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НЕРУШИМА СТІНА

СТРАДЧ

  Усією парафіяльною спільнотою вітаємо з іменинами нашого наставника, духовного батька, доброго 
порадника, хорошу людину і світлий промінчик святої Страдецької гори, отця Івана Колтуна.
   Дорогий Отче Іване, від щирого серця вітаємо Вас. Дякуємо Вам за те, що ревно дбаєте про доручених 
Вашій духовній опіці людей, за Ваше служіння, молитви, турботу, натхненні і щирі проповіді, добрі слова 
підтримки, які часто чуємо від Вас. 
   Хай Всемилостивий Господь, за молитвами і  заступництвом Вашого небесного покровителя, дарує Вам 
усі необхідні  для спасіння ласки,а також здоров'я, мир, радість, силу і натхнення, щоб Ви і надалі ревно 
служили Богові і людям на  МНОГІЇ І БЛАГІЇ ЛІТА!
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Що Бог про себе говорить: Пресвята Трійця

«Блаженніший Святослав:доступно про важливе» Глава УГКЦ розпочав серію катехиз про зміст 
Божого об’явлення – що саме Бог про себе говорить, коли об’являється людині. Передусім – єдиний за 

природою Бог є водночас Трійцею осіб. Нижче пропонуємо текстову версію катехизи.

   Слава Ісусу Христу!
   Дорогі в Христі брати і сестри, учасники цієї 
нашої духовної мандрівки, під час якої ми 
намагаємося говорити про важливе, але просто, 
д о с т у п н о .  У  п о п е р е д н і х  р о зд у м а х  м и 
усвідомлювали, що Бог, у якого ми віримо, хоче, 
щоб ми про Нього знали. Він нам об’являється. 
Розповідає про себе. Досі ми говорили про 
способи Божого об’явлення – як Господь Бог про 
себе говорить; якими шляхами Він стукає до нас; 
що означає Боже об’явлення як важливий елемент 
віри Церкви і кожної віруючої особи.
   Від сьогодні ми роздумуватимемо не лише над 
тим, як Господь Бог до нас звертається, а й про що 
Він нам говорить, – над змістом Божого 
об’явлення. Як Господь Бог про себе каже? Яким 
Він є?
  Сьогодні я хотів би з вами роздумати над 
центральним таїнством християнської віри, над 
найважливішою правдою нашої віри – таїнством 
Пресвятої Трійці.
    Ми віримо в Бога, який є Любов’ю
   Святий апостол Іван Богослов говорить, що ми 
повірили в Бога, який є Любов’ю (див. 1 Ів. 4, 16). 
Тобто головне, що Господь хоче нам сказати, – це  
те, що Він нас любить; і те, що любить нас 
безкорисливою, вічною, спасенною любов’ю. 
Християни вірять в Бога, який є Любов’ю. Любов 
Бога є вічною, але водночас такою, яка себе дарує 
людині.
   Єдиний Бог є спільнотою трьох осіб
    Наш Бог-Любов єдиний. Ми віримо в єдиного 
Бога. Ця вічна Божа Любов, яка перебуває поза 
простором і часом, не пов’язана з категоріями 
нашого земного життя і мислення, виходить за 
межі нашого уявлення про час і простір, про якість 
і кількість, є Богом, єдиним, але не самотнім. Це 
парадокс Божественної Любові. Єдиний Бог є 
спільнотою трьох осіб. Ми віримо в Бога-Любов, 
який є Отцем, і Сином, і Святим Духом. Віра в 

Бога, який є Трійцею, є головною прикметою 
християнської віри.

Ми знаємо, що після свого Воскресіння Христос 
послав апостолів на весь світ і дав їм завдання: 
«Ідіть навчайте, зробіть моїми учнями всі народи, 
хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа» 
(Мт. 28, 19). Отож ця Божественна, вічна Любов 
об’являється як Любов трьох осіб – Отця, і Сина, і 
Святого Духа. Якраз Пресвята Трійця, єдність 
єдиного Бога в трьох особах, дає нам можливість 
збагнути це таїнство предвічної Божественної 
Любові.
    Число «три» не вповні висловлює глибину 
таїнства Бога
   Очевидно, що коли ми говоримо про нашого 
Бога, який перебуває у вічності, поза простором і 
часом, то навіть саме число «три» не вповні 
висловлює все таїнство, всю незбагненну глибину 
таїнства Бога-Любові.
  Святий Григорій Богослов так говорить про 
єдиного Бога в трьох особах: «Я не встигаю 
помислити єдине, як вже осяяний трьома. Я не 
встигаю розрізнити трьох, як вже знову охоплений 
єдиним. Коли я уявив щось у трьох, то подумав, 
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було, що це все. Мій зір настільки сповнений Ним, 
що інше зникає з поля зору. Один – у трьох. Три – 
єдине».
   Бачимо, що навіть наше розуміння Трійці є 
понад розумінням числа, бо число пов’язане з 
видимими матеріальними предметами чи 
істотами.
   Бог відкриває себе у вигляді стосунків
   Говорячи про Бога як Трійцю, ми обов’язково 
говоримо про Божественну Любов, яка відкриває 
себе у вигляді стосунків, співвідношень. Той же 
Григорій Богослов каже, що слово «Отець» 
означає не так сутність особи (бо ми не можемо 
висловити невимовне), як певний вид стосунку. 
Отець є Отцем, тому що має Сина. Коли ми 
говоримо про Бога Сина, то називаємо цю ниточку 
стосунку, в якій перебуває Син супроти Отця. Син 
є Сином лише тому, що має Отця. А Дух Святий 
від Отця ісходить і в Сині перебуває. Ми не 
можемо говорити про Любов інакше, як тільки в 
контексті стосунку між особами. Отець, Син і Дух 
Святий, відкриваючи себе людині, виливають на 
нею свою Божу Любов і встановлюють з нами той 
стосунок любові, до якого нас запрошують.
  Пресвята Трійця і нам відкриває дорогу до 
власного стосунку Любові
   Пресвята Трійця є сопричастям осіб, які є 
єдиним Богом, і до цього сопричастя відкривають 

дорогу і нам. Силою і діянням Святого Духа в 
Сині ми стаємо синами і доньками Божими. Каже 
нам святий апостол Павло, що Дух Святий 
вливається в наші серця і тоді, наче з нашого 
нутра, взиває до Бога: «Авва, Отче» (Гал. 4, 6). 
Начебто повертає нас назад відкрити в собі той 
стосунок Любові з Богом як Джерелом мого «я», 
Джерелом моєї особи. Тільки особа може любити, 
– особа, яка мислить, має волю і прагнення, 
входить у спілкування, огортає, дарує себе.
   Отже, першою і найважливішою істиною нашої 
християнської віри є віра в Бога, який є Любов’ю і 
який об’являє себе, розповідає про себе людині як 
про спільноту осіб Отця, і Сина, і Святого Духа. 
Ми ісповідуємо цю віру в єдиного Бога в трьох 
особах, навіть коли чинимо знак святого хреста. 
Це найважливіше таїнство нашої віри ми 
висловлюємо, коли складаємо разом три пальці, 
знаменуючи себе знаком святого хреста. Ми 
знаменуємо, що ми є охрещені в ім’я Пресвятої 
Трійці.
  Бажаю всім вам відкрити цю велику радість 
запрошення до спільноти Божої Любові Отця, і 
Сина, і Святого Духа. Амінь.

Слава Ісусу Христу!

 Святослав

Свято Стрітення Господнього

   «Радуйся благодатна, Богородице, бо з Тебе 
засяяло Сонце правди Христос Бог наш, який 
просвічує тих, що в темряві…» (тропар свята 
Стрітення)
  Період різдвяних святкувань завершується 
величним святом Стрітення Господнього. Його 
святкуємо на сороковий день після Різдва 
Христового. 
  Основою свята Стрітення є біблійна подія з 
життя Спасителя описана в Євангелії від Луки 
(Лк. 2, 22-40), а саме - зустріч (стріча) Сина 
Божого і його Пресвятої Матері з праведним 
Симеоном. Закон Мойсея приписував, що кожна 
жінка по народженні хлопчика сорок днів не могла 
заходити до храму, оскільки вважалася нечистою.
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   Цей період у сорок днів називався періодом 
очищення. Коли минало 40 днів жінка приходила 
до храму і приносила жертву: заможніша – 
однолітнє ягня на всепалення та молодого голуба 
або горлицю, а вбога – пару голубів або горлиць, 
що і зробила Пречиста Діва Марія. Особливість 
події полягає у тому, що Марія, як Божа Мати, як 
Приснодіва (завжди Діва) не була зобов’язана 
виконувати цей припис закону, адже освятилася 
Різдвом Христовим. Сама Марія знала, що як 
з ач ат т я ,  т а к  і  н а р од ж е н н я  І с у с а  бул о 
надприроднім. Син Божий вийшов із лона Матері 
не порушивши її дівичої чистоти, подібно як 
пізніше у Воскресінні проходить крізь замкнені 
двері. Однак, знаючи, що її дитина - це Божий Син, 
Марія виявляє велику покору і все ж виконує цей 
припис закону. Цим вона виказує свою велику 
пошану до Божого закону і до Творця.
  Крім очищення матері припис закону ще 
передбачав обряд пожертвування Богові 

новонародженого хлопця і його викуплення. 
Знову ж таки приклад великої покори Бога, адже 
Бог, Творець закону, сам підкоряється законові і по 
закону приноситься у храм, де його на руки бере 
старець Симеон. Праведному Симеонові було 
відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті 
поки не побачить Месію, про якого говорилося у 
Писанні, про якого говорили Пророки. Бог 
просвітив Симеона і у малому дитятку, якого 
принесла Марія, він впізнає Месію, бере його на 
руки і словами молитви дякує Богу за ласку яку 
отримав – він своїми очима побачив Спасителя. 
Саме цю молитву, «Нині відпускаєш», наша 
Церква молиться кожного разу на Вечірні. Окрім 
того саме у події Стрітення старець Симеон 
розповідає Пречистій Діві Марії про жертви і 
терпіння, які очікують її попереду.

Джерело:Д-н. Ярослав Гусак

Ступити на дорогу братерства

   У третій частині енцикліки «Fratelli tutti», 
названій «Мислити й творити відкритий світ», 
Папи  Франциск  д і литься  думками  про 
універсальний вимір любові. Він наголошує, що 
кожна людина має право «жити гідно та цілісно 
розвиватися, і жодна країна не може заперечити 
це фундаментальне право». Без дотримання 
цього «фундаментального принципу» не існує 
майбутнього ні  для братерства,  ні  для 
виживання людства.
   Глава Католицької Церкви звертає увагу на те, 
що існують суспільства, які допускають існування 
рівних можливостей для всіх, але, водночас, 
підтримують ідею, що все залежить від кожного. 
Згідно з таким «частковим» баченням, не матиме 
сенсу інвестувати в те, щоби ті, які «залишаються 
позаду», між якими слабкі та менш обдаровані, 
змогли пробитися вперед у цьому житті. Вкладати 
в це може приносити менше віддачі. Тож це 
вимагає «активної присутності» держави та 
«інституцій громадянського суспільства, які 
виходять за межі свободи механізмів віддачі 
певних економічних, політичних й ідеологічних 

систем, дійсно орієнтуючись, насамперед, на 
людську особу та спільне благо» 
   «Дехто народжується в сім’ях з добрими 
економічними умовами, отримують добру освіту, 
виростають, добре харчуючись, і, природно, 
посідають значні можливості. Вони напевно не 
п от р е бу ват и м у т ь  а кт и в н о ї  д е р ж а в и  т а 
вимагатимуть лише свободи, – пояснює Папа. – 
Але очевидно, що це правило не діє для особи з 
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інвалідністю, для того,  хто народився у 
злиденному домі, для того, хто виростав у 
контексті низькоякісної освіти чи з незначними 
можливостями належно лікувати свої недуги. 
Якщо суспільство керується, в першу чергу, 
критеріями свободи ринку та ефективності, то для 
таких не залишається місця, а братерство 
залишатиметься щонайбільше романтичним 
висловом» 
   За словами Святішого Отця, саме лише 
проголошення економічних свобод, коли не існує 
р е а л ь н о го  д о с ту п у  д о  н и х  д л я  в с і х ,  є 
суперечливим у собі дискурсом. Такі слова як 
с в о б о д а ,  д е м о к р а т і я  ч и  б р а т е р с т в о 
вихолощуються, бо доки соціально-економічна 
система призводитиме до жертв, доки існуватиме 
навіть одна людина, викинута як непотріб, 
залишатиметься неможливим «свято загального 
братерства». «Людяне та братерське суспільство 
спроможне діяти задля ефективного й стабільного 
гарантування того, щоб усі отримували супровід 
на дорозі свого життя, не лише в тому, щоби 
подбати про першочергові потреби, але й щоб 
могти проявити свої найкращі сторони, навіть 
якщо їхня віддача не буде найкращою, навіть якщо 
поступатимуть повільно, навіть якщо їхня 
ефективність буде незначною» – читаємо в 
енцикліці.
   Далі Папа звертає увагу на те, що людська особа, 
з її невід’ємними правами, «природно відкрита на 
зв’язки», відчуваючи покликання виходити за 
межі себе самої, шукаючи зустрічі з іншими. Тому 
слід остерігатися деяких двозначностей, що 
можуть зродитися із «неправильного розуміння 
поняття людських прав і парадоксального 
зловживання ними». Сьогодні ми спостерігаємо 
т е н д е н ц і ю  д ед а л і  ш и р ш о го  д ом а г а н н я 
індивідуальних, мало що не «індивідуалістичних» 
прав, яке містить в собі «поняття людської особи, 
відірваної від будь-якого соціального та 
антропологічного контексту». Однак, якщо 
«право кожного не є гармонійно спрямованим на 
ще більше благо», то стає джерелом конфліктів і 
насильства.
   У цьому контексті Глава Католицької Церкви 
звертає увагу на те, що «прагнення та шукання 
добра інших і всього людства» включає також 

докладати зусилля на користь «дозрівання людей і 
суспільств у різних моральних цінностях, які 
ведуть до цілісного людського розвитку». Він 
зауважує, що в Посланні до Галатів серед плодів 
Святого Духа наведено такий, що окреслений 
грецьким словом «agathosyne», що вказує на 
прив’язаність до добра, на шукання добра, дбання 
про те, що є кращим для інших, для їхнього 
зростання не лише в матеріальному добробуті. В 
латинській мові є схожий вираз «bene-volentia», 
що вказує на бажання добра ближньому. Йдеться 
про «сильне прагнення добра, схильність до того 
всього, що є добрим і відмінним, що спонукає 
н ап о в н я т и  ж и т тя  і н ш и х  п р е к р а с н и м и , 
вишуканими, будуючими речами».
  І в цьому світлі Святіший Отець «з болем» 
повертається до наголошення на тому, що надто 
тривалий час ми «перебували в моральному 
занепаді, жартуючи з етики, доброти, віри, 
чесності». Тож прийшов час визнати, що «ця 
л е г ко в а ж н а  п о в е р хо в н і с т ь  в и я в и л а с я 
малокорисною». Бо таке «нищення будь-яких 
підвалин соціального життя» призводить до того, 
що налаштовує нас одні проти одних з метою 
захисту власних інтересів. Тому сьогоднішнє 
суспільство потребує «гарантування передачі 
цінностей, бо якщо цього не ставатиметься, 
передаються егоїзм, насильство, корупція в її 
різних формах, байдужість і, врешті-решт, життя, 
закрите на будь-яку трансцендентність, окопане в 
індивідуальних інтересах».

Джерело: synod.ugcc.ua
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Клубок вовни
   Історія із книги Бруно Ферреро «365 коротких 
історій для душі» про те, що ми очікуємо багато, 
але боїмося дарувати.
   «Королівський двір гучно обходив святкування з 
нагоди прибуття короля до столиці. У багато 
прикрашеній залі король приймав дари від своїх 
підданих. Усі подарунки були дуже цінні: 
коштовна зброя, срібляні келихи, тканини, 
гаптовані золотом. Коли вервиця жертводавців 
уже майже підходила до кінця, з’явилася столітня 
селянка. Вона йшла, важко ступаючи у своїх 
дерев’яних взувачках. Жінка накульгувала і 
спиралася на палицю. У повній тиші вона вийняла 
з кошика дарунок, що був старанно загорнутий у 
полотно.
   Коли жінка поклала до ніг короля клубок білої 
вовни, усі вибухнули гучним сміхом. Старенька 
назбирала її від двох овець — свого єдиного 
маєтку — і напряла за довгі зимові вечори. Король 
без слова з гідністю уклонився. Коли старенька, 
супроводжувана згірдливими поглядами, поволі 
виходила із зали, король дав знак розпочинати 
святкування.
   У густих сутінках жінка із труднощами подолала 
дорогу до своєї хати, що знаходилася у 
королівському лісі. Досі з її присутністю там ледве 
мирилися. Коли ж старенька побачила свій дім, то 
страшенно перелякалася. Хату оточили гвардійці 
короля. Довкруж бідного обійстя вбивали кілки, а 
між ними натягували вовняне прядиво.
   «О мій Боже, — скрушно зітхнула старенька. — 
Мій подарунок образив короля... Тепер мене 
арештують і вкинуть до цюпи».
   Тут її помітив командир вояків. Він низенько 

схилився перед нею і ґречно повідомив:
«Пані, згідно з наказом нашого доброго короля, 
земля, яку можна обгородити прядивом із Вашого 
клубка, відтепер належить Вам».
   Обсяг її нових володінь відповідав довжині 
вовни з її клубка. Жінка отримала тією мірою, 
якою сама обдаровувала.
  Очікуємо багато і боїмося дарувати
   Два монахи вирощували ружі. Один поринав у 
споглядання краси і запаху своїх руж. Інший зрізав 
найгарніші квіти і дарував перехожим.
   «Що ти робиш? — картав його перший монах. 
— Як ти можеш позбавляти себе радости вдихати 
запах своїх руж?».
  «Ружі найліпше пахнуть у руках того, хто дарує їх 
іншим», — дуже просто відповів другий.

Джерело:інтерент ресурс Бруно Ферреро

Про що нам хочуть повідомити наші емоції 
   Заборонені емоції / почуття?
  Наші почуття і емоції - це сигнал нашого 
організму, про те, що щось відбувається. Як 
правило людина схильна ігнорувати або 
придушувати такі сигнали, «так як злитися 
погано, а нумо злість - відійди», але організм не 
дурний, він бере та підсилює їх щоб ми нарешті 

звернули увагу, що щось не так - «аууу .. 
прокинься, пора реагувати».
  Так що ж намагаються сказати емоції?
   Давайте розбиратися.
Злість або невдоволення - це заклик до дії. Ознака 
того, що пора щось почати робити, ну, або 
закінчити, тільки що? Шукайте.
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   Печаль або смуток - беруть участь в 
переосмисленні тих уявлень і переконань, які вже 
не працюють і ніяк не допомагають. Без цих 
почуттів людина зупиниться в своєму розвитку.
   Страх або тривога - сигнал, який передбачає 
небезпеку, допомагає включити копінг стратегії - 
це те, що людина робить щоб впоратися зі 
стресом.
  Провина і сором - це соціальне переживання, 
тобто з'являються в суспільстві інших людей, ці 
почуття потрібні для звикання людини до умов та 
правил суспільства в якому вона знаходиться.
  Відраза - сигнал про те, що існує якась небезпека.
 Розгубленість - це сигнал про те, що вам потрібно 
час на осмислення будь-якої інформації. Потрібно 
дати собі паузу.
  Відчай - виникає тоді, коли ви відмовляєтеся від 
своїх бажань чи потреб.
  Образа - дає інформацію про те, що не 
відповідають ваші очікування тому,  що 
відбувається в реальності.
  Розчарування - з'являється тоді, коли руйнуються 
ілюзії і нереалістичні очікування.
  Сумнів - аналіз думок інших людьми. Без нього 
не формується власна думка.
  Жаль - допомагає вчитися на помилках. Аналіз 
д і й  і  з р о б л е н и х  п о м и л о к  я к  с п о с і б 

самовиправлення. Без жалю ми будемо не здатні 
міняти свої рішення на більш успішні.
  Заздрість - аналіз власних обмежень або 
можливостей. Які обмеження є і що з цим можна 
зробити. Без заздрості особистісний ріст 
неможливий.
  Ненависть - не хочу тебе бачити. Потреба в 
більшій дистанції ніж є зараз. Сигнал про 
необхідність створити цю дистанцію.
  Нудьга - сигнал про необхідність переключити 
увагу на свої відчуття, почуття, емоції, на свій 
внутрішній світ.

Джерело інтернет ресурс :Духовно-
Психологічна Порадня

Молитва за Папу і за церкву
    Ісусе Христе, Ти заснував Церкву свою на 
грішній  землі,  щоб  продовжувати  жити в ній і 
завершити справу Спасіння. Тому Ти зробив її 
хранителькою істини Твоєї і розпорядницею 
милостей Твоїх. Ти побажав, щоб була вона 
великою спільнотою дітей Божих, єдиною, 
святою, що поширюється до краю землі. Ти заклав 
міцний камінь в основу Церкви своєї, як сказав Ти 
главі апостолів своїх: «І Я тобі кажу, що ти є 
Петро; і на цій скелі Я збудую свою Церкву, і 
брами аду не переможуть її» (Мт 16, 18). Господи, 
від повноти серця дякую Тобі, що Ти покликав 
мене в свою Церкву. Хочу завжди старанно 
допомагати їй, захищати і оберігати її, мірою сил 
моїх. 
  Прийди в силі своїй на допомогу Святішому 

Отцю, Наміснику Твоєму, щоб він щасливо вів 
Церкву в суворих бурях нашого часу згідно з 
волею Твоєю. Дай усім віруючим Твій захист і 
щедру милість, щоб вони вистояли в небезпеках, 
які зусібіч загрожують їм. Обдаруй їх духом 
перших християн, любов’ю, що всіх об’єднує в 
Ім’я Твоє, мужністю в стражданні, що дозволяє 
радісно приносити жертви. 
   Дай їм надію на перемогу, довіру до допомоги 
Твоєї. Бо Ти сказав: «І ось Я з вами по всі дні аж до 
кінця віку!» (Мт 28, 20). І нехай колись усі вони із 
земної родини Церкви, яка бореться і страждає, 
перейдуть до блаженної спільноти Твоїх Святих. 
Амінь. З молитовника “Щоденно з Богом”

Джерело:credo
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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.


