
7 Квітня, 2019  

  ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

Благовіщення 

НЕДІЛЯ, 4/7  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Розалію Деркач 

ПОНЕДІЛОК, 4/8 8:30 аm Типіка 

П’ЯТНИЦЯ 4/12 8:30 аm Літургія Передшеосвячених Дарів та сорокоусти 

9:00pm – Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Північна 

10:30pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 4/13     5:00 pm Божественна Літургія (English) за Rasi McCarthy 

НЕДІЛЯ, 4/14  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

Оголошення 

1-Конференція для священиків 

У зв’язку із конференцією для священиків, котра 

відбуватиметься в Пармі (Огайо), парох буде 

відсутній на парафії з 9 по 11 квітня.  

2-Панахида 

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. 

Літургія Вечірні та Божественна Літургія Передосвячених Дарів 

Частина-2 

 Те що стосується першого, це наша печаль-смуток: відсутність освячення хліба і вина 

означає, що немає святкування. Таким способом визнаємо не лише наслідки гріхопадіння 

Адама і Єви але й те, що ми унаслідили-успадкували ці наслідки. Коли грішимо, ми 

втрачаємо спільність-сопричастя з Богом, з радостями Раю, із самим життям. Бог наказав 

Адаму постити (Бут. 2:16), але він не послухав Божого наказу (в англійській мові слово 

“obey-підкорятися” походить з двох слів у латинській мові, що означають буквально 

“слухати уважно”). Через їхній “непослух” (неуважне прислуховування) Адам і Єва були 

вигнані з Едему і втратили блаженність життя (щастя-захоплення), природне пізнавання 

Бога і спілкування з Богом, для чого вони саме були створені. І вони, та їхні нащадки 

стали спадкоємцями смерті і гниття (зотління). Великий Піст заохочує нас розглянути 

користь посту, а також застановитися над наслідками непокори і недбайливого слухання. 

Служити Божественну Літургію на якій відбувається освячення хліба на Боже Тіло, й 

вина на Божу Кров, це радісна, святкова подія. Коли ми цього навмисно не робимо, ми 

згадуємо наш занепалий стан гріховної відчуженності від Бога що завдає нам смутку й 

печалі. Свідомість цього позбавлення мало би нас заохотити опам’ятатися, бажати зміни 

й покаяння.Слова що їх співаємо на т. зв. Вечірні Прощення котру служимо ввечером в 

Сиропусну неділю (котру також 

називаємо неділею Прощення), 

запрошують нас розпочати очищення 

від зла шляхом молитви, посту і діл 

милосердя-любові. Ми набуваємо 

доброчесності і навички підкорятися 

Богові (Його уважно слухати), щоб нам 

скористати з прощення і зцілення, що їх 

нам пропонує Син Божий. Під час 

Великого Посту, в заміну празничного 

освячення хліба й вина, ми одержуємо щоденну дозу (немов медицину) читань з Книги 

Буття і Приповідок, щоб дати нам можливість навчитися уважно слухати, щоб ми могли 

розуміти історію спасіння, підкоритися Богові і жити доброчесно.А тепер подивимося на 

структуру служби і побачимо, як вона стосується того, що ми дізналися до цих пір. 

Перша частина Божественної Літургії Передосвячених Дарів нагадує щоденну Літургію 

Вечірні, а тема і молитви обох практично однакові.Вечірня розпочинається співом 

Псалма 103/104, щоб нагадати нам, що ми були створені в блаженному щасті і що наш 

Бог є Богом порядку. Його творіння, включаючи нас, було великим, дивовижним і 

чудовим. У суботу Вечірня починається з відкриття Святих дверей і запалюються всі 

свічки, включаються всі світла. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 3/31/19, включаючи пожертви в конвертах- $971, 

анонімні пожертви - $211, свічки - $140 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1322 

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. Також 

заохочуємо вносити свої думки т пропозиції 

Знизу подаємо звітність за 3/31/19: 

Анонімна пожертва - $30 

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

