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НЕРУШИМА СТІНА

СТРАДЧ

Слово Митрополита Львівського у неділю по 
Богоявленні

   Еф 4,7-13;
Мт 4,12-17.

   В неділю після Богоявлення знайомимось із 
уривком євангельського тексту святого апостола 
Матея,  який написав,  що святого Івана 
Хрестителя, того, хто хрестив Спасителя у річці 
Йордан, Ірод ув’язнив. Цар кинув пророка до 
в ’язниці  за  правду,  яку,  не  лякаючись , 
проголошував Іван по причині Іродіяди, забраної 
Іродом жінки в брата Филипа, кажучи: «… Не 
можна тобі її мати» (Мт 14,4). Вельможа, а 
особливо Іродіяда, не бажали чути голосу святого 
пустинника. Так, цар наказав стяти голову 
святому, але голосу сумління в такий спосіб не міг 
заглушити, бо через розправу над пророком став 
ще більше відповідальним за наступний грішний 
в ч и н о к .  А  І с у с ,  п о в е р н у в ш и с ь  п і с л я 
сорокаденного посту в пустині, охрестився і 
віддалився подальше від злобного Ірода, подався у 
Галилею, а потім у Капернаум. Євангелист згадує 
Галилею як поганський край, народ якого 
перебував у темноті та тіні смерті, але побачив 
світло, Ісуса, Сина Божого. Христос появився у 
Галилеї, виступив з дуже коротким, але важливим 
та спасенним словом: «… Покайтесь, бо Небесне 
Царство близько» (Мт 4,17). «Покайтеся» – Ісус 
пропонує це слово як гасло та засаду спасіння! Не 
потрібно далеко ходити, не слід чогось особливого 
шукати, лиш стати перед Господом й каятися за 

свої гріхи, сповідаючись. Ісус Христос вказує на 
покаяння, як ключ до спасіння душі, як запевнення 
осягнути Царство Небесне! Це – легкий спосіб 
от р и мат и  с п а с і н н я ,  б о  н е  в и ма г а є т ь с я 
надзвичайних зусиль, не потрібно строгих постів 
чи далеких небезпечних подорожей, не треба 
грошового ресурсу, все це – зайве.Простий спосіб 
до спасіння та вигідний, щоб отримати вічну 
нагороду через покаяння. Не личить втратити 
такої нагоди, не годиться пропустити слів Христа 
мимо своїх вух, бо Спаситель говорить правду, 
велику істину, за якою слідує вічна нагорода. У 
книзі Царів описана історія про Наамана, 
начальника війська арамійського царя, що був
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Як розібратися в бажаннях і поставити цілі 

Дуже часто люди живуть чужими цінностями, 
цілями і бажаннями. Деякі ніяк не можуть 

зрозуміти, чому ж вони не отримують радості від 
їх досягнення? Інші просто кидають все на

хоробрим, але прокаженим. Захоплена в полон 
дівчинка з ізраїльської землі служила в дружини 
Наамана. Вона сказала жінці Наамана, що у 
Самарії є пророк, який вилікував би її мужа від 
прокази. З пригодами та трудом знайшов Нааман 
пророка Єлисея, а той вислав слугу, щоби сказав 
хворому викупатися сім разів у Йордані. 
Військовий обурився, бо очікував пророка перед 
собою, щоб молився, махав руками й вигоїв 
проказу. Нааман сказав, що дамаські ріки, Авана 
та Фарфар, мають кращі води, ніж у Йордані, 
обернувся незадоволений і пішов геть. Але мудрі 
слуги звернулися до Наамана й сказали йому, що 
він був готовий до виконання чогось важкого, 
незвичайного, тоді хай послухає пророка й 
зануриться сім разів у воду. Пророк не ставив 
перед ним неможливого завдання до виконання! 
Лиш сказав: «… Викупайся, і будеш чистий». 
«Пішов він, поринув сім разів у Йордані, за 
словом Божого чоловіка, і тіло його знову стало, 
мов у малого хлопця, і він став чистий» (2Цар 
5,14). Коли б Нааман не послухав ради уже своїх 
слуг й пішов купатися у ріку Фарфар, нічого б ці 
води не допомогли йому, бо пророк не посилав 
його туди. Уся проказа зникла з тіла військової 
людини, а до усього, шкіра відновилася, як у 
малого хлопця! Подібно стається в тайні святої 
Сповіді, коли людина щиро сповідається, уся 
душа очищується і стає праведною. Господь 
прощає й усуває всі гріхи з душі. Бог не вимагає 
від людини якихсь особливих вчинків, лиш 
ставить одне завдання: покайтеся. Господь 
звертається до всього людства світу, щоби 
покаялися та приносили плід спасіння, бо коли 
особа перебуває у гріхах, жоден її вчинок не 
заслуговує на нагороду, хіба може стати даром, 
щоби привести людину до покаяння. І Господь 
сходить до низів людини, як писав апостол Павло 
до ефесян, щоб підняти людину «… до міри 
повного зросту повноти Христа» (Еф 4,13), тобто, 

підняти людину до праведного стану, на небо.
  Сьогодні наша Церква вшановує святого 
Теодосія, який народився коло 423 року в 
Кападокії. Батьки з дитинства посвятили сина на 
службу Богові, й він виконував обов’язок читця 
при храмі, бо мав гарний голос. Однак його душа 
тягнулася до пустинного життя і він помандрував 
у Єрусалим, також відвідав Симеона Стовпника, 
згодом поселився біля одного храму в печері. 
Потім помандрував до Вифлеєму й прожив у 
печері 30 років. Строго постив, кормився фіґами, 
зіллям та корінцями. З часом навколо нього стали 
збиратися учні, яких він об’єднував та навчав 
чернечого життя. Між іншим, він заохочував до 
побожного життя й такими словами: «…Тут 
покаяння, а там нагорода; тут труд й терпіння, а 
там радість…» Коли мав 94 роки, захищав святої 
віри перед різними єретиками. В його життєписі 
описано про багато різних чудес, які чинив святий 
Теодосій з волі Бога. Коли у монастирі забракло 
хліба й необхідно було годувати людей, він у 
чудесний спосіб помножив хліб і монахи з комори 
виносили його зібраним. Якась хвора жінка 
доторкнулася його одежі й видужала… Господь 
дав йому дар чинити чуда. Багато інших чудес 
довершив святий Теодосій. До самої смерті ревно 
трудився у винограднику Христовому. За три дні 
до смерті зібрав своїх монахів, благословив їх, 
заповів свою смерть й віддав духа Господові. Тіло 
поховали у Вифлеємській яскині, де він колись 
проживав, а його гріб прославився багатьма 
чудами.
   Слід добре запам’ятати спасенний заклик Ісуса 
Христа: «Покайтеся!» Хай Пресвята Богородиця, 
наша небесна Мати, допоможе нам постійно 
виконувати науку Спасителя, зокрема, часто 
каятися за свої та людські гріхи!

+ Ігор
Митрополит Львівський, УГКЦ
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півдорозі і постійно звинувачують себе за це. 
Чому так відбувається? Як відрізнити свої 
справжні бажання від нав'язаних і грамотно 
поставити цілі? Будемо розбиратися.
  Звідки беруться чужі думки і бажання в нашій 
голові:
-Батьки.
-Близьке оточення, соціум.
-Мас медіа.
  Ми з дитинства чуємо, якими ми повинні бути, 
ми бачимо ідеальні картинки на екранах наших 
телевізорів, ми чуємо, про що говорять наші друзі 
і знайомі. І часом приміряємо чужі думки і 
очікування на себе. Чи виходить з цього що-небудь 
хороше? Не завжди.
Дуже важливо вміти відрізняти зерна від полови і 
вчасно відкидати те, що вам просто не потрібно. 
Вміти прислухатися до себе, розуміти свої 
цінності і усвідомлювати, що робить вас по-
справжньому щасливим.
  Як зрозуміти правдивість свого бажання
Чи пам'ятаєте ви момент передчуття якогось 
ранку? Коли йдеш спати і вже чекаєш не 
дочекаєшся, коли продзвенить будильник і можна 
буде приступити до виконання чого-небудь. Так 
ось, якщо бажання щире, воно запалює вас 
зсередини, мотивує, надає сил. І вам не потрібно 
довго себе вмовляти, щоб почати втілювати його в 
життя, сам процес приносить вам велике 
задоволення.
   Якщо все ж таки розібратися складно - зверніть 
увагу на саме формулювання свого бажання. Яке 
слово ви використовуєте: «хочу» або «треба»?
«Треба» - це про нав'язані бажання. Вони не 
принесуть вам щастя і їх досягнення швидше за 
все буде суцільною низкою перешкод. Подумайте, 
чи дійсно хочете ви цього?
   Як грамотно ставити цілі
Коли ви розібралися в своїх бажаннях - пора 
перейти до грамотної постановки цілей, це вже 
половина успіху. Тому запам'ятовуйте.
1. Чітке і позитивне формулювання
Пам'ятайте, що мета - це те, до чого ви прагнете, а 
не те, від чого біжите. Тому «Не хочу працювати в 
офіс і»  краще  замінити  на  «Хочу  ст ати 
затребуваним дизайнером».
2. Особистий контроль

При всьому бажанні, ви не можете відповідати за 
вчинки і дії інших людей. Тому дуже важливо, щоб 
мета контролювалася вами особисто. 
   3. Ваші почуття
Напишіть, що ви будете відчувати, коли досягнете 
своєї мети ( «максимальний комфорт», «солоний 
смак моря на губах і крики чайок», «бурхливі 
оплески, світло рамп» і т. Д.)
4. Контекст
Важливо, щоб ваша мета відповідала вам і вашому 
способу життя. Дивно, якщо людина, яка працює в 
Лондоні, робить успіхи в кар'єрі і їй це дуже і дуже 
подобається, поставила би мету - переїхати жити 
на Кубу.
5. Відповідний розмір
Не варто ставити захмарних цілей - стати оперним 
співаком у Ла Скала, наприклад, якщо у вас зовсім 
немає досвіду в оперіі. Це має бути те, що ви 
можете втілити в життя протягом 3-5 років 
самостійно.
6. Екологічність
Ви можете ставити собі будь-які цілі, якщо це не 
шкодить іншим людям. Плюс не забувайте про 
себе - подумайте, від чого вам особисто 
доведеться відмовитися при її досягненні.
7. Ресурси
Важливо мати ті ресурси, які допоможуть вам 
досягти цієї мети. Якщо їх немає - почніть з 
малого, поставте метою їх отримати.
8. Перешкоди
З чим ви можете зіткнутися на шляху до 
досягнення своєї мети? Чи зможете ви подолати ці 
труднощі? Якщо ні - чи варто ставити таку мету? 
Спробуйте її хоча б переформулювати.
9. Перший крок
Що ви можете зробити вже сьогодні, щоб в 
майбутньому досягти бажаного? Обов'язково 
запишіть цей перший крок.
Не забувайте бути уважними до своїх бажань, 
слухайте їх, помічайте. І пам'ятаймо - немає нічого 
недосяжного, просто є стан, коли нам це не дуже і 
потрібно.

Джерело: Духовно-Психологічна Порадня



   Молода мати готувала в кухні вечерю. 
Запланувала приготувати смажену картоплю і 
старалась, щоб страва, яка так смакувала дітворі, 
удалась на славу.
  Найменше дитя – чотирирічний синочок – 
бавився  у  с адочку.  Поверт ався  додому 
переповнений враженнями від прожитого дня. 
Йому кортіло чимшвидше поділитись всім тим із 
матусею. Бо ж стільки всього бачив, мав стільки 
нових занять! Усе це мусив якнайдетальніше 
розповісти неньці! Заклопотана мати, звичайно ж, 
не була уважною слухачкою. Відповіла коротко, 
одним словом, продовжуючи спокійно чистим 
картоплю.
  Минуло п’ять хвилин. Дитя вчепилось за 
материнську спідницю й почало тягти з усіх сил. 
Жінка змушена була схилитись до синочка. 
Хлопчик обійняв її своїми пухкенькими ручками 

й сказав:- Мамо, слухай мене очима!Слухати 
очима, це так, як сказати: «Ти важливий
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Притча «Очі»

   Кожному із нас відомі ті чи інші правила та 
закони. Їхня мета - упорядковувати стиль життя та 
спосіб існування людей у державі або у певній 
спільноті. Візьмемо до прикладу правила 
дорожнього руху. Розпочинаючи дорожній рух від 
пункту «А» до пункту «Б», з одного місця в інше, 
чи то на автомобілі, чи то як пішохід ми знаємо, що 
на дорозі обов'язково зустрінемо когось іншого. У 
наш час це тисячі людей, котрі рухаються у різних 
напрямках, хтось швидше, а хтось повільніше. Як 
правило нам доводиться вирішувати хто має 
перевагу у русі і хто як має вчинити. 
   Для всіх очевидно, що правила дорожнього руху 
створені задля безпеки людей, щоб дотримуючись 
їх ми могли щасливо і без зайвих проблем 
дістатися до місця призначення. Подібно і 
Заповіді Божі. Ми, християни, рухаємося до життя 
вічного з Богом, до Царства Небесного. Сам Бог 
дав вказівки як прожити на землі щасливо і в 
кінцевому результаті зустрітися з ним та бути у 
Раю, а не потрапити до пекла. Якщо будемо 
виконувати Заповіді, то будемо щасливі. Бо 
Заповіді Божі - це основа. Саме з них беруть 

початок усі інші закони і правила, включно з 
правилами дорожнього руху. Нещасть і бід у 
нашому житті так багато саме від того, що не 

дотримуємося Заповідей Божих. Замість Бога ми 
надмірно шануємо речі, вбиваємо одні одних, 
крадемо, заздримо і багато усього іншого. Якби усі 
дотримувалися Божих Заповідей можна лише 
уявити собі яким чудовим був би тоді світ. Тож 
жити за Заповідями це єдиний спосіб бути по 
справжньому щасливими, бо тоді щастя нам 
гарантує сам Бог, Творець усього.

Христина Максимів

Жити за заповідями божими – жити щасливо 
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Кожен, хто бере у свої руки Біблію, часто ставить 
собі за мету прочитати цю святу книгу від першої 
сторінки до останньої. Проте, як правило, багато 
хто з нас, перечитавши кілька перших книг 
Святого Письма чи декілька перших розділів 
покидають думку прочитати усю Біблію за 
порядком та переходять до вибіркового читання. 
На те є різні причини, зокрема і нерозуміння подій 
та ситуацій. Також, на перший погляд, це багато 
тексту, імен, чисел, які можливо виглядають не 
надто значимими чи вагомими.Однак, Святе 
Письмо це є Слово Боже і все, що у ньому 
записане, є важливим для нашого спасіння.Якщо 
ви саме той, хто перейшов до вибіркового 
читання, не журіться, що вам не вдалося здійснити 
задумане,  ми спробуємо допомогти вам 
«засмакувати» Святе Письмо. Розпочнімо з того, 
що у вибірковому читанні немає нічого поганого, 
навіть навпаки, якщо дослухатися до порад 
Церкви, богословів, біблістів, чи особистого 
духівника, ми будемо приємно здивовані тим, 
наскільки доступна і зрозуміла є Біблія. Коли ми 
приходимо до ресторану, де подають екзотичні 
страви, які ми пробуємо вперше, то, як правило, 
ми запитаємо офіціанта як правильно смакувати 
цю страву, з чого розпочинати і т. д. Подібно є із 
Святим Письмом. У цій статті ми не ставимо собі 
за мету подати вам конкретний порядок читання 

книг Святого Письма, якого чітко потрібно 
дотримуватися, ні. Перш за все, ми хочемо 
показати вам скільки у Біблії героїчних історій, 
розповідей, які розпалюють у нашому серці віру, 
які мотивують, зворушують, які хочеться читати і 
переповідати одне одному. Очевидно, що понад 
усіма історіями і розповідями стоїть Євангеліє, де 
описане життя і навчання нашого Спасителя Ісуса 
Христа. Також дуже важлива для нас книга Діяння 
Апостолів, де читаємо про зародження Церкви і 
про третю Божу Особу – Святого Духа,котрий 
керує Церквою і дає чіткі вказівки учням Христа 

“Засмакувати” Святе Письмо

 для мене».
   Усі важливі речі переказуємо очима.
Молода жінка залишила своїй матері такого листа: 
«Коли ти, думаючи, що я не бачу, повісила на 
холодильнику мій перший малюнок, у мене 
з’явилось бажання малювати.
Коли ти, думаючи, що я не бачу, нагодувала кота-
волоцюгу, я зрозуміла, що слід піклуватися про 
тварин.»
  Коли ти, думаючи, що я не бачу, готувала торт на 
мій день народження, спеціально для мене … Я 
зрозуміла, що дрібні речі теж можуть бути 
винятково важливими.
  Коли ти, думаючи, що я не бачу, молилась, я теж 
повірила в існування Бога, з яким завжди можна 
розмовляти.

  Коли ти, думаючи, що я вже сплю, цілувала мене, 
я зрозуміла, що любиш мене.
  Коли ти, думаючи, що я не бачу, зрошувала свої 
очі рясними сльозами, я зрозуміла, що часом 
стаються прикрі речі, але сльози допомагають.
Коли ти, думаючи, що я не зауважую, посміхалась, 
і я хотіла бути люб’язною й увічливою, як ти.
Коли ти думаючи, що я не бачу, переживала за 
мене, і я хотіла бути собою.
  Коли ти думала, що я не бачу, я все бачила, тож 
дуже дякую тобі за все, що ти робила, думаючи, 
що я не могла цього бачити».

Джерело: Бруно Ферреро (інтернет ресурс)
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що і як робити. Проте приходу Спасителя у світ 
передувало чимало різних подій, про які читаємо 
у  Старому Завіті. Наприклад, історія Ноя, який 
збудував ковчег і врятувався він і його сім’я (Бут. 
6-8), розповідь про Авраама, Батька народів, віра 
якого була випробувана і Бог нагородив його 
численним потомством (Бут. 12-24), про Якова і 12 
Патріархів Ізраїля (бут. 27-50) та про Мойсея, 
перед яким розступилося море (Вих. 14, 15-25). 
Також історії пророків, зокрема Іллі, Царів, серед 
яких особливо виділяють Давида та Соломона і 
багато інших. Про них ми часто чуємо, вони нам 
добре відомі, однак є і такі, про яких ми чуємо 
дещо рідше, або знаємо менше, але вони не менш 
значимі. Наприклад, історія про Гедеона, котрий 
силою Божою із трьомастами воїнами переміг 
величезні ворожі війська (Суд. 7). 300 сміливих і 
вірних Богові чоловіків перемогли у абсолютно 
кількісно нерівній битві.Ще один хоробрий 
Божий чоловік – Самсон. Він самотужки розкидав 
навсібіч гнобителів Божого народу – філістимлян, 
адже мав надприродну велику фізичну силу,  
даровану йому Богом (Суд. 13). А скільки варта 
історія про трьох отроків, чоловіків, котрі не 
зрадили своїй вірі і своєму Богові незважаючи ні 
на що. Лише уявімо собі таку ситуацію. Сп’янілий 
від влади цар, загарбник, наказує поклонитися 
йому як богові, ставить свою статую і усі мають 
впасти перед ним на коліна, а інакше – смерть. 
Весь народ падає на коліна і тільки три отроки – 
Ананія, Азарія і Мисаїл не роблять цього. Вони 

готові поклонятися тільки єдиному правдивому 
Богові. За це їх кидають до печі, яка розжарена 
настільки, що ті, котрі кидали – самі згоріли на 
місці. Однак, на знак усім, трьох отроків не 
зачепив вогонь, вони, захищені Богом, вийшли з 
печі і вогонь не завдав їм жодної шкоди (Дан. 3).   
   Подібно пророк Даниїл був вкинутий до левів, та 
леви не зачепили його (Дан. 6, 1-6). Ці та багато 
інших подібних історій Патріархів, Пророків, 
Суддів, Царів, святих праведних чоловіків та 
жінок, героїчних постатей, описані на сторінках 
Святого Письма і не можуть залишити нікого 
байдужим. Коли, перечитавши вищезгадані 
історії відчуєте, що вже трошки «наситилися», то 
обов’язково «скуштуйте» ще слова з книги 
Псалмів, зверніться до Мудрості Приповідок, 
Проповідника і Сираха, де можна знайти багато 
хороших порад і почерпнути мудрості, бо 
«Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, 
людина, що розум придбала, бо її придбання 
ліпше від придбання срібла, і понад золото такий 
прибуток. Вона дорожча від перлів, ніщо з того, 
що бажаєш, не зрівняється з нею» (Прип.3, 13-15).  
Таким чином, «засмакувавши» Святе Письмо, ми 
будемо мати добру щоденну поживу для своєї 
душі і усіх, хто є поруч з нами, зможемо подібним 
чином заохотити їх. Отже, Слово Боже буде 
більше поширюватися, популяризуватися, і світ 
стане добрішим.

Д-н Ярослав Гусак

Молитва за кохану людину

   Отче Боже наш! Ти, який любиш нас, Тобі 
довіряю все, що маю найдорогоціннішого: мій 
скарб – кохану людину. Ти кохаєш більше, ніж я 
зможу покохати. Довіряю її Твоїй любові, огорни її 
своєю опікою та оберігай від усякого зла. Нехай 
Твій Ангел її охороняє  і  береже.  Даруй  їй (йому) 
здоров’я і мудрість, наповни радістю й миром.    
  Нехай оточує її (його) доброзичливість людей, 
нехай на своїй дорозі зустрічає посмішку й 
прихильність людей. Боже Провидіння! Тобі 
віддаю нас і цю любов, яка розквітла в наших 
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   24 січня 2021 року парафію Успення Пресвятої Богородиці у с. Страдч відвідав 
Високопреосвященний Владика Ігор Возьняк, Архиєпископ і Митрополит Львівський, який очолив 
Божественну Літургію та виголосив науку. Перед початком Літургії Митрополит освятив настінні 
розписи парафіяльного храму, які здійснювались протягом останніх років. 
  Після Божественної Літургії Архиєрей нагородив медалями Блаженного Володимира Прийми 
художників, які розписували храм, а саме: Ігоря Кістечка, Сергія Графінського, Ярослава Жмінку та 
Євгена Графінського. 
   На завершення урочистостей родина Скобало та родина Козак привітали Митрополита колядками та 
солодкими подарунками. 
 Митрополит також оглянув будівництво Дому паломника.

серцях.Допровадь нас щасливо до Шлюбу й 
допоможи побудувати спільний дім, у якому Ти 
будеш мешкати з нами. Ти, що піклуєшся про 
польові лілеї і небесне птаство, будь із нами, 

уповаємо на Тебе. Нехай над нами і в нас 
виповниться Твоя свята безпомилкова воля. 
Маріє, Мати чистої любові! Молись за нас. Амінь.

Джерело:god.in.ua
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Церковний календар
Лютий 2021
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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 



                                                  Парафіяльна газета Храму Успення Пресвятої Богородиці 
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                              Страдч.    
Нерушима  Стіна   

2020 р.Б.

Розклад Богослужінь 
на парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

Субота

Неділя

  - 10:00 Божественна Літургія за померлих

 - 10:00 Божественна Літургія за хворих
-Молебень до Страдчанських Блаженних

 - 10:00 Божественна Літургія за померлих (абортованих дітей)

 -10:00 Божественна Літургія за покликання до священичого,
 монашого та подружнього стану
 -13:00 Божественна Літургія (Трансляція на Радіо Марія)
 
- 10:00 Божественна Літургія за узалежниних від алкоголю, тютюну, наркотиків та азартних ігор
 - спільна Хресна Дорога
 -13:00 Божественна Літургія (Трансляція на Радіо Марія)
 
- 10:00 Божественна Літургія за померлих;
- Спільна Хресна Дорога;
- 12:00 Божественна Літургія за здоров’я; 
 
- 09:00 Божественна Літургія за здоров’я;
- Спільна Хресна Дорога;
- 11:00 Божественна Літургія парафію;
- Спільна Хресна Дорога;
- 14:00 Божественна Літургія за здоров’я;
- 16:00 Божественна Літургія за жертводавців;

- Молитви спільноти «Матері в Молитві».
 - Щодня можна приступити до Святої Тайни Покаяння.
 - Щосуботи о 13:00 навчання Катехизму для дітей.
 - Печерний монастир відчинений щодня з 09:00 по 17:00.

НІЧНІ ЧУВАННЯ У 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.


