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Розклад Богослужінь
27 серпня, четвер

20:00 Велика Вечірня із Литією, сповідь
21:00 свята тайна єлеопомазання (соборування)

28 серпня, п’ятниця
00:00 Божественна Літургія

02:00 Хресна Дорога
04:00 Молебень до Богородиці

09:00 Велике Водосвяття
10:00 святкова Утреня

11:00 Божественна Літургія
Хресна Дорога

18:00 Божественна Літургія.
Усі богослужіння будуть транслюватися у прямому ефірі на facebook сторінці, а також на сторінці у 

youtube
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Християнинові без почуття гумору чогось не 
вистачає

   «Почуття гумору – це найлюдяніше наставлення, 
найближче до Божої благодаті», – стверджує Папа 
Франциск. Це ствердження знаходимо у першій 
частині книги «Бог є Радість» авторства К’яри 
Аміранте, засновниці спільноти «Нові Горизонти», 
що займається підтримкою тих, хто потрапив у 
тенета наркоманії, азартних ігор, проституції, хто 
став жертвою соціальної маргіналізації й 
відкинення власною родиною. Книга розповідає 
про візит Святішого Отця до цієї спільноти, який 
відбувся 24 вересня 2019 р. у контексті відзначення 
її 25-річчя.
  У вступній частині авторка ставить Папі три 
запитання про його спосіб розуміння та 
переживання радості. Святіший Отець розповідає, 
що протягом сорока років проказує молитву 
святого Томаса Мора про хороший настрій і 
стверджує, що ця радість тісно пов’язана із 
почуттям внутрішнього миру, яке в особливий і 
постійний спосіб супроводить його від початку 
Петрового служіння. Як мир, так і радість є дарами 
Святого Духа, підтримують його також і серед 
найбільших труднощів. «Знати, що Святий Дух є 
сильнішим, є немовби мандрівкою із запасом 
кисню, коли тобі його бракує. Радість, – повторює 
він, – це дар, як і мир є даром».
  За словами Папи, орієнтиром для того, щоб 
збагнути, чи прямуємо вірним шляхом, є 
«неспокій», роздуми під час щоденного іспиту 
сумління про те, «що діялося в моєму серці». Це 
допомагає відрізняти добрі тривоги від лихих. 

Радість є немовби світлом, лагідним і спокійним 
світлом, з яким почуваєшся добре, в той час як 
диявольське світло схоже до феєрверку, що є 
сильним спалахом, але потім зникає.
   Виклик з’являється тоді, коли треба зберегти 
радість,  переживаючи страждання або ж 
почуваючись виснаженими. Щодо цього Папа 
Франциск поділився молитвою, з якою звертається 
до Бога в таких обставинах: «Я не дам ради, Ти 
зроби це». Підсумовуючи, він згадав про свого 
викладача, який радив студентам на хвилинку 
заглянути в дзеркало… «Коли я, іноді, це робив, – 
сказав Папа, – то через пів хвилини починав 
сміятися із себе самого… Сміятися із себе самих є 
дуже важливим!».

Джерело:vaticannews

Будьмо світлими очима і руками Бога для тих, хто 
постраждав і потребує допомоги

   Серед сьогоднішньої біди в Західній Україні 
чуємо обнадійлив і  Христові  сл ова:  «Не 
турбуйтеся про те, що будете їсти, що пити і в 
що зодягнетеся». Пам’ятайте, що Господь шукає 
співпрацівників і саме через християн опікується 
постраждалими людьми. 

   Бог шукає світлих рук. Він шукає людей зі 
світлим оком, які здатні бачити людську потребу, 
які здатні давати, а не брати. На цьому наголосив 
Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, під 
час своєї проповіді у третю неділю по Зісланні 
Святого Духа.



3
Страдч.    

Нерушима  Стіна   

2014 р.Б.Страдч.    
Нерушима  Стіна   

2020 р.Б.

   На початку своєї проповіді Глава Церкви 
наголосив, що у книзі Святого Писання ми часто 
чуємо про Бога як про світло.
   З історії створення світу, каже Предстоятель 
УГКЦ, бачимо, як світло Боже починає творити. 
«Цим Божим світлом є не оптичний феномен, а 
саме життєдайна сила, яка виходить з Бога як 
джерела життя і оживляє все довкола. Таким чином 
сила Божа дає життя кожному створінню», — 
сказав він.
   Проповідник пояснив, що Господь Бог під час 
створення людини дав їй повноту життя. Проте 
після гріхопадіння все тіло людини померкло і 
стало темним. На його переконання, є два знаки, в 
яких залишилося Боже світло: очі і руки.
«Через очі людина виявляє, що носить у собі образ 
невидимого Бога, який є світлом. Також руки цієї 
людини повинні чинити діла світла. Щоразу як 
людина Божими очима дивиться на світ, а її руки 
чинять добро, Боже світло виходить із неї», — 
переконаний проповідник.
«Око людини, яка перестає служити Богові, а 
починає служити мамоні, починає гаснути. Відтак 
вона стає злодієм життя через те, що руйнує 
довколишнє середовище. Саме тому каже Христос: 
“Не можете служити Богові й мамоні”», — додав 
він.
    Глава Церкви переконаний, що слова з Євангеліє 
про те, що не треба турбуватися про їжу, пиття і 
одяг, може зрозуміти лише той, хто справді 
поєднаний з Богом. За його словами, сьогоднішнє 
Євангеліє є доброю новиною, яка сповіщає, що Бог 
опікується людиною і животворить її незалежно 
від того, чи людина щось знає про Бога. Людина зі 
світлим оком освічує все довкола.
   Блаженніший Святослав звернув особливу увагу 
на те, що ми сьогодні слухаємо це Євангельське 
слово в контексті страшної повені, яка стала 
найбільш руйнівною за останні роки. Ми 

розуміємо, каже Глава Церкви, що це руйнування є 
причиною лихого ока людини, яка по-хижацьки 
ставиться до навколишнього світу. І цим самим 
стає великою темрявою для нього.
«Серед сьогоднішньої біди чуємо обнадійливі 
Христові слова: “Не турбуйтеся, що будете їсти, що 
пити і в що зодягнетеся”. Ці три питання тепер нас 
найбільше хвилюють. Особливо вони хвилюють 
тих, хто постраждав від повені. Найбільшою 
проблемою для цих людей є відсутність питної 
води. Саме тому державні і соціальні церковні 
служби насамперед доставляють людям воду, як 
необхідну річ для життя. У наших парафіях ми 
проводимо збірку для постраждалих від цього 
лиха», — додав Отець і Глава УГКЦ.
«Нехай нашою відповіддю на Боже Слово стане 
пошук справедливості Небесного Царства. Це 
означає, що я шукатиму добра для мого ближнього. 
Молімося за тих, хто постраждав. Будьмо світлими 
очима і руками Бога для тих, хто потребує 
допомоги, Щоб вони пам’ятали, що через наше 
християнське свідчення Господь Бог дбає про своїх 
дітей», — закликав Блаженніший Святослав.

Департамент інформації УГКЦ

Слово Митрополита Львівського у день свята 
Різдва святого Івана Предтечі

   Рм 13,11-14,4;
Лк 1,1-25,57-68,76,80.
   Старозавітний священник Захарія служив перед 

Богом. Одного разу на нього випала черга, щоб 
увійти в святилище Господнє й покадити. Така 
можливість траплялася дуже рідко, тому не раз  
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думаю – з яким тремтінням та благоговінням він 
кадив?! Захарія зі своєю дружиною Єлизаветою 
були праведними людьми, правда, не мали дітей. 
Довго надіялися на це, молили Господа, а 
досягнувши поважного віку, про народження 
дитяти не було уже мови. Сталася велика 
несподіванка, якої Захарія не передбачав, бо перед 
ним у святилищі став ангел й повідомив, що його 
молитва вислухана і дружина Єлизавета породить 
сина, якого назвуть Іван. Священник не міг вийти з 
дива, що бачить ангела й чує про народження сина, 
бо вони з Єлизаветою – особи похилого віку, такі 
уже не народжують. Захарія не повірив, бажав 
знаку, й ангел повідомив, що замовкне, аж поки не 
народиться син, це – знак, про що просив. 
Здавалося, що неможливо родити особам у 
старечому віці, так мислять люди, але Господнє 
Провидіння не підвладне людським помислам та 
здогадам. Захарія думав по-людському, він – 
старий, та дружина поважного віку, тому 
перекреслив себе, але Господь їх не заперечив. 
Пророк вказує на перевагу слів Господніх: «Бо так, 
як небо вище від землі, так мої дороги вищі від 
доріг ваших і думки мої вищі від думок ваших» (Іс 
55,9). Це був священник Захарія, який уважав, що 
Господь має більше брати до уваги його слова та 
помисли, як повинно реалізуватися Боже 
Провидіння?! Всевишній не погодився в тому 
випадку на міркування Захарії, а показав, що ціна 
недовіри до Бога – його німота. Після цього 
випадку життя священника стало іншим, бо він, 
позбавлений мови, вчився розмовляти рухами, 
попав у невигідне становище. Забув, що Господа 
необхідно слухати, щиро виконувати Його волю, 
вчитися від Нього, а не повчати Бога. Ось так 
стається з людиною, яка не слухає Бога, її життя 
перед Богом і перед ближніми обертається 
німотою. Захарія втратив дар розмовляти з 
Господом, не було чути його слів молитви, його 
завертання до Бога стали глухими. Подібний стан 
грішника, який не зважає на Божі постанови, а 
диктує Богові свої безпідставні наміри та погляди.
   Ангел чітко висловився про майбутнього сина: з 
його народження радітимуть; буде великий в очах 
Господніх; сповниться Святим Духом у лоні матері; 
багатьох наверне до Бога; приготує перед Господом 
люд прихильний… А в той час люди зовні 
очікували Захарії, непокоїлися й думали – чого він 

там так забарився? А коли священник повернувся 
до людей та подавав знаки руками, народ зрозумів, 
що той видіння бачив.
   Ось коротка історія зустрічі священника з 
ангелом,  який  розумів ,  що  бачить  духа 
Господнього, не сумнівався в ньому, але не вірив 
його словам. Пресвята Богородиця,  коли 
розмовляла з ангелом, застановилася й повірила 
ангелові, відповівши: «… Ось я Господня слугиня: 
нехай зо мною станеться по твоєму слову!…» (Лк 
1,38). Захарія мав велику честь розмовляти з 
посланцем від Бога і не здав екзамену, не прийняв 
слів, лиш німота язика та уст переконала його про 
правду, яку приніс ангел. Істина була по стороні 
Бога, бо Єлизавета зачала і п’ять місяців таїлася, 
радіючи тим, що Господь зняв з неї ганьбу 
бездітності. Породила сина, від чого раділи рідня та 
сусіди, це – вияв Божого милосердя над сім’єю 
Захарії. Коли Захарія написав на табличці, що син 
буде названий ім’ям Іван, відразу розв’язався його 
язик, він заговорив та благословляв Господа. Якщо 
Господь щось постановить вчинити, то й лад 
природи змінюється, бо вона Йому підвладна. 
Дуже багато зустрічаємо чудових подій, пов’язаних 
з народженням святого Івана Хрестителя, а ще 
більше сталося різних історій тоді, коли він зростав 
і проповідував слово Господнє. Роздумуємо ще про 
священника Захарію, про нього та дружину Святе 
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Писання пише, що були «справедливі перед Богом і 
виконували всі заповіді та накази Господні 
бездоганно» (Лк 1,6). Були праведні та виконували 
Заповіді, але священник не був відданий Богу до 
кінця, бо не вірив словам ангела. І тут можемо 
думати про різні ступені праведності, що людина 
може помилятися й не до кінця бути відданою 
Богові, але посідати певний ступінь праведності.
   Коли народився святий Предтеча, на усіх сусідів 
напав страх, і по усій Юдеї говорили про це 
народжене дитя та ставили собі питання: ким воно 
буде?! А при візиті й привітанні Богородиці 
Єлизавети «… здригнулася дитина в її лоні…» (Лк 
1,41).  Великі  духовні історії  пов’язані  з 
народженням святого Івана Предтечі, бо він у лоні 
матері від привітання заворушився, а під час 
народження у його батька розв’язався язик і він 
почав прославляти Господа. Просімо Господа, щоб 
за молитвами святого Предтечі та Хрестителя 
Господнього Івана наша душа була сповнена 
Святого Духа та щоб до кінця нашого життя ми 
славили Господа єдиного у Пресвятій Тройці 
нашими устами!
  Виявляймо велику вдячність Господу, який 
благословив Вашій спільноті побудувати невелику 
розмірами, але важливу духовністю святиню! «У 
480 році по виході синів Ізраїля з Єгипетської землі, 
… почав Соломон будувати храм Господеві» (1Цар 
6,1). Це була прекрасна будівля й знатні особи світу 
приїжджали подивитися. Ось уривок опису будівлі: 
«Соломон обклав храм усередині щирим золотом і 

простягнув завісу на золотих ланцюжках перед 
всесвятим, що вкрив золотом, … увесь храм до 
кінця та й увесь жертовник, … покрив золотом» 
(1Цар 6,21-22). Соломон будував храм сім років 
(пор. 1Цар 6,38). До тієї святині внесли ковчег, у 
якому були дві таблиці Мойсея (пор. 1Цар 3,9). 
Коли священники вийшли зі святині, хмара 
наповнила храм Господній. Соломон став молитися 
до Господа, благословив свій народ і проказав 
довгу подячну молитву, прохаючи Господа, щоб 
благословив цю святиню та зібраний народ. 
Святкування тривало 14 днів, на ньому зібрався 
увесь Ізраїль. Усі дні приносилися мирні жертви 
Господу і цар влаштував велике свято. Для 
підтвердження пригадаю, що в мирну жертву було 
принесено 22 тисячі волів, а овець – більше, як сто 
тисяч! (пор. 1Цар 8,63).
   У нашому випадку святиня менша і прикраси 
скромні .  В ковчезі  Соломонової  святині 
перебували кам’яні таблиці, а у нашому кивоті 
перебуває сам Ісус Христос під скромними видами 
хліба та вина! Дякуймо Господу, перепрошуймо 
Його за наші та інших людей беззаконня, 
прославляймо Його, молімося до Бога та 
віддаймося Йому цілковито! Пресвята Богородице, 
вчини наші серця святинею Господньою! Святий 
Іване, Предтече та Хрестителю Господній, вимоли 
у Господа миру в Україні та кінця пандемії!

+Ігор
Митрополит Львівський

У Бога все можливо
   «Почувши це, ученики Його дуже здивувались і 
сказали: так хто ж може спастися? Ісус, 
поглянувши, сказав їм: людям це неможливо, Богові 
ж усе можливо» (Мф. 19:25-26).
   З якого контексту взято цей уривок? Одразу після 
відходу багатого юнака, який не зважився піти за 
Христом, якому бракувало сміливості відмовитися 
від своїх багатств навіть заради набагато більшого 
багатства. І в своєму розчаруванні та смутку Ісус 
попереджає Своїх послідовників, що «тяжко 
багатому ввійти у Царство Небесне». Учні 
усвідомлюють, що самі вони, мабуть, є тими 

«багатими», адже їм також дуже важко радикально 
піти за Христом, забувши про себе, про своє 
минуле. Тоді вони вигукують: «Так хто ж може 
спастися?» Відповідь Ісуса ясна, чітка й очевидна: 
тільки Бог може спасти.
   Ми самі, без сумніву, досить легко віримо, що Бог 
є Творцем світу, Господом часу й історії, тим, кого 
називають всемогутнім. Але чи ми справді віримо, 
що Він може все, геть усе, зокрема для нас і наших 
рідних. Надто часто ми мислимо в рамках людської 
логіки і перспективи: «Ця ситуація безвихідна, цей 
випадок безнадійний;з цього нічого не візьмеш,
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нічого з цим не вдієш; тут нічого неможливо 
змінити…» Чи ж не такою дуже часто є наша 
реакція, особливо на хворобу, випробування, але 
також щодо тих, яких ми, як нам здається, добре 
знаємо?
   А втім, Бог завжди може все, навіть змінити 
закони природи, які Він сам встановив, якщо тільки 
захоче: чи не є Він Всемогутній? Якщо Він справді 
таким є, то може зробити для мене все, сьогодні, 
зараз, хай яке моє минуле, мої провини, мої 
проблеми. Він може змінити у моєму житті все, 
якщо, на відміну від багатого юнака, я погоджуся 
змінитися задля Нього.
    Ісус вказує на радикальну відмінність: спасіння є 
«неможливим для людей», а «можливим» тільки 
для Бога. Спасіння не може принести жодна 
доктрина, жодна філософія, жодна людська релігія, 
жоден гуру, жоден астролог. Усі найбільші поступи, 
найвагоміші досягнення науки і техніки цілковито 
нездатні дарувати справжнє спасіння.
  До того ж, ми не можемо сподіватися, що 
спасемося самі. Лише Бог, Який виявив себе в Ісусі 
Христі, Який помер, воскрес і живе сьогодні, дарує 
нам вічне спасіння. Він може і хоче давати його 
всім людям, з любові, незважаючи на наш 
фізичний, моральний чи духовний стан. Він 
прийняв людське тіло саме для того, щоб спасти 
тих, які загубилися; не здорових, а хворих, тобто, 
так чи інакше, усіх нас, грішників (див. Мф. 9:12-
13).
  Якщо нам важко зрозуміти і прийняти Божу 
всемогутність, Діва Марія може допомогти нам 
краще прийняти її в нашому житті. У момент 
благовіщення вона цілком логічно дивується 
надзвичайній новині про своє божественне 
материнство. Будучи реалісткою, вона запитує 
ангела: «Як же станеться це, коли Я мужа не знаю?» 
Тоді ангел повідомляє її про майбутню дію Святого 
Духа у ній; а також говорить їй про знак, що 
підтверджує правдивість його слів: «Ось і 
Єлисавета, родичка Твоя, і вона зачала сина в 
старості своїй, і це вже шостий місяць їй, хоча 
називають її неплідною, бо не буває безсилим у 
Бога ніяке слово». Тоді Марія сказала: «Я – раба 
Господня. Нехай буде Мені за словом твоїм» (Лк. 
1:34-38).
   Несподівана і непояснима вагітність Єлизавети у 
її поважному віці є знаком, що «не буває безсилим у 

Бога ніяке слово». Ангел говорить про те саме, що 
пізніше висловить Ісус, щоб спонукати Своїх учнів 
повірити у Божу всемогутність. Саме той заклик 
ангела, його підтвердження, що «не буває безсилим 
у Бога ніяке слово» підштовхує Марію дати свою 
згоду. І річ не в тому, що Марія зовсім не 
сумнівалася; вона потребувала, як і кожен з нас, 
укріпитися у своїй вірі у всемогутність свого 
Господа цим рішучим і незаперечним словом, яке 
вона отримала з великою радістю: звичайно, це 
правда, Бог усемогутній! Тому я можу сказати 
Йому «так» у цілковитій довірі, у повному 
самовідреченні.
   Отож, пам’ятаймо, що ця могутність Бога є для 
нас, є до нашого розпорядження. А як переконливо 
говорить про це святий Павло у Посланні до 
Ефесян: «…щоб Бог Господа нашого Ісуса 
Христа… просвітив очі серця вашого, щоб ви 
зрозуміли… яка безмірна велич могутности Його в 
нас, що вірують за діянням превеликої сили Його, 
якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з 
мертвих і посадивши праворуч Себе на небесах» 
(Еф. 1: 17-20).
   У такому разі, чому б не прийняти нам допомогу 
Марії, щоб, за її прикладом, ще більше повірити, 
що «не буває безсилим у Бога ніяке слово» у 
нашому житті й у житті наших близьких, і врешті 
сказати Йому правдиве «так»? Назавжди…

Джерело:dyvensvit
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114 років тому…

   17 липня 1906 року в с. Страдч (Львівська 
область)  народився  блаженний мученик 
Володимир Прийма,  покровитель  мирян 

Української Греко-Католицької Церкви.
Батько, Іван Прийма, був дяком і секретарем при 
церкві, мати — Ганна Прийма. Охрещений в с. 
Страдч у 1906 році. Володимир Прийма закінчив 
дяківську бурсу при Митрополитові Адреєві 
Шептицькому. Був дяком і дириґентом у церкві с. 
Страдч. Одружився 10 листопада 1931 року з 
Марією Стойко. Батько чотирьох дітей. Брав 
активну участь у житті парохії. Взагалі, родина 
була взірцевою в селі, батько Прийми Володимира 
був дяком, його брати, Мирон і Максим, були 
священиками.
Свідки зазначають, що в четвер 26 червня 1941 
року дяк Володимир Прийма і отець-доктор 
Микола Конрад пішли сповідати хвору жінку. По 

дорозі додому їх наздогнали НКВСівці. Страшно 
лаючись вони священика й дяка повели до лісу 
Бірок й там обох по-звірячому замордували. Тіло 
дяка Володимира Прийми було дуже покалічене, 
побите, він мав поламані ребра. Дяк Володимир 
Прийма засвідчив свою віру в Бога мученицькою 
смертю.
У 2001 році Папа Іван Павло ІІ під час свого візиту в 
Україну о. Миколу Конрада і дяка Володимира 
Прийму проголосив блаженними мучениками 
Христової Церкви.
Синод Єпископів УГКЦ, який відбувався у 
Вінніпезі (Канада) у вересні 2012 року, проголосив 
блаженного Володимира Прийму покровителем 

мирян. 26 червня 2013 року офіційно проголошено 
покровителем мирян-греко-католиків. Відповідну 
заяву від імені Патріарха УГКЦ Святослава 
Шевчука оприлюднив секретар Синоду єпископів 
У Г К Ц  є п и с ко п  Б о гд а н  Д з ю р а х  п і д  ч а с 
всеукраїнської прощі до відпустового центру у с. 
Страдч, що на Львівщині. «Беручи до уваги норми 
кодексу Канонів Східних Церков, цим декретом, 
згідно із постановою Синоду єпископів УГКЦ, у 
рік, коли наша Церква звертає увагу на покликання 
мирян, торжественно проголошуємо блаженного 
мученика Володимира Прийму покровителем 
мирян», — йдеться у документі першоєрарха.

Джерело:Синод Єпископів УГКЦ
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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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Понеділок по  П’ятницю - 10:00 Божественна Літургія 
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 

Пряма трансляція зі Страдча

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
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Прощі, які відбуваються щороку
· 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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2020 р.Б.

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
 -13:00 Божественна Літургія (Трансляція на Радіо Марія)
 
- 10:00 Божественна Літургія за узалежниних від алкоголю, тютюну, наркотиків та азартних ігор
 - спільна Хресна Дорога
 -13:00 Божественна Літургія (Трансляція на Радіо Марія)
 
- 10:00 Божественна Літургія за померлих;
- Спільна Хресна Дорога;
- 12:00 Божественна Літургія за здоров’я; 
 
- 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;

- 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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