
любити ближнього, а Заповідь Божа наголошує: 
любити ближнього, як себе! З хворими людьми 
потрібно поводитися обережно, але не виключати їх 
зі спільноти, тому що завтра у подібній ситуації 
може знайтися хто-небудь.
   Вітаю усіх людей доброї волі з великим празником 
Воскресіння Христового! Хай ця правда про 
воскреслого Господа принесе усім спокій, злагоду, 
умиротворить, наповнить  радістю та надією на 
кращу зміну в нашому суспільстві й у світі! Хай 
війни та хвороби, злоба й беззаконня не тривожать 
людей! Хай віра, надія та любов до Господа і 
ближніх зростають в кожному людському серці, бо 
Христос справді воскрес!

Благословення Господнє на Вас!
ІГОР

Архиєпископ і Митрополит Львівський

Чи після воскресіння 
Ісус першою відвідав свою Матір?

   Святий Йоан Павло ІІ мав свою думку з цього 
приводу. Дуже цікаву. Філіппінці традиційно 
переконані, що, перш ніж об’явитися Марії 
Магдалині біля порожньої гробниці, Воскреслий 
Ісус спочатку відвідав свою Матір. Це переконання 
поділяв папа Йоан Павло II. Він висловив його під 
час загальної аудієнції 21 травня 1997 року.  
   Наводимо слова святого Папи та пропонуємо їх 
вам для роздумів:після того, як Ісуса поклали до 

гробу, Марія «єдина підтримує вогонь віри, 
готуючись прийняти несподіване і радісне послання 
про воскресіння». Очікування, що заповнило Велику 
Суботу, — це один із найвеличніших моментів в 
історії віри Божої Матері:в темряві, що огорнула 
всесвіт, Вона повністю довіряє себе Богові життя 
і, обдумуючи слова Сина, з надією чекає на повне 
виконання Божих обітниць.
   Мовчання Євангелія
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   Євангелія описують сцени, в яких Воскреслий 
являється людям, але не згадують про зустріч Ісуса з 
матір’ю. Це мовчання не означає, що після 
воскресіння Христос не з’явився Марії; воно 
спонукає нас замислитися над причинами того, 
чому євангелісти зробили такий вибір. Якщо 
прийняти гіпотезу про те, що таке упущення — 
навмисне, можна підтвердити його тим, що все 
потрібне знання про спасіння міститься в словах 
«раніше обраних Богом свідків» (Діян 10, 41), тобто 
апостолів, які «з великою силою» свідчили про 
воскресіння Ісуса (пор. Діян 4, 33). Ще раніше 
Воскреслий з’явився кільком вірним жінкам з 
огляду на їхні церковні функції: «Ідіть і скажіть моїм 
братам: нехай ідуть у Галілею, там Мене побачать» 
(Мт 28, 10). Якщо автори Нового Завіту не згадали 
про зустріч Матері з воскреслим Сином, то, 
можливо, вони зробили це тому, що такого роду 
свідчення могло бути визнане тими, хто заперечував 
воскресіння Господа, занадто упередженим, а отже, 
ненадійним.
   Інші об’явлення Воскреслого 
   Окрім того, Євангелія наводять лише кілька 
епізодів, в яких з’являється воскреслий Ісус, і не 
дають повного опису того, що сталося протягом 40 
днів після Великодня. Святий Павло згадує про 
об’явлення Христа «більш як п’ятистам братів 

разом» (1 Кор 15, 6). Як можна пояснити те, що 
подія, відома багатьом людям, не була зафіксована 
євангелістами, попри її унікальний характер? Це 
очевидний знак того, що інші об’явлення 
Воскреслого, хоча і належать до відомих фактів, які 
насправді мали місце, не були передані ними. Чи 
Пресвята Богородиця, присутня в першій спільноті 
учнів (пор. Діян 1, 14), могла бути виключена з числа 
тих, хто зустрів її божественного Сина, воскреслого 
з мертвих?
Марія зустріла Його раніше? 
   Проте існують усі підстави вважати, що Мати була 
першою людиною, якій з’явився воскреслий Ісус. 
Відсутність Марії в групі жінок, які пішли на могилу 
на світанку (див. Мк 16, 1; Мт 28, 1), могла свідчити 
про те, що вона зустріла Ісуса раніше. Такий 
висновок можна було би підтвердити тим, що 
першими свідками воскресіння, згідно з волею 
Ісуса, були жінки, які вірно стояли під хрестом і тим 
самим виявили більшу витривалість у вірі.
   По суті, одній з них, Марії Магдалині, Воскреслий 
Господь доручає послання апостолам (пор. Йн 20, 
17-18). Крім того, це дозволяє вважати, що Ісус 
насамперед об’явився своїй Матері, тій, яка була 
Йому найвірніша і в час випробування зберегла 
непохитну віру.
   Нарешті, єдиний у своєму роді і унікальний
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характер присутності Богородиці на Голготі і Її 
досконала єдність із Сином у хресних стражданнях, 
можуть вказувати на Її особливу участь у таємниці 
Воскресіння. Седулій, автор V ст., стверджує, що 
Христос об’явився в сяйві воскреслого життя 
насамперед своїй Матері. Справді, Та, яка через 
благовіщення стала Його дорогою у світ, була 
покликана поширювати чудесну новину про 
воскресіння і проголошувати Його пришестя у 
славі. Оточена яскравістю слави Воскреслого, 
заповідає «сяйво» Церкви (пор. Седулій, «Paschale 
carmen», 5.357-364, PL 10.742-743). 
Радуйся, Царице Неба! Алілуя! 
  Марія — образ і взірець Церкви, яка очікує 
Воскреслого і зустрічає Його разом із групою учнів 
під час пасхальних об’явлень; тому також розумно 
припустити, що Вона особисто зустрілася з 
воскреслим Сином, через що могла в повноті брати 
участь у пасхальній радості. 

   Пресвята Діва Марія була в Страсну П’ятницю на 
Голготі (Йн 19, 25), а в день П’ятдесятниці — у 
Горниці (Діян 1, 14). Ймовірно, також була 
привілейованим свідком воскресіння Христа, а 
отже, брала участь в усіх важливих моментах 
пасхальної таємниці. Приймаючи воскреслого 
Христа, Марія символізує і випереджає людство, 
яке бачить свою повну реалізацію у воскресінні з 
мертвих. 
   У Великодній період християнська спільнота 
звертається до Матері Господа із закликом до 
радості: «Regina Caeli, laetare. Alleluia!»— 
«Радуйся, Цариця Неба! Алілуя!» Таким чином вона 
згадує радість Марії від воскресіння Ісуса, 
посилаючись на фразу «радій», адресовану їй 
Ангелом у момент Благовіщення, щоби стала 
«причиною радості» для всіх людей.

Джерело:credo

Коли хочеться понарікати на священників

   Мені не раз доводилося чути: «Я втратив віру і 
довіру до Церкви, бо мене зранив священник».    
  Раніше у такі моменти хотілося захищати 
священників і  розраджувати «бідолашних 
зневірених». А зараз я жартую: «Ой, яка дешева 
відмазка! Просто трафаретне оправдання. 
Придумай щось креативніше»! Віра — це дар, 
самому її здобути чи втратити неможливо. Але 
занедбати можна! Але це вже мій особистий вибір, а 
не чиясь провина. Зараз скажу парадоксальну річ. 
Подумаймо, хто нас найбільше та найперше зранив? 
І визнаймо, що таки — це наші батьки… А ми — 
своїх дітей… Саме тоді, коли мала людина 
безборонна перед дорослими, найближчі завдають 
ї ї  с е р ц ю  п е р ш и х  р а н  ч и  хоч  б и  т р а вм , 
«допомагають» набути різних комплексів та 
нездорових звичок. Як багато з нас не мали чогось 
бодай трохи подібного до сім’ї, безпечного дому, де 
люблять або хоч би поважають одне одного! Але 
чомусь ніхто не відмовляється від батьківського 
дому, спадщини та майна. А тут раптом ми стали 
такими вразливими на священників…
   Коли у мене виникає спокуса понарікати на 
«Божих псів» (як часом називають священників), то 

Добрий Пастир одразу несе мене, зашмаркану 
овечку, на своїх плечах до дзеркала, щоб я побачила 
власне негідницьке серце, яке лінується молитися за 
тих, хто на сторожі стада; яке не має відваги йти і 
розмовляти зі священниками про проблеми в 
парафії; яке боїться брати відповідальність члена 
Тіла Христового, а свою літеплість загортає у 
побожні трактати на тему «якою має бути Божа 
паства». Надто вже багато того «має бути». Може, 
нарешті «БУДЬМО»?!!
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   Після того, як людина в Едемі повелася на 
провокацію гада, вона вступила у світ пізнання 
добра і зла, а відтак зі злом не змогла дати ради, 
зламалася, стужилася, стала негідником. Так, це був 
план батька брехні, щоб ми стали не гідними Бога, 
безнюхими на Правду і сліпими на Світло. Але Бог 
мислить не так, як людина, слава за це Йому. І попри 
купу негідників у Церкві, з яких перша я, вона 
залишається святою. Освячують її не діла 
священників, не волонтерство мирян, а Ісусова 
Кров. Ісус приходить на Літургії фізично і для цього 
Йому потрібна присутність священника. І навіть, 
якщо священник — алкоголік, це не перешкодить 
Ісусові перевтілюватися… 
   І на кінець, декілька реплік про карантин, який 
торкнувся і самої Церкви. Мене запитують: «Ти ж 
християнка, як ти можеш вірити в коронавірус? Ти ж 
віриш у Бога, то чому дотримуєшся карантину? Хіба 
не маєш власної голови? Йди між люди і роби своє, і 
вір, що Бог тебе захистить!» І мені одразу 
пригадується третя спокуса, якою діймав Ісуса 
сатана в пустелі: кинься з даху — ангели Тебе 
врятують. І Христове: « Не спокушатимеш Бога!» 
Дуже часто доказом віри є здорова логіка. А великим 
чудом — гідна покора. Печінка не вказує мозочкові, 
як організовувати координацію рухів, а нирки — 
шлункові, як перетравлювати їжу. Піти на Літургію 
в час епідемії не завжди є знаком віри, а часто — 
порушенням заповіді «не вбий», бо я зі своєю 
шмарклею-бактерією-вірусякою можу спокійно 
переходити, а комусь літньому, вагітній жінці чи 
виснаженому, хто стояв біля мене в храмі, я зможу 

вкоротити життя. 
   Віра полягає в чіткому виконанні Божої волі. І Богу 
дякувати, наш Папа, єпископи та кардинали таки 
прагнуть Його волю чути та розпізнавати. І може, 
«зашмарканій овечці» боляче, що її попросив не 
виходити до стада «блохастий пес», але це тільки 
тимчасово, щоби потім не закопувати до великої 
могили передохле стадо. Неможливість фізично 
приєднатися до Богослужіння є великим болем 
християн у цілому світі. Це Великий Піст для 
нашого серця, розбалуваного доступністю та 
милосердям нашого Бога.
   Моя голова — Христос! Марії Магдалині після 
воскресіння Ісус наказав не торкатися Його… 
Витримати дистанцію! Ми часто жадібні навіть у 
духовних поривах нашого серця. Хочемо присвоїти 
Бога, вишколити Його священників, і щоби світ 
крутився довкола наших уявлень про життя. Ісуса 
розіп’яли ті, які «мали свою голову» замість Духа. 
Ісус не вкладався в їхню систему уявлень про Бога та 
Божий порядок на землі. І найжахливіше, що багато 
з них були переконані, що розп’яття Ісуса — це 
справедливий вирок, що припинить «цей цирк».   
   Коли я буду на своєму місці і виконуватиму те, до 
чого покликана, то я просто не матиму ні часу, ні 
сили, щоб розповідати іншим, що і як робити їм на 
їхніх місцях. Коли ходитиму в Дусі, то моє серце 
буде вдячним за те, що Бог робить через людей. Коли 
буду знаряддям Божого миру, то отримаю благодать 
бачити Ісуса в інших людях… Так мені, Боже, 
допоможи, в Трійці Святій Єдиний!

Джерело: credo

   Наше життя унікальне і неповторне. Ми ж живемо так, немовби жили вічно, 
немовби пишемо чернетку, яку згодом перепишемо на чисто. Однак кожна мить 
нашого життя є неповторна.
  Хочемо чи ні, однак ми завжди використовуємо час. Не можемо його 
консервувати чи зберігати. Зі самого ранку отримуємо цей благословенний 
Божий день. Але на що ми його витратимо? Наш день — це місце нашого 
служіння іншим, а також нашого спасіння й освячення. В людському організмі 
кожен орган служить іншим, однак кожен орган важливий.
   Служіння кожного з нас важливе для Бога. Господь розраховує на мене в цьому 
місці. Бог вірить у мене, що я можу це робити. Треба шукати і просити Його, аби 

Венедикт Алексійчук



Страдч.    
Нерушима  Стіна   

2014 р.Б.Страдч.    
Нерушима  Стіна   

2020 р.Б.

7

Слава Ісусу Христу!
Дорогі друзі!

Як Ви знаєте, у зв'язку із карантином, наступив досить скрутний час, в якому є обмеження щодо відвідання 
різних місць, серед яких є й церква. Від початку свого існування церква жила з пожертв вірних і зараз, як 

ніколи, потребує нашої підтримки. Ми завжди спішимо до церкви на молитву чи духовну пораду у важкий 
для нас час, тож Давайте підтримаємо нашу парафію для того, щоб у цей неспокійний час, вона могла 

оплатити необхідні комунальні послуги та гідно підготувалася до Христового Воскресіння!
Дякуємо Богові за ваші лепти, за вашу всіляку підтримку.

Пожертви можна зробити за посиланням:
https://www.liqpay.ua/uk/checkout/card/i30034063595

Або в будь-який інший зручний для вас спосіб.
Контактний телефон : +380677525772

показав, що є нашою місією. Кожен із нас має неповторну місію в своєму житті.
Святі не були в ідеальних обставинах. Вони освячувалися там, де Бог їх поставив. Найголовніша для нас та 
людина, яку тепер зустрічаємо. Минулого не зміниш, із нього можемо лише вчитися. Про майбутнє 
остаточно не знаємо. Лише сучасне — цінне. Цінне тому, що за кожною ситуацією стоїть Господь. Це 
найкраще, що Він міг дати. З любови для нас. Однак ми «короткозорі», не бачимо цінностей речей і людей. 
Життя — як мозаїка, де кожен камінчик важливий.
Мир приходить до нас, коли приймаємо те, що маємо. Тому важливо пізнати і прийняти себе, прийняти 
обставини та людей. Мучимось психологічно і фізіологічно, коли не приймаємо того, що маємо. Прийняття 
дає нагоду у кожних обставинах служити Богові.
Саме тому треба цінувати кожну хвилю життя. Кожен день у нашому житті — останній. Перестаньмо 
поводитися так, немовби будемо жити 1000 років. Якби комусь із нас сказали, що він житиме місяць, то почав 
би жити по-іншому.
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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) UA 313253210000026009053701352

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

Код ЄДРПОУ: 26485147 Реквізити:
Найменування банку: Філія Львівське ОУ АТ "Ощадбанк» 

Розрахунковий рахунок:  МФО: 325796UA 663257960000026009300164700
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.

5-6.12.2020р.Б.21:00 год.Нічні чування, 
Свята Тайна Єлеопомазання

 Дорогі брати і сестри! ВАЖЛИВО!
У зв’язку із запровадженням на всій 
території України надзвичайної ситуації до 
24 квітня 2020 року, яка консолідує зусилля 
д л я  п о д о л а н н я  з а х в о р ю в а н н я  н а 
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!



11
                              Страдч.    
Нерушима  Стіна   

2020 р.Б.

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:UA 663257960000026009300164700 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) UA 313253210000026009053701352
,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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