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НЕРУШИМА СТІНА

СТРАДЧ

Комунікат о. Івана Колтуна, пароха парафії 
Успення Пресвятої Богородиці с.Страдч відносно 
ситуації, яка склалася навколо Страдецької Гори

   Слава Ісусу Христу !
   Дорогі друзі, парафіяни, прочани та всі, хто 
вболіває за долю відпустового місця у с. Страдч!
Як відомо,  у  соцмережі  почало ся жваве 
обговорення проблеми, що виникла стосовно 
святої Страдецької Гори, місця, куди звідусіль 
прибувають люди, щоб відновити свої духовні й 
тілесні сили, де Матір Божа за посередництвом 
блаженних мучеників о. Миколи Конрада та дяка 
Володимира Прийми уділяє так багато ласк!
   Хочу більш детально розповісти про ці негаразди. 
Під час Великого Посту,  коли був запроваджений 
загальнонаціональний карантин у зв'язку з 
пандемією захворювання COVID-19, у лісі 
неподалік Страдецької гори щоденно було чути 
звуки бензопил та важкої техніки. Звісно, виникло 
запитання: що коїться у лісі, адже всі роботи під час 
карантину мали бути зупинені. Виявилося, що 
обабіч лісової дороги вирубують дерева і 
насипають  нову, значно ширшу  дорогу. Все це 
відбувалося дуже швидкими темпами.
    О. Михайло Нискогуз, сотрудник нашої парафії, 
надіслав численні звернення до контролюючих 
органів, лісового господарства та органів 
державного самоврядування. Виявилося, що 
проводиться будівництво об'їзної дороги для 

обслуговування кар'єру Великопільського 
родовища піску. Очолює це будівництво ТзОВ 
«Керамбуд». З відкритих джерел стало відомо, що 

кінцевими бенефіціарними власниками є Богдан 
Козак та Сергій Медведчук, рідні брати депутатів 
Верховної Ради України від ОПЗЖ Тараса Козака 
та Віктора Медведчука. 
  Згадану дорогу прокладають черел ліс, яким 
о п і к у є т ь с я  В е л и ко п і л ь с ь к е  л і с н и ц т в о 
Ст радч івського  навча льно-виробничого 
лісокомбінату Державного вищого навчального 
закладу «Національний лісотехнічний університет 
України».  Її планують продовжити через річку 
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Верещицю та дамби озер, які знаходяться поруч зі 
Страдецькою Горою і з'єднати з автомобільним 
шляхом Т 14-25 біля підніжжя святої Страдецької 
Гори, де проходить Хресна дорога. Прочани, які 
численно проходять Хресну дорогу, дуже часто із 
малими дітьми, наражатимуться на смертельну 
небезпеку через великоваговий транспорт, який 
возитиме пісок із кар'єру.
   Страдецька Гора, на якій живуть унікальні птахи 
та тварини , комахи і рослини, є пам'яткою природи і 
місцем, куди прибувають на відпочинок та екскурсії 
групи дітей та молоді. Найчастіше автобуси  шкільні 
екскурсійні зу автобуси зупиняються у місці, де 
планується з 'єднання кар 'єрного доїзду з 
автошляхом Т 14-25.
  Відповідно, введення в експлуатацію цієї дороги 
унеможливить проведення шкільних екскурсій та 
багатьох заходів для дітей та молоді.
  Добре знаючи як функціонує кар'єр, не уникнути 
великого запилення, загазованості повітря та 
забруднення довколишнього середовища. А це 
майже унеможливить ходу Хресною дорогою та 
проведення інших міроприємств,  зокрема 
Всеукраїнської прощі 26 червня, в річницю смерті 
блаженних священномученика Миколи Конрада та 
мученика Володимира Прийми.
    Будівництво цієї дороги завдасть непоправної 
шкоди  п ри род і  укра їн ського  Розточчя  й 
міжнародному іміджу України, адже ділянка, де 
п р о вод я т ь с я  р о б от и ,  в ход и т ь  д о  с к л а д у 
т р а н с ко рд о н н о го  у к р а ї н с ь ко - п ол ь с ь ко го 
біосферного резервату «Розточчя», який був 
створений 19 червня 2019 р. на 31-й сесії 
Міжнародної координаційної ради Програми 
ЮНЕСКО «Людина і біосфера».
   Проаналізувавши відповіді на звернення, які вже 
надійшли, стало відомо про численні порушення 
стосовно будівництва згаданої дороги. Серед 
найбільш значних хочу виділити наступні.
1. Ліс, у якому проводиться незаконне вирубування 
дерев та насипання дороги, знаходиться у державній 
власності, а тому всі рішення щодо нього ухвалює 
Львівська обласна держана адміністрація, яка 
жодних дозволів не надавала.
2 .  Д и р е кто р  Ст р а д ч і в с ь ко го  н а вч а л ь н о -
виробничого лісокомбінату Державного вищого 
навчального закладу «Національний лісотехнічний 

університет України» п. М.М. Свистак повідомив, 
що заходи, пов'язані з ремонтом та експлуатацією 
дороги, було погоджено на сесіях Великопільської 
(рішення №403 від 25.06.2019 р.) та Порічанської 
(рішення №868 від 27.06.2019 р.) сільських рад. 
Однак зазначена лісова ділянка не належать до 
земель,що перебувають у власності вище згаданих 
сільських рад і, відповідно, жодні погодження щодо 
робіт на цій території нечинні.  
3. Будь-яке будівництво має керуватися  планом та 
кошторисом, однак таких документів не існує, ба й 
більше – Львівська ОДА, яка є власником цього лісу, 
не надавала дозволу на розроблення плану 
будівництва вказаної дороги.
4. Проведення будівництва у природоохоронній зоні 
передбачає багато експертиз, зокрема екологічної, 
яка теж не мала місця.
   Цим зверненням хочу закликати всіх небайдужих 
людей до поширення цієї інформації, щоб якомога 
більше людей дізналися про проблему, що зараз 
існує у Страдчі. Не маємо на меті заблокувати чиюсь 
підприємницьку діяльність, але прагнемо, щоб всі 
роботи, які проводяться у цій місцевості, були в 
рамках Конституції та чинного законодавства 
України. Запрошую до спільної праці всіх 
небайдужих людей, юристів, екологів, державних 
діячів, політиків, які могли б допомогти у вирішенні 
цієї значної проблеми. А всіх мирян закликаю до 
молитов за майбутнє святої Страдецької Гори.

З повагою та молитвою - 
о. Іван Колтун,

парох парафії Успення Пресвятої Богородиці 
с. Страдч
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Ситуація у Страдчі може стати катастрофою – і 
екологічною, і культурною, і духовною

   «Український Єрусалим» – Страдецька гора з 
хресною дорогою у селі Страдч – під загрозою 
знищення. Священники місцевої парафії вдарили на 
сполох, коли стало відомо, що поряд, у заповідній 
зоні, ведеться будівництво дороги для руху важкого 
транспорту. Фірма «Керамбуд», пов’язана із дуже 
відомими особами, почала це будівництво потайки, 
незаконно, під час карантину.
   У програмі «Добра розмова» з Тарасом 
Бабенчуком парох у Страдчі о. Іван Колтун і 
виконавчий директор місії «Страдецька гора» 
Богдан Дудзяний розповідають про ситуацію як 
очевидці.«У середині квітня навпроти гори 
з’явилася важка техніка і залунали бензопили, – 
розповідає отець Іван про перебіг подій. – 
З'ясувалося, що поряд, у Великопільському 
лісництві, ведеться масштабна вирубка лісу для 
прокладання дороги з піщаного кар’єру, через озера 
і річку Верещицю, до траси. Жодних офіційних 
пояснень ніхто не давав, усно ж сільський голова 
повідомив, що рік тому справді давав дозвіл на 
будівництво дороги, щоб фірма «Керамбуд» мала 
можливість вивозити пісок з кар’єру на трасу. 
Невдовзі з неофіційних джерел з’ясувалося, що ця 
дорога має виходити під Страдецьку гору. Така 
втаємниченість і невизначеність викликала велику 
тривогу щодо того, що відбувається: до церкви люди 
прийти не можуть, тому що карантин, а будівництво 
ведеться дуже швидкими темпами… Ми не лісники 
і не екологи, але те, що побачили в лісі, було 
страшним. Невдовзі до нас приїхали представники 
«Керамбуду», почали щось розповідати, але коли ми 
запитали про документи, вони лише сказали, що є 
погодження трьох сільрад і лісництва».
  Для того щоб уявити собі, що відбувається у 
юридичній і майновій площині, важливо знати таке: 
землекористувачем землі і лісу є Страдецький 
навчально-виробничий комбінат Львівського 
лісотехнічного університету. Земля і лісовий фонд 
передані державою цьому підприємству з 
визначенням – «для навчальної та наукової роботи».
   «Цікаво, що саме в цих краях у 30-ті роки 
м и н ул о го  с т о л і т т я  м и т р о п о л и т  А н д р е й 

Шептицький віддав більше ніж тисяча гектарів 
власного лісу та викуплені митрополією ліси 
(близько 4 тис. га. – Ред.), і на їх базі було створено 
Лісову науково-дослідну станцію у Страдчі і 
засновано Янівське дослідне лісництво, – 
розповідає Богдан Дудзяний. – Митрополит хотів, 
щоб українці мали можливість навчатися лісової 
справи, тому що польська тодішня влада не 
допускала їх до роботи в лісах. Великим 
авторитетом у лісовій справі був Климентій 
Шептицький і його великий друг, науковець Андрій 
П’ясецький, який очолив цей напрямок з 
благословення митрополита Андрея. Ще цікавий 
факт: коли в 41-му році німці хотіли вирубати в 
Розточчі 24 тисячі кубометрів лісу на потреби 
фронту, саме завдяки митрополитові і П’ясецькому 
вдалося вибороти цей ліс і не дати зруйнувати 
Розточчя…»  
   У той же час нинішні лісівники, знаючи про те, що 
цей ліс – державна власність, і вони не мають права 
ані використовувати його не за призначенням, ані 
передавати в користування іншим суб’єктам, 
вступили у змову з керівництвом «Керамбуду», 
якому потрібна ця дорога.
   «Усе дуже просто – це найкоротший шлях до 
траси, протяжністю менше як п'ять кілометрів, – 
пояснює пан Богдан. – І вони хочуть збудувати її 
через унікальний буковий ліс, який є буферною 
зоною заповідника і перебуває під охороною 
ЮНЕСКО. А у квітні-травні цього року там 
вирубали буки, яким по 80-100 років… Ще одне,
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чого лісівники не могли не знати: з 1 квітня по 15 
червня діє Закон про тишу (закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
охорони тваринного світу», затверджений 5 травня 
2015 року і який вступив у дію у 2016-му. Цим 
Законом внесено важливе доповнення до ст. 39 
Закону України «Про тваринний світ»: «У період 
масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 
15 червня, забороняється проведення робіт і заходів, 
які є джерелом підвищеного шуму та неспокою 
(стрільба, проведення вибухових робіт, санітарних 
рубок лісу тощо. – Ред.). Вони все це порушили і 
перевели на місцеву владу, яка не має жодного 
стосунку до державного лісу і жодних подібних 
дозволів давати не може».
  Отець Іван каже: зараз роботи призупинено, 
оскільки справа набула розголосу і до неї прикута 
увага громадськості. Проте загроза не минула. Пан 
Богдан каже: 20 травня була заява керівника 
«Керамбуду» і заступника голови Львівської ОДА, 
що вони доопрацюють цей договір, проведуть 
експертизи тощо. Тобто про відмову від цієї ідеї не 
сказано ні слова.
  При цьому за Земельним і Лісовим кодексами 
України такий договір неможливий – закон це 
з а б о р о н я є .  Том у  ю р и с т и  « Ке р а м буд у »  і 
Страдчівського лісництва винайшли схему: 
оскільки не можна звернутися з цим напряму до 
ОДА чи Кабміну, бо це кримінал, звернулися до 
сільрад по дозвіл користуватися дорогою. Але цієї 
дороги насправді немає. «Керамбуд» взяв в оренду 
кар’єр, який тільки будується, він не діючий. 
Попередні власники проєктували зовсім іншу 
дорогу, і для цього вже прорубали просіку. Нинішні 
ж вирішили йти напряму – щодо всього.
  «ДБР відкриває з цього приводу кримінальну 
справу, – каже Богдан Дудзяний. – Зараз це 
скидається на злочин місцевої влади, але це – 
організований злочин, продуманий групою осіб, 
який матиме непрості наслідки, якщо буде 
розслідуваний. Правда, у цьому є великі сумніви, 
оскільки виконувач обов’язків інспектора, який 
тільки-но почав перевірку, наступного дня в 
інтерв’ю каже, що порушень не бачить…»
   Окрім різного рівня матеріальної шкоди і загрози, 
у цій ситуації є небезпека й духовна. Моральний бік 
цієї справи і участь в оборудці та активних діях 

багатьох людей залишаємо поза рамками 
обговорення теми програми. Ідеться про загрозу 
Страдецькій горі і як матеріальному об’єкту 
духовної спадщини, і як частині ландшафту, який 
має певну ауру і характер (про екологію уже 
сказано).
  «Тисячі людей йдуть до цієї духовної лічниці, 
стишуючись на Хресній дорозі до неї, – каже отець 
Іван. – Ми не можемо вирвати гору з того місця, де 
вона є: і долина, і ці ставки, і річка, і ліс, і повітря – 
усе творить Страдецьку гору і цю тональність 
єднання з Богом. Я не еколог, але цими днями, 17-24 
травня, ми вшановуємо енцикліку Папи Франциска 
"Laudato si’" (енцикліка 2015 року, присвячена 
проблемам екології. – Ред.), у якій йдеться про те, що 
маємо щось залишити нащадкам, що світ стоїть на 
межі екологічної катастрофи. Господь створив і 
наповнив землю, щоб людина всім цим опікувалася, 
а не лише використовувала і брала, руйнуючи і 
знищуючи. Так, у тому, що відбувається у Страдчі, 
ми бачимо загрозу. Ми не побачили жодних 
документів – навіть ескізів, як буде пролягати ця 
д о р о г а .  Ро зу м і є м о ,  щ о  н е ю  ї зд и т и м у т ь 
важковаговики, які возитимуть пісок, як розуміємо й 
те, що норми перевезень дотримані не будуть. 
Розуміємо, що все це порушить баланс зі всіх 
боків… Тому, як представники Церкви і громадяни 
нашої країни, вдарили у дзвін, бо все це може стати 
катастрофою. Ми навіть не можемо уявити, як і 
наскільки знищеним і викривленим може стати це 
місце».
  Для довідки: Страдецька гора й Хресна дорога 
навколо неї – одна із найбільших святинь в Україні, 
відпустовий центр і місце прощі, яке щорічно 
відвідують близько 200 тисяч прочан. У ХІ столітті у 
скелі монахи видовбали печери, які утворили 
підземний монастир: Страдецька печерська лавра 
збереглася донині і є культурно-історичною 
пам’яткою та релігійною святинею світового 
значення. На горі – церква Успення Пресвятої 
Богородиці і могила священника Миколи Кондрата і 
дяка Володимира Прийми, яких папа Іван Павло ІІ 
проголосив блаженними мучениками. Страдецька 
гора розташована у заповідній території «Розточчя»

Джерело:ugcc.ua.  
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«Будьте досконалі, 
як Отець ваш небесний досконалий» 

(Мт 5, 48).
   Кожна людина, яка приходить у світ, покликана до 
святості. Бути святим – це засвідчувати Христа своїм 
життям. Своїм послідовникам Ісус не загарантовує 
райського життя на землі, але обіцяє щастя у вічності. 
    У 2001 році Папа Іван Павло ІІ, перебуваючи в 
Україні, проголосив блаженними отця Миколая 
Конрада, пароха с. Страдч, та дяка Володимира 
Прийму Блаженними. 
    Отець Миколай Конрад народився 16 травня 1876 
року в с. Струсові на Тернопільщині у сім'ї Йосифа та 
Марії з Житковських. Батько був різьбярем. 
Допитливого та здібного до навчання хлопця 
відзначали учителі. Кардинал Сильвестр Сембратович 
скерував його на навчання до Риму. Кардинал 
Сильвестр Сембратович скерував його на навчання до 
Риму, після закінчення якого йому було присвоєно 
ступінь доктора філософії та богослов’я. По закінченні 
йому було присвоєно ступінь доктора філософії та 
богослов'я. у 1899 році був рукоположений на 
священника, а від 1900 року, що він вчителював в 
Українських гімназіях, у м. Бережани, м. Тернопіль та у 
виділових школах Золочева.  «Хтів би'м працювати над 
доростаючою молодіжжю, тою, що наражена на утрату 
віри і моральности… Маю велику охоту посвятити 
своє життя для добра тої молодіжи…» 
    У 1929 році о. Миколая був покликаний викладати 
суспільні науки у Богословській Академії у Львові. 
Згодом він заснував українське католицьке студентське 
товариство «Обнова», гаслом якого було «Україна для 
Бога». Отець був високоосвіченою людиною, 
поліглотом, вільно володів багатьма іноземними 
мовами. 
   Внаслідок окупації Львова Богословська Академія 
припинила своє існування. Відбулися зміни і в житті 
отця Миколая Конрада. Якось він їхав до сестри в 
Яворів і почув нарікання селян у Страдчі на те, що їх 
покинув священник. Після цього отець залишився 
душпастирем у цьому селі. Він замешкав на плебанії, 
згодом привіз сюди дружину з її матір'ю. Старенька 
бідкалася, що гора надто висока, на що отець жартував: 
«Зате ближче до Бога».

   Майже два роки прослужив отець у Страдчі. У 
1941 році його та дяка Володимира Прийму 
жорстоко закатували радянські «визволителі», коли 
відступали перед німецькими військами. Обидвох 
шукали в тюрмі на Лонцького, та через тиждень їхні 
понівечені тіла знайшли у бірку на протилежному 
боці села. Незважаючи на теплу погоду, тіло отця не 
розкладалося, з рани витікала кров. «Ці страшні 
хвилини, коли знайшли тіла замордованих отця і 
дяка, не можна описати. Який це був крик і плач! На 
двох фірах везли тіла замордованих додому. Це була 
страшна картина. Все село вийшло назустріч з 
плачем і криком, дзвонили в церковні дзвони», - 
свідчив о. Степан Боровець, який тоді був дитиною. 
Через рік діти забажали перепоховати отця. Коли 
відкрили труну, то виявили, що тіло дуже добре 
збереглося. 
  Парохіянка  села  Катерина Ольшевська 
розповідала, що отець вчив її разом з іншими дітьми 
релігії. Був дуже лагідним, уважним, простим у 
спілкуванні зі селянами та їхніми дітьми, бувало, 
пригощав їх цукерками.  А якось дістав натільного 
хреста, поцілував і сказав, що помре мученицькою 
смертю так, як Він. Отець доктор Микола Конрад 
був непересічною постаттю в історії церкви – 
видатний релігійний мислитель, професор,
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Що робити з освяченими речами, якими не 
користуємось?

   Що робити з непотрібними або зіпсутими 
освяченими речами? Як утилізувати старий хрест 
із гробу? Що зробити з порваною вервицею або 
іншими речами із побожними мотивами?
   Хрест із гробу варто би було у гробі і залишити. 
Його можна закопати або спалити, якщо дерев’яний. 
Пам’ятаю з дитинства, як старі і знищені освячені 
речі приносили до грабаря. Він вміщував їх до 
нового гробу і так були складені і віддані землі 
н а л е ж н и м  ч и н ом .  Д ум а ю  ва рто  б и  бул о 

притримуватись такої традиції.
   Різноманітні сувенірчики, пластикові годинники з 
Богородицею, або інші речі з релігійними мотивами 
взагалі мали би перестати існувати вже із самої 
пошани до святості. Але якщо є такі вдома – краще 
спакувати у якесь місце на горищі, а наступного разу 
при нагоді – чемно подякуй і відмовся від таких 
дарунків.
   А іконки і книжки?
   Їх можна спалити або заховати в якусь коробку. 

поліглот. Селяни ж запам'ятали його лагідну вдачу, 
великодушність, безвідмовність. 
    Волею Божою зійшлися у відповідний час життєві 
шляхи отця Конрада і дяка Володимира Прийми 
який єдиний серед мирян проголошений блаженним 
у 2001 році. Народився 17 червня 1906 року. 
Закінчив дяківську школу, служив у церкві 
диригентом  та дяком. У той час, коли після Служби 
Божої повідомили, що треба уділити Тайну Сповіді 
хворій людині, Отець переконував дяка не йти з ним, 
бо відчував небезпеку. Та дяк Володимир до кінця 
супроводжував священника та боронив його. 
     26 червня, у День мирянина, щорічно 
відбувається Всеукраїнська проща біля підніжжя 
Страдецької  гори.  Цьогоріч  неочікувано 
розмірений плин людського життя «скорегував» 
вірус. Та він не може відмінити ані любові, ані 

жертовності, ані молитви. Тому долучайтеся у час 
святкових Богослужінь у Страдчі до спільної подяки 
та благань до Господа за посередництвом 
блаженних отця Миколая  Конрада і  дяка 
Володимира Прийми.  

Леся Коваль



Страдч.    
Нерушима  Стіна   

2014 р.Б.Страдч.    
Нерушима  Стіна   

2020 р.Б.

7

Дорогі брати і сестри!
      Довготривалий карантин вплинув на багато сфер людського життя. Ми обмежені у пересуванні, у 

праці, у відвідуванні громадських місць.  В особливо скрутному становищі опинилася церква, яка існує 
виключно завдяки пожертвам і  неспроможна оплатити навіть комунальні послуги.  Духовенство ніколи 

не стояло осторонь людських проблем. Тому закликаємо проявити християнське милосердя та 
відповідальність за свою Церкву, бо всі ми – члени її Тіла. 

     Хай не зміліє рука жертводавця! 
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

Часом молитви на звороті чи якийсь образок може 
с т ат и  н ат х н е н н я м  д о  м о л и т в и .  У  ч а с и 
Середноьвіччя та пізніші освячені речі складали до 
спеціальних ніш для зберігання. Це був жест 
пошани до освячених речей.
   Що робити з освяченою гілкою верби?
  Спалити або закопати.
  Часом отримуємо на вулиці різні листівки з 
фрагментами Святого Письма. Що з ними 
робити?
  Слову Божому завжди належить пошана, тому такі 
речі теж варто просто спалювати. Практика 
спалювати насправді добра, бо такі речі не 

потрапляють до сміттєзвалищ, не валяються будь-
де.
  А листівки на честь Різдва, Великодня, із 
зображенням Ісуса або Святої Родини – можна їх 
здавати на макулатуру?
  Чесно кажучи, я би їх теж спалював. Ми ж не 
викидаємо фотоографії близьких, правда? Якщо 
люблю когось – то шаную світлини тієї людини, бо 
зображають того, кого люблю і пригадують про 
нього.

 Джерело:dyvensvit
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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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П’ятниця - 10:00 Божественна Літургія за узалежниних від 
алкоголю, тютюну, наркотиків та азартних ігор

Субота - 10:00 Божественна Літургія за померлих
12:00 Божественна Літургія за здоров’я

Неділя - 09:00 Божественна Літургія за здоров’я
11:00 Божественна Літургія 

Значення молитви “Богородице Діво”
   Всі ми знаємо і молимось молитву  “Богородице 
Діво”. Але чи всі розуміємо, що ця молитва 
насправді означає? Що вона виражає? У книзі 
«Maria. Mamma di tutti ”(Edizioni San Paolo) 
значення слів цієї надзвичайно важливої   молитви 
пояснює сам Папа Франциск.
  Благодатна
 Ангел Гавриїл називає Марію «благодатна» (Лк 
1:28). У ній, як зазначає Святіший Отець, “немає 
місця гріхові, бо Бог вибрав її як матір Ісуса з самого 
початку і вберіг від первородного гріха”.
  “І Слово стало плоттю в її лоні. Ми також повинні 
слухати Бога, який говорить до нас і приймати його 
волю. Господь досі розмовляє з нами».
  Господь з Тобою
  Те, що відбулося в Діві Марії унікальним чином, 
каже Франциск, «на духовному рівні також 
відбувається в нас, коли щиро приймаємо Слово 
Боже чесним серцем і втілюємо його в життя.
  Тоді відбувається так, ніби Бог воплочується в нас. 
Він приходить жити до нас, тому що знаходить дім у 
тих, хто любить Його і виконує Його слово. Це не 
просто зрозуміти, але це легко відчути серцем».
  “Вважаємо, що воплочення Ісуса – це лише факт 
минулого, який нас не стосується? Вірити в Ісуса 
означає пропонувати своє тіло йому з такою ж 
смиренністю та сміливістю, як Марія».
  Благословенна Ти між жінками
  Як Марія переживала свою віру? “У простоті 
незліченних повсякденних дій та турбот, типових 
для кожної матері”, – відповідає Папа. “Готування 
їжі, догляд за одягом, домом … Це звичайне життя 
Божої Матері було канвою, на якій відбулися 
унікальні стосунки та глибокий діалог між нею та 
Богом, між нею та її Сином».

  І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила 
Христа Спаса, Визволителя душ наших
 Марія приймає, але не залишається пасивною, 
додає Франциск. “Як у фізичному вимірі вона 
приймає силу Святого Духа, але потім віддає своє 
тіло і кров Сину Божому, який створений в ній, так 
само і на духовному рівні вона приймає благодать і 
відповідає вірою. Ось чому св. Августин твердить, 
що Діва Марія «зачала в своєму серці до того, як 
зачала в утробі матері». Спочатку вона зачала віру, 
потім Христа».
  Мати Спасителя «веде нас і постійно зміцнює у 
вірі, покликанні та місії. Її приклад смирення та 
відкритості до волі Божої допомагає реалізувати 
нашу віру у проповіді Євангелії.  
   Шлях Марії до неба розпочався “з ТАК, сказаного 
в Назареті, у відповідь на слова небесного 
Посланця, який проголосив Божу волю для неї. І так 
воно є: кожне ТАК, сказане Богові, – це крок до неба, 
до вічного життя”.

Джерело:dyvensvit

Пряма трансляція зі Страдча
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Прощі на 2020 рік
· 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 Пресвятої 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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