
17 березня, 2019  

  ПЕРША НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

НЕДІЛЯ, 3/17 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 

ПОНЕДІЛОК, 3/18 8:30 аm Типіка 

ВІВТОРОК 3/19  8:30 аm Типіка 

СУБОТА, 3/23     5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 3/24 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 

 

Оголошення 

1-Проект парафіяльного залу 

Висловлюємо Всім щиру вдячність за Ваші молитви 

та пожертви на наш проект парафіяльного залу. 

Знизу подаємо звітність: 

Родина Оливи - $1000 

Анонімні пожертви - $127 

Загальна сума - $1127 

 

2-Сорокоусти 

Сорокоусти за померлих будуть відправлятися 

протягом Великого Посту кожної п’ятниці. Якщо ви бажаєте, то можете подати імена 

ваших померлих рідних. 

 

Пояснення   богослужінь добового кола 

Частина-3 

Необхідно дотримуватись приписів літургійних книг (кан. 309).  Проте поверхове 

дотримання є недостатнім: відповідальні особи повинні робити все можливе, щоб вірні 

зрозуміли значення і цінність цієї молитви, любили її, брали в ній участь і знаходили в 

ній духовну поживу. Треба вірних виховувати до цього за допомогою солідної програми 

містагогії, яка дозволить їм отримувати з переживання різних моментів літургійного року 

поживу для їхнього духовного життя.” Отже, випливає, що ми повинні також 

ознайомитися з цими службами. Бо якже ж зможемо знайти мотивацію прибути й таким 

а не іншим способом свобідно жертвувати Богові нашу участь в прославлянні Бога, якщо 

ми не розуміємо, для чого хтось би вибирав робити таку річ? У першій книзі Мойсея 

(Буття 1:5) ми читаємо, що після того, як Бог створив світло: « І був вечір, і був 

ранок, – день перший ».І ось з тих пір літургійний день молитви починається з вечірньої 

молитви або Вечірньої Літургії.  Так само, Велика Вечірня у суботу ввечері – це 1-ша 

служба Дня Господнього. 2-га Служба Неділі – Утреня разом із Хвалітними Псалмами і 

Першим Часом. Божественна Літургія є фактично 3-та Служба неділі.Тому не слід 

дивуватися тому, щоб читати у багатьох коментаторів Літургії Часів, котрі кажуть, що 

головною метою святкування Вечірні є те, що ми беремо участь у своєрідному міні-уроці 

з історії, який не дозволяє нам залишати з картини нашої власної відповіді.  Чи хочу я 

бути частиною цієї історії, чи ні?  Яке моє бажання, думка чи почуття внаслідок зустрічі 

або стрітення з Христом у цьому особливому 

способі літургійної молитви?На Вечірні, я був 

створений Богом, я пережив гріхопадіння, Світло 

Христове (Його спасаюча особa, а не лише Його 

вчинки і Його вчення) сягає в мою темряву з 

бажанням змінити мене назавжди, а потім, нарешті, 

Велике Питання.  Чи вирішу я дати собі дозвіл щоб 

моє життя перепліталося з Його життям, щоб підкоритися його місії мене рятувати?  Чи 

готовий я дозволити своєму способу життя включити Його нову реальність життя у 

свободі від темряви?  Якщо так, то саме підчас Вечірні мене запевняється, раз-по-раз що 

можу сподіватися на виконання деяких дивовижних обіцянок, які наш Господь зробив 

тим, хто вирішив повернути Його любов.Ми будемо продовжувати роздумувати над 

значінням Вечірні в наступних кількох частинах, але в міжчасі, якщо ваша парафія вже 

відновила службу Вечірні, Церква заохочує вас брати участь.  Можна також вивчити як 

молитися Вечірнею вдома.  Це прекрасна, спокійна Служба Божа, яка допоможе вам 

стати кращим християнином і підготовить вас на більш святe й корисне переживання 

недільної чи празничної Божественної Літургії. 

 

 
 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 3/10/19, включаючи пожертви в конвертах- $450, 

анонімні пожертви - $164, свічки - $68, річні добровільні внески- $100 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $782 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

10 бер. – неділя прощення та 

початок Великого посту 

7 квіт. – Благовіщення  

21 квіт. – Вербна неділя 

26 квіт. – Страсна п’ятниця 

28 квіт. – Пасха ГНІХ 

Сповідь 

Сповідь доступна перед або 

після Божественною Літургією, 

або за домовленістю у 

визначений час.  

 



Проект Парафіяльного Залу - $1127 

 

Protection of the Mother of God 

Ukrainian Catholic Church 

Byzantine Rite 

2880 Highway 138 NE 

Conyers, GA 30013 

 

Священик Володимир Петриця 

 

Parish office phone 770-760-1111 

Emergency phone 224-400-0558 

Електронна адреса та парафіяльний вебсайт: motherofgodch@aol.com 

www.motherofgodatlanta.com 

Сповідь перед або після Божественною Літургією, або за домовленістю у визначений 

час. Сповідатися рекомендується принаймі щомісяця. Благодать, отримана на сповіді, 

відновляє наші відносини із Богом, якщо ми справді маємо жаль за свої гріхи та обіцяємо 

поправитися.   

 

Будь ласка, памятайте вашу парафію та Українську Католицьку Єпархію святого 

Йосафата в Пармі, в своєму заповіті.  

 

 

 

 

mailto:motherofgodch@aol.com

