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СТРАДЧ

Папа: чотиридесятниця – це вихід з неволі до 
свободи

   Про великопосний шлях як шлях повернення до 
Бога роздумував Папа Франциск у своїй проповіді 
з нагоди початку Великого Посту.
  «Поверніться до Мене всім своїм серцем», – 
закликав Господь Свій народ через пророка Йоіла, 
й цим закликом розпочалося перше читання під 
час Святої Меси з нагоди Попільної середи, яку 
Папа Франциск очолив на катедральному престолі 
базиліки Святого Петра 17 лютого 2021 року. Цей 
заклик пророка й став відправною точкою для 
його роздумів, якими він поділився з нагоди 
початку Великого Посту, який, за його словами, є 
«подорожжю повернення до Бога».
  Всім своїм серцем
    Як зауважив проповідник, ми, часто 
заклопотані та байдужі, не раз казали Богові: 
«Господи, прийду до Тебе пізніше…». Але саме 
тепер Господь взиває до нашого серця. В житті 
завжди знайдуться виправдання, але тепер «час 
повертатися до Бога». Й Господь закликає 
повертатися «всім своїм серцем».
  «Великий Піст – це подорож, яка залучає все 
наше життя, всіх нас повністю. Це час, аби 
перевірити дороги, якими ми ходимо, щоби 
віднайти ту, яка приведе нас додому, щоб наново 
відкрити фундаментальний зв’язок із Богом, від 
якого все залежить», – мовив Святіший Отець, 
підкреслюючи, що Чотиридесятниця – це час на 

розпізнавання того, куди звернене наше серце, 
нагода, щоб запитати, куди спрямований 
«навігатор мого життя»: до Бога чи до власного 
«я»?
   Від неволі до свободи
   «Великопосна подорож – це вихід з неволі до 
свободи. Це сорок днів, які нагадують сорок років, 
протягом яких Божий народ подорожував у 
пустелі, щоби повернутися до землі свого 
походження. Але як непросто було залишити 
Єгипет!» – підкреслив Папа, вказуючи на те, що 
п ід  час  подорожі  завжди  була  спокус а 
«оплакувати цибулю», повернутися назад, 
«прив’язавшись до спогадів про минуле». Так і 
для нас повернення до Бога утруднене «нашими 
нездоровими прив’язаннями», стримуване 
вадами, фальшивими гарантіями,віктимним
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наріканням, «яке паралізує». Тож потрібно 
«демаскувати ці ілюзії». А допомогою в цій 
мандрівці стануть подорожі, які пропонує Боже 
слово.
   Повернутися до Отця
   Насамперед, Святіший Отець запропонував 
поглянути на блудного сина, щоби зрозуміти, що й 
для нас настав «час повертатися до Отця». Ми 
також забули запах отчого дому та згайнували 
цінні блага на маловартісні речі, залишившись «із 
порожніми руками та невдоволеним серцем».
«Ми впали: ми сини й доньки, що постійно 
падають, ми схожі до малих дітей, які пробують 
ходити і падають на землю, потребують, аби тато 
кожного разу їх підвів. Тим, що завжди ставить нас 
на ноги, є Отче прощення: прощення Бога, сповідь 
– ось перший крок нашої подорожі повернення», – 
сказав Папа.
  Повернутися до Ісуса
  Далі проповідник вказав на оздоровленого 
прокаженого, який повернувся до Ісуса, щоб 
подякувати.  Де сятеро,  як  зауважив він, 
оздоровилися, але лише він «був також спесенний, 
бо повернувся до Ісуса». Всі ми маємо духовні 
недуги, вкорінені вади, паралізуючі страхи, з 
якими самі не даємо ради… «Ми потребуємо 
наслідувати цього прокаженого, який повернувся 
до Ісуса та припав Йому до ніг. Нам потрібне 
Ісусове оздоровлення, потрібно поставити перед 
Ним наші рани та сказати: Ісусе, стою перед 
Тобою, з моїм гріхом, з моїми злиднями. Ти – 
лікар, Ти можеш мене визволити. Оздорови моє 
серце», – мовив Папа.
  Повернутися до Святого Духа
   За словами Святішого Отця, ми покликані також 
«повернутися до Святого Духа». Попіл, яким 
посипається голову, нагадує про те, що ми є 
порохом, до якого повернемося. Але в цей порох 
Бог «вдихнув Свого Духа життя». Тому ми вже не 
маємо права жити, слідуючи за порохом, за 
речами, які зникають… «Повернімося до Святого 
Духа, Подателя життя, Полум’я, що воскрешає 
н а ш  п о п і л » ,  –  з а к л и к а в  п р о п о в і д н и к , 
підкреслюючи, що це полум’я «навчає нас 
любити».
   Назустріч Богові
  «Браття й сестри, ця наша подорож повернення 

до Бога можлива лише тому, що Він здійснив 
подорож нам назустріч. В іншому випадку вона не 
була б можливою. Перше, ніж ми вирушили до 
Нього, Він зійшов до нас», – вів далі Папа, 
підкреслюючи, що для того, аби «не залишити нас 
самими та супроводжувати нас у дорозі», Бог 
зійшов «у середину нашого гріха та нашої смерті». 
Тож нам залишається «дозволити Йому взяти нас 
за руку». Саме це значення має заклик Апостола 
Павла піддатися тому, щоби примиритися з Богом, 
бо «цей шлях не ґрунтується на наших силах».
«Навернення серця, разом із жестами та 
практиками, які його виражають, можливе лише 
тоді, коли відправною точкою є першість Божої дії. 
Нас до Нього повертають не наші здібності та 
наші заслуги, виставлені напоказ, але Його 
благодать, яку потрібно прийняти», – наголосив 
Наступник святого Петра, нагадуючи слова з 
Євангелії про те, що праведними нас робить не 
праведність, практикована перед людьми, але 
«щирі взаємини з Отцем».
Всередину себе та до ближніх
  Як зазначив проповідник, цього дня схиляємо 
голову, щоб отримати попіл, а по завершенні 
Чотиридесятниці «схилимося ще більше», щоби 
вмивати ноги ближнім. «Великий Піст, – сказав 
він, – це смиренне сходження всередину себе 
самих і до інших». Слід збагнути, що спасіння – це 
не драбина до слави, але «пониження для любові». 
І щоб не збитися з дороги, слід «ставати перед 
Ісусовим хрестом», що є «мовчазною катедрою» 
Бога, треба «кожного дня вдивлятися в Його 
рани», розпізнаючи в цих пробоїнах «нашу 
порожнечу, наші недоліки, рани гріха». Його рани 
«відкриті для нас», ми «зцілилися цими 
ранами».«Цілуймо їх і зрозуміємо, що саме там, у 
найболючіших життєвих ранах, Бог чекає нас зі 
Своїм нескінченним милосердям. Бо саме там, де 
ми є найуразливішими, де ми найбільше 
соромимося, Він вийшов нам назустріч. І тепер, 
вийшовши нам назустріч, Він запрошує нас 
повернутися до Нього, аби наново віднайти 
радість з усвідомлення того, що ми люблені», – 
підсумував Папа.

Джерело:vaticannews
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан 
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Ти просто маєш страх взяти на себе  
відповідальність... 

   Якщо в твоєму житті багато сумнівів - ти просто 
маєш страх взяти на себе відповідальність...
  Якщо в твоєму житті багато тобі винних - ти 
п р о с т о  м а є ш  с т р а х  в з я т и  н а  с е б е 
відповідальність...
   Якщо ти завжди посміхаєшся, всім допомагаєш і 
тебе завжди все влаштовує - ти просто маєш страх 
взяти на себе відповідальність...
  Якщо ти відтягуєш якесь рішення або подію - ти 
п р о с т о  м а є ш  с т р а х  в з я т и  н а  с е б е 
відповідальність...
  Якщо ти часто хворієш і скаржишся на життя-ти 
п р о с т о  м а є ш  с т р а х  в з я т и  н а  с е б е 
відповідальність...
  Якщо ти уникаєш конфліктів і боїшся сказати, що 
ти хочеш, - ти просто маєш страх взяти на себе 
відповідальність...
  Якщо ти до сих пір не знайшов справи, якою би 
тобі подобалося займатися, - ти просто маєш страх 
взяти на себе відповідальність...
  Якщо до цих пір не віриш, що у тебе вийде все, 
чого б ти не захотів (ла), - ти просто маєш страх 
взяти на себе відповідальність...
  Якщо ти все ще не влаштував (ла) своє особисте 
життя - ти просто маєш страх взяти на себе 
відповідальність...
  Якщо ти все ще дозволяєш собою маніпулювати - 
т и  п р о с т о  м а є ш  с т р а х  в з я т и  н а  с е б е 
відповідальність...
 Якщо ти до сих пір думаєш, що хтось прийде і 
зробить тебе щасливим (щасливою) - ти просто 

маєш страх взяти на себе відповідальність...
 Давайте називати речі своїми іменами.

Джерело:Духовно психологічна 
порадня,інтернет ресурс 

Притча «Постанови»

   Один хлопець, нахилившись над столом, 
записував свої постанови. Його мати у той час 
прасувала білизну.
 “Коли побачу когось, хто потопає, — писав 
хлопчина, — то відразу кинуся у воду, аби 
допомогти  йому.  Якщо загориться  д ім , 

виноситиму з вогню дітей. Коли трапиться 
землетрус, без жодного страху піду серед 
будинків, що валяться додолу, рятувати людей. А 
потім усе своє життя присвячу бідним цілого 
світу”.
   За якийсь час він почув голос мами:
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— Синку, будь такий добрий, спустися до 
крамнички і купи хліба.
— Мамо, хіба ти не бачиш, що надворі дощ? — з 
докором спитав син.
  Скільки уже було таких “хотів би” у нашому 
духовному житті...
  Одна дванадцятилітня дівчинка записала якось у 
своєму щоденнику: “Ми є людьми майбутнього, 
отож повинні поліпшувати ситуацію. Найгірше — 
це нічого не робити і дивитися, як той бідний світ 
розпадається на друзки. Кричимо: “Хай живе 

мир!” — і ведемо війну. Повторюємо: “Геть 
наркотики!” — і ще більше торгуємо ними. 
Проголошуємо: “Ні — тероризму!” — і вбиваємо 
невинних. Хіба ж неможливо припинити усе це?
  Хочу тобі сказати: якщо тебе справді засмучує 
ненависть у світі, не плач і не втрачай надії, а зроби 
щось, хай навіть маленьке!”
   Зроби щось, хай навіть маленьке.

Джерело: Книга Бруно Ферреро «365 коротких 
історій для душі».

Великий піст. Короткий історичний екскурс

   Уже апостоли й перша християнська громада 
почали заміняти день єврейської Пасхи днем 
поминання Христових мук і смерті. Роковини 
Христової смерті були для них дуже сумним днем. 
Тож, щоб його належно відсвяткувати, вони 
зберігали піст у цей день. І так первісна 
християнська Пасха почала існувати у вигляді 
посту. Це була хресна Пасха. За свідченням 
святого Іринея (к. 125 — к. 203), про яке говорить 
історик Церкви Євсевій (к. 260 — к. 340), перший 
зародок нинішнього 40-денного посту в той час 
обмежувався одним-двома днями посту, який не 
вважався передпасхальним, а таки самою Пасхою.
   У ІІІ столітті передпасхальний піст у деяких 
Церквах триває цілий тиждень. Це той час, який 
сьогодні звемо Страсним тижнем. При кінці ІІІ 
століття Великий піст уже сягає 40 днів. Від IV 
віку маємо перші свідчення про 40-денний 
передпасхальний піст. Перше свідчення дає нам 
Нікейський Собор, котрий каже, щоб помісні 
с о б о р и  в і д б у в а л и с я  " о д и н  п е р е д 
Чотиридесятницею, щоб після усунення всякого 
неладу чистий дар приносився Богові, а другий 
під осінній час" (Правило 5).
   Хоч говоримо про 40-денний піст, але у Східній 
Церкві він триває тільки 36 з половиною днів. Сім 
тижнів посту без субот і неділь — це 35 днів. До 
цього числа треба ще додати Велику суботу і 
половину ночі перед празником Пасхи, що також 
уважається посним, і тоді наша 40-ця матиме 36 і 
пів дня, що становить одну десяту цілого року. 
   Латинська Церква має 6-тижневий піст, бо вона й 

суботу зачисляє до посних днів, тобто у практиці й 
на Заході 40-ця мала тільки 36 днів. Та щоб мати 
повних 40 днів посту, латинська Церква в VII 
сторіччі додала ще чотири дні на початку посту. 
Тому Захід починає тепер свій піст у т. зв. 
"Попільну середу", тобто в середу нашого 
першого тижня посту.
  Число 40, як числа 3, 7 і 9, з давніх-давен мало 
символічне значення. Тому воно ввійшло і до 
передпасхального посту радше в символічному, 
аніж буквальному значенні. У Старому Завіті 
читаємо про 40 днів потопу (Бут. 7, 4), про 40-
літню мандрівку Ізраїля пустинею (Чис. 14, 33), 
про 40-денний піст Мойсея, поки він дістав від 
Бога таблиці закону (Вих. 34, 28), про 40-денну 
подорож пророка Іллі до гори Хорив (1 Цар. 19, 8). 
У Новому Завіті святе Євангеліє говорить, що 40-
го дня Йосиф і Марія принесли Дитятко-Ісуса до 
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святині, про 40-денний піст Ісуса Христа в 
пустині (Мт. 4, 2), про 40-денне перебування Його 
на землі після свого воскресення (Ді. 1, 2).
   Посні богослуження різняться від звичайних 
богослужень тим, що мають більше молитов, біль-
ше псалмів і більше читань, передусім зі Старого 
Завіту. Увесь Псалтир під час посних богослужень 
перечитують два рази щотижня. Головне тут, що з 
усіх посних відправ пробивається великий дух 
покути й жалю за гріхи. Посні стихири на вечірні 
чи утрені  своїм змістом або оплакують 
гріхопадіння людини, або закликають до покути й 
жалю, або підносять користь посту й добрих діл, 
або поручають панування над помислами, чи 
практику чеснот. "Постімося постом милим і 
приємним Господеві, — каже стихира на стиховні 
вечірні першого понеділка посту, — правдивий 
піст це відчуження від злого, здержання язика, 
відкинення ненависти, відлучення похотей, 
обмови, неправди і ламання присяги, — усе те 
залишити — це справжній піст". А на стиховні 
утрені понеділка першої седмиці посту співаємо: 
"Настав піст, мати чистоти, викривач гріхів, 
проповідник покаяння, життя ангельське і 
спасення людей: вірні закличмо: "Боже, помилуй 
нас!".
  Хоч наші часи принесли багато змін щодо 
церковних законів, традиції й дисципліни, все-
таки й сьогодні час Чотиридесятниці має своє 
велике значення для нашого духовного життя. 
Може сьогодні через різні причини ми не можемо 
так строго постити, як постили колись наші 
предки, але й сьогодні над нами тяжить обов'язок 
духовного посту, боротьби з нашими гріхами і 

злими нахилами, обов'язок молитви, практики 
чеснот та добрих діл. І якраз ця наша духовна 
обнова є властивою і найважливішою метою 
святого Великого посту.
  Молитва на початок Великого Посту
   Господи Боже наш, надіє всіх країв землі і тих, 
що в морі далеко. Ти призначив святі дні посту і в 
Старому Заповіті через пророків Твоїх і в Новому 
через апостолів і євангелистів. Сподоби ж усіх нас 
у чистоті час посту провести, віру тверду зберегти 
і заповіді Твої виконувати у всі дні життя нашого.
Благаємо Тебе, Владико Милосердний: пристав 
до нас ангела Твого, щоб охороняв нас немічних у 
всіх ділах наших і допомагав нам, щоб ми були 
слухняні й догоджали Тобі та щоб сподобилися 
достойно причаститись святих Твоїх Таїн.
  Прийми ж, Господи, поклоніння і постування 
рабів Твоїх (імена) і всім нам подай благословення 
ради Христа Ісуса, Господа нашого, що з Ним 
благословенний Ти, з пресвятим, благим і 
животворчим Твоїм Духом, нині й повсякчас, і на 
віки віків. Амінь.
  Преблагий Слове, що з Отцем і Духом* створив 
видиме разом з невидимим, невимовною 
мудрістю Своєю,* час світлого посту перейти нам 
у мирі глибокому благоволи, Милосердний,* 
розсіюючи оману гнітючого гріха,* подаючи 
сокрушення, сльози зцілення, і прогрішень 
прощення,* щоб з непохитною душею і завзятим 
духом звершуючи піст,* ми з ангелами оспівували 
силу Твою
(Сідальний, глас 8) 

Джерело: інтернет ресурс ecumenicalcalendar 

Що маємо зробити, щоб  іти  дорогою до Бога?

 Покора ― основа основ. У цьому ще раз 
переконуєшся, роздумуючи над притчею про 
фарисея і митаря. Усе Писання говорить нам про 
те, що гордість ― це зло, а покора ― добро. Бог 
гордим противиться, смиренним же дає благодать 
(Як 4,6).
  Без покори неможливо подобатися Богові й усе, 
що маємо доброго у собі походить від Бога. Коли 

людина визнає, що вона справедлива, однак, 
засуджуючи при цьому інших, чеснота її ― 
фальшива. Митар усвідомлює свою грішність у 
покорі, натомість фарисей не бачить свого 
засліплення через гординю.
  Ця притча говорить нам про одну важливу істину: 
що всі ми грішні і потребуємо покаяння. Але щоби 
вступити на цю дорогу, треба покоритися. Святі це 
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добре розуміли. Що таке покора насправді? 
Покора ― це правда (Св. Тереса). Ступати 
дорогою за Богом може лишень покірний. Стати у 
правді ― означає бути правдивим:
 «Що я можу зробити, ― я є тільки бідним 
грішником» (Св. Отець Піо).
 «Вважайте, брати, я не святий, я грішник, я 
сьогодні можу впасти тяжко» (Святий Франциск з 
Асизі).
  А св. Филип Нері щоранку првторяв: «Господи 
тримай мене сьогодні ― бо я можу легко впасти».
 Така свідомість своєї немочі утримувала їх у 
покорі. І навіть якщо ставалася якась помилка ― 
то вона не дозволяла їм впасти в гордість: 
«Господи ― це плоди з мого саду», ― казала св. 
Катерина, кажімо і ми так і ходімо у правді, тобто 

покорі.

Джерело: інтернет ресурс

Чому маємо бути подібні до річки, яка приймає 
воду і віддає її ?

   Коли ми приймаємо благодать, але нікому її не 
віддаємо, то стаємо подібні до озера, в якому 
вода стоїть, а тому починає гнити і смердіти.
Ми ж маємо бути подібні до річки, яка приймає 
воду і віддає її. Знаєте, чому Галилейське озеро 
повне життя, а в Мертвому морі ніхто не живе, 
хоча в них втікає вода з однієї і ті є ж річки ― 
Йордану? Тому що з Галилейського озера 
витікають інші річки, а Мертве море не дає 
початок жодній іншій річечці. Коли християни  не 
народжують через проповідь інших християн, 
вони стають подібні до Мертвого моря. Можливо, 
тому апостол Павло каже: «Горе мені, коли я не 
звіщаю Євангелії!» (1 Кор.9:16). Проповідь 
Божого Слова несе нам багато благословінь:
  Кол и  м и  п р о п о в і ду є м о  і н ш и м  і  во н и 
навертаються до Христа — це є їхнє духовне 
народження, а ми стаємо духовними батьками.
«Бо хоч би ви мали десять тисяч наставників у 
Христі, та отців не багато; а я вас породив у Христі 
Ісусі через Євангелію…» (1 Кор.4:15)
  Народження дітей завжди приносить величезну 
радість і свіжість у наше життя. Про цю радість 
говорить нам Ісус у 15 розділі Євангелія від Луки: 
“Отак, кажу вам, що на небі буде більша радість 
над одним грішником, що кається, ніж над 

дев’ятдесят дев’ятьма праведниками, що їм не 
треба покаяння».
   Коли ми говоримо і свідчимо про Ісуса, ми також 
отримуємо перемогу над дияволом.
« І  п о в е р ж е н о  д р а ко н а  в е л и ко го ,  з м і я 
стародавнього, званого дияволом і сатаною, що 
зводить вселенну, ― повержено на землю, і ангели 
його з ним повержені. 10 І я почув голос могутній, 
що говорив на небі: «Нині настало спасіння і сила і 
царство Бога нашого, і влада Христа його, бо 
повержено обвинувача братів наших, який 
обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. 11 І 
вони перемогли його кров’ю Агнця і словом 
свідчення свого і не злюбили життя свого до 
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Парафіяльна спільнота УГКЦ с. Страдч 
молитовно вшанувала пам’ять героїв 

Небесної Сотні

   У сьому річницю трагічних для України подій на 
київському майдані парафіяльна спільнота УГКЦ 
с. Страдч молитовно вшанувала пам’ять тих, котрі 
віддали своє життя за краще майбутнє для нас і для 
прийдешніх поколінь – героїв Небесної Сотні.
 Священнослужителі храму Успіння Пресвятої 
Богородиці відслужили панахиду біля пам’ятної 
стели у селі Страдч, присвяченої загиблим героям. 

Зі словами молитви на устах і у серці усі учасники 
молитовного дійства схилити голови перед 
героями Небесної Сотні та віддали їм шану на знак 
того, що їх жертва не забута і пам’ять про них буде 
вічна.

Слава Україні!
Героям Слава!

смерти». (Откр.12:9-11)
 Проповідуючи Христа, ми поглиблюємо з Ним 
відносини і здобуваємо Його приязнь. «Отже, 
кожного, хто Мене визнає перед людьми, того 
перед Небесним Отцем Моїм визнаю й Я. Хто ж 
Мене відцурається перед людьми, того й Я 
відцураюся перед Небесним Отцем Моїм» (Мт. 
10:32-33)
 Приводячи когось до Ісуса, ми отримуємо 

особливу благодать.
«Мої брати, коли хтось із вас відступить від правди 
і коли хтось його наверне, хай знає, що той, хто 
навернув грішника з хибної його дороги, спасе 
його душу від смерти і силу гріхів покриє». (Як.5)

Джерело:dyvensvit
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Церковний календар
Березень 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 
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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.


