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Папа до Товариства Святого Петра: Досвідчити 
милосердя, аби дарувати його

   Звертаючись до представників Товариства 
Святого Петра, Папа Франциск зазначив, що вони 
змушені пристосовувати своє служіння бідним до 
нових обставин, що склалися внаслідок пандемії. 
Він наголосив, що допомагаючи потребуючому, 
потрібно бачити в ньому ближнього, що, 
насамперед, потребує любові.
   Молитва, дія, жертовність – такими є основні 
принципи діяльності Товариства Святого Петра, 
представників якого Святіший Отець прийняв на 
аудієнції у п’ятницю, 25 вересня 2020 року. Це 
товариство зродилася понад 150 років тому з 
ініціативи молоді Римської дієцезії, а сьогодні 
здійснює ряд проектів, покликаних підтримувати 
вчення Церкви шляхом свідчення милосердної 
любові у різних сферах життя.
   Милосердне серце й трудолюбиві руки.
Свою промову до членів товариства Папа зосередив 
на другому з їхніх принципів – дії. Він зауважив, що 
пандемія змусила їх змінити спосіб надавання 
допомоги як бідним Риму, так і численним сім’ям, 
що потрапили у скрутне економічне становище 
внаслідок кризи. Для того, аби відповісти на ці 
безпрецедентні виклики, потрібно мати серце, що 
здатне «бачити» рани суспільства, та руки, що 
трудяться задля милосердя.
  Вселенський Архиєрей вказав на нагальну 
потребу виявляти нові форми матеріальної, 
загальнолюдської та соціальної бідності, що 
з’явилися в місті. Бідність, за його словами, є 
«сором’язливою», і тому її потрібно шукати. 
Допомагаючи людині, важливо приймати її до свого 
серця, вбачаючи в ній не потребуючого чужинця, а 
ближнього, що потребує любові.
   Жити милосердям і дарувати його
Посилаючись на слова свого попередника святого 
Івана Павла ІІ, який в енцикліці Dives in misericordia 
писав, що світ «здається, не залишає місця для 
милосердя», Папа Франциск наголосив, що кожен з 
нас  покликаний  зм інити  цю тенденц ію, 
пояснюючи, що «це стає можливим, якщо ми самі 
дозволимо силі Божого милосердя доторкнутися до 
нас». Найкращим способом для такого досвіду, як 

зауважив він, є Святе Таїнство Покаяння, у якому 
ми представляємо Богові власні злидні й нас 
огортає Його милосердя. «І цим милосердям ми 
покликані жити і його дарувати», – додав він.
   Креативність милосердя.
Наступник святого Петра підкреслив, що в 
ко н т е кс т і  п а н д е м і ї  м и л о с е р д я  в и м а г а є 
креативності, аби пристосувати своє служіння до 
нових обставин. Власне таку креативність 
проявили молодші члени Товариства Святого 
Петра, телефонуючи до старших, аби підтримувати 
їх на дусі.
   Конкретне вираження милосердя Папи до бідних.
На завершення Святіший Отець закликав присутніх 
і надалі з радістю чинити діла милосердя, будучи 
уважними до потреб бідних, та не втомлюватися 
просити благодаті Святого Духа в особистій та 
спільній молитві. Він висловив їм вдячність за те, 
що вони є «конкретним вираженням милосердя 
Папи, що опікується бідними Риму», а також за 
їхню співпрацю в щорічній збірці «Петрів Гріш».

Джерело:vaticannews
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Блаженніший Святослав на Різдво Богородиці: 
«Сьогодні свято народження християнської надії»

   Сьогодні народжується надія для усього 
людства, зокрема для Адама і Єви. Народжується 
надія на визволення від тління і  смерті. 
Народжується надія кожної людини на те, що 
Господь Бог пам’ятає про неї. Надія на те, що Бог у 
своїй премудрості сам опікується людством і його 
історією. Народжується християнська надія.
   На цьому наголосив Блаженніший Святослав, 
Отець і Глава УГКЦ, під час своєї проповіді до 
вірних у Київській Трьохсвятительській духовній 
семінарії на свято Різдва Пресвятої Богородиці. Із 
Главою Церкви співслужив владика Богдан 
Дзюрах, секретар Синоду Єпископів УГКЦ.
  Предстоятель УГКЦ відзначив, що сьогодні 
Христова Церква святкує перше свято в 
літургійному році, яке належить до дванадцяти 
найважливіших святкових, духовних і літургійних 
моментів життя Церкви, – Різдво Пресвятої 
Богородиці. Ба більше, цим святом починається 
наша християнська подорож у літургійному році.
   За його словами, ми не знаємо точного дня, року 
чи місця народження Марії. Усе ж традиція Церкви 
припускає, що це була північно-східна частина 
Єрусалима, в якій сьогодні розташований 
мусульманський квартал міста.
   Глава Церкви зауважив, що на період народження 
Марії головною подією в Єрусалимі було 
відновлення, чи реконструкція, Єрусалимського 
храму. Цим займався Ірод Великий, який прагнув 
зробити храм славнішим, кращим і в такий спосіб 
здобути собі повагу в очах народу, римського 
імператора й тогочасного духовенства. Ірод 
сподівався, що це дасть йому надію. Проте Бог 
висміяв зусилля Ірода і його сподівання.
   Проповідник зазначив, що навіть Протоєвангеліє 
Якова, з якого черпаємо основну інформацію про 
Різдво Маріє, вказує на духовний конфлікт між 
Йоакимом і  Анною та Іродовим храмом. 
Священники не приймають благальну жертву 
безплідного Йоакима. Після цього він йде в 
пустелю, де отримує звістку про народження 
потомства. «Богородиця у своєму народженні наче 
віддзеркалює молитву, яку колись цар Давид 

представляв перед Божим обличчям. Давид хотів 
збудувати Богові дім. Проте Бог його запевнив, що 
це Він йому збудує дім. Тим домом Давида стало 
його потомство», — додав він.
«Сьогодні Господь народжує надію для Ізраїлю в 
особі Пречистої Діви Марії. Бо вона буде 
здійсненням надії не тільки на людську повагу для 
батьків. Навіть більше, сьогодні народжується 
надія Ізраїлю на прихід Спасителя з дому Давида, 
до якого належала Марія», — розповів Отець і 
Глава УГКЦ.
  За словами проповідника, ми сьогодні повинні 
наново відкрити для себе це свято, зокрема 
богослов’я християнської надії. «Християнська 
надія, як чеснота, має три прикмети: насамперед — 
це надія на вічне добро, яким є Господь Бог. По-
друге, добро має бути в майбутньому. Надія — це 
чеснота подорожнього, того, який очікує на її 
здійснення. Ми йдемо в надії. Вона є силою все 
перетривати, — силою, яку Бог дає благодаттю 
Духа Святого, щоб долати всі перешкоди. По-третє, 
наша надія є можливою до осягнення. Те, на що ми 
надіємося, є справжнім. Ми надіємося на Того, кого 
вже сьогодні можемо засмакувати. У Його руках — 
доля моя, ваша, Церкви і всього світу», — 
наголосив Глава Церкви.
   Блаженніший Святослав сказав, що саме в цей 
д е н ь  н а р о д ж е н н я  х р и с т и я н с ь ко ї  н а д і ї 
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   розпочинається під покровом постаті Пречистої 
Богородиці розпочинається новий навчальний рік у 
Київській Трьохсвятительській духовній семінарії. 
«Ми сьогодні перебуваємо у складних обставинах. 
Уся академічна спільнота України з великою 
непевністю розпочала навчальний рік. Ця епідемія, 
яка бичує всіх, зокрема торкає тих, хто хоче бути і 
вчитися разом. Не можна все перевести в онлайн, бо 
дистанційно нікого не можна виховати. За минулий 
семестр на карантині ми відчули, як сильно нам 
бракує перебування разом. Сьогодні дякуємо Богу, 
що семінарія знову може бути разом, молитися і 
навчатися. Починаємо рік в надії на те, що можемо 
разом йти до завершення», — підкреслив 
Предстоятель УГКЦ.
  Глава Церкви поручив під покров Діви Марії 
духовне і тілесне здоров’я усіх семінаристів. «Усю 
нашу семінарійну спільноту хочемо передати в 
Божі руки, щоб Він благословив цей початок, 
дарував силу благодаті Святого Духа, послав 
добрих людей, які б нас підтримували, щоб ця 

спільнота могла принести добрі дари. Дякуємо 
Богу за річницю освячення храму, який стає 
колискою, в якому народжуються і дозрівають нові 
священничі покликання. Нехай Богородиця 
попровадить вас дорогами семінарійного життя», 
— побажав Блаженніший Святослав.
«Ми сьогодні просимо, щоб новонароджена надія 
відкрила перед нами радісну перспективу. Разом з 
Йоакимом і Анною радіймо, бо народилася наша 
надія», — додав на завершення він.
   Перед початком Літургії Блаженніший Святослав 
поблагословив підрясники для семінаристів 
другого курсу, а після богослужіння зустрівся із 
першокурсниками, які цього року вступили до 
семінарії. Ректорат і всі семінаристи цього дня 
отримали подарунок: перший том книжки 
проповідей Блаженнішого Святослава, яка щойно 
вийшла з друку у видавництві «Фоліо».

Джерело:Департамент інформації УГКЦ

«Велич людини не в тому, що вона має, а в тому, 
чим вона ділиться», – владика Володимир Груца

   Ідентичність людини не в тому, що вона має, а в 
тому, чим ділиться. У цьому велич людини. Якщо 
хтось не може нічого дати своєму ближньому, тоді 
дає себе. Він завжди може послужити і дарувати 
свою любов і своє відкрите серце. На цьому 
наголосив владика Володимир, єпископ-помічник 
Львівської архиєпархії УГКЦ, під час проповіді до 
вірних в архикатедральному соборі Святого Юра.
   За словами архиєрея, кожне євангельське слово 
заохочує нас до певної місії в цьому світі. Сьогодні 
ми чуємо, як Ісус покликав дванадцятьох 
апостолів, проте посилає їх на місію по двоє. 
Можна подумати, – каже проповідник, – що він так 
поступає з огляду на безпеку, проте бачимо, що 
радше він їх посилає в такий спосіб свідчити 
любов. Це більше, аніж слова. 
«Ба більше, він їм каже нічого із собою не брати в 
дорогу. Зазвичай, коли ми збираємося в дорогу, то 
потребуємо багато чого зі собою взяти, спакувати 
сумку, ключі, щоб повернутися додому, мобільний 
телефон, який є дуже важливим елементом. Ісус 

каже їм нічого із собою не брати. Дивно...» – 
з а с т а н о в л я є т ь с я  п р о п о в і д н и к . Н а  й о г о 
переконання, це Євангеліє скріплює нас думкою 
про те, що хоч би якою була наша життєва місія, не 
всі приймуть нас, наші слова і вчинки. Зрештою 
Ісус, будучи Богом, також не зміг всім людям 
догодити.«Ісус дозволяє взяти із собою палицю,
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   яка може мати різну функцію. Нею можна когось 
бити, на неї можна опиратися, а ще більше палиця – 
це продовження руки. Мої можливості таким 
чином є розширенні і це дає мені простір для ще 
ширшого діапазону моїх діл», – зауважує він.
«Життя – це забіг на довшу дистанцію з 
перспективою вічності. Навіть якщо не всі в житті 
будуть мене приймати,  я повинен йти в зручному 

взутті і опиратися на палицю, щоб якнайдовше 
витримати і якнайдалі пройти. Пам’ятаймо, що 
після завершення земного життя, у вічності, нас 
чекає дуже велика перспектива», – переконаний 
єпископ-помічник Львівської архиєпархії. 

Джерело:Департамент інформації УГКЦ

  Важливо мати довір’я до Господа та старатися щораз більше досвідчувати Його присутність. Тому  
доречно більше прислухатися до Господа, ніж говорити. Бо ж Господь сам казав, щоб ми не говорили 
зайве в часі молитви.  Також треба більше молитися, зустрічатися з Богом, ніж про Нього говорити. 
  Господь перший виходить нам 
назустріч. Він завжди слухає, розуміє 
і приймає нас. Він значно раніше 
зустрінеться з нами, ніж ми самі зі 
собою. Він понижується до того 
рівня, на якому я готовий до діялогу. 
Якщо я досвідчую зустріч із Богом, 
розпізнаю Його присутність, то це 
немовби явління Бога, який завжди 
хоче зустрітися з нами., де він нам дає 
зустрітися з чимось іншим, неземним. 
Я ніколи до кінця не можу зустріти 
Господа, не зрозумію Його. Однак Він 
завжди вислухає і зрозуміє мене. 
   Слухання і розуміння, які підтримує 
внутрішня тиша, злучаються докупи і 
їх не можна розділити.  Через такі 
з у с т р і ч і  м и  п і з н а є м о  с в о ю 
неповторність перед Богом. Саме 
через ці зустрічі з Ним я все більше 
пізнаю себе. Щоразу  цю нашу зустріч 
із Богом переживаємо по-іншому — 
кол и  ц е  д і й с н о  зу с т р і ч ,  а  н е 
формальність. Якщо не можемо на 
емоційному рівні пережити цю 
зустріч, це не означає, що Бог нас не чує. Коли відчуваємо, що Він нас чує, не потрібно ні себе, ні 
Господа осуджувати. Тоді треба з глибини серця прокричати до Бога про те, що ми переживаємо. 
Бачимо, що Ісус Христос промовив Отцеві про все те, що Він переживав в Оливному городі. Важливо 
бути в присутності Господа, навіть коли ми цього не відчуваємо. Тут ми зустрічаємося з Богом, який 
поза часом і простором.

Джерело:Інтернет ресурс

“

”



6
Страдч.    

Нерушима  Стіна   

2014 р.Б.Страдч.    
Нерушима  Стіна   

2020 р.Б.

Господь з нами в час пандемії так само, як був з 
нами в часи інших випробувань

   Усьому час–пора, і на все слушна хвилина під 
небом: час народитись і час померти, час садити і 
час посаджене виривати. Час убивати й час 
лікувати, час руйнувати і час будувати. Час 
плакати і час сміятись, час сумувати і час 
танцювати. Час розкидати каміння і час його 
збирати, час обіймати і час обіймів уникати. Час 
шукати і час губити, час зберігати і час 
розкидати. Час роздирати і час ізшивати, час 
мовчати і час говорити. Час любити і час 
ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за 
користь тому, хто працює, з того, над чим він 
трудиться? Я бачив те заняття, що Бог дав 
людям, щоб вони ним клопотались. Усе Він 
створив гарним у свій час, та й вічність Він вклав 
їм у серце, одначе, так, що чоловік не може 
збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до 
кінця. 
   Проп 3, 1–11 Яким складним видався цей рік! 
Коронавірус перевернув наше життя з ніг на голову. 
Те, що ми раніше сприймали як належне (відчинені 
школи, торговельні центри, кінотеатри, спортивні 
майданчики, вільне пересування світом), стало для 
нас недоступним. Обійми та сердечні привітання 
замінено на кивок головою з безпечної відстані. 
Настав час соціального дистанціювання навіть від 
друзів та колег — і зближення з нашими сім’ями. 
Хіба не дивно, як сильно відповідає сьогоднішнє 
читання з Книги Проповідника цьому конкретно 
взятому історичному моменту? Автор описує 
соціальні підйоми та падіння, але це набуває 
особливого резонансу саме цього року. 2020-й 
сповнений страху здорових, страждання хворих, 
суму за померлими та вдячністю тих, хто одужав. 
Але віримо, що Ісус — в курсі подій, бо «усе Він 
створив гарним у свій час» (Проп 3,11). Господь із 
нами в період пандемії так само, як був із нами в 
усіх інших випробуваннях. Він продовжує 
підтримувати нас і благословляти, попри наші 
гріхи, і дає нам благодать долати перешкоди. Бог 
уже обдарував нас багатьма добрими речами під 
час пандемії: чимало заробітчан повернулося 
додому, возз’єдналися сім’ї, батьки більше часу 

провели з дітьми, з’явилася можливість молитви в 
тиші та спокої. Зрештою, християни всього світу 
пережили Великдень в особливий спосіб і оцінили 
те, що сприймали як належне: особисту участь у 
Літургії та можливість приймати Святе Причастя. 
Пригадай, як ти пережив останні кілька місяців: 
підйоми і падіння, моменти радості й смутку. 
Дозволь Христу супроводжувати тебе щоденно 
протягом цього «призначеного часу» (Проп 3,1). 
Прослав Господа за Його любов. Пам’ятай, що 
навіть коли людські обійми неможливі, ти завжди 
можеш притулитися серцем до Небесного Отця. 
«Господи, дякую за те, що Ти був і є моєю 
фортецею в моменти радості й смутку». Cлава 
Отцю, і Сину, і Святому Духу і нині, і повсякчас, і на 
віки вічні. Амінь.

Джерело: Credo
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Слава Ісусу Христу!
Дорогі брати і сестри!

   Кожен, хто приїжджає на молитву до Страдча, має змогу побачити Дім Паломника, який зводимо для 
того, щоб кожен мав куточок, щоб побути у стіп Пресвятої Богородиці і віддати їй свої болі і нужди. 
   На сьогоднішній день найголовнішим завданням є монтування та запуск системи опалення, яка 
дасть змогу не допустити руйнування того, що вже зроблено. Вже закуплене обладнання та 
здійснюється монтаж котельні, але маємо потребу у радіаторах. Проектом передбачені радіатори Nova 
Florida, які складаються із окремих ребер, яких на цілу будівлю потрібно 900 шт. Звертаємося до Вас із 
проханням допомоги, можливо хтось має можливість допомогти фінансово, а можливо хтось знає де є 
найкращі ціни. Ми будемо вдячні за всяку допомогу, яку Ви можете надати. Віримо, що спільними 
зусиллями, ми в скорому часі зможемо зустрітися на відкритті нашого Дому Паломника. 

Реквізити для благодійних внесків:
Релігійна громада УГКЦ парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч.
Код ЄДРПОУ: 26485147 
Найменування банку: Філія Львівське ОУ АТ “Ощадбанк»
Розрахунковий рахунок: Ua663257960000026009300164700
МФО: 325796 Адреса банку м. Львів, вул.Січових Стрільців 9

https://www.liqpay.ua/uk/checkout/card/i30034063595
Контактна особа о. Іван Колтун, тел. +38 067 752 57 72
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Церковний календар
Жовтень 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) 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 
14:00 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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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.


