
21 Квітня, 2019  

  Вербна неділя 
НЕДІЛЯ,  4/21  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян Ф   

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

ПОНЕДІЛОК, 4/22  8:30 аm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 4/23  8:30 аm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 4/24   8:30 аm  Божественна Літургія за Тетяну 

ЧЕТВЕР, 4/25  8:30 аm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 4/26 7:30 рm   Вечірня з виставленням Плащаниці  

СУБОТА, 4/27         5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 4/28           Воскресіння ГНІХ 

Й    8:30 am Божественна Літургія (English)  

   10:00 am Воскресна Утреня 

11:15 am Божественна Літургія (Ukrainian) за всіх парафіян 

Оголошення 

1-Розпорядок на Воскресіння ГНІХ 

На Пасху Воскресна утреня розпочнеться об 10:00 am, а Божественна Літургія 

розпочнеться об 11:15 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 

4-Матері в молитві 

З огляду що в останню неділю цього місяця ми маємо Пасху, то зустріч Матерів в молитві 

в квітні  не відбудеться, але заохочуємо всіх, щоб приватно змовити всі молитви за наших 

дітей. 

 

Літургія Вечірні та Божественна Літургія Передосвячених Дарів 

Частина-4 

Літургія Вечірні й Передосвячених Дарів, Частина Трета – квітень 2019 

У лютневих роздумах ми побачили, як після сотворення відбулося падіння в гріх. Це 

перший рух Літургії вечірньої молитви. У березні ми розглянули другий рух, певний 

перехід у Літургії Вечірної до “Тихого світла” або в Божественній Літургії 

Передсвячених Дарів до “Тихого світла” Христового, котре “просвіщає всіх”. Ми 

дізналися, що як віруючі ми реагуємо на світло Христове, на Його дію щоб нас спасти, 

жертвуючи безперервні молитви благодарення-подяки Богові. Ми також бачили, що як 

віруючі ми реагуємо на світло Христове, приєднуючи себе до жертви Христа, Бога 

нашого. Але напостійно жити мені таким життям безперервної молитви і жертви – це те, 

що я ніколи не можу досягти своїми власними силам. Мені потрібна найбільш інтимна 

присутність Господа, в Його Євхаристії, щоб моє покаяння – моя зміна серця – могли 

виникнути, вкоренитися і принести плоди. І ось по неділях або святах, коли я приймаю 

Євхаристію на Божественній Літургії, Господь завершує Літургію Вечірні, а в будні 

Великого Посту, а також у перші три дні Святого і Великого Тижня – це на Літургії 

Передосвячених Дарів того ж самого вечора, що Христос сповняє Свою обітницю, щоб 

завжди бути з тим, хто любить Його, молитвою і жертвами. 

І тому в цьому місяці, можливо, нам треба зазирнути в себе, як до тих, хто знаходиться 

на приймальному кінці Світла. Ми впали у гріх. Спасіння – це процес. І тому ми повинні 

не тільки молитися, але й досліджувати ті наші настанови й ставлення з якими ми 

вступаємо в молитву. Якої якості є той дух в котрому ми стоїмо з очікуванням одержати 

Світло? Може ми лише просто пасивно дозволяємо щоб воно на нас світило, замість того 

щоб робити все те що потрібне щоб Його 

прийняти й обняти? 

Для кожного з нас досить легко визначити, 

що “тут моє життя, a там є життя Церкви; 

іноді мені потрібна Церква, щоб допомогти 

мені впоратися зі стресами мого дуже 

напруженого життя.” Життя може бути 

настільки жорстким, що ми можемо 

підсвідомо дозволити такому ставленню 

залишатися безперешкодним або “НЕ-ПРОСВІЧЕНИМ” протягом багатьох років. 
  

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 4/14/19, включаючи пожертви в конвертах- $960, 

анонімні пожертви - $127, свічки - $125, квіти - $16, добровільні парафіяльні 

пожертви - $ 200 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1428 

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

