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НЕРУШИМА СТІНА

СТРАДЧ

   Дорогі наші парафіяни, прихожани, паломники святої Страдецької Гори. Різдвяна зірка урочисто сяє на 
небосхилі і сповіщає нам про народження Спасителя. Народженого Христа вітають і велемовні мудреці і 
убогі пастухи. Славу Йому звіщають і ангели в небі і люди на землі. По усьому світі лунає дзвінка коляда, а з 
нею шириться радісна звістка про народження дитятка – Ісуса.
   Традиційно, ми родинами збираємося у храмах на молитві та у наших домівках за святковим столом, 
спільно возвеличуємо подію Христового Різдва, віддаємо шану Богові, котрий прийшов на цей світ, щоб 
принести людям світло, мир, і подарувати вічне життя. 
   Сьогодні весь світ і зокрема Церква Христова переживає нелегке випробування пандемією коронавірусу. 
Однак ми знаємо, що народження нашого Спасителя також відбувалося за непростих обставин. Тож саме 
свято Різдва Христового є світлом і джерелом радості для нас. Народження Спасителя є основою нашої надії 
на вічне життя, на вічну непроминаючу радість, яка очікує нас у Царстві Небесному.
   З нагоди величного свята Різдва Христового складаємо Вам найщиріші привітання і бажаємо Вам різдвяної 
радості, миру, тепла, затишку. Нехай у ці святкові дні Господь – Ісус дасть кожному з Вас відчути його теплі 
обійми і хай світло віри, надії і любові безперестанно світить у ваших домівках і ваших серцях. 

Парох, отець Іван Колтун
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Новорічний та Різдвяний 
розклад Богослужінь 

Четвер, 31 грудня 2020 р.
22:00 Новорічна подячна Молитва.

Реколекційна наука;
П’ятниця, 1 січня

00:00 Божественна Літургія;
Святкове частування;

Спільна Хресна дорога;
10:00 Божественна Літургія;
13:00 Божественна Літугрія;

Субота, 2 січня
10:00 Божественна Літургія;

Спільна Хресна Дорога;
12:00 Божественна Літургія;

Неділя, 3 січня
09:00 Божественна Літургія;

Спільна Хресна Дорога;
11:00 Божественна Літургія;

Спільна Хресна Дорога;
14:00 Божественна Літургія;
16:00 Божественна Літургія;

Понеділок, 4 січня
10:00 Божественна Літургія;

Вівторок, 5 січня
10:00 Божественна Літургія;

Середа, 6 січня
09:00 Царські Часи;

10:00 Вечірня із Літургією Святого Василія 
Великого;

23:00 Велике Повечір’я;
Четвер, 7 січня

00:00 Божественна Літургія;
08:00 Божественна Літургія;
10:00 Божественна Літургія;
13:00 Божественна Літургія;

Вечірня із Литією;
П’ятниця, 8 січня

10:00 Божественна Літургія;
13:00 Божественна Літургія;

Субота, 9 січня
10:00 Божественна Літургія;
12:00 Божественна Літургія;

Неділя, 10 січня
09:00 Божественна Літургія;

Спільна Хресна Дорога;
11:00 Божественна Літургія;

Спільна Хресна Дорога;
14:00 Божественна Літургія;
16:00 Божественна Літургія;

Понеділок, 11 січня
10:00 Божественна Літургія;

Вівторок, 12 січня
10:00 Божественна Літургія;

Середа, 13 січня
10:00 Божественна Літургія;

Велика Вечірня з Литією;
Четвер, 14 січня

10:00 Божественна Літургія;
13:00 Божественна Літургія;

П’ятниця, 15 січня
10:00 Божественна Літургія;

Спільна Хресна Дорога;
13:00 Божественна Літургія;

Субота, 16 січня
10:00 Божественна Літургія;

Спільна Хресна Дорога;
12:00 Божественна Літургія за здоров’я;

Неділя, 17 січня
09:00 Божественна Літургія;

Спільна Хресна Дорога;
11:00 Божественна Літургія;

Спільна Хресна Дорога;
14:00 Божественна Літургія;
16:00 Божественна Літургія;

Понеділок, 18 січня
09:00 Великі Часи;

10:00 Вечірня з Літургією св. Василія Великого;
Велике Водосвяття;
Вівторок, 19 січня

8:00 Велике повечір’я з Литією;
9:00 Божественна Літургія;

Велике Водосвяття;
Йорданські відвідини в с. Страдч
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Папа: дорога до здійснення великих мрій 
починається з таких же рішень

   Ми народилися не для того, щоб мріяти про 
відпустку, але для того, щоб здійснювати Божі 
мрії про цей світ. На цьому наголосив Папа 
Франциск, проповідуючи під час Святої Меси з 
нагоди урочистості Христа Царя Всесвіту, яку він 
у неділю, 22 листопада 2020 р., відслужив при 
катедральному престолі базиліки Святого Петра у 
Ватикані за участі делегацій з Панами та 
Португалії, що прибули на передачу символів 
Всесвітніх Днів Молоді.
   Яких подарунків чекає Господь?
Коментуючи євангельський уривок, у якому Ісус 
ототожнює себе із «найменшими Своїми 
братами», тобто, голодними, спраглими, 
чужинцями, хворими, в’язнями й потребуючими, 
Святіший Отець звернув увагу на те, що це 
остання в Євангелії святого Матея сторінка перед 
розповідями про страсті: перед тим, як дарувати 
нам Свою любов на хресті, Ісус залишає нам Свою 
останню волю, своєрідний список подарунків, 
яких очікує на «вічне весілля із нами в небі».
 «Йдеться про діла милосердя, які вчиняють 
вічним наше життя. Кожен з нас може запитувати 
себе :  чи  чиню їх?  Чи роблю що сь  для 
потребуючого? А чи чиню добро лише близьким і 
друзям? Чи допомагаю комусь, хто не може 
віддячитися? Чи є я другом бідного?» – мовив 
Папа, додаючи, що Ісус каже: «Там я перебуваю» 
також і юнакові й дівчині, які шукають здійснення 
життєвих мрій. Ці слова Господь сказав також 
с в я т о м у  М а р т и н о в і ,  щ е  н е х р е щ е н о м у 
вісімнадцятирічному юнакові, що розділив свого 
плаща з жебраком, після чого побачив у сні Ісуса, 
огорненого в цей плащ.
   До великих мрій – великі рішення
«Дорогі юнки й дівчата, дорогі браття й сестри, не 
в і д м о в л я й м о с я  в і д  в е л и к и х  м р і й .  Н е 
вдовольняймося тим, що обов’язкове. Господь не 
хоче, щоб ми звужували горизонти, не хоче, аби 
ми були запаркованими на узбіччі життя, але 
щоби з радістю та сміливо прямували до високих 
цілей. Ми не створені для того, щоби мріяти про 
відпустку чи вихідні, але щоби здійснювати Божі 

мрії в цьому світі. Він створив нас здатними 
мріяти, щоб обійняти красу життя», – закликав 
Святіший Отець, підкреслюючи, що діла 
милосердя є найпрекраснішими життєвими 
вчинками, бо «найбільше прославляють Бога».
  Звідки ж черпати сили для здійснення великих 
мрій? Відповідь Папи: з великих рішень. Він 
зауважив, що євангельський уривок говорить і 
про це. Бо в хвилину остаточного суду Господь 
ґрунтуватиметься на наших рішеннях. Він 
відокремить овець від козлів, але чи бути 
добрими, чи злими, залежить від нас. Він 
«підсумує лише наслідки наших рішень». 
« Ж и т тя ,  от же ,  –  ц е  ч а с  п р ом о в и с т и х , 
вирішальних, вічних рішень», – наголосив 
проповідник, зазначивши, що банальні рішення 
роблять життя банальним, великі – великим. 
Обираючи красти, стаємо злодіями, обираючи 
проводити години перед монітором, стаємо 
залежними… А обираючи любити, стаємо 
щасливими. Бо «життя здобувається, коли його 
даруємо».
   Перешкоди, що утруднюють вибір
Але, як зауважив далі Папа, існують перешкоди, 
як і  вчиняють р ішення важкими:  страх , 
непевність, «чому» без відповіді. Але любов 
вимагає переступати через це, спонукає від 
«чому» перейти до «кому», від «чому живу» до 
«для кого живу», від «чому мені це стається» до 
«кому можу зробити щось доброго». «Для кого. 
Не лише для себе: життя вже повне рішень, які 
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приймаємо для себе самих, щоб здобути диплом, 
друзів, дім, задовольнити свої хобі та інтереси. 
Але ризикуємо провести роки, думаючи про себе 
самих, так і не розпочавши любити», – сказав 
проповідник.
   Та не лише сумніви та «чому» посягають на 
великі рішення, існують ще інші перешкоди, як от 
«гарячка споживання», непогамовне прагнення 
розваг, фіксація на власних правах, забуваючи про 
обов’язок допомагати. А також «велика ілюзія про 
любов, яка здається чимось, що переживаємо в 
поривах емоцій і вподобайок, в той час як любити 
означає, насамперед, дар, вибір і жертовність».
   Питання від Святого Духа
Підсумовуючи, Святіший Отець зазначив, що 
кожного дня в нашому серці відбувається чимало 
виборів. Тож поділився порадою про те, як 

приймати добрі рішення. За його словами, у 
нашому серці часто постають два запитання. 
Перше: «Що мені хочеться робити?». Воно буває 
п і д с ту п н и м ,  б о  с п о н у ка є  в ва ж ат и ,  щ о 
найважливішим є думати про себе самих. 
Натомість, питання, «яке Святий Дух підказує 
серцю» звучить не: «Чого мені хочеться», але: 
«Що буде добрим для мене?».
  «З цього внутрішнього пошуку можуть 
зродитися як банальні рішення, так і життєві. Це 
залежить від нас. Скеруймо погляд на Ісуса, 
просімо в Нього мужності обирати те, що є 
добрим для нас, аби іти за Ним дорогою любові. 
Та знайти радість. Щоб жити, а не животіти», – 
закликав Папа.

Джерело:vaticannews

   У Святому Письмі часто знаходимо заклик 
не боятися! Бог добре знає слабку людську 
природу, саме тому підбадьорює нас і 
запевняє, що не варто боятися.
Погодьмося, що ми боїмося з одної причини 
– не маємо достатньої віри в те, що Господь 
є з нами, що Він чуває над нашим життям, 
клопочеться про нас, дбає про нас, 
повсякчасно пам’ятає про нас.
  Якби ми серйозно задумувалися над тим, 
що промовляємо в молитві «Отче наш», де 
визнаємо, що саме Бог є нашим Батьком, 
який завжди якнайкраще турбується про 
наше життя, то страх відступив би 
назавжди.
   Кожен наш страх показує, наскільки в нас 
мала довіра до Бога, наскільки ми не 
уповаємо на Нього. Часто нам видається, що 
цей страх цілком логічний: як можемо 
довіряти тому, кого не знаємо, навіть якщо 
це Всемогутній Бог.
 Отож, найперше мусимо пізнати свого 
Творця, зрозуміти, що Він – люблячий Батько, наблизитися до Нього, і що більше будемо 
закорінюватися в довірі до Бога, то більше будемо сповнюватися миром, спокоєм і радістю!

Джерело:Інтернет ресурс

„

“
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Помиляються ті, що думають, що ніч тільки для 
сну! Ніч для сну, але теж і для молитви

   Сила благодаті, яка отінює прийдешній день 
часто залежить від нашої здатності молитися у 
ночі. Ісус проводив час цілі ночі на нічній 
молитви. 
  В християнстві існували цілі рухи чернечих 
громад, які провадили і провадять по-суті нічний 
спосіб молитовного життя. Відомий чернечий 
осередок на Афоні - монастир Каракал, на чолі зі 
святим настоятелем розпочинають молитву 
щоденно о 2:00 ночі і аж до ранку. У часі дня вони 
мають години для спочинку. 
  Так і напрошується запитання: а що не можна це 
робити вдень? Можна, звісно! Але досвід багатьох 
святих надихав наслідувати пророка Давида, який 
молився часто саме вночі «не даючи відпочинку 
повікам своїм і сну очам своїм». Неусипним 
воїном молитви був Предтеча, Ісус після трудів 
проповіді молився вночі, даючи приклад 
духовного предстояння перед Отцем. 
   Вночі молитися легше. І так добре молитися. Ум 
є набагато чистіший від помислів. А ще вночі ми 
краще чуємо себе, своє серце. Зовнішні фактори 
шуму, багатотурботності, метушні, десятки 
дзвінків нарешті улягаються. Наше серце входить 
у досвід споглядання. І це не жодна містика, а 
природній стан духа, що отінюється благодаттю.
  Нічна молитва одухотворює нашу плоть і ум, 
підкорюючи духу нашу «внутрішню людину». 
Стара людина, духовно дебела, необуздана, 
обважніла, лінива, животвориться духовними 
силами благодаті. І це не теорія аскетичних 
підручників, а плід відкритий Стовпами віри, які 
про це розповіли нам не теоретично. Знали, що 
говорять.
  Присутність Бога в ночі особлива. Той, що 
молиться вночі - це духовний сторож. Багато років 
тому одна особа розповіла мені у приватній бесіді, 
як у часи глибокої внутрішньої кризи перестала 
вчочі спати. У якийсь момент вона відчула наче 
якийсь поштовх: «чому ти не молишся, я поруч 
тебе, я тебе чую і дуже бажаю допомогти». Ця ще 
невиразна, але дуже чітка інтуїція відкрила для неї 

дар нічної молитви. Депресія швидко минула, а в 
душі назавжди став запечатаний досвід 
незабутнього Божого цілунку, яким була 
облюбовала огорнута Господом душа. Цей досвід 
став для неї новою стежиною віри, який вже не 
можливо було забути.
  Найчаст іше  с аме  вночі  в ідбуваються 
найжахливіші речі - вбивства, крадежі, гріхи 
блуду, одним словом все, що Христос називає 
«діла темряви». Той хто молиться, кидає виклик 
оцьому союзу гріховної пітьми. Він розбиває самі 
задуми духів злоби. Тому ворог так часто хоче 
розбити вже сам почин, намір молитися вчочі, 
«включає» відчуття непереборної втоми, 
«придумує» для нас на кінець дня невідкладні 
справи, схиляє думати, що ти як не виспишся, то 
завтра впадеш з сил, а людина через відсутність 
духовної мудрості, витривалості і досвіду 
безпроблемно п іддається  цим дешевим 
провокація «вічного обманника».
  Як добре коли людина розуміє ці речі, коли 
досвідно їх торкнулася, пережила силу нічної 
молитви. Сама знає, не з книжок, не з розповідей. 
А її серце знає це досвідно. Властиво це знання і 
можна назвати духовним знанням. Пізнанням 
Бога.
   Особливо добре йде молитва у храмі зранку
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після нічної молитви. Наприклад коли священник 
звершує службу. Через нічне моління ми немов 
приготовляємо землю душі до ніжної вологи 
Євхаристії. Ніч стає відкритими воротами у 
дивний світ нового дня. 
   Цей світ, друже, такий таємничий, повний 
передчуття трепетної радості, навіть якщо зовні 
тебе  охоплює  о с іння  мряка  і  пробирає 

листопадова хандра. Навіть якщо обставини є 
наче проти тебе, тож все одно внутрі ти будеш 
непохитний в Бозі і живий у серці, якщо 
відкриєшся на тихе запрошення Христа, 
подарувати Йому частину того, що люди 
вважають найсолодшим у світі.

Джерело:Інтернет ресурс

Мені байдуже,- відповів чоловік...
   Якось один молодий священик прийшов до 
лікарні провідати своїх парафіян. Коли він ішов 
коридором, до нього підійшла монахиня і 
попросила його зайти у палату. Там за дверима 
лежав на смертному одрі чоловік, який і чути не 
хотів про сповідь і святе причастя.
Як тільки священник увійшов до палати, той 
чоловік почав кричати і проганяти його. Він без 
перестанку повторював, що йому нічого не 
потрібно. Священик мовчки вийшов... Там все ще 
чекала його монахиня.
- Я нічого не можу вдіяти, він прогнав мене.
- Спробуйте ще раз, дайте йому шанс прийняти 
Ісуса.
Священик знову увійшов до палати і з порогу 
промовив:
- Я не кажу тобі сповідатися... Я не кажу тобі 
причащатися... Але дозволь помолитися біля тебе.
- Мені байдуже,- відповів чоловік.
Священик сів на крісло і почав молитись:
- Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над 
нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса 
терпінь май милосердя над нами і над цілим 
світом.
- Годі,- вибухнув зненацька чоловік.
- Що трапилось?
- Годі кажу! Немає до мене милосердя! Я 
проклятий навіки!
Священик наблизився і тихим голосом запитав:
- Чому ти думаєш, що для тебе немає милосердя?
- Бо немає мені прощення... Я вбивця! Багато років 
назад я працював на залізниці і мав щоразу 
опускати шлагбаум, коли наближався потяг, але 
одного разу... Одного разу я був п'яний і не опустив 
шлагбаум. Тієї ночі потяг розчавив автомобіль, у 
якому подорожували батьки і троє дітей. Вони всі 

загинули і моя в цьому вина... І немає мені 
милосердя! Іди геть!
Священик витер сльозу і сказав:
- 25 років назад мої батьки з моїми молодшими 
братиками і сестричкою поїхали в подорож. Я не 
зміг тоді поїхати з ними... Коли вони наближались 
до одного польського містечка, їхнє авто 
протаранив потяг. В один момент вся моя сім'я 
загинула, бо хтось не опустив шлагбаум...
Сину мій, Господь пробачив тобі і я тобі пробачив. 
Боже милосердя безмежне!
З очей помираючого чоловіка покотилися сльози...
- Чи готовий ти прийняти Ісуса? - спитав 
священик.
- Так, отче, ісповідуйте мене...
Коли священик вийшов з палати, то не побачив 
цієї монахині. Він запитав у персоналу, але ніхто 
не бачив і не чув про неї.
Минуло кілька років... Того священика направили 
до одного монастиря, щоб відслужити святу 
літургію для монахинь. Коли він увійшов, то 
побачив на стіні велике зображення саме тої 
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   монахині. Він попросив настоятельку монастиря 
покликати до нього цю сестру,  бо вони 
зустрічалися раніше. На що та відпола:
- Але це неможливо. Це сестра Фаустина 
Ковальська, яка жила у цьому монастирі, але вона 
вже дуже давно померла і ви не можете бути 
знайомі з нею...
І священик зрозумів, що це саме сестра Фаустина 

прийшла тоді до лікарні, щоби через Боже 
милосердя врятувати того чоловіка. Він підійшов 
до ікони Ісуса Христа і серцем промовив:
- Господи Ісусе Христе... Сину Божий... помилуй 
нас грішних і цілий світ. Амінь.

Джерело:Інтернет ресурс

Якою є моя молитва?
   Прикладом молитви для нас у сьогоднішньому 
Євангелії є Яір – голова синагоги. Якщо хочемо, 
щоб Господь вислухав наші прохання, то маємо 
насамперед бути внутрішньо переконані, що Він 
може це зробити, тобто вірити.
  З вірою дуже тісно поєднана довіра. Тільки 
Милосердя Боже може зарадити нашим бідам, це 
ласка Божа, самі по собі цього не осягнем. Для 
того Ісус Христос наказав сестрі Фаустині під 
Його образом Милосердя написати “Ісусе, 
довіряю Тобі”.
 Отже, перша ознака правдивої молитви: віра 
поєднана з довір’ям.
  Друге – покора. Без покори наша молитва не буде 
в и с л у ха н а ,  –  п а м ’ я т а й м о :  Б о г  го рд и м 
противиться, а покірним дає свою благодать (Як 
4,6). Голова синагоги мав цю чесноту, бо інакше б 
не прийшов до Ісуса, – він вірив, довіряв, був 
покірний.
  Так, напевно, він не знав що Ісус – Син Божий, 
але чув про Нього, Його чуда. Яір припадає до ніг 
І су с а ,  н е м о в  б и  в и з н а є  Й о го  в и щ і с т ь , 
верховенство, Він є той, хто може врятувати його 
доньку.
  Третя ознака правдивої молитви: витривалість. 
Без витривалості у доброму і молитві неможливо 
осягнути спасіння. Наша молитва має бути 
приправлена витривалістю.
  Апостол Павло у посланні до Солунян пише: 
Моліться без перерви (1Сол 5,17). Часто так буває 
що найдивовижніші чуда Бог переводить через 
тяжкі досвіди. В даному випадку, не один, напевне 
б склав руки, коли б почув: Твоя дочка померла, не 
турбуй більш учителя” (Лк 8,49).
   Але завдяки попереднім чеснотам, Яір не 
втратив надії на чудо. Це все говорить нам про те, 

що наша правдива молитва має бути з вірою і 
довір’ям, покірна і витривала…
  Святий Альфонс, Доктор молитви, стверджував 
що ласку витривання здобувається лише 
невпинною молитвою, – вона подібна до 
ланцюжка, якщо в певний момент перестати 
молитися – то можна не лише не отримати бажане, 
але й втратити вже все здобуте..
   Звичайно, молитва – це мистецтво, досвід, але це 
перед усім – стосунок. Зростаймо у молитві, 
використовуймо земний час на молитву, і 
стараймося щоб наша молитва з кожним днем 
ставала дедалі кращою, такою, яка подобається 
Господеві. Амінь.

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) UA463052990000026009011004981

____________________________________________________
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 463052990000026009011004981
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 2021 РОЦІ  
Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

 31 грудня 2020 р. – 01 січня 2021 р.

 6-7 лютого ; 19-20 лютого

 6-7 березня; 19 -20 березня

 3-4 квітня; 16-17 квітня

 1-2 травня; 21-22 травня

 5-6 червня; 18-19 червня

 3-4 липня; 16-17 липня

 7-8 серпня; 20-21 ; 27-28 серпень

 4-5 вересня; 17-18 вересня

 2-3 жовтня; 15-16 жовтня

 6-7 листопада; 19-20 листопада

 4-5 грудня; 17-18 грудня;
31 грудня 2021 р. – 01 січня 2022 р.


