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   Дорогі в Христі брати і сестри!
   Ми наближаємося до завершення нашої 
духовної мандрівки словами Господньої молитви 
«Отче наш». Багато разів ми згадували, що цієї 
молитви нас навчив наш Господь і Спаситель Ісус 
Христос. Сьогодні запрошую вас роздумати над 
завершальним проханням, яке для багатьох 
сучасних людей є певним викликом, можливо, не 
вповні зрозумілим. Це прохання неначе вінчає 
Господню молитву. Ми молимося: «І не введи нас 
у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є 
Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого 
Духа». Що означає ця спокуса? Чому на 
завершення цієї молитви ми наче вчимося стати 
віч-на-віч зі злом у нашому щоденному житті?
Спокуса є іспитом на зрілість
   Слово «спокуса» у контексті книг Нового Завіту, 
з о к р е м а  Го с п од н ь о ї  м ол и т в и ,  о з н ач а є 
випробування, іспит на зрілість. Ми маємо 
цікавий приклад того, як Господь Бог випробовує, 
наскільки Його слуга по-справжньому вірить 
Богові, довіряється Йому. Це подія, про яку, 
мабуть, усі знаємо. В історії читаємо про 
патріарха Авраама, який, отримавши здійснення 
Божої обіцянки (коли був уже в похилому віці, у 
нього народився син Ісаак), чує від Господа, щоби 
той свого сина,  свою єдину надію, плід Божої 
обіцянки, приніс Богові в жертву. Це було велике 
випробування віри Авраама, випробування віри 
батька віруючих людей всіх часів і народів. 
Авраам таки бере свого сина і йде на гору, щоби 
принести його Богові в жертву. Ми знаємо, що Бог 
не так хотів загибелі Ісаака, як мав намір 
перевірити, наскільки повно Авраам довіряється 
Богові.
   Апостол Павло каже нам, що віра Авраама була 
настільки сильною, що він розумів: якщо Бог дав 
йому цього сина, Він зможе його навіть із мертвих 
воскресити. Розумів, що Богові варто довіряти, - 
довіряти повністю. Адже в Божих руках - наше 
життя і наша смерть, наше життя на землі і у 
вічності.Ця жертва Авраама є прообразом хресної 
смерті нашого Спасителя. Авраам є прообразом 
нашого Бога Отця, який жертвує людині свого 
єдинородного Сина, щоби здійснилися всі 
об і тниц і ,  ус і  пророцтва ,  напис ан і  про 
стражденного Слугу Господнього у книгах 

Священного Писання.
   Ми, які кажемо, що віруємо в Бога, повинні в 
певний спосіб виявити, наскільки є тими, за кого 
себе видаємо. Впродовж нашого життя ми 
переживаємо дуже багато різних обставин, які 
перевіряють, наскільки ми дійсно є тими, за кого 
себе видаємо перед обличчям цього світу. Отож 
«спокуса» тут означає не так заохочення до злого, 
як іспит на зрілість того, хто вірить.
    Визнання власної слабкості
  У цій молитві ми начебто ісповідуємо перед 
нашим Богом, що деколи є слабкими у вірі. Ми не 
є такими закоріненими у вірі, як Авраам. У певних 
життєвих обставинах ми часом виявляємо себе як 
маловіри.
  У Новому Завіті образом віруючого чоловіка, 
скелі віри, є постать святого апостола Петра. Але 
були ситуації, коли він захитався у вірі. 
Пригадаймо собі ходіння Петра по воді, коли в 
певний момент він засумнівався в тому, що 
робить. І Христос йому дорікнув: «Чого ти 
засумнівався, маловіре?» У час страстей 
Христових Петро тричі відрікся від Спасителя, 
тобто перейшов момент випробування у вірі. Але 
потім у певний спосіб відчув власну неміч і 
навернувся. Однак Христос його не покинув, а 
зробив скелею віри, на якій будує Церкву.
    Випробування Бога
   Самого Ісуса Христа диявол спокушає в пустині, 
немовби випробовуючи, наскільки Він справді є 
Божим Сином, який прийшов у світ, щоби спасти 
кожну людину. Але цікаво, що під час своєї 
спокуси в пустелі Христос начебто вказує, що 
часом ми, люди, спокушаємо Господа Бога, 
перевіряємо Його. Хочемо перевірити, наскільки 
Бог є сильний, могутній і здатний уже на наш 
перший поклик нас врятувати. Тому Христос 
каже: «Не будеш спокушати Господа Бога твого».
   Підготовка до боротьби
   Цим  заверша льним прошенням  про 
випробування Христос немовби готує своїх учнів 
до боротьби. Готує нас до того, щоб ми не 
надіялися на власні сили, коли нам треба буде 
стати перед обличчям зла. Ми просимо: «Не 
випробовуй нашої віри, Господи, бо Ти знаєш, що 
вона слабка, але радше укріпи її, не дозволь, щоб 
ми були спокушувані злом понад наші сили. Але 
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   Ти своєю силою визволи нас від лукавого». 
Лише тоді, коли ми не надіємося на силу власної 
віри, на власну здатність протистояти злому, а, як 
Авраам, цілковито довіряємо тільки Богові, не 
собі, тоді можемо перемогти всяке зло в нашому 
житті. Зробимо це силою благодаті Святого Духа, 
силою померлого, розп’ятого і воскреслого 
Спасителя, тією силою, що сповнює молільника, 
який промовляє молитву «Отче наш», наш Бог і 
Отець.

  Відвага бути свідками Бога, у якого віруємо
   Ми читаємо в псалмах, що кожного дня Господь 
Бог, споглядаючи на нас, нас перевіряє. Глибоко 
заглядає в наше серце, щоб побачити, ким ми є 
насправді.
   Цією завершальною фразою ми просимо, щоб у 
нашому щоденному житті, у тих складних 
обставинах, які переживаємо, ми дали добре, 
справжнє, християнське свідчення. Просимо, щоб 

ми були справжніми свідками Того, в кого по-
справжньому віримо. Просимо, щоби Господь 
Бог дозволив, допоміг нам бути справжніми 
віруючими, які завдяки Божій силі  перейшли 
випробування, справжніми християнами, які 
мають здатність перемогти зло і посвідчити 
нинішньому світові Бога, який навчив нас 
молитися.
  Нехай молитва «Отче наш» буде осердям, 
змістом нашої особистої молитви! Нехай усі її 
прохання будуть Євангелієм, яке викарбуване в 
нас на серці. А наш погляд на ближнього нехай 
буде добрим поглядом люблячого Бога, до якого 
ми покликані уподібнюватися щодня через 
молитву. Амінь.

Слава Ісусу Христу!

+ Святослав

Свята Тайна Єлеопомазання (Соборування)

Нічні чування 
5-6 грудня 2020 р. 

20:00 Сповідь;
21:00 Божественна Літургія;

22:30 Свята Тайна Єлеопомазання (Собрування);
 Хресна Дорога
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П’ять практик, як відчути найбільше щастя в 
житті

Ус і  м и  ч а с т о  ж и в ем о  в  м и н ул ом у  а бо 
майбутньому. Друзі, зупинімося. Життя одне. Ми 
не можемо жити в минулому. Його вже немає. 
Немає значення, чи воно грішне чи святе, його вже 
немає. Ми не можемо жити і в майбутньому, бо 
його ще немає.

   Ми маємо лише теперішню мить нашого життя. І 
навіть коли ми живемо в цю мить нашого життя, 
ми не постійно живемо, а постійно реагуємо. 
Погляньмо на наше життя. Ми постійно не 
живемо, а на щось реагуємо. Постійно щось 
пишемо, щось коментуємо... Хтось інший пише 
сценарій нашого життя. Тому дуже важливо в 
нашому житті, яке є дуже коротким, навчитися 
самим писати сценарій свого життя.
  Поділюся з вами п'ятьма практиками, які 
допомагають мені жити тут і тепер.
Перша практика – пізнати самого себе. Чому 
обговорюємо інших людей? Бо ми дивимося на 
інших, а не на себе. Ми не знаємо себе. Треба 
робити розкопки у самому собі. Дуже важливо 
пізнати свої сильні і слабкі сторони.
   Що пізнати? Пізнати сильні сторони і їх більше 
розвивати. Пізнати слабкі сторони і над ними 
працювати. Бо лише пізнавши себе, можемо себе 
прийняти. Це не означає змиритися з власними 
слабкими сторонами, а змінити їх.
Друга практика – приймати людей, яких Бог дає 
нам у нашому житті.

 Коли я став єпископом, то приймав багатьох 
людей, які приходили до мене на прийом. Я 
намагався їх якнайшвидше прийняти, щоб вони 
пішли. Це було не те прийняття... Пізніше я 
зрозумів, що це мене вимучує. Я помітив, що не 
дивлюся на ту людину, з якою спілкуюся, а думаю 
вже про наступну, яка чекає.
   Важливо зустрічатися з людьми, якими вони є, і 
не керуватися стереотипами. Люди мають 
властивість змінюватися. Я свідомий того, що від 
людей можна чекати всього. Але дуже вірю 
людям, це дає їм площину рости. То хай ростуть. Я 
не залежний від того, чи вони добре повелися зі 
мною, чи зле.
   Третя практика. Найголовніша справа мого 
життя – це та справа, яку я роблю тепер. Бо часто, 
коли ми робимо одне, думаємо про інше. Ми 
завжди до чогось біжимо, спішимо... Я не кажу, що 
взагалі не треба бігти, важливо бігти, але не до 
чогось. Важливий сам процес того, що ти робиш. 
Важливий сам процес, а не тільки мета, до якої ти 
біжиш. Я завжди пробую жити тут і тепер у тих 
обставинах, які маю в житті.
   Для мене немає до і після, а є тільки ця мить мого 
життя. Саме розуміння тут і тепер дає мені 
розуміння, який наступний крок робити. Як 
кажуть американці, step by step. Коли ми йдемо по 
сходах, то не перестрибуємо з першої сходинки на 
п'яту, а робимо один крок, потім інший і так 
вперед. 
 Четверта практика – важливо зупинятися. Я 
зауважив, що більшість людей проводять час із 
мобільним... Вам не здається, що нам нецікаво 
бути із самими собою?! Ми постійно хочемо себе 
чимось зайняти. Погляньте на свій щоденник. Ми 
завжди маємо справи з кимось. Ми не маємо часу 
для себе. Ми не маємо часу, який ми б присвятили 
собі. Тому важливо зупинятися в часі: я сиджу на 
цьому місці і ніщо не вирве мене звідси.
   І п'ята практика – зупинятися в часи бур. 
Погляньте, як часто різноманітні життєві бурі 
впливають на нас. Хтось щось сказав, і ми 
реагуємо. Хтось щось написав у фейсбуку, і ми 
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знову реагуємо...
   Коли я дивлюся на особисте життя, то розумію, 
що багато рішень приймав, коли був під тиском 
обставин, коли не зупинився. 
  Важливо зупинятися, хоч би яка була напруга, 
щоб не відбувалося, я напишу на дверях, ви будете 
ламати ці двері, а я їх не відімкну. Так, це нелегко, 
але погляньмо, в усіх релігіях існує сьомий день 
святкувати…
  І коли ми навчимося пізнавати себе, розуміти 
себе, розуміти, який у нас є геній, розуміти 
найкращу версію самого себе, коли ми навчимося 
розуміти, що кожна людина, яку зустрічаємо в 
житті, має певну місію, має що сказати, коли ми 

усвідомимо, що ця мить нашого життя є унікальна 
і неповторна, коли ми навчимося зупинятися і не 
хапатися за мобільний, приділити час собі, не 
дітям, не чоловікові чи дружині, а собі, і коли ми 
навчимося зупинятися в часи бур, тоді відчуємо 
найбільше щастя бути собою. Ми відчуємо, що це 
щастя носимо в собі. 
 Перестаньмо жити так, наче пишемо чорнетку 
свого життя, засмакуймо життя тепер, цієї миті.

Із слова владики Венедикта Алексійчука,
правлячого архиєрея єпархії Святого Миколая з 

осідком у Чикаго, у проєкті

Що потрібно, щоб потрапити до раю?
   У першому читанні ми чули про те як ап. Павло 
був “узятий у рай і чув слова невимовні, яких не 
можна людині висловити” (2Кор 12,4).
  Чим насправді є Рай, що це за місце? Перше що 
приходить на думку – це місце де є Бог, де панує 
справжня любов і невимовне щастя.
  Св. Івану Боско одного разу приснився сон про 
Рай, як його молодь туди прямує. Вони довго 
шукали зручну дорогу до Райської гори. Цю 
розповідь отець Боско закінчив такими словами: 
“Якщо б цей сон виявився правдивим і ми мали б 
померти саме зараз, то з усіх вас, присутніх тут, 
подорож до Раю завершили б не всі. З 700-800 
хлопців дійшли б лише троє або четверо. Але 
наразі не переживайте, бо я можу вас запевнити в 
тому, що неможливо отак відразу потрапити на 
Небеса, не відбувши певний час у полум’ї 
Чистилища. Хтось лишатиметься там на мить, 
комусь доведеться провести там кілька днів або 
тижнів. Тому подбайте про те, щоб отримати 
якомога більший відпуст. Якщо ж ви отримаєте 
повний відпуст, то відразу потрапите до Раю”.
  Що потрібно, щоб потрапити до Раю?, – добре 
жити.
 Святий Альфонс Ліґуорі у своїх “Настановах 
праведного життя” пропонує нам десять правил 
щоб добре жити, з котрими пропоную усім нам 
ознайомитися: 1. Зранку, тільки прокинувшись, 
розпочинай день із молитви; щодня присвяти 
півгодини на розважання або принаймні на 

читання якоїсь духовної книжки,старайся щодня 
брати участь у Службі Божій,відвідувати 
Найсвятіші Тайни й образ Матері Божої; протягом 
дня відмовляй вервицю,вечером зроби іспит 
сумління, завершивши актом покути.
2. Часто приступай до сповіді й хоча б раз на 
тиждень приймай св. Причастя, а навіть частіше, 
якщо в змозі, за порадою духовного отця.
3.  Вибери собі  по ст ійного  сповідника , 
досвідченого і побожного, завжди керуйся його 
вказівками: як коли йдеться про духовні справи, 
так і про всі інші; не відступай від нього без 
важливого й обґрунтованого приводу.
4. Уникай неробства, поганого товариства, 
нескромних розмов, а передусім злих нагод, 
особливо тих, які становлять небезпеку для 
стриманості.
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5. У момент, коли зазнаєш спокус, особливо тих, 
які загрожують чесноті чистоти, зроби знак 
Святого Хреста, заклич святі імена Ісуса і Марії, 
аж до того моменту, поки не зникне спокуса.
6. Якщо поповниш якийсь гріх, відразу жалуй за 
нього і постанови виправитися; а якщо гріх є 
важким, якнайшвидше іди до сповіді.
7. Коли тільки можеш, старайся слухати проповіді 
й відвідувати конференції; стань членом якоїсь 
релігійної спільноти тільки з тією метою, щоб 
турбуватися про своє вічне спасіння.
8. Часто молися до Пресвятої Діви Марії й, за 
порадою духовного отця, щоб ушанувати Її 
впровадь піст у середу й під час Її головних свят 
або якусь іншу форму умертвлення.
9. У важких і болісних випадках, таких як: 
хвороби,  втрата  речі  чи близьких о сіб , 
переслідування, у всьому погоджуйся з Божою 
Волею, старайся тоді зберігати внутрішній спокій 
душі, промовляючи: “Так хоче Бог (або: Так хотів 
Бог), отож нехай так буде”.
10. Раз у рік старайся взяти участь у реколекціях, 

які відбуватимуться в якомусь реколекційному 
будинку або у спеціальному місці;

якщо це не можливо, то постарайся, принаймні, 
відправити реколекції у своєму помешканні, 
віддаючись у ті дні молитвам, духовному читанню 
і збереженню тиші,таким способом постарайся 
взяти участь у щомісячному дні зосередження раз 
на місяць, прийнявши св. Причастя й уникаючи, 
наскільки це можливо, будь-яких розмов.
  Однак як бачимо зі сну св. Івана Боско без 
Чистилища у  Рай потрапити практично 
нереально.
  Наближається місяць листопад – місяць 
усилених молитов за душі в Чистилищі. Молімося 
тепер за них, щоб по нашій смерті хтось молився 
за нас. Усім бажаю Раю і до зустрічі найпізніше 
там!

Отець Назарій Ланько, Одеський екзархат 
УГКЦ

“Будьте милосердні, як Отець Ваш милосердний”
   Сьогоднішній уривок Євангелія піднімає 
планку того, що ми називаємо “стосунками” у 
щоденному житті.
  Господь пропонує нам з Вами піти далі того, 
стрибнути вище, зануритися глибше, зробити 
більше. Нам виглядає, що творити добро можна і 
треба, але не всім. Ми живемо з цим і не завжди це 
усвідомлюємо. Я спіймав себе на думці, що не раз 
поступав інакше того, як описується в цьому 
уривку.
  Милосердя, це ніби любов в квадраті. Можна 
любити, але не мати милосердя. Найчастіше так і 
трапляється: ми кажемо, що любимо своїх 
ворогів, але коли доходить до практики, 
показуємо, що є немилосердними.
  Милосердя не можна дослідити чи діткнутися. 
Ще не було жодного випадку, коли в операційній 
доктор при розтині крикнув щось на кшталт 
“Погляньте, яке в цього пацієнта розвинене 
милосердя”! Сучасна людина з позитивіським 
поглядом на життя вірить лише в те, що можна 

виміряти, дослідити, провести експеримент. 
Милосердя, це риса, яка не має стосунку до цього, 
але воно реально існує.
  Наш світ зітканий не лише з матеріального 
зачала. Тому, всі цінності мають відношення до 
трансиндентного начала. Ісус про це сказав 
просто “Будьте милосердні, як Отець Ваш 
милосердний”.

Отець Олег Кобель
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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
Листопад 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.


