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НЕРУШИМА СТІНА

СТРАДЧ

Роздуми Глави УГКЦ над частиною Символу 
віри про Церкву

«Вірую в єдину, святу, соборну й апостольську Церкву»

               Церква – плід дії Святого Духа
   Церква Христова є плодом П’ятдесятниці, як про 
це навчає наш праведний митрополит Андрей 
Шептицький. Церква Христова є плодом дії 
Святого Духа в історії людства. Для того щоб 
розпочати розмову про Церкву, я хотів би 
процитувати слова святого Єфрема Сиріна, який 
про ті ознаки діяльності Святого Духа в історії 
людства говорить так: «Вогонь і Дух були в лоні, 
що тебе носило, вогонь і Дух були в ріці, де тебе 
охрестили, вогонь і Дух є у Хрещенні, і в хлібі, і в 
чаші є вогонь і є Дух. У твоєму хлібі живе Дух, 
котрого не можна спожити, у твоєму вині горить 
вогонь, котрого не можна випити. Дух у твоєму 
хлібі, вогонь у твоєму вині – це великі чуда, що їх 
приймають наші уста». Святий Єфрем Сирін 
говорить про вогонь Святого Духа, який усе 
оживляє, дає всьому життя. Однак лоно, яке нас 
носило, ріка, у якій ми охрестилися, вогонь у хлібі 
й вині, який споживаємо, – це Таїнства Христової 
Церкви, плід дії Святого Духа, що його сьогодні 
нам так глибоко описує цей отець Церкви. Що ж 
таке Церква, у якій той Дух горить? Що таке 
Церква, на якій той Дух спочиває? Що цей Дух 
чинить?
                       Церква – Божий народ

  Слово «церква» («еклезія») означає зібрання 
людей, яких Отець кличе, Син спасає, відкупляє, а 
Дух Святий освячує. Церква – це спільнота 
скликаних Богом, відкуплених Христовою 
Кров’ю і освячених Духом Святим людей. Тому 
Церкву ми ще називаємо Божим народом, який 
Господь Бог собі збирає як таїнство єдності всього 
людського роду.  Церква –  це  спільнота 
відкуплених, покликаних, спасенних, освячених 
Святим Духом людей. Ознакою, або видимим 
уприсутненням, видимою іконою Святого Духа є 
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єдність Церкви. Щоразу, коли ми збираємося, 
єднаємося, разом причащаємося одного Тіла і 
однієї Крові, однієї чаші і одного хліба нашого 
Спасителя, ми тоді начебто відтворюємо цю ікону 
єдності людського роду, якого збирає Отець, а Дух 
Святий освячує, але осердям є Тіло і Кров нашого 
Спасителя. Це відбувається, коли ми бачимо образ 
т і є ї  Церкви ,  яка  збирається ,  –  п ід  час 
Божественної Літургії. Адже інколи, коли ми 
кажемо, що йдемо до церкви, то передусім це 
означає, що йдемо творити спільноту, ідемо 
показати себе членами того Божого народу, якого 
скликає в певний день, а особливо в неділю, наш 
Небесний Отець.

Церква – Тіло Христове
   Церкву ми ще називаємо Тілом Христовим, бо 
вона є продовженням у часі і просторі таїнства 
воплочення Божого Сина.  Звемо ї ї  теж 
Нареченою, Невістою Христовою – так каже 
апостол Павло. Коли йдеться про єдність і зв’язок 
спасенного людства з Пресвятою Трійцею, то ми 
називаємо Церкву і таїнством спасіння, яке 
відкриває і чинить в історії людства Отець через 
Сина в Дусі Святому.

Церква – одна
  «Символ віри», який ми розглядаємо, 
перераховує чотири ознаки такої Церкви: одна, 
свята, соборна й апостольська. Христос заснував 
одну Церкву і, як чуємо, вона є єдністю, таїнством 
об’єднання усього людського роду. Церква єдина з 
огляду на джерело того єднання, бо є «один Бог, 
одна віра й одне хрещення», як каже нам апостол 
Павло. Інколи ми бачимо Церкву в її історичному 
прояві як поділену на різні конфесії. Але це ознака 
гріха людини проти дії Святого Духа. Усякі 
поділи, розколи є раною на Тілі Христовому. 
Однак Церква єдина не через здатність людей 
єднатися, а з огляду на єдиного Отця, єдиного 
Сина, єдиного Духа Святого, який кличе всіх до 
єдності в Христовій Церкві.

Церква – свята
  Церква Христова свята не тому, що всі, хто 
належить до цієї спільноти Божого народу, є 
святими, але тому, що в тій спільноті, у тому Тілі 
присутній єдиний святий - Господь Бог. Ми 
читаємо в книзі пророка Осії: «Бо Я Бог, не 
людина, святий посеред тебе». І саме присутність 

святого Бога посеред спільноти Церкви є 
джерелом її святості. Тому Церква свята. Святість 
Бога - джерело святості Церкви. Апостол Павло 
каже нам у Посланні до ефесян: «Христос 
полюбив Церкву і видав себе за неї, щоб її 
освятити, очистивши купіллю води зі словом, щоб 
появити собі Церкву славну, без плями чи 
зморшки або чогось подібного, але щоб була свята 
і непорочна».
   Церква є теж простором, спільнотою зростання 
у святості кожної людини, яка стає членом цієї 
спільноти. Бо саме благодать Святого Духа, яка 
спочиває на тій спільноті, слугує джерелом 
освячення кожної людини. Церква, яка обіймає у 
своєму лоні також грішників, є святою, але 
водночас, як спільнота людей, потребує 
очищення. Тож святість Христової Церкви, 
святість святих Христової Церкви - це сяйво 
святості єдиного Бога.

Церква – соборна
   Церква – соборна. Це означає, що вона є 
Церквою для всіх, Церквою вселенською, 
Церквою універсальною, яка покликає до цього 
таїнства єдності всі народи, різні культури і мови в 
різних частинах земної кулі. Соборність Церкви 
можна побачити тоді, коли ми разом збираємося 
довкола Таїнства Пресвятої Євхаристії, коли 
християни разом збираються на своїх місцевих 
Соборах або коли єпископи з усього світу 
збираються разом на Вселенському Соборі.
  Христос забажав, щоб апостол Петро був 
служителем єдності соборної Церкви. Тому місія, 
роль апостола Петра та його наступників у 
вселенській  Церкві (ми ще називаємо її 
Католицькою Церквою) є особливою. Свого часу 
Христос сказав до Петра: «Петре, Петре, диявол 
захотів вас пересіяти, як пшеницю, але Я молився 
за тебе, щоб не зменшилася віра твоя, і щоб ти, 
навернувшись, утвердив, укріпив у вірі братів 
твоїх». Отож особливий дар, який залишив 
Господь Ісус Христос на служіння Вселенської 
Церкви апостолові Петрові, означає бути першим 
у наверненні, бути «каменем віри», бути тим, який 
утверджує в апостольській вірі кожного 
християнина всіх часів і народів.

Церква – апостольська
Церква – апостольська. Це означає, що вона не
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тільки береже пам’ять про апостолів, їхню віру, те 
вчення, яке вони отримали від Ісуса Христа, 
передає усе це непошкодженим, не загубленим, не 
зменшеним аж до сьогодні і робитиме це аж до 
кінця віку, а й збирає і зберігає апостольське 
передання. Наступниками апостолів є єпископи, 
як і  от рима ли  апо стольське  передання , 
апостольське рукоположення. Апостоли поклали 
руки на  перших єпископів ,  а  в ідтак це 
рукоположення, ця апостольська неперервність 
сьогодні присутня в Христовій Церкві через 
єпископів, наступників апостолів.
  Кожен єпископ має три головних завдання. 
Перше – навчати, тобто бути вчителем істинної, 
православної віри, яку ми отримали від апостолів, 
і  бути головним проповідником та його 
автентичним інтерпретатором Божественного 
Євангелія. Це він здійснює завдяки благодаті 
Святого Духа, яка спочила на апостолах, а відтак 
передається до сьогодні у Христовій Церкві. 
Друге завдання – це освячувати Божий народ. 
Сила Святого Духа через служіння єпископа 
здійснюється у сімох Таїнствах Церкви: 
Хрещенні, Миропомазанні, Євхаристії, Покаянні, 
Єлеопомазанні, Священстві і Подружжі. Також 
єпископ має завдання управляти Божим народом, 
тобто бути служителем його єдності у своїй 
єпархії, місцевій Церкві і водночас бути 
служителем, що скеровує до єдиного Бога, Творця 
і Спасителя ту спільноту, яку Христос повірив 
йому доглядати як пастиреві і за яку він має 
скласти звіт на Христовому Страшному суді.

Миряни – найбільша частина Церкви
  Як ми вже говорили, Церква Христова – це не 
тільки ієрархія, не тільки священнослужителі. 
Церква Христова – це спільнота, найбільшою 
частиною якої є миряни. Миряни – це віруючі 
люди, які були охрещені, прийняли дар Святого 
Духа в Таїнстві Миропомазання і які своєю 
місією, своїм життям покликані проповідувати 
Боже Слово серед цього світу, там, де вони живуть, 
працюють, виконуючи свої професійні обов’язки 
та різні служіння.
  Апостольське спадкоємство, яке в собі несуть 
наступники апостолів, єпископи, – це ніщо інше, 
як служіння для того, щоб миряни могли 
втішатися отриманою повнотою благодатей 

Святого Духа. Кожен мирянин є особою, яка бере 
участь у потрійній місії Ісуса Христа. Ми кажемо, 
що Ісус Христос був водночас священником, 
пророком і царем.
   Як цар, Він приніс Царство Боже посеред нас. У 
Ньому і через Нього Бог присутній серед свого 
народу. Миряни беруть участь у царській гідності 
й царському служінні Ісуса Христа, тому що вони 
уприсутнюють Бога серед людей, у тому світу, у 
якому живуть і працюють.
  Миряни беруть участь і в пророчій функції 
служіння Ісуса Христа, бо пророк – це той, що 
проголошує Боже Слово і скеровує його до 
людини того часу, у якому живе мирянин. Тому 
силою пророчої місії кожен мирянин повинен 
слухати і проповідувати своїм словом і життям 
Слово Божественної істини, Божественного 
Євангелія.
  Кожен охрещений також бере участь у 
священничій місії Ісуса Христа. Ми вживаємо 
вислів «загальне священство мирян», бо кажемо, 
що Христос був священником, жертвою і 
престолом. У нашій Літургії є такі слова: «Самі 
себе, і один одного, і все життя наше Христу-
Богові віддаймо». Ці слова найкраще окреслюють 
загальне священство мирян. Адже мирянин сам 
себе повинен пожертвувати на служіння Богові. 
Сам себе він жертвує для того, щоб Божа правда, 
істина, Христова віра передавалася в цьому світі і 
щоб у такий спосіб поширювалося на землі 
Царство Боже.
  Нехай Христова Церква, єдина, свята, соборна й 
апостольська, у яку ми віримо, буде джерелом 
нашого спасіння. Святий Кипріян навчав: «Ніхто 
не може мати Бога за Батька, якщо не має Церкву 
за матір свою».

† Святослав
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Як ангели впливають на людські долі?

   Преподобного отця Антонія Великого, коли він 
перебував у пустелі, охопила велика духовна 
черствість і темрява. І промовив він до Бога: 
«Господи, хочу спастися, але думки не дають мені 
цього зробити. Що жмені чинити в муках моїх? Як 
досягти спасіння?» Коли за хвилю Антоній 
підвівся й вийшов назовні, побачив когось, хто 
нагадував йому самого себе, хто сидів і працював, 
а потім устав і почав молитися, і знову сів та почав 
плести шнур, а після цього знову підвівся для 
молитви; а був то ангел Господній, посланий щоби 
спрямувати й підтримати Антонія. І почув чоловік 
голос ангела, який казав: «Таке чини й спасешся». 
А почувши це, дуже втішився, підбадьорився й, 
чинячи так, досяг спасіння.
   Що відчуваємо, слухаючи цю історію, якій уже 
сотні років? Згода, вона написана архаїчною 
мовою і сприймається як легенда чи навіть казка. 
Але чи ВІРИМО, що написане про подію з життя 
святого Антонія, могло трапитися насправді? 
Запитаймо себе, прошу Вас. Відповідь, що її дамо 
собі, багато скаже нам про те, якою є наша віра.
   А те, що в наш час маємо труднощі з вірою – для 
неї, щоправда, ніколи не буває легких часів – 
очевидний факт. Та чи не діється так, що навіть з-
поміж тих клаптів віри, які ще тримаються нас, ми 
самі відриваємо деякі й кидаємо в кут? І чи не 
стосується це часто саме віри в ангелів?
  Великий жак Марітен, французький філософ, 
богослов і політичний мислитель, колись написав 
таке: «Скидається на те, що ми цілком нерозумно 
думаємо, що той люд (тобто вибрані в небі й 
ангели. - Авт.) спить собі спокійно, втішаючись 
своїми приємними видіннями й узагалі не хоче 
нас бачити, немовби забувши про нас. А щодо нас, 
то ми, власне кажучи, робимо все, щоби саме так 
воно й було». Отож, аби позбутися такого способу 
мислення, послухайте так звані «історії, які 
неможливо пояснити».
   Лікар Стівен Мітчел, відомий колись невролог з 
Філядельфії, утомившись від щоденної праці, 
одного дня дуже рано ліг спати. Раптом він 
прокинувся від чийогось стуку у двері. Коли 
в ідчинив їх ,  побачив б ідно вдягнену й 

надзвичайно схвильовану маленьку дівчинку. 
Сказала йому, що її мама дуже хвора й попросила, 
аби допоміг їй. Ніч була морозна й сніжна, але 
лікар,незважаючи на сильну втому, одягнувся й 
пішов з дівчинкою. Застав матір дуже хворою на 
запалення легенів. Надавши їй медичну допомогу, 
похвалив розум і витривалість її маленької 
донечки. Жінка подивилася на нього й промовила: 
«Моя донечка померла місяць тому». А за хвилю 
додала: «Її черевики й плащ ще в шафі». 
Здивований і збентежений лікар підійшов до 
шафи і відчинив дверцята. висів там той самий 
плащ, який він бачив на дівчинці, котра привела 
його до матері. Одяг був сухий і теплий, тож його 
ніхто не міг використовувати тієї зимової ночі … 
Чи могло бути так, що того лікаря покликав ангел, 
який з’явився до нього в образі доньки хворої 
жінки?
   Не сороммося віри в ангелів. Зрештою, дивно й 
нераціонально було би стидатися вірити в істот, 
які причетні до найнезвичніших подій у житті 
людини. А крім того – дуже негарно відвертатися 
від тих, кому, по суті, завдячуємо дуже багато 
чим… 

(фрагмент книги Томаша Важни «Ангели – 
помічники Бога й друзі людини» Львів. Свічадо 

2015.)



5
Страдч.    

Нерушима  Стіна   

2014 р.Б.Страдч.    
Нерушима  Стіна   

2021 р.Б.

У березні-квітні свої уродини святкують декілька активних членів нашої парафіяльної родини УГКЦ с. 
Страдч: дякуємо Господу Богу за кожного із Вас, за Ваше жертовне служіння, яке з любов'ю здійснюєте 

у Страдчі. Хай Вселаскавий Господь дарує Вам і Вашим родинам міцне здоров'я, радість, мир, достаток і 
Своє святе благословення на многії і благії літа!

Світлана Оленич - 3 березня

Марта Підгірна - 16 березня

Світлана Наумко - 26 березня

Богдан Дудзяний - 4 квітня

Отець Михайло Нискогуз - 13 квітня

Отець Володимир Пиріг - 23 квітня

Ювілей     60

Ювілей    50

Вітаємо
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У храмі Успення Пресвятої Богородиці 14 березня 
відбулась зустріч спільнот Матерів в молитві 

Львівської Архиєпархії УГКЦ
   У храмі Успення Пресвятої Богородиці 14 
березня відбулась зустріч спільнот Матерів в 
молитві Львівської Архиєпархії УГКЦ. Зустріч 
розпочалась спільною Божественною Літургією, 
опісля відбулась конференція, яку провадив о. 
Микола Білецький-духівник спільноти у 
Львівській Архиєпархії УГКЦ, який наголосив на 
важливості усвідомлення місця жінки-матері 
вдома та у спільноті Церкви.
   Із пастирським словом до учасниць конференції 
звернувся парох о. Іван Колтун, який через 
духовну науку прагнув донести, яке важливе 
місце в житті кожного християнина повинна 
займати молитва. Про важливість спільної 
материнської молитви, духовної підтримки 
наголосила п.Леся Ряба-модератор спільноти 
Львівської Архиєпархії УГКЦ. Долучилась до 
виступу провідниця спільноти храму Успення 
Пресвятої Богородиці Ошовська Мар’яна, 
розповівши про діяльність та Божий провід у 
житті кожної членкині спільноти, а також  п. Леся, 
провідниця спільноти смт. Шкло, свідчила про 
Божий супровід в її житті та силу материнської 

молитви.
   Спільна Літургія, хресна дорога, конференція, 
щирі молитви, свідчення матерів, духовний спів, 
позитивні емоції - так молитовно відбулася 
духовна зустріч на Страдецькій Горі!

Джерело:Stradch.com

На нічних чування в березні 2021р.Б. 
реколекційну наука давав о. Ігор Козанкевич

  На нічних чування в березні 2021р.Б. 
р е к о л е к ц і й н у  н а у к а  д а в а в  о .  І г о р 
Козанкевич , голова  зага льноцерковного 
реабілітаційного центру “Назарет” та соціальної 
комісії Самбірсько – Дрогобицької Єпархії УГКЦ. 
Директор БФ “Карітас СДЄ УГКЦ”. 
Загальноцерковний Реабілітаційний Центр 
“Назарет”заснований Благодійним Фондом 
“Карітас” СДЄ УГКЦ 2004-ого року. 2010-ого 
центру було присвоєно статус  першого 
загальноцерковного реабілітаційного центру в 
Українській Греко-Католицькій Церкві, який 

надає кваліфіковану допомогу в лікуванні осіб з 
хімічною та поведінковою залежністю. Центр 
розрахований на 45 осіб і приймає чоловіків та 
жінок, які мають бажання одужувати від хімічної 
залежності, а також азартних ігор. Програма 
реабілітації розрахована на 8 місяців. В її основу 
входять такі елементи як терапевтична спільнота, 
індивідуальне консультування, духовний 
супровід, елементи програми “12 кроків”, групи з 
некуріння, а також праця і навчання активному 
тверезому відпочинку. Паралельно ведеться 
робота з родичами наших клієнтів. Одним із
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 найважливіших елементів одужання є духовне 
зростання та відновлення духовних цінностей. 
Наші клієнти мають можливість розвиватися у 
духовному вимірі завдяки таким елементам 
програми, як щоденні молитви, Святі Літургії, 
розмови з духівником центру, іконопис, реколекції 
та прощі. В одному руслі з духовним супроводом 
діє програма “12 кроків”, яка вчить покладатися на 
Вищу Силу і  щоденно робити моральну 
інвентаризацію свого життя: визнавати та 
виправляти помилки. Застосування терапевтичної 
спільноти допомагає відновити або вибудувати 
соц іа льн і  сто сунки .  Основні  принципи 
терапевтичної спільноти – це рівність і 
в з а є м од о п ом о г а .  Ст а р ш і  п о  од уж а н н ю 
допомагають молодшим, несуть відповідальність 
за них. Повний курс реабілітації поділений на 4 
етапи. Перехід з одного етапу на інший 
відбувається згідно встановлених критеріїв 
одужання і затверджується всією спільнотою, де 
кожен може висловити свою думку, надати 
підтримку і звернути увагу на те, над чим ще слід 
попрацювати. У спільноті, як і у кожному 
суспільстві, є розподіл відповідальностей за 
різними сферами життя центру: дім, кухню, 
працю, безпеку, зв’язки із зовнішнім світом. Всі 
учасники програми можуть попробувати себе в 
ролі Президента, Господаря Дому, Шефа Кухні, 
Керівника Праці чи Служби Охорони Мешканців. 
Виконуючи вище зазначені функції учасники 
програми навчаються не тільки відповідальності і 
новим формам комунікації, але і здобувають 
корисні навички (організації заходів, складання 
меню, плануванню робіт ). Ще терапевтична 
спільнота виконує функції: навчає розв’язувати 
конфліктні ситуації, які часто виникають між 
реабілітантами, пошуку допомоги у інших людей 
у складних життєвих ситуаціях, взаємній 
підтримці, зміні поведінки людини з асоціальної 
на соціально прийнятну. Робота над пізнанням і 
розумінням хвороби в собі, вирішення особистих 
проблем проводиться на індивідуальних 
консультаціях з психологами центру, а також на 
групових заняттях і тренінгах. На протязі всієї 
реабілітації наші клієнти мають психологічний 
супровід та індивідуальну програму, яку 
складають разом із своїм ведучим психологом. 
Мешканці центру самі себе обслуговують: в часі, 

який відведений на працю, займаються заготівлею 
д р о в ,  го р од ом ,  п р и б и р а н н я м  буд и н ку, 
приготуванням їжі,  ремонтом та іншими 
господарськими справами. Праця є важливим 
елементом одужання, бо вчить відповідальності, 
систематичності, постановці та досягненню цілей 
і отриманню задоволення від досягнутих 
результатів. Програма Центру наближена до 
реального життя: з понеділка по суботу спільнота 
працює, а у неділю – відпочиває. Як для всіх 
християн, кожна неділя починається зі Святої 
Літургії. Дуже важливим елементом вихідного 
дня є тверезий відпочинок. Для цього в центрі є 
спортзал, працівники організовують різні 
командні спортивні ігри ( футбол, волейбол ), 
перегляд фільмів, поїздки на екскурсії, в кіно, 
театр і т.ін. А ще доброю традицією нашого центру 
є виїзди на відпочинок у мальовничі куточки 
України.
Наші випускники ще під час проходження 
реабілітації мають можливість підготуватися до 
самостійного життя в соціумі: налагодити 
стосунки з рідними, знайти житло, роботу, групу 
підтримки АА, АН. Після закінчення лікування 
отримують статус “Випускник центру” і можуть 
приїжджати до центру в гості чи за допомогою і 
підтримкою. Всю цю програму реалізує колектив 
центру, до складу якого входить кваліфіковані 
працівники, які отримали спеціалізовану освіту і 
практику у інших центрах, люди, які самі пройшли 
програму реабілітації, а також волонтери, яким не 
байдужа доля людей, хворих на дуже небезпечну 
хворобу – хімічну та поведінкову залежність.
Адреса реабілітаційного центру :Львівська обл. 
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Дрогобицькій р-н. сел. Добрівляни
ЗРЦ “Назарет”
+38 (099) 661 66 78
+38 (063) 554 87 78
+38 (067) 679 05 06
rc.nazaret@ukr.net
Представники реабілітаційного центру “Назарет” 
будуть проводити зустрічі на Парафії "Успення 

Пресвятої Богородиці" с. Страдч два рази на 
місяць: 1)першу п'ятницю місяця - 10:00-13:00
2) на нічних чування першого тижня місяця з 
суботи на неділю

Джерело:Stradch.com

Благослови, Господи, тих, котрі дбають про красу 
і оздобу святого храму!

   У Сиропусну неділю, 14 березня, у храмі 
Успення Пресвятої Богородиці с. Страдч було 
звершено чин благословення та освячення  нових 
обрусів на престіл, та покривал кольорів пісної 
гами, які будуть окрасою святині під час Великого 
Посту та пригадуватимуть нам про муки і жертву 
Спасителя. 
 Обруси і покривала було пошито за кошти 
жертводавців. 
  Висловлюємо вдячність добродіям, які дбають 
про красу і оздобу храму. 
  Хай Всемилостивий Господь дарує Вам свої 
всещедрі ласки НА МНОГІЇ І БЛАГІЇ ЛІТА!

Джерело:Stradch.com
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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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З понеділка 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.


