
14 Квітня, 2019  

  П’ЯТА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 
НЕДІЛЯ,  4/14  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян Ф   

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

ПОНЕДІЛОК, 4/15  8:30 аm  Літургія Напердосвячених Дарів 

СЕРЕДА, 4/17   8:30 аm  Літургія Напердосвячених Дарів 

ЧЕТВЕР, 4/18  4:30 pm   Божественна Літургія Василія Великого 

   6:00 pm   Страсна Утреня 

П’ЯТНИЦЯ, 4/19 7:00 рm   Вечірня з виставленням Плащаниці згідно Григоріанського календаря  

СУБОТА, 4/20         8:30 аm   Єрусалимська Утреня 

5:00 pm  Божественна Літургія Василія Великого 

НЕДІЛЯ, 4/21    Вербна неділя 

Й    9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

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

Оголошення 

1-Розпорядок на Воскресіння ГНІХ 

На Пасху Воскресна утреня розпочнеться об 10am, а Божественна Літургія розпочнеться 

об 11:00 am. 

2-Візит Владики Богдана Данила 

Владика Богдан (Іван) Данило буде візитувати 

парафію 4-5 травня. 

3-Заміна священика на травень місяць 

Отець Володимир буде відсутній з парафії протягом 5 

травня по 6 червня. З багословення владики Богдана 

Данила отець George Appleyard буде заміняти протягом цього часу 

Літургія Вечірні та Божественна Літургія Передосвячених Дарів 

Частина-3 
 Благослови, душе моя. Господа, Господи Боже мій, Ти возвеличився єси вельми. … Які то 

величні діла твої. Господи, все в премудрості сотворив Ти. 

Після нашого падіння в гріх переважає докорінний безлад. Затемнюємо або повністю згашуємо 

головні світла-свічки в церкві. Святі двері закриваються, і священик знімає свій фелон. Разом із 

псалмопівцем й ми співаємо: “Пропала втеча для мене, і нема, хто б шукав душі моєї” (Пс. 

140/141). Сам Господь пояснює, що Лукавий є “правителем цього світу” (Іван 14:30), як і святий 

апостол Павло (2 до Коринтян 4: 4).На щоденній Вечірні, в монастирях співаємо різні псалми з 

книги Псалмів після 103/104 Псалма, але вони найчастіше пропускаються в парафіях, крім 

суботнього вечора або певних свят, коли ми співаємо Псалми Один до Вісім, у скороченому 

вигляді. Вибрані вірші цих псалмів, що мають назву “Блажен муж”, нагадують нам, що навіть у 

темр’яві цього світу й віку, нам все ще треба вибирати добро (див. Второзаконня 30: 15-20, 11: 

26-28). 

Блажен муж, що не йде на раду нечестивих. (1:1) 

Цей “муж” – це перш за все наш Господь, другий Адам, який провів свою місію порятунку після 

того, як перший Адам не зумів ходити слідами праведності. 

Служіте Господові зі страхом і радуйтеся йому з трепетом. … Блаженні всі, що надіються на 

нього. (2:11) 

Чути відгук отих великих питань, згаданих раніше: Чи мені підкоритися Його 

місії мене рятувати? Чи моя надія настільки довірлива Йому щоб змінити свій спосіб 

життя враховуючи реальність життя у свободі від темряви? 

Щоб виконати поставлене завдання покаяння нам не вистарчає лише дати позитивну відповідь 

на ці питання. Наш Господь підсумував це, коли сказав, “Дух бадьорий, але тіло 

немічне” (Maтей 26:41). Навіть псалмопівець з давен давна це знає: “Воскресни, Господи, спаси 

мене. Боже мій! … Господнє є спасення (ізбавління) і на людей твоїх благословення 

Твоє. ” (3:7,8) 

Не вистарчає лише підкреслювати причину нашої печалі-смутку, у першій частині, що 

символізується під час Вечірні, вимиканням світел, гашенням свічок, зніманням фелону, а під час 

Великого Посту, браком святкового освячення хліба і вина. Ще щось бракує. Існує друга частина. 

Маємо необхідність підкреслити джерело нашої світлості, нашої радості, відчувати себе 

задоволеним у відновленому сопричасті-спілкуванні з Богом. Для цього друга частина Літургії 

Вечірні (або Літургії Передосвячених Дарів) є 

нашим дороговказом. 

Ми будемо продовжувати роздумувати над 

значінням Літургії Передосвячених Дарів (що 

переплітається із значінням Вечірної Літургії) в 

наступній частині роздумів на березень 2019. В 

міжчасі, якщо ваша парафія вже відновила 

служіння Вечірної Літургії або Літургії 

Передосвячених Дарів, 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 те щоб Ваше Життя в Христі було більш святим й 

корисним. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 4/7/19, включаючи пожертви в конвертах- $985, 

анонімні пожертви - $140, свічки - $67, квіти - $20 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1212 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

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. Також 

заохочуємо вносити свої думки т пропозиції 

Загальна сума за увесь час - $1257 

 



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

