
3 березня, 2019  

М’ясопусна неділя 

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

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

ПОНЕДІЛОК, 3/4 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 3/6  8:30 am Літургія Передшеосвячених Дарів 

ЧЕТВЕР, 3/7  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 3/8 8:30 am  Літургія Передшеосвячених Дарів та сорокоусти 

СУБОТА, 3/9     3:00 рm Вечірня 

4:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 3/10 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

Оголошення 

1-Неділя Прощення 

10 березня буде неділя прощення та заохочуємо 

обов’язково прийти до церкви, оскільки після 

Божественної Літургії будемо мати обряд прощення. 

Це особлива неділя, коли ми маємо можливість в 

особливий спосіб попросити прощення один в 

одного та з чистим серцем увійти у Великий Піст. 

Пам’ятаймо, піст та молитва є довподоби Богові 

лише тоді, коли ми прощаємо своїх ближніх із 

усього серця. 

2-Проект парафіяльного залу 

10 березня  у неділю будемо мати можливість молитися молебень до Пресвятої 

Богородиці за Боже благословення для будівництва парафіяльного залу та матимемо 

спеціальну збірку в цьому наміренні. Як ми спільно вирішили на парафіяльній зустрічі, 

кожних три місяці ми будемо молитися молебень за ласку будівництва парафіяльного 

залу та водночас будемо  робити додаткову збірку в цій інтенції. Всі зібрані кошти будуть 

зберігатися на окремому парафіяльному рахунку до того часу, поки ми будемо мати 

достатню кількість коштів для будівництва парафіяльного залу. Якщо хтось має 

додаткові пропозиції або певні ідеї щодо цього проекту, просимо доносити їх до пароха 

та парафіяльної громади. 

3-Сорокоусти 

Сорокоусти за померлих будуть відправлятися протягом Великого Посту кожної 

п’ятниці. Якщо ви бажаєте, то можете подати імена ваших померлих рідних. 

 

4-Приписи щодо Великого посту  

11 березня ми розпочинаємо Великий Піст. Протягом чотирьох неділь перед постом 

Церква приготовляла нас через слухання Євангелія до початку Великопосної подорожі. 

Ми чули про покаяння, навернення, розважали про Страшний Суд, а в цю неділю 

роздумуємо про прощення. Церква дає нам для корму духовну поживу. В часі посту 

стараймося користати з цієї поживи, щоб стати смиренними, милосердними, приділити 

більше уваги молитві і прощенню провин нашим ближнім, здержуватись не тільки від 

їди, але і від гріхів. Нехай Великопосна мандрівка буде для нас правдивим пережиттям і 

духовним ростом в злуці з Господом, який завжди 

чекає на нашу відповідь на Його любов і прощення.  

НАСТУПНІ ВЕЛИКОПОСНІ ПРИПИСИ 

ОБОВ'ЯЗУЮТЬ У НАШІЙ ЕПАРХІЇ 

1. Здержатися від споживання м'яса й набілу в 

перший день Великого Посту і у Велику П'ятницю.  

2. Стриматися від споживання м'яса у всі п'ятниці 

Великого Посту, а також у Велику Суботу.  

3. Прийняти Святе Таїнство Сповіді і Пресвяту Евхаристію під час пасхальної пори 

(тобто від початку Великого Посту до середи перед Святом Вознесення ГНІХ).  

Згадані приписи 1 і 2 не обов'язують людей, що мають 60 років, бідних, хворих, вагітних 

жінок й тих, що кормлять дитину грудьми, дітей до 14 року життя та всіх тих, що мусять 

важко фізично працювати. Молитва обов'язує всіх!  

 

З Послання Синоду Єпископів на тему «БОЖЕ СЛОВО І КАТЕХИЗАЦІЯ» 

Катехити – «надійні помічники священиків у катехитичному служінні» 

Частина-5 

Звертаємося до вас, дорогі катехити – миряни й богопосвячені особи, і складаємо вам 

щиру подяку за віддане служіння в парафіях. Ви – надійні помічники для священиків у 

місії християнського навчання і виховання поколінь вірних нашої Церкви. Церква високо 

цінує ваше покликання і служіння. 

Ваше покликання передавати віру в живого Христа походить із радості особистої зустрічі 

з Ним і належності до церковної парафіяльної спільноти. Ваше бажання ділитися цією 

радістю з іншими, допомагати їм пізнати Христа є відповіддю на прагнення сучасної 

людини, яка шукає «Дорогу, Істину і Життя». Допоможіть сучасній дитині, молодій і 

зрілій людині зустріти Ісуса, пізнати Його науку, живитися Божим Словом і Пресвятою 

Євхаристією. 

Від імені Церкви пробуджуйте, надихайте і підтримуйте запал до пізнавання Слова 

Божого і правд віри, до життя ними. Плекайте особисту молитву та провадьте до молитви 

тих, кого виховуєте. Дбайте про свою постійну формацію, щоб краще послужити Божій 

справі та відповісти на сучасні виклики. Проявляйте активність і творчість у своїй 

парафіяльній спільноті. Будьте людьми молитви та свідчення християнського життя. 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

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.  

 



Недільна збірка коштів за 2/24/19, включаючи пожертви в конвертах- $996, 

анонімні пожертви - $140.30, свічки - $29, річні добровільні внески- $100 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1265.30 

 

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.  
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