
24 березня, 2019  

  ДРУГА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

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

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Володимира 

Онисько 

ПОНЕДІЛОК, 3/25 8:30 аm Типіка 

СЕРЕДА 3/27 8:30 аm Літургія Передшеосвячених Дарів  

ЧЕТВЕР 3/28 8:30 аm Типіка 

П’ЯТНИЦЯ 3/29 8:30 аm Літургія Передшеосвячених Дарів та сорокоусти 

СУБОТА, 3/30     5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 3/31 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

Оголошення 

1-Матері в молитві 

31 березня відбудеться наступна молитовна зустріч 

спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться 

після Божественної Літургії в церкві. 

 

2-Розпорядок подій на неділі Великого Посту 

У 3 неділю Великого Посту (31 березня) буде 

відбуватися вистава котру готують наші парафіяни. 

Ця вистава присвячена пасхальним подіям. Заохочуємо усіх долучитися до перегляду цієї 

вистави 31 березня. 

У 4 неділю Великого Посту (7 квітня) відбудеться Хресна Дорога. 

У 5 неділю Великого Посту (14 

квітня) відбудеться панахида за усіх 

померлих із наших родин. 
 

3-Біблійне коло 

14 квітня на нашій парафії 

відбудеться зустріч БІБЛІЙНОГО 

КОЛА. Метою цієї зустрічі є 

поглиблення своїх знань щодо слова 

Божого та ділення особистими 

думками. Такі зустрічі, з ласки Божої, 

будуть відбуватися кожної другої 

неділі місяця в парафіяльній бібліотеці. Бажаючих брати участь у цих зустрічах просимо 

звертатися до пароха. 

4-Courage and EnCourage Conference 
What: Conference on a pastoral approach to those suffering from same-sex attraction in the 

light Christ’s merciful love.  

Where:  Epiphany Byzantine Catholic Church 

  2030 Old Alabama Road 

  Roswell, Georgia 30076 

When:  Sunday, March 31, 2019 at 4:30-5:30 pm 

Молитва св.Єфрема на Великий Піст 

Господи і Владико життя мого, дух лінивства, недбальства, владолюбства й пустослів’я 

віджени від мене. Доземний поклін. 

Дух же доброчесності і смиренномудрія, терпіння й любові даруй мені, недостойному 

рабові твоєму (недостойній рабі твоїй). Доземний поклін. 

Так, Господи царю, дай мені бачити мої прогрішення і не осуджувати брата мого, бо ти 

благословенний єси на віки вічні. Амінь. Доземний поклін. 

Після цього 12 малих поклонів, молячись: 

Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній). 

Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. 

Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені. 

Відтак: Господи і Владико життя мого, духа лінивства, недбальства, владолюбства і 

пустослів’я віджени від мене. Дух же доброчесності і смиренномудрія, терпіння й 

любові даруй мені, недостойному рабові твоєму (недостойній рабі твоїй). Так, Господи 

царю, дай мені бачити мої прогрішення і не осуджувати брата мого, бо ти 

благословенний єси на віки віків. Амінь. Доземний поклін. 

 
 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 3/17/19, включаючи пожертви в конвертах- $896, 

анонімні пожертви - $202, свічки - $83 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1181 

Проект Парафіяльного Залу - $100 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

7 квіт. – Благовіщення  

21 квіт. – Вербна неділя 

26 квіт. – Страсна п’ятниця 

28 квіт. – Пасха ГНІХ 

Проект парафіяльного залу 

Заохочуємо усіх молитися за проект 

парафіяльного залу. Водночас 

висловлюємо щиру вдячність всім хто 

молитвою та пожертвами підтримує цей 

проект. 

 Знизу подаємо звітність за 3/17/19: 

Родина Веліз - $100 

Загальна сума за увесь час - $1227 

 

http://www.epiphanybyzantinecatholic.org/
http://www.epiphanybyzantinecatholic.org/


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

