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Папа: Потребуємо «екології серця», що включає 
відпочинок і співчуття

   Під час недільної зустрічі з вірними посеред літа 
Папа Франциск нагадав про необхідність 
навчитися зупинятися, розвивати споглядальний 
погляд, не даючи щоденній біганині повністю себе 
поглинути.
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
   Якщо навчимося по-справжньому відпочивати, то 
завдяки контемплятивному поглядові станемо 
спроможними до справжнього співчуття. Думками 
про  це  Папа  Франциск  под ілився  перед 
проказуванням молитви «Ангел Господній» у 
неділю, 18 липня 2021 р., коментуючи уривок з 
шостої глави Євангелії від Марка, який, за його 
словами, «допомагає нам збагнути два важливі 
аспекти життя».
   Повернутися до серця речей
Першим аспектом є відпочинок. Апостолам, які 
повернулися з місії та з ентузіазмом розповідають 
про все те, що чинили, Ісус каже: «Ви підіть самі 
подалі в пустинне місце та відпочиньте трохи!». За 
словами Святішого Отця, це є «цінним повчанням» 
для нас. Христос, хоч радіє, бачачи Своїх учнів 
щасливими, не розхвалює й не розпитує їх, але 
«переймається їхньою фізичною та внутрішньою 
втомою». Цим він застерігає їх від небезпеки, яка 
чигає також і на нас: потрапити в пастку активізму, 
де найважливішими стають результати і почуватися 
абсолютними протагоністами. Це зустрічається 
також і в Церкві, через що «ризикуємо притемнити 

Ісуса». Саме тому Учитель каже Своїм відпочити. 
Як пояснив Наступник святого Петра, не йдеться 
лише про фізичний відпочинок, але «про 
відпочинок серця». Потрібно «по-справжньому 
відпочивати», а для цього потрібно «повертатися до 
серця речей», тобто, зупинитися, перебувати в 
тиші, молитися, а не просто переходити від 
буденних справ до святкових. Ісус не уникав потреб 
натовпу, але кожного дня відходив на молитву, тож 
Його ніжне запрошення «трохи відпочити» є 
спонукою для нас навчитися «зупинятися, 
вимкнути  теле фон,  споглядати  природу, 
відроджуватися в діалозі з Богом».
   Співчуття, що народжується зі споглядання
Однак, як розповідає євангелист, Ісусові та 
апостолам не вдається відпочити так, як цього
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хотілося б. Люди знаходять їх і приходять туди з 
усіх усюд. Побачивши їх, «Ісус зворушився», а 
тому виявляє співчуття та знову починає навчати. 
«Здається, що це суперечність, але в дійсності це 
не так. Насправді, лише те серце, яке не піддається 
поспіхові, спроможне зворушуватися», – сказав 
Папа, підкреслюючи, що «співчуття народжується 
зі споглядання».
   «Якщо навчимося по-справжньому відпочивати, 
станемо здатними до справжнього співчуття; якщо 
розвиватимемо контемплятивний погляд, то 
провадитимемо свою діяльність без хижацького 

підходу тих, які хочуть всім оволодіти, все 
спожити; якщо залишатимемося у контакті з 
Господом і не знеболюємо найглибшу частину 
себе самих, речі, які потрібно зробити, не 
матимуть сили відібрати в нас подих і спустошити 
нас. Ми потребуємо “екології серця”, що 
складається з відпочинку, споглядання та 
співчуття. Використаймо літній період для 
цього!», – закликав Святіший Отець

Джерело:vaticannews.

Вітаємо 

   Щиро вітаємо всесвітлого отця Івана 
Колтуна, пароха парафії Успення 
Пресвятої Богородиці с. Страдч, котрий 
10 вересня 2021 р.Б, святкуватиме 
свій 45-літній ювілей, а 11 вересня - 
свої  іменини та 18-у річницю 
ієрейського рукоположення.
   Дорогий наш, отче Іване, дякуємо Вам 
за турботу про нас і духовне зростання. 
Ви є прикладом для наслідування і 
добрим пастирем, що присвятив своє 
життя служінню Богові і людям та 
поширенню Доброї Новини.Ваші 
проповіді завжди наповнені Словом Божим та життєвими прикладами. 
   У такі святкові для Вас дні бажаємо Вам завжди  бути сповненим  Духом Святим та 
одержати від Бога усі потрібні ласки, щоб і надалі могли ревно служити у Христовому 
Винограднику та сповняти Божу волю. Хай Господь кріпить Вас, дарує міцне здоров'я, 
мир, Благодать, духовну силу і радість на многії і благії літа!
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Як врятувати подружжя і навчитися прощати? 
Поради Глави УГКЦ

   Я прощаю не тому, що я є 
добрий, а тому, що Бог мені 
простив. І тим прощенням я 
д і л ю с я  з  і н ш и м и .  Том у 
діліться одне з одним Божим 
прощенням і Божою любов’ю, 
яку ви отримали від вашого 
Небесного Отця. Про це 
с к а з а в  О т е ц ь  і  Г л а в а 
У к р а ї н с ь к о ї  Г р е к о -
К а т о л и ц ь к о ї  Ц е р к в и 
Блаженніший Святослав у 
Зарваниці під час спілкування 
з молоддю, відповідаючи на 
запитання, як у подружжі 
навчитися прощати.
   Предстоятель відзначив, що 
подружжя теж має період 
криз, але ці кризи потрібно 
навчитися долати разом.
   Глава Церкви дає кілька 
універсальних порад, як пережити кризу.
 П е р ш а  –  с п р а в ж н є  п о д р у ж ж я ,  я к е  є 
благословенне Церквою, каже він, є Святим 
Таїнством не тільки тоді, коли люди в храмі 
вінчалися. Таїнство Подружжя є діяльне під час 
усього часу спільного подружнього життя.
   «Божа благодать, яку ви отримали в момент 
вінчання, є з вами. Коли вам важко, коли є криза в 
подружжі, треба ту Божу благодать подружжя 
оживляти. У який спосіб це робити? Молитвою, 
сповіддю, святим Причастям... Часом потрібно 
навіть мати духовного порадника, який може ту 
ситуацію проговорити, розібрати, – сказав 
Предстоятель УГКЦ і наголосив: – І не спішити 
ламати подружжя».
  Треба вчитися прощати, вважає він, бо прощення 
– глибокий духовний акт. «Прощати – це не 
означає закрити очі на зло чи робити вигляд, що 
нічого не сталося. Прощати – означає вміти 
змінитися і хотіти мінятися разом на краще», – 
просить застановитися духовний лідер.

  Другий дуже важливий момент – спілкуватися.
  «Ми знаємо, коли ми гніваємося і не говоримо 
одне з одним, тоді трудність простити зростає. 
Тому, навіть коли ви відчуваєте образу, не 
переривайте діалогу, говоріть одне з одним. Не 
бійтеся сказати одне одному те, що вас заболіло», 
– закликав він.
Третє, – про це дуже багато говорить Папа 
Франциск, – треба вміти слухати.
  «Уміти слухати іншого – мистецтво. Уміти 
слухати може бути також виявом поваги і любові 
до іншої особи. Тому треба спілкуватися. А 
благодать прощення – це дія Божої сили в нашій 
людській природі», – резюмував Блаженніший 
Святослав.

Департамент інформації УГКЦ
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Шукати Бога треба наполегливо
   Так сказала наречена: «На моїм ліжку вночі 
шукала я того, кого серце моє любить. Шукала — не 
знайшла його. Встану, обійду навколо місто. По 
вулицях та по майданах шукатиму я того, кого серце 
моє любить. Шукала — не знайшла я його. Сторожа 
мене зустріла, що ходить круг міста. “Чи бачили ви 
того, кого серце моє любить?” Ледве повз них 
пройшла я і знайшла того, кого любить моє серце».   
    П.п. 3, 1-4а 
   Загубити й шукати когось. Напевно, кожен із нас 
мав такий досвід: у дитинстві, загубивши батьків 
десь у натовпі чи у великому магазині, або вже в 
дорослому віці, втративши з поля зору свою дитину 
чи супутника. Напевно ми пам’ятаємо, яку 
розгубленість і хвилювання відчували в той час, 
коли бігали туди й назад, вигукуючи ім’я 
загубленого, безперестанку набираючи його номер 
телефону та зазираючи людям в обличчя з надією 
побачити знайомі риси. Безперечно, пам’ятаємо й 
те велике полегшення, яке відчували, нарешті 
знайшовши «пропажу»! 
  Таке ж розпачливе занепокоєння, а потім — 
полегшення відчула й Марія Магдалина, шукаючи, 
а потім зустрівши Ісуса після Його воскресіння. 
Мабуть, доречно порівняти її переживання з 
почуттями нареченої з книги Пісня Пісень, яка не 
могла заснути, бо «шукала того, кого серце її 
любить» (пор. П.п. 3,1). І так само Марія Магдалина 
після наполегливих пошуків знайшла свого 
Божественного Нареченого. 
   Оскільки ти став учнем Ісуса, ти вже «знайшов» 
Його. Одначе, у кожного з нас бувають моменти, 
коли ми «губимо» Господа — втрачаємо з поля зору 
й не можемо розпізнати Його в метушні свого 
повсякденного  життя .  І  с аме  тод і  варто 
скористатися прикладом Марії Магдалини, яка 
показує нам, що пошук Господа — це не пасивне 
очікування на Його раптову появу, а щоденні 
зусилля. Тобто, внутрішньо відчуваючи втрату 
Бога, ми не повинні «здатися без бою» та просто 
змиритися з цим — адже Ісус хоче, щоб Його 
знайшли! 
    Як же шукати Господа? Передусім, за допомогою 
молитви. Молися вранці, щойно розплющивши очі; 

звертайся до Бога протягом робочого дня; спробуй 
викроїти час для участі у щоденній Месі та 
роздумуй над Святим Письмом. Будь наполегливим 
у своїх пошуках, як Марія Магдалина, — і, як вона, 
знайдеш Його. Так, навряд чи ти зустрінеш Господа 
у Його фізичному тілі; але відчуєш Його близькість 
і любов. 
   «Ісусе, нехай приклад Марії Магдалини надихне 
мене завжди активно шукати Тебе — усім серцем, 
розумом і силою. Свята Маріє Магдалино, молися 
за мене!» 
   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.

Джерело: Credo 
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Слово Митрополита Львівського у п’яту неділю 
по Зісланні Святого Духа

   Рм 10,1-10;
Мт 8,28-9,1.
   Ісус Христос прийшов у світ в людському тілі, 
щоби спасти людей від вічної сатанинської неволі, 
від вічної муки, від незмінної темноти, постійного 
терпіння тощо. Вічна мука чи вічне терпіння 
означає, що таке тривання ніколи не закінчиться.   
  Нам трудно це зрозуміти, бо ми – люди, які 
появилися в часі, й нашим розумом не можемо 
збагнути вічності, це – Божий атрибут, а наш 
розум – обмежений! Господь не творив зла для 
людини. Так, уже існували злі сили, демони, які, 
подібно як і люди, вибрали для себе зло, 
відхиляючись від Бога, вічного Добра! Святий 
апостол Матей описує одну із подій, яка сталася в 
гадаринському краю за життя Ісуса Христа на 
землі. Ісус Христос прибув у цей край, щоби 
послужити людям, лікувати їх від недуг, 
воскресити померлих, прогнати демонів з людей 
тощо. Лиш ступив ногою на землю цього краю, 
відразу зустрів двох чоловіків, опанованих 
дияволами. Вони дрижали перед Христом, 
назвали Його Сином Божим, пізнали Його та 
обурювалися, що прийшов туди, щоб мучити їх 
перед часом. 
   Досі їх ніхто не мучив, вони спокійно 
перебували в людях, що мешкали в гробницях та 
нападали на перехожих, і демони почувалися 
панами положення. Лиш Син Божий перейшов 
дияволам дорогу, почули страх, загрозу великої 
сили, проти якої вони не могли встояти. До цього 
часу демони вільно переходили дорогу людям, не 
тільки фізично, але й духовно перешкоджали 
прямувати до спасіння. Сатанинські сили відразу 
відчули небезпеку вигнання, тому поспішно 
просили Ісуса, щоби послав їх у стадо свиней.  
   Самі не могли увійти в безрогих тварин, навіть 
такої свободи не мали, тому принижувалися й 
просили Господа дозволу полонити свиней. 
Отримали його – і стадо вмить втонуло у воді, бо 
демони ще й у такий спосіб познущалися із людей.  
   Що з усієї тієї історії вийшло? – Відбулася 

зустріч Христа із мешканцями міста, які просили 
Спасителя, щоб відійшов з їхніх околиць. Ісус 
залишив їх! Мешканці не вибрали Бога, не 
прийняли вічного Добра, лише залишилися на 
низькому рівні свого життя, хоч мали шанс 
запросити Спасителя! Так чинить кожна людина: 
якщо не вибирає Бога – тоді вибирає зло, демона. 
Бо тут не діє нейтральна смуга, хтось – із Богом 
або проти Нього! Мешканці гадаринського краю 
вибрали зло, замість вибрати Добро! Люди 
сказали, що не пустять Бога до себе, і Господь 
послухав людей, залишив їхні серця. Стадо 
свиней стало дорожче від душі людини, а Ісус дав 
глибоке визначення душі: «Яка користь людині, як 
світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? 
   Що може людина дати взамін за свою душу?» 
(Мт 16, 26). Не стадо свиней, але цілий світ не 
вартує того, щоби продати душу демонові на вічні 
муки! Святий апостол Павло, розуміючи, що 
вартує душа, писав до римлян про велике бажання 
його серця, щоб люди спасли свої душі. Він зі 
сльозами закликав людей, щоб вірили в Ісуса 
Христа і щиро визнавали це!
   Ваш храм присвячений святим Володимирові та 
Ользі, це – святі з нашого народу. Заможні люди, 
які посідали авторитет, славу та багатство. 
Славний князь Володимир та його бабуся, княгиня 
Ольга, яка багато вперед прийняла віру в Христа, 
стала християнкою.Передання розповідає, що з
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Греції прибув якийсь філософ до Русі й розповів 
Володимирові про страшний суд, показуючи 
картину того суду. Навіть такого могутнього князя 
і завойовника сколихнула ця розповідь, і він 
глибоко задумався над прийняттям віри в Бога. 
Правда, не думав лиш про себе, але й про свій 
народ, що був йому підвладний. Не відразу й не 
поспішно став християнином, бо ще ходив 
завойовницькими походами, зокрема, на Крим 
(988), і завоював його. Після усяких історій 
охрестився князь і за згодою більшості хрестив 
свій народ. Залишив з народом поганство, а вибрав 
добро, став християнином, вибрав віру в 
правдивого Бога, покидаючи поганство, зло, в 
якому перебував сам та його народ. 
  В такий спосіб Русь ставала християнською 
країною, а люди – християнами! Вибираймо 

постійно добро, покидаймо зло, демонські затії, 
які провадять до вічного покарання, ведуть до 
пекла! А наш край, наша Україна буде тривати 
тому, що ми міцно тримаємося правдивої віри в 
Бога, в цього Ісуса, якого вибрав праведний 
Володимир, наш славний князь та хреститель 
Русі-України! Святі рівноапостольні Ольго і 
Володимире, випросіть глибокої віри для нашого 
народу, миру Україні та здоров’я нашій нації: «Бо 
серцем вірується на оправдання, а устами 
визнається на спасіння» (Рм 10,10). Пресвята 
Богородице, рятуй наш народ, наш край та нашу 
землю від невидимих та видимих ворогів!

+ Ігор
Митрополит Львівський

Ко л и  с п и т ат и  з в и ч а й н у  л юд и н у, 
християнина, когось із нас, що таке добро, 
а що таке зло, то майже кожен скаже, що 
знає, що це є. Так само знає, що є гріхом, а 
що – чеснотою. Однак поза тою теорією, 
яку ми знаємо та можемо пояснити іншим, 
як часто ми самі грішимо! Наскільки ми 
далекі від того, щоб усі свої знання 
застосувати на практиці, у своєму житті та 
для свого ж спасення! Тут є дуже багато 
аспектів, і я хотів би звернути увагу на 
один із них.
Зазвичай коли ми починаємо грішити, 
диявол підкидає нам якусь думку. Вона, 
безперечно, може різнитися в певних 
конкретних випадках, але переважно її 
варіанти такі: це невеликий гріх, інші теж 
так роблять, якщо ти раз це зробиш, то 
нічого не станеться, та можеш собі раз у 
житті це дозволити, ти маєш на це право, 
ти й так багато доброго зробив. Одне слово, диявол змушує нас засумніватися. Він ніколи не діє 
відверто, а всі свої пропозиції загортає в гарні блискучі обгортки й так спокушає людину.
Й у творах святих Отців бачимо, що вони закликають бути завжди категоричними, ніколи не 
вступати в діалог, у розмову зі спокусливими думками, а відкидати їх. Диявол має колосальний 
досвід спокушання ще від часів Єви, до того ж, до кожного застосовує окремий підхід – до 
чоловіків, жінок, мирян, священиків, єпископів... Тому ніколи не можна вступати з дияволом у 
діалог. Він завжди одурить!

Венедикт Алексійчук
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   Побувавши у цю неділю в храмі, ви обов’язково 
почуєте історію з Євангелії від Матея (8глава) про 
те, як Ісус зустрічається з двома біснуватими. 
Будь-ласка, прошу не плутати цих осіб з психічно 
хворими. Вони замешкували у гробівцях і ніхто з 
людей не відважувався проходити поруч них. 
Головною рисою згаданих осіб була ірраціональна 
поведінка. Стиль їх життя був небезпечним, 
лякаючим і безумним. 
Василій Великий говорячи про феномен 
біснуватості дає важливу характеристику 
стосунку сатани щодо людини: 
«Диявол не відступає від людини до тих пір, поки 
не вплине злом на її свідомість».
Як це зрозуміти? Остаточна ціль сатани не у тому, 
щоб осквернити нас гріхом. Це було б занадто 
примітивно. Він знає, що Бог прощає людині! 
«Диявол якщо б міг - каже автор древнього 
патерика -  то позбавив би нас і цієї, нехай і 
короткотривалої, гріховної втіхи, бо і цього 
шкодує нам». Його ж фінальна ціль - нав’язати 
людині фальшиві координати життя, представити 
власні гріховні принципи, як норму. Переконати 
людину в них, щоб вона прийняла їх  як свої 
власні. В аскетичній літературі цей стан 
називається «опутаність».
Коли зло ставиться на місце добра, орієнтири, 
життєві вартості є перевернуті догори ногами. 
Батько лжі запускає фальшивий вектор руху і сам 
ніби самоусувається. Його основним завданням 
якраз і є переконати людину у тому, що саме такі 
моделі життя є правильними. Маючи бодай трохи 
духовного досвіду такі тенденції не важко 
помітити у сучасній глобальній культурі. Вони 
культивуються, пропагуються, зодягаються у 
привабливі і оригінальні філософські концепти, 
протиставляючись євангельським засадам, як 
чомусь застарілому і примітивному.
Цей вплив духів лукавства на особу може бути 
таким великим, що його дія завдає шкоди людській 
психіці, підважує здорові основи життя. Людина 
стає ніби безумною, робить безглузді речі, її 
рішеня і поведінка не мають жодного логічного 
пояснення. Не приймаючи до уваги факт існування 
цих реальних дійових персонажів, бісів, ми ніколи 

не збагнемо усієї складної архітектури нашого 
буття і духовної боротьби назагал. 
Найбільшим досягненням сатани - це опутати 
людей переконанням, що його насправді не існує!
Нерідко спеціалісти зі сфері психіатрії не можуть 
пояснити цілого комплексу проблем у житті своїх 
пацієнтів. Інколи після консультації вони кажуть: 
«Вам потрібно йти в церкву, це не наша сфера». 
Диявол опутує людський розум, часто блокує 
базову здатність мислити логічно, розумно, 
второпно, раціонально. Протиставитись злій силі - 
це у першу чергу вчитися жити розумно! Бо життя 
у вірі наповнює людину справжнім світлом 
розуму!
Особливою формою «загравання» з сатаною є 
небезпечні і сумнівні з точки зору Передання 
Церкви духовні практики у релігійній сфері.  На 
жаль, можу сказати, що трапляються випадки коли 
і в Церкві ми можемо поважно ризикувати, коли 
обираємо хибний шлях у цьому відношенні.
Траплялося як цілі народи, цивілізації, окремі 
середовище християн були полонені хибними 
ідеями, сумнівними вартостями, оманливими 
ідеологічними установками. До чого це приводило 
в історії - добре відомо! Інколи воно закінчувалось 
болючими наслідками, від яких страждало чимало 
людей і за які зі соромом потрібно було просити 
вибачення. 

Євангелії від Матея (8глава)
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 Церковний календар
 Серпень 2021

Як себе захистити?:
Йоан Золотоустий дає корисну рекомендацію: «Не 
потрібно давати приводу і нагоди сатані шкодити 
нам». 
Розумний спосіб життя, уживання перевірених 
досвідом Церкви засобів - життя у молитві, 
покаянні, прийнятті святих Тайн, дотримування 
Божих Заповідей, будуть вести нас протореним 
шляхом, який не заведе нас на манівці.
Сучасна людина є особливо уразлива на дію злого 

духа. Опутаність розуму через хибні ідеї, гріховний 
стиль життя, небезпечні духовні практики, 
фальшиві світоглядні акценти, де темрява 
називається світлом, а зло називається добром. 
Нехай Христос береже усіх нас світлом своєї 
люблячої присутності аби не стати нам опутаними 
духами темряви і омани!

Інтерент джерело:Luka Mykhaylovych
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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.


