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СТРАДЧ

   Якщо ти є християнином, то ти є християнином 24 години на добу, а 
не тільки в церкві чи в себе вдома.
   Вважаю, що в тому проблема нас, християн, що ми часто немовби 
розділюємо своє життя. Якась його частина, переважно вдома, – 
християнська, а у суспільстві – ні. Але ж ми є всюди тією самою 
особою. І тому ми мали б завжди те, чим живемо внутрішньо, 
відважно виявляти ззовні.
  Ми часто переконані, що це моє особисте християнське життя, це 
моє приватне життя… Але, певною мірою ми, християни, самі 
«створюємо» нехристиянське середовище, у якому Бог відсутній. Бо 

ми не свідчимо про Нього. Але подумаймо: навколо багато людей, свідомо чи несвідомо, але 
шукають Господа.
  Уявіть собі, якби наші батьки сказали, що їхня мова – українська, але це їхня приватна справа, 
а дитина, коли виросте, нехай сама собі вибере, якою б мовою вона хотіла говорити. У такому 
випадку ми виросли б, не знаючи жодної мови. Ми б виросли як люди, позбавлені людського 
середовища, як Мауглі. Але насправді ми виростаємо в людському середовищі, де наші батьки, 
рідні та близькі передають те, що вони мають – наприклад, мову. І так само ми мали би 
передавати своє християнство довкола себе.
   Чому ми є християнами? Тому що це не було приватною вірою наших батьків, наших друзів, 
наших знайомих, і саме так це християнство нам передалось. І як це може бути наша приватна 
справа, якщо хтось мені свідчив про віру в Бога, про розуміння, ким для мене є Господь?
Тому кожен християнин має відповідальність – допомогти пізнати Бога тим, хто Його ще не 
пізнав. Колись, коли ми станемо перед Господом, ці люди можуть нас запитати, самі ці 
безбожники чи атеїсти: «А чому ви нам не свідчили? Чому ви нам не повторювали знову і 
знову, чому так легко ви знеохотились?» І що ми їм скажемо – що це була наша приватна віра?   
   Що ми не мали відваги і наполегливості їм свідчити?
  За Богом тужить і Його шукає кожна людина. А коли ми про Нього не свідчимо, то 
відповідальність лише наша. Бо християнство існує саме тому, що воно є Доброю новиною. І 
коли це для мене є справді Доброю новиною, то я не переживаю її приватно, я хочу ділитися з 
кимось.

Джерело:Інтернет ресурс
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Чи знаєш, як Мати  Божа Марія піклується про 
тебе щодня?

   Наша Мати Марія – приклад для усіх нас. Вона 
вчить нас і веде протягом усього життя. Ось як Вона 
прагне відкривати нашу душу щодня для дії Святого 
Духа і вести нас шляхом молитви.
  Божа Мати завжди жила з Господом. З перших 
миттєвостей її існування цей інтенсивний і 
всепоглинаючий порух був присутній у ній, 
постійно набираючи сили, що привело її до Божого 
серця, підтримувало її у зв’язку із ним  у всіх її 
намірах та бажаннях, усіх думках та почуттях. Вона 
завжди була в присутності Бога, тому що повністю 
віддала себе Богові, нічого не залишаючи собі.
  Марія прагне цього поруху любові, який відчула 
сама, всім серцем і душею для нас. Тому що вона – 
Мати, Мати Життя, а Життя – її  Син. Не 
позбавляймо її радості вповні дати нам це Життя, у 
всьому, що ми є, і робимо, не зволікаючи, прямо 
зараз.
   Марія вчить нас тиші
 Богородиця вчить нас тиші, але не звичайної тиші. 
Йдеться про внутрішню тишу, без якої неможлива 
молитва. Про тишу, яку нам так складно осягнути, 
адже повсякчас ми розбалансовані купою дрібних 
несуттєвих справ. Тим часом Мати Божа занурена в 
тишу, бо їй властива простота. Вона близько  Бога і 
шукає лише Його волі.
  Вона розкриває нам таємницю мовчання. Воно не є 
плодом боротьби чи зусиль. Роздумуючи над 
таємницею Марії, розуміємо, що тиша – це швидше 
плід згоди, порожнечі, яка приносить мир у душі. 
Все, що нам потрібно зробити – це довірити себе 
Богові з дитячою відданістю.
  Марія заступається за нас
  У молитві на вервиці ми повторюємо: «Молися за 
нас грішних». Ці смиренно сказані слова, якщо 
лунають із глибини нашого серця, пробуджують в 
нас бажання спасіння. Якщо ми насправді благаємо 
– а не молимося просто з обов’язку або, що ще 
гірше, щоби похвастатись цим (наприклад, “я 
молюся вервицю щодня”) – то цей крик поступово 
розчулить наше серце і відкриє його на світло 
Святого Духа. Марія також вчить нас довірятися 
Божому милосердю. Вона була першою істотою з 

помилуваним серцем, бо хоча вона ніколи не 
грішила, вона знала, що таке гріх, бо побачила, як її 
син помирає на хресті за гріхи. Вона перша істота, 
яка отримала ласку прощення, бо була захоронена 
від гріха, а це найбільший вияв прощення.
  Марія – “вогненна опора”
  Бог близько до нас, але в той же час велич Його 
незмірна, а любов – палаючий вогонь. Що більше 
прагнемо цієї любові, то більше потребуємо 
смирення Марії, щоб увійти в простір цієї любові. 
Божа любов перевершує нас, у певному сенсі ми не 
здатні прийняти її, якщо не вирішимо стати 
смиренними як Марія і з нею.
  Де Божа любов виявила свою найбільшу силу? На 
хресті. Саме там Ісус дарує нам свою Матір, завдяки 
Якій можемо стати подібними до дітей, здатних 
проникнути в таємницю любові Трійці.
  Марія веде до Ісуса, а Ісус веде до неї
  Наша мета і ціль – Ісус. Коли звертаємось  до 
Марії, святих та ангелів у молитві, адресатом є лише 
Бог. Коли ми навчаємо своїх дітей молитися, 
важливо їм це пояснити. Однак молячись до 
Богородиці, ми не ризикуємо: Марія нічого не 
тримає для себе – Вона постійно звертає нас до 
свого Сина.
  У той же час, що більше ставимо молитву в центр 
свого життя, то більше потребуємо підтримки та 
заступництва Діви Марії.

Джерело:dyvensvit
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Ієрейське рукоположення 
   У день пам'яті святих мучеників Бориса і Гліба та 
святої великомучениці Христини, 6 серпня 2021 
року, у Католицькій Церкві відбулося «народження» 
нового священика. У Архикатедральному Соборі св. 
Юрія ,  м .  Львів ,  Прео священний Владика 
Володимир, єпископ-помічник Львівський, 
рукоположив у сан пресвітера Ярослава Гусака, 
котрий понад пів року звершував своє дияконське 
служіння на парафії Успення Пресвятої Богородиці 
с. Страдч.
  Ієрейське рукоположення, тобто свячення, це 
найголовніша подія у житті кожного священика, 
адже у цей день він отримує від Бога, через руки 
єпископа, благодать Духа Святого необхідну для 
звершення священичого служіння.
   Таїнство Священства є однією із семи Святих Тайн 
і бере початок від самого Христа, бо Він є вічний 
п е р в о с в я щ е н и к :  « Б о г - О т е ц ь  у  С в о є м у 
чоловіколюбстві «так полюбив світ, що Сина Свого 
Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не 
загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у 
світ Сина світ засудити, лише Ним – світ спасти» 
(Йо. 3, 16-17). Христос-первосвященик здійснює 
Божу Обітницю дану вибраному народові про 
«єдиного Пастиря»: «Я поставлю над ними єдиного 
пастиря, що пастиме їх, слугу мого Давида. Він буде 
їх пасти, він буде пастирем над ними» (Єз. 34, 23), 
Він, тобто Христос є єдиним посередником між 
Богом і людьми (пор. 1 Тим. 2, 5). Тому священик на 
взірець Христа є тим, хто духовно опікується 
народом Божим і також несе відповідальність за 
духовне зростання вірних.
  Христос доручив Апостолам продовжувати 
спасительну дію у світі через уділення Святих Тайн, 
давши їм владу передавати тайну священства їх 
наступникам – це називається апостольським 
наступництвом. Звертаючись до святого Апостола 
Петра, Христос доручає йому опіку над Своєю 
Церквою а в його особі також іншим апостолам: 
«Паси мої ягнята (…) паси мої вівці» (Ів. 21, 16-17). 
Апостоли передали цю місію своїм наступникам, а ті 
передали тим, хто був після них і таким чином тайна 
священства, яка походить від Христа вділяється й 
сьогодні і так буде до кінця світу: «Пасіте довірене 
вам Боже стадо, доглядаючи за ним не примусово, а 

добровільно, по-божому; І як з'явиться Архипастир, 
отримаєте нев'янущий вінець слави» (1 Пт. 5, 2-4) і 
також передали владу уділяти Святі Тайни через 
покладання рук (пор. 1 Тим. 5, 22).
   Період підготовки до прийняття цієї Святої Тайни є 
достатньо тривалим. Це і здобуття богословської 
освіти, і роки семінарійної формації, і поставлення у 
нижчі чини: свічконосця, читця, співця та 
піддиякона, і багато іншого. Священнослужителем, 
натомість, чоловік стає отримавши дияконське 
рукоположення і, опісля, звершуючи певний період 
своє дияконське служіння підготовляється до 
отримання влади уділяти Святі Тайни, навчати і 
провадити людей до Божого Царства через ієрейське 
рукоположення.
   Саме ієрейське рукоположення відбувається під 
час  Боже ственно ї  Л ітург і ї ,  а  с аме  п і сля 
«Херувимської пісні». Майбутній ієрей заводиться із 
Храму вірних у Святилище, де під спів тропаря 
«Святії мученики» тричі обходить довкола Престолу 
і цілує його на чотирьох кутах. Відтак, майбутній 
священик читає визнання віри і складає присягу на 
вірність Христові, Церкві і діючій церковній владі та 
їхнім наступникам, поклавши руку на Євангеліє. 
Опісля, єпископ, ПОКЛАВШИ РУКИ на голову 
майбутнього пресвітера читає молитви і прикликає 
благодать Святого Духа, просячи щоб Всемогутній 
Бог, покладенням його рук, перевів дану особу із 
дияконства у пресвітерство. На заклик Архиєрея усі 
присутні, духовенство і вірні, моляться за новоієрея, 
після чого відбувається його облачення у священичі 
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ризи і у той час Архиєрей, а відтак духовенство і 
вірні навпереміну виголошують «Аксіос», що 
означає достойний/гідний служіння на яке 
поставлений. З цього моменту новоієрей, 
отримавши Тайну Священства, стає біля Престолу 

поруч із співбратами священиками і розпочинає 
своє священиче служіння.

Папа: не проміняти живого Христа 
на формальності

   Що у центрі нашої віри: любов Христа як 
джерело спасіння — чи виконання певних 
формальностей задля заспокоєння сумління? 
Замислитися над цим заохотив Папа Франциск 
під час загальної аудієнції.
   «О нерозумні галати! Хто вас зачарував, вас, 
перед очима в яких був зображений Ісус Христос 
розп’ятий? Невже бо ви такі безглузді? Почавши 
духом, завершуєте тепер тілом?» Цей уривок із 
Послання святого Павла до галатів, яким 
починається друга частина листа, пролунав на 
початку загальної аудієнції Папи Франциска, що 
відбулася в середу, 1 вересня 2021 р., в залі Павла 
VI у Ватикані. Розпочинаючи чергову катехизу, 
присвячену роздумам над цією книгою Нового 
Завіту, Святіший Отець зауважив: Апостол 
попереджає своїх читачів про небезпеку впасти у 
формалізм і зректися гідності, яку вони отримали.   
  Але якщо спочатку він ділився своїм досвідом і 
покликанням, то далі призиває самих же галатів, 
поставивши їх перед обличчям їхнього вибору та 
теперішнього становища. Папські роздуми 
представляє.
   Пам’ятати про перше звіщення 
   Папа звернув увагу на те, що слова, якими 
послуговується святий Павло, зовсім не є 
ввічливими. В той час як в інших листах 
зустрічаємо такі вислови, як «брати» чи 
«найдорожчі», то тут він пише загально «галати» й 
двічі називає їх «немудрими». Не тому, щоб їм 
бракує розуму, але тому, що, «майже не помічаючи 
цього, ризикують втратити віру в Христа, яку 
прийняли з великим ентузіазмом». «Вони 
нерозумні, бо не усвідомлюють, що загроза 
полягає в тому, щоби втратити дорогоцінний 
скарб, красу новизни Христа. Зчудування та 
смуток Апостола очевидні. Не без гіркоти він 

провокує цих християн згадати перше звіщення, 
яке він здійснив між ними, через яке дав їм 
можливість здобути свободу, якої до цієї миті вони 
навіть не сподівалися», — зазначив Святіший 
Отець.   
  Збагнути ціну питання 
   Святий Павло ставить галатам запитання, щоб 
розворушити їхні сумління. Це риторичні 
запитання, адже галати, за словами Папи, «добре 
знають, що їхній прихід до віри в Христа є плодом 
благодаті, отриманої з проповіддю Євангелія». 
Слова, які вони прийняли, зосереджувалися на 
Божій любові, що виявилася в смерті та 
во скре с інн і  І сус а .  Павло  не  знаходить 
переконливіших слів за ті, які, правдоподібно, 
говорив під час проповідування: «Живу вже не я, а 
Христос живе у мені». «Галати повинні дивитися 
на цю подію, не піддаючись відволіканням 
іншими звіщеннями. Загалом, Павловим наміром 
є притиснути християн до стіни, щоби вони 
збагнули ціну питання й не піддалися чарам 
голосу сирен, які хочуть звести їх до релігійності, 
що  ґрунтується  виключно  на  суворому 
дотримуванні приписів», — зауважив Наступник 
святого Петра, додавши, що галати добре 
розуміли, на що посилається Апостол. Бо й вони, 
без сумніву, пережили досвід діяння Святого Духа 
у своїй спільноті. На початку їхнього приходу до 
віри «була Божа, а не людська ініціатива», 
головною дійовою Особою цього досвіду був 
Святий Дух; тож поставити Його тепер на друге 
місце, віддавши першість власним ділам, було б 
нерозсудливістю.
   Триматися справжнього скарбу 
  Отож, як зауважив далі Папа, святий Павло 
заохочує також і нас замислитися над тим, як ми 
живемо вірою: чи любов Христа, розп’ятого
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та воскреслого, перебуває у центрі нашого 
щоденного життя як джерело спасіння, а чи 
вд о в о л ь н я є м о с я  я к и м и с ь  р е л і г і й н и м и 
формальностями, щоб лише заспокоїти сумління?  
   Чи ми «тримаємося цінного скарбу», яким є 
краса Христової новизни, а чи «віддаємо перевагу 
тому, що в цей момент приваблює нас, а потім 
залишає внутрішню порожнечу»? Примарне 
часто стукає до дверей наших днів, але є лише 
«сумною ілюзією», яка заважає розпізнавати те, 
задля чого насправді варто жити. Підсумовуючи, 

Папа заохотив не втрачати впевненості у тому, що 
навіть коли ми відчуваємо спокусу віддалитися, 
Бог «не перестає вливати свої дари». Про це 
святий Павло нагадує галатам, пишучи, що Отець 
«подає вам Духа і творить чудеса між вами». 
Апостол пише «в теперішньому часі, а не 
минулому», бо, «попри всі перешкоди, які можемо 
ставити Його діянню, Бог ніколи не залишає нас, 
але залишається з нами зі своєю милосердною 
любов’ю».

Джерело: CREDO

   30.08.2021 р. Б, відбулась велопроща нашої парафії до Страдча. 
  Парафіяльна молодь спільно з о. Павлом Заболітним, помолившись біля транспортних засобів, 
вирушили в дорогу і  подолали 28 км. 
    Побували на місці мученичої смерті блаженних о. Миколая Конрада і дяка Володимира Прийми. 
Молились молебень до Пресвятої Богородиці у печерній церкві в наміренні доброго початку 
навчання. 
  З Божою допомогою щасливо повернулись додому!
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Реабілітаційний центр “Назарет”

    Наші реабілітанти дали свідчення у с. 
Ст р а д ч .  Ц е р к ва  Ус п е н н я  П р е с вя то ї 
Богородиці. 
 Хлопець розповів, як він потрапив до нас на 
реабілітацію. Оного дня він почув, що у 
Страдчі при церкві відкрилася порадня 
"Назарету".  
  Грошей на автобус не було і він пішки 
пройшов 15 км.За декілька днів після 
спілкування з нашими консультантами,  він 
вже був у "Назареті". Власне цей хлопець 
проходить реабілітацію коштом пожертв, що 
вдається зібрати у церкві в Страдчі.  
 Під час свідчень хлопець подякував усім за 
можливість навернутися до тверезого життя.
  Жінка приїхала поділитися свою історію та на власному прикладі показати, що жіночий алкоголізм можна 
подолати, якщо в серці буде віра в Бога і допомога спеціалістів, яку вона отримала в "Назареті".

Джерело:Реабілітаційний центр "Назарет"

   28 серпня 2021р.Б.
   Вельми прикрашена божественною славою, свята і славна пам'ять Твоя, Діво, зібрала на це свято 
всіх вірних...
  Парафія Успення Пресвятої Богородиці с.Страдч урочисто відсвяткувала храмовий празник. 
Учасниками святкування стала численна кількість гостей, духовенства і мирян, котрі прибули до 
Страдча, щоб отримати повний відпуст наданий на цей день Апостольською Столицею. 
У рамках святкування відбулися нічні чування,  спільна Хресна Дорога та Святкова Божественна 
Літургія.
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   Веселі канікули з Богом у с.Страдч при храмі 
Успення Пресвятої Богородиці з благословення 
пароха о.Івана Колиуна організований та провели 
літній християнський табір  веселі канікули для 
всіх охочих дітей парафіян та прочан. Табір 
проходив 23-26 серпня 2021. Більшість занять 
через не сприятливу погоду проходила на 
великому церковному подвір’ї  та у храмі.
  У таборуванні взяли участь 35 дітей не лише 
парафіяльних, але й з різних сіл і міст та нашої 
місцевості. Діти були поділені на 4 команди, кожна 
з яких мала колір, цікаву назву і гасло. Ці дні при 
церкві працювали різні майстер-класи,були 
організовані цікаві розваги для дітей: християнські 
танці (банси), молитви, цікаві пісні з рухами, 
спортивні змагання-естафети, морський бій, 
велика гра, пізнавальні ігри на логіку та інші.
  Під час перебування у таборі кожен  учасник, 
забувши про щоденні турботи та працю, зумів 
знайти та показати себе: хтось у спорті, інший у 
представленні своєї групи, виконанні різних 
завдань, ще інші - проявили кмітливість в іграх та 
е с т а ф е т а х , х т о с ь  у  ф у т б о л і  ч и  т а н ц і , 
розмальовуванні біблійних малюнків,малюванні 
цікавих плакатів.А найголовніше, усе це було 
поєднане зі Святою Літургією, сповіддю та 
прийняттям Пресвятого Тіла та Крові Господньої, 
молитвою і розважанням над Словом Божим та 
Святими Таїнствами, що зробило відпочинок 
справді духовним.Велику подяку складаємо 
Богові та Пречистій Діві Марії, учасникам табору, 
їхнім батькам та парафіяльним священикам, які 
проводили катихизацію. Щире спасибі чудовим 
аніматорам храму св.Василія Великого Юліану, 
Василині, Юлі, Соломії, які цікаво провели цей 
табір для наших діточок, з якими навіть важко було 
розлучатися.Надіємось, що молодь і діти 
повноцінно відпочили, знайшли багато нових 
друзів, навчилися співпрацювати командою, 
долаючи різні труднощі, почерпнули низку 
корисних порад, які їм знадобляться у житті. 
  Дні, проведені у таборі, стали не лише часом 
відпочинку і розваг, ай періодом духовного росту, 
самовдосконалення, саморозвитку.

Веселі канікули у с.Страдч
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 Церковний календар
 Вересень 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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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.


