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Страдч – місце єднання з Богом

   Ісус Христос, котрого вже старозавітні пророки 
представляли під образом пастиря, сам називає 
себе «добрим пастирем» (Йо. 10,11); так само 
називають його і апостоли ( «пастир овець» - Євр. 
13, 20; «пастир душ» - I Пт. 2, 25; «начальник 
пастирів» - I Пт. 5, 4). Після Вознесіння на небо 
Ісус Христос виконує свій пастирський уряд у 
невидимий спосіб. В заступництві Христа 
сповняють цей уряд у видимий спосіб апостоли, а 
відтак єпископи, як їх наслідники. Ціллю 
пастирського уряду Христа було прославлення 
Бога і спасіння людей. Ту саму ціль має також 
пастирський уряд християнської Церкви. 
Єпископи, в силу своєї влади, доручають вірних 
опіці духівників, священнослужителів, що через 
висвячення прийняли дар Святого Духа, і 
призначаються для того, щоб бути служителями 
Церкви, беручи участь у місії і владі Христа – 
Пастиря. Починаючи з 2003 року, на парафії 
Успіння Пресвятої Богородиці у с. Страдч, своє 
священиче служіння звершує о. Іван Колтун, 
котрий розпочав новий виток в історії розвитку 
Страдча, як паломницького центру і місця куди 
можуть прийти «спраглі» душі щоб зачерпнути 
«живої води» та поєднатися з Богом.
   Паломництва до приходу отця Івана на парафію 
Успіння Пресвятої Богородиці у с. Страдч були, 
однак маленькі, оскільки на місяць приїжджали 
одна-дві  маленькі маршрутки, тобто близько 
двадцяти людей. Парох, нажаль, не був на місці, 
оскільки не мав змоги. На парафії він був лише в 
суботу та неділю. І тому, якщо на протязі тижня 

хтось приїздив, то паламар і касирка, котрі мали 
ключі, могли відкрити Церкву, а також щось 
показати чи розказати. Тобто люди знали, що є 
таке місце, але це були зародки паломництва.  
   Невеличкі групи людей приїжджали раз в 
місяць, могли собі помолитись, піти до печер, чи 
на Хресну Дорогу. Саме так раніше виглядало 
паломництво до Страдчу, тобто  мало більше 
приватний характер. Духовні потреби прочан, як 
такі, не задовольнялись. Люди приїжджали 
здебільшого, просто почувши про таке місце, де 
могли помолитися. Видавництво «Добра книжка» 
видало «Хресну Дорогу», де були витяги з історії 
Страдчу. Тому люди читали, що у Страдчі є 
відпусти на Хресну Дорогу, що там можна за 
абортованих дітей молитися і кожен хто приїхав, 
міг приватно пройти Хресну Дорогу, тобто 
користати більше з інформаційного простору.  
   Однак відчувалася потреба духовної опіки, такої 
як Сповідь і Причастя. Перше, що зробив отець 
Іван, як новий адміністратор - подбав про те, щоб 
якнайчастіше на парафії служилися літургії, адже 
літургія – це вершина, до якої прямує діяння 
Церкви, і водночас джерело, з якого плине вся її 
сила.Саме тому літургію було запроваджено 
служити чотири рази на тиждень: у вівторок, у 
п'ятницю, у суботу та у неділю. Це були дні, коли 
отець приїздив на парафію. Другим важливим 
пунктом було приділення уваги тим групам які 
п р и ї зд и л и .  Бул о  ва ж л и в о  зу с т р і т и  ї х , 
поспілкуватися з ними особисто і, також, дати їм 
коротку науку. Окрім цього, однозначно,хто
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бажав приступити до Сповіді – мав таку 
можливість. Також отець Іван зробив усе для того, 
щоб забезпечити хід на Хресну Дорогу.
   Відпустове місце Страдч є особливим, оскільки 
людей до цього місця приводить не цікавість. На 
даний час у цьому святому місці нічого не 
мироточить, не кровоточить і немає особливих 
об'явлень. Тобто є історичний факт, що тут була 
пролита мученицька кров, і саме тому люди 
приходять з певними навантаженнями, і з своїми 
стражданнями. Сама назва, Страдч, походить від 
слів: "Страдати", "страждальник", "страдець", 
адже після того, як люди загинули від рук 
іновірців, гору стали називати Страдницькою, чи 
Страдецькою, а поселення, котре відновилося з 
часом - Страдчем. За переданням тоді ж і з'явилася 
у Страдчі Пресвята Богородиця, котра забирала 
душі замучених іновірцями до Неба. Саме тому до 
цього святого місця за полегшенням приходять 
страждущі, які хочуть облегшити свій тягар, 
віддатися під Покров Пречистої Діви Марії, 
віддатися Господу Богу і на прикладі мучеників, 
котрі поклали свої життя на цьому місці, вони 
покріплюють себе на дорозі  до Царства 
Небесного. Покликає людей сюди, також, і 
перепрошення за гріхи та бажання примиритися з 
Богом.  Проща до Страдчу є  свого роду 
надолуженням за гріхи. Людина, котра прибуває 
до цього святого місця проходить Хресну Дорогу.  
   Вона подвизається в пості і молитві. При цьому 
часто стається так, що людині доводиться 
тривалий час побути під дощем, у холоді, чи 
витерпіти спеку, тобто такою є її жертва. Коли 
прочанин приїжджає до Страдчу, то перше до чого 
його заохочують священики - це Сповідь і Святе 
Причастя. Бо беручи участь у Євхаристійному 
жертвоприношенні, яке є джерелом та вершиною 
усього християнського життя, вірні приносять 
Богові Божественну Жертву, а з нею – і себе самих. 
Тобто ставиться наголос на важливості жертви, 
зокрема, Пресвятої євхаристії. Зустрічаються у 
Страдчі, також, випадки, коли не лише конкретна 
особа повинна каятися у своїх гріхах, але і люди, 
котрі пов'язані з нею кровним чи іншим зв'язком.  
   Наприклад був випадок, коли батьки привели до 
Страдчу дитину шість-сім років, котра не могла 
нормально спати, здригалася, мала неспокій. Вони 
просять отця помолитися, бо дитина чимось 

стривожена і знервована. Намагаючись знайти 
певне пояснення чи причину цієї ситуації отець 

вияснив, що батько зловживає алкоголем. Він 
приходить додому, кричить, все б'є, дитина 
напружена, відповідно - поганий сон. Отже це вже 
є родинні гріхи.  Церква, у даному випадку, 
помолиться, виконає свій обов'язок, але, 
однозначно, мусять переглянути свій спосіб життя 
і тато, і мама, і всі інші, хто дотичний до цієї 
проблеми. Тобто це є проблема цілого роду.  
  Відомо, що діти тих, котрі зловживають 
алкоголем, мають більший шанс стати залежними, 
адже це генетично передається. У медицині зараз 
досліджують генетичні проблеми, спадкові 
відхилення і т.п. Страдч є саме тим місцем, куди 
б а г ат о  л юд е й  п р и ход я т ь  з  д у хо в н и м и 
навантаженнями своїх рідних і близьких. Якщо в 
родині були тяжкі гріхи алкоголізму, чи аборту, то 
це дуже часто відгукується, на дітях. І тому люди 
шукають вирішення цих проблем і звертаються з 
ними до Страдчу, адже це є місце, де в особливий 
спосіб опікуються узалежненими, в такий спосіб, 
що є можливість складати присягу за свого родича, 
котрий перебуває у залежності. Крім цього на 
парафії ведеться Книга Тверезості. Особливий 
підхід у Страдчі мають також до тих, хто вчинив 
гріх дітовбивства, чи причетний до нього. Кожен 
гріх має не лише духовний, але й фізичний 
вимір.Тому, наприклад, жінка, котра зробила аборт 
- хоче психологічно за це надолужити, шукає як це 
зробити. І коли отець дає їй покуту вона просить 
ще якоїсь науки, чи додаткової молитви. Вона 
молиться і відчуває, що їй цього мало, бо її 
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переслідують докори сумління. Тоді говориться 
про певне фізичне спокутування, наприклад піти 
на прощу і т.п. Церква заохочує вірних йти на 
прощу, оскільки людина починає робити 
навантаження на тіло. Адже саме цим тілом вона 
згрішила і тепер йде, навіть коли змокла, змерзла, 
чи відчула якийсь дискомфорт, або труднощі, але 
вона робить певне надолуження і тоді їй дається 
відпуст. Тобто у той, чи інший спосіб, людина 
зобов'язана відпокутувати за гріхи. Свята Церква 
визнає, що поки прийде Господь у славі, деякі з 
його  учнів ,  в ід ійшовши з  цього  життя , 
перебувають в очищенні. Тобто, маємо таке місце 
як чистилище, але не знаємо чи хтось помолиться 
за нас, і тому маємо добру нагоду піти на прощі, 
щоб отримати відпуст.
   Крім пароха, своє служіння у Страдчі, на даний 
час, звершують ще четверо священнослужителів, 
крім цього сестри-монахині «Дочки Матері Божої 
Неустанної Помочі», а також семінаристи і 
волонтери. Дуже важливо те, що люди у Страдчі 
мають нагоду поспілкуватися з сестрами 
монахинями чи з братами семінаристами. В такий 
спосіб заповнюються їхні духовні потреби. 
Людям це потрібно і вони можуть з цього 
користати.Для того, щоб забезпечити задоволення 
духовних потреб паломників у Страдчі, наголос у 
першу чергу ставиться на Святій Літургії, адже у 
Божественній Літургії звершується таїнство 
поєднання Бога і людини у Христі (див. Еф. 1,10).  
  Великий акцент на Сповіді і на Святому 
Причасті, у Страдчі, ставиться невипадково, адже 
сам Отець Микола Конрад помер за ці дві тайни, за 
тайну Покаяння і за тайну Євхаристії. Дяк 
Володимир загинув, також, за третю тайну – тайну 
священства, яка була в Отці. Багато людей 
приїжджають до Страдчу саме з цими потребами і 
мають нагоду постійно бути забезпеченими 
Сповіддю і Причастям – це перший пріоритет у 
Страдчі. 
  Окрім цього у п'ятницю, суботу та неділю, на 
парафії відбувається загальна Хресна Дорога, яку 
обов'язково хтось провадить. На протязі тижня 
люди групами приїжджають приватно і їм, також, 
дається священик, який розкаже, попровадить, чи 
сестра-монахиня, чи семінарист. Два рази в місяць 
у Страдчі відбуваються нічні чування. Це є перша 
субота місяця і третя п'ятниця місяця. В програму 

чувань, зазвичай входить Вечірня, Літургія, 
молитви на оздоровлення і Хресна Дорога. Тобто 
тривають вони цілу ніч. Крім того на нічні чування 
парох запрошує від п'ятнадцяти до двадцяти 
священиків, які приїжджають, як з Семінарії, так і 
з різних установ чи парафій. Вони приїжджають і 
сповідають людей, котрі прибули на молитву. 
Люди мають вільний доступ і можливість 
висповідатися. 

   Кожного року, 26 червня, є Всеукраїнська проща 
до Страдчу. В такий спосіб відзначається пам'ять 
блаженних новомучеників УГКЦ, Миколи 
Конрада та Володимира Прийми. Саме завдяки 
цьому дню багато людей дізнаються про таке 
відпустове місце, як Страдч. В особливий спосіб 
відзначається, також, Храмовий празник Успення 
Пресвятої Богородиці з відпустом, 28 серпня. 
Люди приїжджають напередодні, на нічні 
чування, чи на сам храмовий празник. Значимо є 
те, що як всеукраїнська проща, так і храмовий 
празник можуть випасти у будь який день серед 
тижня, тож людина котра прибула у цей день на 
прощу швидше за все, знає, що колись приїхала, 
посповідалася, священики помолилися з нею, Бог 
їй допоміг і вислухав її молитви. Саме тому вона в 
цей день їде, бо для неї важливо подякувати, адже 
Страдч залишився в пам'яті цієї людини. 
   Страдч – це є місце, де люди постійно мають 
нагоду єднатися з Богом у той, чи інший спосіб. І 
кличе сюди своїх дітей за полегшою і допомогою 
ніхто інший як Господь, за посередництвом 
Пресвятої Богородиці «Нерушимої стіни» та 
блаженних священномученика Миколи і 
мученика Володимира.

Джерело:диякон Ярослав
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Духовна глибина щоденності
   Правильне ставлення до щоденності полягає в 
тому, щоб відкрити для себе її справжню цінність і 
зрозуміти її духовну глибину. Повсякдення не 
становить для нас загрози, а щоденні справи не є 
перешкодою для налагодження стосунків із 
Богом. Зовсім навпаки. Щоденність – це Божий 
дар і дорога до нашого освячення. Святий Павло 
каже: «Бо це воля Божа, освячення ваше…» (1Сол. 
4:3). Бог прагне, щоб ми були спасенні й святі. 
Допомагає нам досягти цього через дар молитви, 
через дар Свого Слова, через Євхаристію та інші 
таїнства. Але Бог освячує нас і через таїнство 
життя (Падовані). Повторімо:
Через таїнство життя, а не через пасивне 
існування.
  Коли ми живемо по-справжньому? Тоді коли 
беремо участь у житті ,  а  не лише коли 
спостерігаємо за ним збоку. У цьому нам може 
допомагати Слово Боже, яке Господь скеровує до 
нас у самому серці нашої щоденності, показуючи 
нам її сенс, пояснюючи й даючи змогу розпізнати, 
що є Божою волею. Наше освячення, поєднання й 
перебування поруч із Богом відбувається в 
повсякденні й через щоденні справи.
   Часом, коли буденність із різних причин стає для 
нас легкою, ми охочіше занурюємося в неї. Це 
стосується й нашого ставлення до щоденної 
молитви. Коли ж стає важко і життя ставить перед 
нами якісь клопіткі завдання, тоді вдаємося до 
різних вивертів, аби уникнути клопотів. З 
більшою легкістю тоді також звільняємося від 
молитовного життя. А ще повертається наше 
«такою є Божа воля» – твердження, за яким 
криється неприйняття щоденності й пасивність 
життя. Тимчасом, хай там що відбувається – добре 
чи погане, – Бог хоче, аби ми помірялися силами з 
такою пасивністю, незалежно від того, чи це 
видається нам справедливим, чи ні, таким, що має 
сенс, чи беззмістовним. Треба боротися й 
запитувати Бога, що Він говорить нам зараз, у цій, 
а не іншій життєвій дійсності. Він бажає, аби ми 
сприймали щоденність  як  виклик,  а  не 
піддавалися їй .  Мусимо плекати в  собі 
переконання й віру, що Божа воля якимось 
таємничим для нас способом пронизує все наше 

життя та відслонює перед нами правдиве обличчя 
дійсності. Наше справжнє життя приховане з 
Христом у Бозі. Наше життя, так само, як і життя 
Марії – світської, простої жінки, зануреної в 
щоденність, – зростає й здійснюється посеред 
сірих, щоденних занять. Марія була занурена в 
щоденність, але щоденність її не поглинула. Коли 
Бог скерував до неї Слово, яке мало вирішальне 
значення не лише для її життя, а й для життя 
кожного з нас, вона почула й прийняла його. 
Помітила Бога, Який промовляв у щоденності.
   Наша щоденність потребує Слова Божого
  Слово Боже допомагає нам відкривати 
щоденність як таїнство нашого освячення. Слово 
допомагає нам боротися як з легкою, так і з 
важкою дійсністю дня. Щоденність – це дар. Божа 
воля, яка об’являється в ній через Слово, не 
поневолює нас. Певна річ, щоденність й далі є 
таємницею, однак ми здатні відкрити, пізнати й 
прийняти її. Вона стає таємничою, коли ми не 
приймаємо її і не хочемо протистояти її викликам.
  Слово Боже, якщо слухаємо його щодня, виразно 
каже нам, що нас покликано до щоденності, як 
Ісуса з Назарета, Воплочене Слово. Ми повинні не 
лише молитися в щоденності Словом, а й 
молитися щоденністю, тобто помічати Божий 
вимір щоденності, переживати події свого дня у 
світлі Його Слова. Щоденність є й має залишитися 
щоденністю, а отже, ми не повинні насильно 
перетворювати її на свято (К. Ранер). Той, хто 
втікатиме від неї, втрачатиме шанс зустріти в ній 
Бога. Пам’ятаймо, що Бог промовив до нас через 
Сина, Який жив, молився й спасав людей у Галілеї
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та Юдеї, де точилося звичайне людське життя, про 
котре багато хто навіть не чув.
   Колись я прочитав, що хтось порівняв 
щоденність і духовне життя з листочком рослини. 
Спробуймо взяти до рук листочок і поглянути 
крізь нього на світло. Помітимо, що він 
складається немовби з двох елементів: жилок і 
з’єднувальної тканини. З’єднувальна тканина – це 
щоденні справи, а жилки – молитовне життя. Наша 
щоденність без виконання щоденних справ 
перетворилася б, так само, як листок без 
з’єднувальної тканини, на потвору, а без жилок 
обм’якла б і втратила би форму. Щоденність і наше 
духовне життя потребують одне одного. Боже 
Слово – це слово, яке звучить безпосередньо під 
час історії нашого життя. Це Слово, яке стосується 
нашої щоденності. Тому ми й поставили собі 
запитання: «Як жити Словом Божим щодня?»
    Закінчу поетичною історією індійського поета Р. 
Таґора[2]: «Опівночі юнак, який хотів стати 

аскетом, заявив: “Настав час, коли маю покинути 
рідний дім і вирушити на пошуки Бога. Ох, хто так 
довго змушував мене жити в цій ілюзії”. Господь 
Бог прошепотів йому: “Я”, – але цей чоловік мав 
заткані вуха. На краю ліжка з дитиною на грудях 
спокійно спала його дружина. Він поглянув на них 
і сказав: “Хто ж ви такі, що так довго ошукували 
мене?” А голос прошепотів йому ще раз: “Вони є 
Богом”, – але він не зрозумів. Дитина заплакала 
крізь сон і притулилася до матері. Господь Бог 
наказав: “Зупинися, дурню, не покидай свого 
дому”, – але він і цього разу не почув. Тоді Господь 
Бог із сумом сказав: “Чому Мій слуга покидає 
Мене, щоб вирушити на пошуки Мене ж”»[3]. 
Немає сумніву в тому, що коли покидаємо нашу 
щоденність – покидаємо Бога. Не можна нам про 
це забувати. Тож розпочнімо нашу подорож у 
щоденність із лампою Слова Божого.

Джерело:dyvensvit

Чи несуть діти покарання за гріхи своїх батьків?
   Діти не відповідають за гріхи, скоєні їхніми 
батьками, як і батьки не несуть відповідальності 
за гріхи своїх дітей.
   Кожен із нас відповідальний за свої власні гріхи. 
У книзі пророка Єзекиїля 18:20 сказано: «Душа, 
яка грішить, вона вмре; син не понесе провини 
батька, і батько не понесе провини сина». Цей 
вірш чітко демонструє, що покарання за гріхи 
певної людини нестиме лише ця людина.
   Існує текст, який приводить декого до думки, що 
Біблія навчає про покарання за гріхи від покоління 
до покоління, проте це тлумачення невірне. 
Згаданий вірш записаний у книзі Вихід 20:5, де 
говориться про ідолів: «Не поклоняйся їм і не 
служи їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог ревнитель, 
що карає дітей за провину батьків до третього і 
четвертого роду тих, які ненавидять Мене». Цей 
текст говорить не стільки про покарання, скільки 
про наслідки. Він говорить, що наслідки людських 
гріхів відчуватимуться наступними поколіннями. 
Бог попереджав ізраїльтян, що їхні діти будуть 
відчувати на собі вплив покоління своїх батьків як 
природний наслідок їх непослуху та ненависті до 
Бога.  Діти,  виховані в такому оточенні, 

практикуватимуть таке ж ідолопоклонство, 
дотримуючись, таким чином, даного їм прикладу 
непослуху. Їхня непокора вкоренилася настільки 
глибоко, що на її виправлення мало піти декілька 
поколінь. Бог не вимагає від нас відповідальності 
за гріхи наших батьків, але ми іноді страждаємо в 
результаті скоєних ними гріхів, як ілюструє Вихід 
20:5.
  Як вказано в Єзекиїля 18:20, кожен із нас 
відповідальний за власні гріхи, і нам доведеться 
понести за них покарання. Ми не можемо 
розділити свою провину з кимсь іншим, як і ніхто 
інший не може бути відповідальним за неї. Тим не 
менше, існує один виняток із цього правила і він 
стосується всього людства. Одна людина взяла на 
себе гріхи інших і понесла покарання за них, щоб 
грішники могли стати праведними та чистими 
перед Богом. Цією людиною був Ісус Христос. Бог 
послав Ісуса в цей світ, щоб обміняти Його 
святість на наші гріхи. «Бо Того, Хто не знав гріха, 
Він зробив жертвою за гріх, щоб ми в Ньому стали 
праведними перед Богом» (2Кор. 5:21). Ісус 
Христос не карає за гріх тих, хто приходить до 
Нього у вірі.

  Джерело:god.in.ua
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Твоя молитва розкаже про тебе усе 

   Буває так, що ми виростаємо, а наша молитва 
залишається такою, як у дитинстві. І це начебто 
добре, бо дітям належить Царство Небесне. Але 
якщо ми хочемо володіти іноземною мовою, то чи 
вистачить нам рівня A1? Що краще і глибше 
опануєш мову, то краще розумітимеш світ, який 
вона виражає. Так само і для того, щоби пізнати 
світ Бога, слід вчитись і все глибше пізнавати ту 
начебто людську, а все ж “іноземну” мову, якою 
Він говорить до нас.
   І ти, і я – ми відповідальні за розвиток нашої 
молитви.
  Молитва – це не тільки прохання, але і подяка. 
Подяка за всяке добро, що було і буде. І за 
складнощі також. Молитва – це також і прохання 
пробачити. Сповідь – одна із найскладніших 
молитов, яка однак дає ласку прощення.
  Кажуть: молитва – це діалог, розмова з Богом. 
Справді розмовляєш? Чи може говориш, і це лише 
в один бік потік слів? Часто вчителі, “майстри” 
молитви розпочинали своє нове життя з пустелі, з 
часу мовчання. Така практика була дуже плідною: 
очищення, вслухання в себе, у свої емоції, врешті, 
у внутрішню тишу, яка дозволяла звучати слову 
Божому. Коли всі інші слова змовкали, чулося 
слова Бога. Тиша і мовчання теж є молитвою.
  Читання Біблії, Євангелії також є молитвою. І 
насамперед у плані діалогу: не лише говорю я, але 
говорить також Він, насамперед нехай говорить 
Він. Нехай говорить до мене, щоби я Його пізнав.
   Є так багато різних форм і шкіл молитви. Багато 
учителів молитви, духовних практиків зуміли 
пережити і передати нам свій досвід молитви. Як 
багато важить вервиця, яка не є просто 
повторюванням і перебирання зернинок.
   Апостол Павло закликав молитися неустанно. 
Чи значить це, що кожна хвилина нашого життя 
має бути наповнена молитвою? Так, так виникла 
Ісусова молитва, щоби з кожним вдихом і видихом 
людина взивала до Господа і ні на мить не 
полишала відчувати присутність Творця.
   Слова апостола Павла закликають нас до того, 
щоби Бог був з нами завжди і у кожному нашому 
кроці, щоби ми не зійшли на шлях лукавства і 

самообману, молячись напоказ, “про людське 
око”…
  Найпростіша і найголовніша молитва “Отче 
наш” провадить нас до розуміння своєї гідності як 
Божих дітей. А Бог – Батько, який любить 
незважаючи ні на що.
   Молитва може бути позбавлена слів, але не може 
бути позбавлена часу. Бо для кого маєш час, того і 
любиш насправді.
  Стань і задумайся, якою є твоя молитва? Чи не 
залишилась вона коротким “Отченашем” , 
вивченим в дитинстві і повторюваним про всяк 
випадок. Ти зріс і змінився – твоє життя сповнене 
тисячами переживань, а молитва? Твоя молитва 
зростає разом із тобою?
Що розкаже про тебе твоя молитва?

Джерело:dyvensvit
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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.


