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НЕРУШИМА СТІНА

СТРАДЧ

   Від щирого серця запрошуємо Вас на посвячення та відкриття Дому Паломника у відпустовому місці 
Львівської Архиєпархії УГКЦ у с. Страдч, яке відбудеться 17 жовтня 2021 року. 

Програма

• 11:00 Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолить Високопреосвященний Владика Ігор 
(Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський у співслужіння з Преосвященний Владикою 
Венедиктом (Алесійчуком), Єпископом єпархії Св. Миколая у Чикаго (США). 
• Після Літургії відбудетсья процесійний хід до Дому паломника і відбудеться Чин посвячення 
Дому

• Смачний обід
• Святкова програма за участі струнного квартету «Бокетто» та духового Cover Band
• Розважальна програма для дітей, банси.
• Огляд Дому Паломника

Запрошуємо на відкриття Дому паломника 

17 жовтня 2021 р.Б.
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                     Венедикт Алексійчук

    Завдання і покликання Церкви в суспільстві, як я його 
розумію, дуже просте – бути совістю суспільства. Совість 
завжди нам каже, зле чи добре робимо. Ми можемо її не 
слухати, але вона нам підказує. Завдання Церкви – свідчити, 
говорити, чи суспільство, влада слухає це, чи ні, але це Її 
завдання і покликання, так само, як і совісті, – вказувати, без 
огляду на реакцію – дослухаємося ми чи ні… І тому ми 
говоримо про те, що Церква мала би бути незалежною, щоб 
могти свідчити про правду.
   Коли я був настоятелем одного монастиря, один із співбратів 
мав непростий характер. Не завжди було легко робити йому 
зауваження. Одного разу я навіть сказав йому, щоб чинив, як 
хоче. Але він відповів: «Ні, отче, дуже Вас прошу, говоріть 
мені, бо я спочатку не сприймаю, що ви говорите, але потім з 
часом починаю розуміти».
  Чому Церква не має зважати, що хтось не сприймає, це їхнє 
право. І ті люди, які сьогодні нам дорікають, роблять різні 
протести, пишуть звернення, потім у вічності перед Богом 
спитають нас: чому ви мовчали, коли бачили, що ми жили не 
так як належить. Ми мусимо свідчити Істину.

„

Джерело: фейсбук-сторінка 
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Молитва, яку промовляємо устами, а умом 
перебуваємо деінде - є ніщо

   Не буде недоречним пригадати тут деякі нелегкі 
для розуміння  апостольські вислови про 
молитву, яка твориться духом і умом, і тим 
покласти початок розмірковуванню.
 У посланні до Ефесян св. ап. Павло радить 
молитися духом: «моліться завжди в дусі всякою 
молитвою і благоговінням» (Еф. 6, 18). Той самий 
апостол у посланні до Корінтян говорить: «Дух 
мій молиться, а розум мій без плоду» (1 Кор. 14, 
14).
  Як же ж це буває, що людина молиться духом, а 
ум її лишається безплідним?
  Слово «дух» у Святому Писанні розуміється в 
людині по-різному. Іноді воно вживається у 
значенні дихання, інколи у значенні самої душі, 
інколи у значенні якого-будь бажання і 
намірення, як доброго, так і злого, а також в 
розумінні якої-небудь чесноти або нечесноти, як-
то: дух покори, дух любові, дух милосердя і 
протилежні їм: дух гордості, дух ненависті, дух 
грошолюбства та інше. Іноді ж слово «дух» 
вживається на означення якого-небудь дару 
Святого Духа, як, наприклад, дух премудрості, 
дух розуму, дух прозорливості й подібне, а іноді й 
у значенні самого ума, як знайдемо у того ж 
апостола: «…відновляйтеся духом вашого ума» 
(Еф. 4, 23).
  Коли апостол радить ефесянам молитися духом, 
то тут замість духа він розуміє сам ум, який 
людина під час молитви повинна спрямувати до 
Бога. Коли ж у Посланні до коринтян він говорить 
про дух, що молиться, і про ум, який перебуває 
безплідним, то в даному місці апостол розуміє 
дух у значенні голосу і дихання людського, ніби 
говорячи про них: яка користь вам, коринтяни, 
якщо ви молитесь лише голосом вашого дихання, 
а ум ваш не слухає молитви, а мріє про щось 
інше? Яка користь говорити язиком багато, а 
умом не слухати те, що говориться, якщо б навіть 
і десятки тисяч слів промовила ти язиком, о 
людино! Яка користь від того, якщо б на все 
горло, наскільки дозволить дихання твоє, 
заспіваєш, а ум твій не стоїть перед Богом і не 

бачить Його, але відхиляється думками в інше 
місце? Така молитва не принесе тобі ніякої 
користі, не буде почута Богом і лишиться 
безплідною. Добре розсудив і св. Кипріян, 
кажучи: «Як ти хочеш бути почутим Богом, коли і 
сам себе не чуєш? Хочеш, щоби Бог пам’ятав про 
тебе, коли ти молишся, а сам про себе не 
пам’ятаєш?» Апостол ставить коринтянам, а 
разом з ними і всім нам, у приклад себе, говорячи: 
«Буду молитися духом, а й розумом буду 
молитись. Буду співати духом, а й розумом буду 
співати» (1 Кор. 14, 15). Коли, — говорить він 
цим, — я молюся язиком і голосом, який 
походить від мого дихання, то повинен молитися 
й умом.

Уривок із книги “Мистецтво молитви”
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 9 вересня, молодь спільноти Крок за кроком, що діє при  Катехитичному центрі Львівської 
Архиєпархії, звершили прощу до відпустового місця Страдч. 
   Паломників привітно зустріли священники о.Петро Проців та о  Ярослав Гусак, який 
розповів, про святиню та про життя і служіння о. Миколи Конрата і дяка Володимира 
Прийми. 
   Всі разом пройшли і помолилися хресну дорогу Ісуса Христа.

Молитовна спільнота «Крок за кроком» 
Львівської Архиєпархії прибула на молитву у 

Страдч
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   Воздвиження хреста Господнього 
спонукує все створіння славити 
пресвяті страждання і розп'ятого 
Христа. Убивши на ньому того, що нас 
колись убив, він, як милосердний, з 

надмірної своєї доброти, оживив 
померлих, прикрасив і в небі жити 
сподобив. Тому, радіючи, прославмо 
його ім'я і звеличмо безмежне його 
милосердя.

Воздвиження Чесного  Хреста
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  25 вересня Центр Студентського Капеланства 
організував для студентів паломництво до 
С т р а д ч у  –  в і д п у с т о в о го  М а р і й с ь ко го 
паломницького центру на Яворівщині. До участі в 
прощі зголосилися понад 20 молодих осіб, які є 
студентами львівських вишів. Для декого з них це 
була нагода вперше відвідати цю святиню і 
п о з н а й о м и т и с я  з  у ч а с н и к а м и  Ц е н т р у 
Студентського Капеланства.
   Програмою заходу було передбачено спільну 
молитву Божественної Літургії у супроводі 
студентського  квартету  «Miser icord ia» , 
частування теплим чаєм і солодощами, зустріч з 
дияконом Андрієм Олійником Andrii Oliinyk – 
випускником Львівської духовної семінарії 
Святого Духа та вихованцем ЦСК, молитва 
хресної дороги і відвідини печер, духовні бесіди з 
капеланами, молитва Тезе і наостанок, панахида 

на могилі о. Олексія Зарицького.
Завдяки о. Мар'ян Мисяковський, духівнику 
прощі і капелану ЛНУ ім. Івана Франка та брату 
Віталію Караману все задумане вдалося втілити в 
ж и т т я .  Щ и р о  д я к у є м о  с т уд е н т а м ,  я к і 
відгукнулися на нашу пропозицію провести 
суботу в дружньому товаристві у святому місці.
До нових зустрічей!

Джерело: фейсбук-сторінка Центру 
Студентського Капеланства ЛА

 Студентство капеланства прибуло на прощу до 
Страдча
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   У Домі паломника відбулася зустріч  подружніх пар. Тема зустрічі: "Стосунки подружжя із 
батьками".
   Тему  представили подружжя Романа та Наталії Прокопівих.
Учасники зустрічі обговорили та полілилися досвідом стосунків подружжя із своїми батьками. 
Дякуємо всім за участь.
  Наступна зустріч відбудеться 10 жовтня 2021 року, тема зустрічі: "Збереження єдності у 
шлюбі".
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 Церковний календар
 Жовтень 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 
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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.


