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Папа наголосив: “Вчіться шукати та знаходити 
Бога в усіх речах”

    Добро проростає часто приховано та 
невидимо: нашим завданням є сіяти та довірити 
решту Богові. У світлі двох притч Ісуса про зерна 
Папа заохотив прочан перемагати спокусу 
знеохочення.
   о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
   Описуючи Небесне царство, Ісус запозичує 
порівняння зі щоденного життя. Його притчі 
черпають натхнення зі звичайного життя, 
вказуючи на «уважний погляд» Ісуса, який 
спостерігає за дійсністю та через дрібні щоденні 
образи «прочиняє вікно на таємниці Бога та 
людського життя». Із цього зауваження Папа 
Франциск розпочав свою катехизу з нагоди 
проказування молитви «Ангел Господній» у 
неділю, 13 червня 2021 р., звернувши увагу на те, 
що Ісус, таким чином, навчає нас, що «також і 
повсякденні речі», які часто здаються нам 
однаковими, які виконуємо з розсіянням, 
«населені прихованою присутністю Бога». А тому 
ми повинні старатися «шукати і знаходити Бога в 
усіх речах».
   Добро часто зростає приховано
   Отож, Ісус порівнює Небесне царство, тобто, 
Свою присутність у світі, до гірчичного зерна, яке 
є «найменшим з-поміж зерен». Однак, вкинуте в 
землю, воно розростається, стаючи більшим від 
усякої городньої рослини. Так, як зауважив Папа, 
діє Бог. Іноді гамір світу, разом з тисячами діл, 

якими наповнений наш день, «заважають нам 
зупинитися та побачити, яким чином Господь 
провадить історію». Однак, Бог діє, подібно до 
доброго зерна, вкинутого в землю, «яке тихо і 
повільно проростає». «Також і зерно наших 
добрих діл може здаватися нам чимось незначним; 
однак, усе, що є добрим, належить Богові й, отже, 
смиренно та повільно приносить плід. Добро – 
запам’ятаймо це – завжди зростає покірно, 
приховано, часто невидиме», – сказав Єпископ 
Риму.
   Порада, щоб вийти з пандемії
   Святіший Отець наголосив, що цією притчею 
Ісус хоче влити в нас довіру. Адже в багатьох 
життєвих ситуаціях може прийти знеохочення, 
коли «бачимо слабкість добра в порівнянні із 
позірною силою зла». Нас може паралізувати



2
Страдч.    

Нерушима  Стіна   

2021 р.Б.

зневіра, коли бачимо, що незважаючи на всі наші 
старання, «результати не приходять, речі, як 
здається, ніколи не змінюються». Однак, 
Євангелія вимагає від нас «нового погляду на себе 
самих і на дійсність», закликає до ширшого 
погляду, спроможного заглянути поза примарне, 
щоби відкривати «присутність Бога, що, як 
покірна любов, завжди діє на ґрунті нашого життя 
та на ґрунті історії»
   «В цьому полягає наша довіра, це додає нам сил, 
аби щодня терпеливо прямувати вперед, сіючи 
добро, що принесе плід. Наскільки ж важливим є 
цей підхід, аби успішно вийти з пандемії! 
Розвивати довіру до перебування у Божих руках і, 
водночас, всім разом докладати зусилля у 
відбудову та новий початок, з терпеливістю та 
постійністю», – підкреслив Папа.
   Ми сіємо, Бог зрощує
    За словами Наступника святого Петра, також у 

Церкву може закрастися кукіль зневіри, особливо, 
тоді, коли переживаємо кризу віри чи невдачу. В 
такі хвилини слід пам’ятати про те, що результати 
сівби «не залежать від наших здібностей». Нам 
належить «з любов’ю, старанням і терпеливістю» 
сіяти, але зростання залежить від Бога. Про це 
Ісус говорить у притчі про рільника, який вкидає 
зерно в землю, а далі воно саме проростає вдень і 
вночі, але як – рільник не знає. З Богом же «навіть і 
на найбільш посушливих теренах завжди існує 
надія на нові паростки».
   «Нехай же Пресвята Марія, смиренна Господня 
Слугиня, навчить нас бачити велич Бога, Який діє 
в  др ібних речах ,  і  перемагати  спокусу 
знеохочення. Довіряймося кожного дня Йому», – 
заохотив Папа

Джерело:vaticannews..

Відпочинок у житті християнина. Чому він 
важливий та яким він має бути. 

Поради Блаженнішого Святослава
   Справжній відпочинок не має на меті виснажити 
наші психічні, духовні й фізичні сили чи наші 
кишені, він має на меті нас відновити. Той, хто 
правильно відпочиває, повинен знайти гармонію 
не тільки між працею і відпочинком, а й між 
молитвою та іншими видами своєї діяльності. На 
цьому наголосив Блаженніший Святослав, Отець і 
Глава УГКЦ, у коментарі для Департаменту 
інформації УГКЦ.
  На думку Глави УГКЦ, питання праці і 
відпочинку є одним із важливих питань Божого 
об'явлення. «Від самого початку створення світу 
ми чуємо, що Господь Бог сьомого дня спочив. У 
такий спосіб і ми отримуємо завдання сьомого дня 
спочивати. Бог нас закликає наслідувати Його 
ритм праці та відпочинку. Таким чином образ 
Творця, який відпочиває, проєктується на 
людину», ‒ пояснює він.
   За словами Блаженнішого Святослава, духовне і 
рел і г ійне  значення  в ідпочинку,  яке  ми 
віднаходимо в Божому об'явленні, насамперед 

показує нам, що Бог є господарем. Він має владу 
над тим, що чинить. Не створіння підкорює собі 
Творця, а Творець має владу над ділом рук своїх. 
Господь Бог, каже Предстоятель УГКЦ, має 
абсолютну свободу.
«Людина, яка покликана наслідувати Бога, є 



3
Страдч.    

Нерушима  Стіна   

2014 р.Б.Страдч.    
Нерушима  Стіна   

2021 р.Б.

покликаною до свободи. Під час відпочинку 
людина набуває досвід свободи», ‒ переконаний 
Глава Церкви. Він підкреслив, що це дуже 
важливий елемент духовності і правильного 
ставлення людини до світу, в якому вона живе, а 
також до праці, яку вона покликана здійснювати.
   Отець і Глава УГКЦ звернув увагу на виклики і 
труднощі, які сучасний світ ставить перед 
людиною: ми часто живемо у круговерті, яка нас 
виснажує, і не вміємо від роботи абстрагуватися. 
В результаті усвідомлюємо, що перетворилися на 
рабів наших справ. «Наша діяльність стає 
частиною мого «я» і моєї ідентифікації. 
Природно, коли ми змінюємо місце праці, або 
отримуємо іншу посаду, то часом переживаємо 
певні труднощі з дистанціюванням себе від тої 
професії, яку ми виконуємо. Саме тому гігієна 
праці і відпочинку є дуже необхідною для того, 
щ о б  су ч а с н а  л юд и н а  вм і л а  п р а в и л ь н о 
вибудовувати стосунки зі своєю щоденною 
працею», ‒ наголошує Отець і Глава УГКЦ.
   Блаженніший Святослав застерігає сучасну 
людину на відпочинку перед спокусою віддатися 
на поталу різним життєвим насолодам. Хибною є 
думка про те, що у відпустці ми надолужимо все 
те, на що нам не вистачає часу в робочі дні. «Це 
теж недобре, бо тоді  людина з рабства обов'язків 
переходить у рабство насолоди. Таким чином вона 
шкодить своєму здоров'ю, втрачає свободу і 
набуває нового узалежнення. Ба більше, сучасна 
індустрія розваг робить людину в'язнем «колеса»: 
впродовж тижня витискають мої сили, щоб я 
заробив гроші, а у час відпустки я їх витрачаю. У 
підсумку я лишаюся ні з чим: без грошей, сил, 
енергії. Тоді сучасна людина потрапляє в 
колосальну залежність. Це викликає певний 
дискомфорт», ‒ застерігає він.
   «Яким є здоровий, чи справжній, відпочинок?» ‒ 
запитує Глава Церкви. У відповідь пригадує фразу 
відомого російського фізіолога Павлова, який 
говорить, що відпочинок – це зміна виду праці. Це 
не означає нічого не робити і віддати себе на 
поталу некерованим насолодам.
   «Хто займається фізичною працею, то для нього 
відпочинком є інтелектуальна робота: читання 
книг, відвідини музею… Коли хтось займається 
інтелектуальною роботою, тоді для нього 

можливість фізичної праці стає здоровим 
відпочинком», ‒ каже Глава УГКЦ. 
  На його переконання, вміння правильно 
підібрати вид відпочинку є виявом мудрості. «Бо 
мудрою є та людина, яка вміє запанувати над 
собою. Мудрою є та людина, яка вміє тішитися, 
правильно насолоджуватися плодом своєї праці. 
Нерозумною є та людина, яка не вміє правильно 
користати з плодів своєї праці і не вміє 
відпочивати», ‒ переконаний духовний лідер 
українців.
  Він зазначив, що справжній відпочинок не має 
нічого спільного з лінивством, яке виснажує. 
«Лінивство висушує душу. Воно забирає енергію 
та силу і ще більше ускладнює її повернення до 
праці. Якщо ми правильно відпочиваємо, то до 
закінчення відпочинку наповнюємося енергією. 
Тоді наш відпочинок сам сповіщає нам момент, 
коли настає час працювати. Проте неправильний 
відпочинок нас робить нездатними повернутися 
до активної праці. Тож відпочиваймо правильно!» 
‒ заохочує Отець і Глава УГКЦ.
   «Ми, християни, вважаємо, що джерелом усіх 
наших духовних, фізичних і психічних сил є 
Господь Бог. Правильний відпочинок завжди буде 
відпочинком з Богом. Той, хто правильно 
відпочиває, повинен знайти гармонію не тільки 
між працею і відпочинком, а й між молитвою й 
іншими видами своєї діяльності. На відпочинку, 
хоч би де ми були: в санаторії, за кордоном, на 
морі, - продовжуймо своє молитовне правило. 
Там, де ви є, шукайте можливості в неділю бути на 
Службі Божій, слухати Боже слово, приступати до 
Святих Тайн: Сповіді й Святого Причастя. Саме 
здатність черпати із вічного джерела життя, тобто 
Господа Бога, дасть можливість повністю 
відновити сили і повернутися до активної 
щоденної праці» ,  ‒  додав на завершення 
Блаженніший Святослав.

Департамент інформації УГКЦ  
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 «Якщо хто хоче йти за Мною, нехай зречеться 
себе, візьме хрест свій та йде за Мною» (Лк. 9:23). 
Ми перебуваємо в Церкві, тому що більшість із 
нас, у глибині своєї душі, хоче йти за Христом. 
Але, можливо, ми відчуємо, що нам щось заважає, 
що нездатні до цього через клопоти, які нас  
стримують, а іноді й стопорять. У цьому уривку 
Ісус, зокрема, вказує нам, що, всупереч нашим 
думкам, випробування, які ми переживаємо, 
жодним чином не є перешкодою для того, щоб іти 
за Ним. Як не парадоксально, перешкоди, 
виявляється, є засобом і навіть умовою для того, 
щоб ми могли у повноті відповісти на заклик 
Христа. Тут ми опинилися в «динамічному» 
контексті, адже кінцева мета, яку визначив Ісус, – 
«йти за Ним».
   Декількома словами Він показує нам правдивий 
спосіб нести наші хрести, великі й малі. 
Насамперед, як Він каже, нам потрібно їх «взяти», 
не відмовлятися від них, стверджуючи ніби їх не 
існує. Хрести є, і ми повинні взяти їх на себе, 
прийняти як реальність нашого існування. Не 
тільки їх терпіти, змиритися з ними, а сміливо 
взяти їх у свої руки, стати перед ними лицем в 
лице. Не намагатися якнайшвидше позбутися їх, 
наприклад, передаючи своєму сусідові! Але й 
також не падати під їхнім тягарем: разом з 
Христом, у Ньому, ми можемо знайти силу 
відважно їх нести.
   І врешті, важливо взяти «свій» хрест. Свій, а не 
чужий. Не прагнути взяти на себе всі нещастя 
світу, покласти на свої рамена хрести ближніх. 
Адже під виглядом любові до ближнього і 
великодушності може ховатися зарозумілість і 
навіть прихована гордість. Ні, правильна 
поведінка полягає в тому, щоб, у смиренні й 
безсиллі, які відчуваємо у важких ситуаціях, ми 
були присутні, коли потрібно, поруч із тими, хто 
страждає; щоб молилися, допомагали дуже 
конкретно – одним словом, просто любили так, як 
тільки вміємо.
   Що таке «наш» хрест? Немає жодної потреби 
мріяти чи шукати інших хрестів, які могли б нам 
видатися більш «привабливими»,  більш 
вдячними, більш винятковими. Треба прийняти 

хрести нашого життя, малі й великі, такими, 
якими нам їх представляють і подають обставини: 
їх достатньо, щоб ми освятилися! Наш хрест 
єдиний у своєму роді. Він, властиво, є нашим 
життям, з його випробуваннями, покладеними на 
нас, а не на нашого ближнього. Тому ми не повинні 
«порівнювати» свої хрести, свої болі, оцінювати їх 
чи судити про них, міряти силу наших страждань. 
Наш хрест особистий; ми покликані пережити 
його на свій спосіб, так, як ми це можемо.
   Врешті, Ісус пояснює, що нам також потрібно 
брати свій хрест «щодня». Ідеться про те, що у 
цьому подвигу постійність і наполегливість є 
найважливішими. Річ не в тім, щоб героїчним 
зусиллям волі «встояти» тільки один раз, коли 
трапилося нещастя. А «щодня», впродовж усього 
життя, іти своєю дорогою, чого б це нам не 
коштувало, незважаючи на перешкоди, які можуть 
накопичуватися.
   Ми чудово розуміємо, що для того, аби цього 
досягнути, потрібна неабияка відвага і сила духу, 
які годі знайти в собі, якщо мислити тверезо. Їх 
нам треба шукати і черпати тільки в Ісусі. Адже 
Він сам вказав шлях, даруючи нам Себе і Своє 
життя у важкі години страстей, які привели Його 
на хрест, славне Сонце всіх наших хрестів.

Джерело:dyvensvit

Щодня брати на себе хрест
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   12 червня 2021 року відбулася IX Всеукраїнська 
медична проща до Страдча «Моє милосердя 
змінює світ», яку організувала Комісія УГКЦ у 
справах душпастирства охорони здоров’я.   
  Проща розпочалася зустріччю із парохом храму 
Успення Пресвятої Богородиці о.Іваном 
Колтуном, який розповів молільникам історію 
Страдецької гори. Опісля була звершена 
Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолив 
Преосвященний владика Богдан, єпископ-
помічник Стрийської єпархії.
   Слова вдячності до медиків промовили с. 
Севастіяна (Карвацька), голова Комісії УГКЦ у 
справах душпастирства охорони здоров’я, о. 
Тарас Гадомський, голова Комісії охорони 
здоров‘я Львівської Архиєпархії. Від імені 
лікарів зі словами подяки звернулась Марта 
Соколовська.
   Відтак відбулося вручення нагород – грамот та 
іменних монет від мера Львова, грамот від 
Львівської обласної ради та пам‘ятних медалей 

Блаженного мученика Володимира (Прийми) для 
медиків та медичних капеланів. Після короткої 
перерви усі прочани вирушили на Хресну дорогу, 
також мали можливість відвідати Страдецьку 
печеру та звершити приватні моління.

Джерело:stradch.com

Зверни увагу на сьогодні
   Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ніхто не 
може служити двом панам, оскільки, або одного 
зненавидить, а другого любитиме, або одного 
триматиметься, а іншим знехтує. Не можете 
служити Богові й мамоні. Задля цього кажу вам: 
не журіться про свою душу, що будете їсти або 
що будете пити, ні про своє тіло, у що 
одягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло — 
за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не 
сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш 
Небесний Отець годує їх; хіба ви не цінніші від 
них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до 
свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг 
клопочетеся? Погляньте на польові лілеї, як вони 
ростуть: не працюють і не прядуть; та кажу 
вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався 
так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка 
сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так 
одягає, то чи не багато більше вас, маловіри? 
Тож не журіться і не говоріть: «Що будемо 

їсти?» Або: «Що будемо пити?» Чи: «В що 
зодягнемося?» Адже цього всього язичники 
шукають. Бо ж знає ваш Отець Небесний, що 
цього всього потребуєте. Шукайте перш за все 
Царства Божого і Його праведності, а це все вам 
додасться. Отже, не журіться про завтрашній 
день, бо завтрашній день і сам про себе 
поклопочеться; досить дневі свого лиха».
   Мт 6, 24-34 
   Роздумувати про майбутнє дуже цікаво. Яку 
роботу я отримаю, коли закінчу навчання? Якими 
виростуть діти й онуки? Якою радісною буде 
відпустка наступного місяця! Немає нічого 
поганого в тому, щоби мріяти про майбутнє чи 
планувати його: насправді це може бути дуже 
позитивною та розумною справою. Але Ісус хоче, 
щоб ми не зациклювалися на цьому й не втрачали 
контакту з сьогоденням. Саме це підкреслює 
сьогоднішній фрагмент Євангелія. Аналогічна 
проблема — витрачати занадто багато часу та сил 

IX Всеукраїнська медична проща до Страдча 
«Моє милосердя змінює світ»
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на минуле. Приємні спогади, якщо поринаємо в 
них «із головою»,гальмують наш розвиток, а 
хворобливе порпання в неприємних минулих 
ситуаціях часто приносить лише збільшення 
страхів та почуття провини. Ісус обіцяє: 
«Завтрашній день і сам про себе поклопочеться; 
досить дневі свого лиха» (Мт 6, 34). Іншими 
словами, зосередься на тому, що відбувається  
зараз. Зверни увагу на виклики, що стоять перед 
тобою, насущні проблеми, які потрібно 
вирішити, і на людей, що потребують твоєї 
допомоги зараз. Пам’ятай: саме зараз Ісус — із 
тобою, щоб допомогти гідно відповісти на всі 
виклики. Він буде з тобою і завтра, щоби знову 
допомогти тобі впоратися з усім. Сьогодні, якщо 
почнеш надмірно турбуватися про майбутнє або 
знову згадувати минуле, — зупини себе. Згадай 
сьогоднішнє Євангеліє та уяви себе птахом, який 
летить на крилах Духа. Звільнися від усіх земних 
страхів, які тягнуть тебе до землі. Просто 
займайся своїми справами, не переймаючись 
майбутнім. Бог піклується про всі створіння, тож 

подбає і про тебе. «Господи, допоможи мені 
віддати свої турботи у Твої люблячі руки». Отче 
наш, що єси на небесах, нехай святиться Ім’я 
Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля 
Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний 
дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і 
ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

  Ходити у Святому Дусі — ось чого маємо 
прагнути. Тоді Святий Дух буде нам 
вказувати дорогу, по якій треба йти, нашу 
дорогу. Читаючи Діяння апостолів, 
бачимо, як Святий Дух постійно активно 
проявлявся в житті перших християн. 
  Що заважає Святому Духові проявлятися 
сьогодні? Напевно, те, що ми часто 
боїмося слухати своє серце (голос Святого 
Духа), боїмося поступати, йдучи за цим 
покликом. Легше залишитися, як усі. І 
тому Дух Святий не може діяти, де Йому 
не дозволяють.

Джерело:Інтернет-ресурс

Джерело:credo
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Або живемо згідно Божого задуму, або ж – 
подвійними стандартами, які нас  спустошують

   У сьогоднішній молитві Ісуса, про яку 
розповідає Євангельский уривок (Ів 17,1-13) – Ісус 
благає Отця, за єдність тих, кого лишає на 
Землі.
   Всеєдність із Богом
   Або ми живемо з‘єднані з Ним, або ж ми 
розділені в собі. Або живемо Ним, або живемо 
своїми ілюзіями, фантазіями, «баченнями»… 
Або живемо згідно Божого Задуму, (якщо хочете 
– то Природнього Закону), або ж живемо 
подвійними стандартами, які насправді роблять 
нас фальшивими і спустошують…
Б о  ж и т и  « д у хо в н о ю  ш и з о ф р е н і є ю »  і 
роздвоєністю особистості – дорога в нікуди.
  Всеєдність у подружжі 
   Подружжя – є одним із найдосконаліших форм 
реставрації тієї всеєдності, яку знаходимо у 
самому Бозі. Те, що єднає подружжя в єдине, ціле 
і нерозривне, у всеєдине – є любов. Любов, яка 
бере свій початок у Любові Божій, саме тому 
здатна перемінити людську розділеність і 
відновити єдність.
 Але що робимо дуже часто ми?
   Я не говорю навіть про крайні випадки, коли ми 
(люди) вирішуємо, що маємо «право» на єдність, 
благословенну Богом і освячену Таїнством 
Вінчання – розєднати, через наші «мухи» чи 
«таракани»…
 Кожна сварка, кожне непорозуміння, кожна 
зневага у сім‘ї – вже є тріщиною, яка несе загрозу 
краху всього…
  Єдність церкви
  У своїй молитві Ісус молиться за своїх, за 
Церкву. За єдність.
   Часто ми християни, які щонеділі ходимо до 
церкви, чи до костелу, чи навіть в дім молитви, чи 
просто «свічечку поставити», даємо дуже 
серйозне згіршення тим, хто Бога у своєму житті 
ще не знайшов.
  Своєю розділеністю творимо перепони у 
пошуках Бога! – Церквою, яка є розділеною в 
собі… Християнством поділеним…
Ті, які шукають справжнього Бога – цього не 

розуміють! Не хочуть розуміти! І мають на це 
право! І це серйозний аргумент для “активізації” 
екуменічного діалогу, про який багато говоримо, 
пишемо, але, на жаль, не завжди маємо відвагу 
жити.
 Сьогоднішнє Євангеліє – про соціальну 
приязнь… Про братерство… Про єдність у 
різноманітності!
   Нинішнє Євангеліє застерігає нас від того, щоб 
не стати безхатьком!
  Бо безхатько це не про будівлі, а про відсутність 
стосунків… через брак єдності і розуміння.

Джерело:dyvensvit
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 Церковний календар
 Липень 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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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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                              Страдч.    
Нерушима  Стіна   

2020 р.Б.

Розклад Богослужінь 
на парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

Субота

Неділя

  - 10:00 Божественна Літургія за померлих

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

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

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

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

НІЧНІ ЧУВАННЯ У 2021 РОЦІ  
Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

 31 грудня 2020 р. – 01 січня 2021 р.

 6-7 лютого ; 19-20 лютого

 6-7 березня; 19 -20 березня

 3-4 квітня; 16-17 квітня

 1-2 травня; 21-22 травня

 5-6 червня; 18-19 червня

 3-4 липня; 16-17 липня

 7-8 серпня; 20-21 ; 27-28 серпень

 4-5 вересня; 17-18 вересня

 2-3 жовтня; 15-16 жовтня

 6-7 листопада; 19-20 листопада

 4-5 грудня; 17-18 грудня;
31 грудня 2021 р. – 01 січня 2022 р.


