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Христос воскрес! Воістину воскрес!
   Цим великоднім привітом вітаємо усіх Вас, дорога спільното паломницького центру с. Страдч, любі 
нашому серцю парафіяни і прочани. 
    В усі часи звістка про Христове воскресіння зроджує у людських душах трепет і надію, та велику любов. 
Це є трепет перед величчю, святістю і Всемогутністю Бога, котрий перемагає гріх і смерть. Це є надія для 
усіх скривджених і пригноблених, для кожного, хто зранений та страждає. Це є велика любов до Бога, 
котрий заради мене йде на таку жертву і любов до ближнього, бо завдяки події Христового Воскресіння по- 
особливому відчуваємо, що усі ми є братами і сестрами у Христі, дітьми Всевишнього.
   Перед великоднім світанком апостоли були стривожені, почувалися залишеними та не знали, як їм далі 
бути, але у зустрічі з Воскреслим Христом усяка тривога зникає і відкривається місія, головне завдання 
кожного Христового учня, зокрема і наша місія - нести слово Євангелія, тобто добру новину у світ, 
проповідувати про воскресіння Спасителя, про його перемогу над гріхом і смертю та про життя вічне, 
запевненням якого є його святе Тіло і Кров.
   Зараз ми з вами у світі переживаємо непрості часи, неспокій, непевність, подібно як апостоли перед 
Воскресінням. Однак з року в рік, знову і знову ми звіщаємо цю пасхальну радість: «Христос воскрес!», 
щоби пригадати собі і усьому світові, що Господь з нами, що він є наша радість, непроминаюча і вічна, що 
саме у ньому наша надія і наша перемога.
   З нагоди цього великого свята вітаємо Вас, дорогі наші, і зичимо Вам і Вашим рідним здоров’я, миру, 
радості, душевного спокою, постійного відчуття батьківської опіки нашого Спасителя та Божої ласки. І хай 
Божа любов по-особливому огорне кожного з Вас у ці святкові дні.

о. Іван Колтун 
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Папа Франциск: “Якщо Христос воскрес, то 
можемо з довір’ям дивитися на кожну подію”

    «Не бійтеся, ідіть, сповістіть Моїм братам, щоб 
ішли до Галилеї: там мене побачать», — сказав 
воскреслий Христос, явившись жінкам, які 
принесли пахощі, щоб намастити Його тіло, 
складене до гробу. Ці слова стали відправною 
точкою для роздумів, якими Папа Франциск 
поділився опівдні в понеділок, 13 квітня 2020 року, 
перед проказуванням молитви «Царице Неба», що 
у великодньому періоді проказується замість 
молитви «Ангел Господній».
   Святіший Отець зауважив, що знайшовши гріб 
порожнім, налякані жінки з поспіхом відійшли, 
але Ісус явився їм, сказав не боятися і дав 
«місіонерське доручення», адресоване апостолам. 
«Вони, в дійсності, дали гідний подиву приклад 
вірності, посвячення та любові до Христа під час 
Його прилюдного життя, як також під час Його 
Страстей, а тепер отримали від Нього в нагороду 
цей жест уваги та вподобання», — сказав Папа.
    Повнота любові й милосердя
   Як зазначив далі Святіший Отець, спочатку 
жінки, згодом й інші учні, зокрема, святий Петро, 
констатують дійсність воскресіння.  Ісус 
неодноразово передвіщав їм, що після страстей і 
хреста Він воскресне, але учні не зрозуміли цього, 
бо «ще не були готові». Їхня віра повинна була 
зробити  як існий  ст рибок ,  до  якого  міг 
п р и ч и н и т и с я  л и ш е  С в я т и й  Д у х ,  « д а р 
Воскреслого». І на початку Діянь Апостолів чуємо 
мужнє визнання Петра: «Цього Ісуса воскресив 
Бог, свідками чого є ми всі».
    «Від цього часу, — мовив Наступник святого 
Петра, — звіщення про те, що Христос воскрес 
поширилося повсюди і досягло кожного кутка 
землі,  стаючи посланням надії  для всіх. 
Воскресіння Ісуса говорить нам про те, що 
останнє слово належить не смерті, але життю. 
Воскресивши Єдинородного Сина, Бог Отець 
повністю об’явив Свою любов і милосердя до 
людства всіх часів».
   Пасхальна впевненість
   Святіший Отець підкреслив, що «якщо Христос 

воскрес, можемо з довір’ям дивитися на кожну 
подію нашого життя», навіть на ті найважчі, 
«сповнені тривогою та непевністю». І саме цю 
п а с х а л ь н у  б л а г о в і с т ь  м и  п о к л и к а н і 
проголошувати «словами і, насамперед, життєвим 
свідченням». З цього випливає побажання, аби «в 
наших домівках і серцях наново прозвучала ця 
радісна звістка: Христос, моя надія, воскрес!».
   «Нехай же ця впевненість скріпить віру кожного 
охрищеного та підбадьорить, насамперед, тих, які 
долають найбільші страждання та труднощі. 
Нехай же Пречиста Діва Марія, мовчазний свідок 
смерті й воскресіння сина Ісуса, допоможе нам 
сильно увірувати в це таїнство спасіння, що 
прийняте з вірою може перемінити життя. Саме 
таке пасхальне побажання ще раз складаю вам 
усім. Ввіряю його Їй, нашій Матері, Яку тепер 
призиваємо з молитвою Царице Неба», — сказав 
Папа.

Джерело – інтернет ресурс
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Притча “Лазуровий грот”

    Був собі чоловік, простий і бідний. Увечері, 
після цілоденної важкої праці, повертав додому 
змучений і з поганим настроєм. Він із заздрістю 
дивився на людей, що їхали в автомобілях, сиділи 
за столиками у кав'ярнях.
-Добре їм, - буркотів собі під ніс, стоячи у 
переповненому трамваї. - Не знають, що то є 
клопоти... Для них лишень троянди. Якби ж то їм 
довелося нести мій хрест!
  Бог завжди дуже терпеливо вислуховував 
нарікання чоловіка. Та одного дня Господь 
примостився просто перед дверима його дому.
-А, то Ти, Боже, - вимовив чоловік, коли Його 
побачив. - Лишень не намагайся мене розчулити. 
Сам-бо добре знаєш, який важкий хрест поклав на 
мої плечі.
   Сьогодні чоловік відчував іще більшу образу, 
ніж звичайно.
  Бог усміхнувся до нього, і той усміх був 
сповнений доброти.
-Ходи зі мною. Дам тобі змогу вибрати інший 
хрест, - промовив Він.
  Цієї ж миті чоловік опинився у величезному 
лазуровому гроті. Там було повно хрестів: малих і 
великих, оздоблених коштовним камінням і геть 
убогих, рівних і перехняблених.
-Це людські хрести, - сказав Бог. - Вибери собі 
який хочеш.
  Чоловік покинув свого хреста в куті і, потираючи 
руки, взявся вибирати.
  Спершу він спробував було взяти хрест, що був 
дуже легенький, але той виявився занадто довгий і 
дуже незручний. Тоді повісив собі на шию хрест 
єпископський, але він був страшенно важкий 
через надмір відповідальности і посвяти. Інший, 
гладенький і гарний на вигляд, як тільки опинився 
на плечах чоловіка, став його колоти, наче у ньому 

було не знати скільки цвяхів. Далі чоловік ухопив 
якийсь блискучий хрест із чистого срібла, але в тій 
же хвилині відчув, як його охопили страшна 
самотність і спустошення. Негайно відклав того 
хреста. Так він пробував ще багато разів, але 
кожен хрест був йому чимось незручний.
   Нарешті у темному кутку знайшовся невеликий 
хрест, трохи вже понищений від ужитку. Цей не 
був ані занадто тяжкий, ані занадто незручний. 
Здавалося, що зроблений якраз для нього. Чоловік 
із тріюмфальним виглядом узяв його собі на 
рамена.
-Я беру оцей! - вигукнув і вийшов із ґроту.
Бог глянув на нього зі зворушенням. І тільки тоді 
чоловік усвідомив, що взяв свій старий хрест, 
який покинув при вході.
   «Як ніч над ранок, так і життя стає щораз ясніше 
тією мірою, якою його проживаємо, і причина 
кожної речі прояснюється». – Ріхтер.

 Джерело: Притчі Бруно Ферреро (інтернет-
ресурс)

Психічні наслідки недуги Covid-19
   Психічні розлади має кожна третя людина, яка 
перехворіла на COVID-19.
  Група дослідників з Оксфордського університету 

виявила, що майже у 34% людей, які перехворіли 
на коронавірусну хворобу COVID-19, протягом 
шести місяців виявили погіршення ментального 
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здоров'я. 
  Відповідні дані опублікували в медичному 
журналі The Lancet. 
У дослідженні брали участь 236 379 пацієнтів, 
переважно мешканців США, і виявилося, що у 
34% з них після одужання від коронавірусної 
хвороби протягом наступних шести місяців 
діагностували неврологічні чи психіатричні 
розлади. 
   Найпоширенішими діагнозами після COVID-19 
були тривожні розлади (зустрічаються у 17% 
пацієнтів), розлади настрою (14%), розлади, 
пов'язані із вживанням психоактивних речовин 
(7%), та безсоння (5%). 
  Важливо пам’ятати, що людина – це не лише 
фізична оболонка, яку ми бачимо, тобто тіло, але 
також душа і дух. Тож нашим обов’язком є 
піклуватися також про ментальне, душевне, 

психологічне та психічне здоров’я. І якщо для 
цього потрібно звернутися до спеціаліста, то це 
безперечно потрібно робити. 

Джерело: інтернет-ресурс, фейсбук-група 
«Духовно-психологічна порадня» 

Тепер вам під силу ваші проекції
   Проекція - це винесення свого внутрішнього 
матеріалу назовні і проектування його на 
зовнішній світ. Таким чином ми потрапляємо в 
задзеркалля власного внутрішнього світу і не 
усвідомлюємо це. Ми знаходимося серед людей, 
але не бачимо їх, ми розмовляємо, але не чуємо їх, 
всюди наша суб'єктивна реальнocть, але ми не 
усвідомлюємо це.
   Що ми можемо проектувати у зовнішній світ?
Це можуть бути: феномени сприйняття, почуття, 
думки, цінності, плани.
Наприклад: всі навколо мені здаються злими - я не 
усвідомлюю свою злість і агресію, і проектую на 
інших.
 Всі навколо мені здаються підозрілими, 
ж а д і б н и м и ,  з а зд р і с н и м и ,  п р од а ж н и м и , 
підлабузниками або навпаки, добрими, милими, 
добропорядними - сила проекцій велика.
Це відображення нашого внутрішнього світу.
  Я відчуваю, що на мене образилися - не факт, 
можливо, я відчуваю провину за якийсь вчинок.
Мені здається мене засуджують - я відчуваю 
сором за щось.
   При проекції - людина свої власні небажані риси 
приписує іншим, і таким шляхом захищає себе від 
усвідомлення цих рис в собі.

  Механізм проекції дозволяє виправдовувати 
власні вчинки.
   Наприклад, я звинувачую когось, що він до мене 
холодний, винен в моїх проблемах з роботою, з 
особистим життям - ми звинувачуємо людину, 
т о б т о  хоч е м о ,  щ о б  в о н а  в з я л а  з а  н а с 
відповідальність. Не помічаючи, що ми самі її на
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себе не беремо і проектуємо її на іншого.
   Коли людина проектує якісь якості на інших, 
вона захищає себе від усвідомлення цих рис в собі.
  Проекція - це захисний механізм, він дозволяє 
людині вважати чужими власний тіньовий зміст 
(неприйнятні почуття, бажання, мотиви, ідеї і 
т.п.),  і  як наслідок, не відчувати за них 
відповідальність.
   Негативним наслідком такого захисту є бажання 
виправити зовнішній об'єкт, на який спроектовано 
щось негативне, або взагалі позбутися від нього, 
щоб так позбутися «викликаних ним» почуттів. 
Зовнішній об'єкт, тим часом, може не мати нічого 
спільного з тим, що на нього спроецироване.
  Наприклад, мені здається зі мною ніхто не 
дружить, мене ніхто не любить, мене ніхто не чує, 
не слухає, не помічає. Ми проектуємо матеріал з 
внутрішнього світу в зовнішній. Це могло б 
звучати так: я себе не чую і відповідно нікого не 
чую, я себе не ціную і інших також, хоча маю в них 
потребу, я нікого не помічаю, не люблю. Тобто те, 
що відбувається всередині, я проектую назовні і не 
помічаю, що сам потрапляю в цей задзеркальний 
світ власної психіки.
   Ми всі не вільні від проекцій.
 Але, чим більше людина свою внутрішню 
частину відчужує від себе, переносить на іншого і 
не визнає її за собою, тим більше проекція 
злоякісна.
  Гостра форма цього: психічні захворювання - 
галюцинації.
  Проекції це дзеркала, вони необхідні, щоб 
побачити себе. Вони відображають лише того, хто 
в них вдивляється. Але часто це перетворюється в 
подорож по королівству «кривих дзеркал».
Що допомагає помітити, коли ви проектуєте:
-У вашій мові багато оцінок, інтерпретацій, 
суджень про те, що інші думають, роблять, 
відчувають, цінують, переживають і т.д.
-У вашій мові багато припущень про те, що інші 
думають і відчувають по відношенню до нас.
-Часті передбачення поведінки інших людей.
-Проекція дуже любить недолік інформації, чим 
менше ми про щось знаємо - тим легше 
проектуємо.
  Як працювати з проекціями:
1. Починати з розвитку навички чуттєвої 

саморефлексії. Уміння розпізнавати свої емоції та 
почуття, автоматично буде страхувати від 
вираженої проекції. Тоді ми будемо розуміти, де 
наші почуття і думки, а де чужі.
2. Привласнення проекцій. Якщо ми про щось 
говоримо, наприклад: «Мене ніхто не любить, 
мене ніхто не цінує, я нікому не потрібен і т.д.», 
корисно ставити питання:
  Звідки я це знаю? Хто мені про це говорив? Як я 
це відчув або побачив? Від кого? На підставі яких 
ознак я зробив цей висновок?
   Це може для початку допомогти прийти в себе, і 
зрозуміти: ну напевно з приводу всіх припущень 
це я погарячкував! Тоді хто конкретно? Якщо 
виділити цих людей, можна прямо запитати, як 
вони до мене ставляться? Що до мене відчувають? 
А кого люблю Я? Кого ціную Я? Якщо це так, то чи 
точно у відповідь мене не люблять і не цінують? 
Люблю і ціную я себе?
   Наступний момент, наприклад ми вирішили, що 
мене ніхто не любить і не цінує, я нікому не 
потрібен, до мене немає нікому діла! Запитайте 
себе:а як мені це? Що я відчуваю з цього приводу?    
  Наприклад відповідь: прикро, сумно! Тоді в 
рівній чи ступеня всім байдужий? А кому 
найбільш прикро, що байдужий? Чиє ставлення 
нам важливо, а чиє так собі, можна і без нього.    
  Якщо ми виявляємо дуже важливу для нас 
людину, тоді ми можемо щось робити в цьому 
напрямку. А можна людині сказати про це, що 
прикро, що вона байдужа або що людина важлива 
для нас.
    Нас точно помітять!
3. Також спробуйте говорити від першої особи: 
замість «ти не хочеш мене бачити» - «я не хочу 
бачити тебе», замість «тобі, напевно, зі мною 
нелегко» - «мені мабуть нелегко з тобою, з собою». 
І поцікавитися, чи немає в цьому частки правди.
Тема проекцій важлива тим, що вона дає 
можливість бачити світ більш ясно, більш 
об'єктивно, більш прозоро.
Я забираю собі свої проекції - шляхом прояснення 
ситуації, шляхом роботи з темами, які мені болючі. 
Проекції вказують наші місця можливої роботи з 
собою і точки розвитку. Присвоєння проекцій 
може бути неприємним, але воно дає можливість 
брати відповідальність за своє життя.Бачити його і
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себе більш ясно і об'єктивно, тоді зрозуміла 
реальність, що відбувається, де я перебуваю і куди 
мені рухатися.

Джерело: інтернет-ресурс, фейсбук-група 
«Духовно-психологічна порадня»

Неділя Божого Милосердя
   У першу неділю після Великодня, яку ми 
називаємо Томиною неділею, Католицька Церква 
також святкує установлене святим Папою Йоаном 
Павлом ІІ, свято Божого Милосердя.
  Культ Божого Милосердя пов’язаний з 
об’явленням скромній монахині зі згромадження 
Матері Божого Милосердя, Фаустині Ковальській. 
Їй у 1935 році об’явився Ісус, довіряючи завдання 
проголошення послання про Боже Милосердя 
цілому світу.
  «Я є Любов’ю і самим Милосердям» – казав про 
себе Ісус, просячи сестру Фаустину, щоб 
проголосила це послання цілому світу.
  Одного разу Ісус сказав Марії Фаустині: 
«Намалюй образ згідно з тим, що бачиш, з 
підписом: Ісусе, довіряю Тобі. Я бажаю, щоб цей 
образ вшановувано спочатку у вашій каплиці і у 
цілому світі. Обіцяю, що душа, яка віддаватиме 
шану цьому образу, не загине».
  На баченому Марією Фаустиною образі з 
Ісусових грудей виходило два промені, значення 
яких Він сам пояснив: «Ті два промені означають 
Кров і Воду, – білий промінь означає Воду, яка 
усправедливлює душі, червоний промінь означає 
Кров, яка є життям душ… Ті два промені вийшли з 
надр Мого Милосердя тоді, коли Моє конаюче на 
хресті Серце було пробите списом. Ті промені 
захищають душі від гніву Мого Отця. Щасливий, 
хто житиме в їх тіні, бо не досягне його 
справедлива рука Бога».
  Господь Ісус вказав сестрі Фаустині на п’ять 
способів якими люди можуть випрошувати 
спасіння для себе і цілого світу:
-Вервиця до Божого Милосердя;
-Молитва перед іконою Милосердного Ісуса з 
написом: «Ісусе, довіряю Тобі»;
-Молитва в годину конання Христа на хресті, 
званою Годиною Милосердя (15:00)
-Святкування свята Божого Милосердя;
-Поширювання шани до Божого Милосердя, 
молитвою, словом і ділом.

  Вершина об’явлення  Божого Милосердя – 
Пасхальна містерія, тобто мука, смерть і 
воскресіння Христа.
  «Хрест – становить найглибше похилення Бога 
над людиною, над тим, що людина, особливо в 
тяжкі і болючі хвилини, називає своєю долею».
   Щоденник с. Фаустини «Милосердя Боже в моїй 
душі» це послання з уст Ісуса про Милосердя 
Бога, яке занотувала монахиня для людства.
  1938 року її земне життя обірвалося у віці 33 
років після хворіб та фізичного виснаження. Її 
життя було шляхом зречення і покори, шляхом 
терпіння та великої таємниці, про котру людство 
може почути з перших вуст завдяки написаній 
книзі. Проте й саме написання книги було 
послухом Богу та сповідникам.
   На той час Архієпископ Кракова Кароль Войтила 
організував та започаткував беатифікаційний 
процес сестри Марії Фаустини Ковальської. А вже 
у березні 1993 року Святіший Отець Йоан Павло ІІ 
проголосив Марію Фаустину блаженною. 30 
квітня 2000 року в Римі відбулася її канонізація.

Джерело: інтернет ресурс 
(http://christking.com.ua/nedilya-bozhogo-

miloserdya/)
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«Радуйся, бо в Тобі запевнення нашої перемоги»

    В Акафістову суботу, 17 квітня, у храмі Успення Пресвятої Богородиці с. Страдч  УГКЦ, було відслужено 
святкову Божественну Літургію та Акафіст до Пресвятої Богородиці перед її іконою Нерушимої Стіни, 
об’явленої на святій Страдецькій горі. Опісля також були прочитані молитви на оздоровлення. 

«Спаси, Господи, людей твоїх…»
    Цьогоріч, під час Великого Посту, у храмі 
Успення Пресвятої Богородиці с. Страдч УГКЦ 
з’явилася нова святиня, а саме – хрест із 
частинкою Чесного і Животворящого Хреста 
Господнього. Для кожного із нас відкривається 
нагода ще більше збагатитися духовно і 
випросити у Господа, за посередництвом його 
святого Хреста, безліч ласк, а зокрема, перемогу 
над зовнішніми і внутрішніми ворогами.

   Молитвадо до Воскреслого  Господа Ісуса 
Христа
   Господи Ісусе Христе, Царю слави, смиренний у 
страстях і могутній у воскресенні, переможцю 
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 Церковний календар
Травень 2021

 Ти виповнив перемогою над смертю і Своїм 
воскресенням те, що пообіцяв у пророчих 
писаннях, і тому всі духи небесних воїнств і вся 
земля поклоняються Тобі з невимовною радістю 
та втіхою і прославляють Тебе воскреслого, а 
пекельні власті зі страху дрижать перед Тобою. 
Ми, покірні слуги Твоєї величности, святкуючи 
побожно й однодушно пам'ять Твого славного 

воскресення, стаємо всі перед Тобою та, згадуючи 
Твою любов до нас, проливаємо сльози радости. 
Поглянь, просимо Тебе, на наше смирення і вчини, 
щоб ми, очищені від скверни наших гріхів Твоїм 
воскресенням, воскресли в Тобі та були 
достойними живитися плодами Твоїх страждань і 
Твого з мертвих востання. Слава Тобі, Боже, що 
живеш і царюєш на віки віків. Амінь. 
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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



11
                              Страдч.    
Нерушима  Стіна   

2021 р.Б.

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.


