
23 лютого, 2020  

 Неділя м’ясопусна 

НЕДІЛЯ, 2/23  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ВІВТОРОК, 2/25 7:00 am Типіка 

СЕРЕДА, 2/26  6:00 pm Літургія Передосвячених Дарів 

ЧЕТВЕР, 2/27  7:00 am Типіка 

П’ЯТНИЦЯ, 2/28 6:00 pm Літургія Передосвячених Дарів та сорокоусти  

СУБОТА, 2/29 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 3/1  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

  Оголошення 

1-Неділя Прощення 

1 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-Індивідуальні звіти  

про пожертви на церкву за 2019 рік 

 Дякуємо за Вашу підтримку нашої парафії своїми пожертвами протягом 2019 року! Звіти 

про пожертву на церкву знаходяться з лівої сторони при виході з церкви. Якщо Ви не 

знайшли свій звіт про пожертви на церкву за 2019 рік, зверніться до пароха. Нагадуємо 

Вам, що Ви можете використати ці звіти у декларації Ваших річних податків та одержати 

на їх основі податкові звороти від уряду.  
ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В 

СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ, 

ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, СЕМІНАРИСТАМ, НАШИМ ДОРОГИМ ВІРНИМ 

Цими словами нас запрошено розпочати Великопосну мандрівку. Відчиняються двері покаяння! 

Розпочинається Великий піст! Щороку цей час посту є благодатним, як для кожного з нас 

зокрема, так і для наших родин, церковних спільнот, усіх, які беремо участь у цій духовній 

подорожі. Він є приготуванням до майбутнього життя, до Світлого Воскресіння. Покаяння для 

нас людей – це свідома переміна серця, розуму та самого змісту нашого життя. Ось що лежить в 

основі Великого посту. 

У цьому великопосному паломництві ми готуємося до славного празника Воскресіння нашого 

Господа. Щодня ми визнаємо необхідність покаятися, промовляючи Великопосну молитву 

святого Ефрема Сирійського: “Так, Господи Царю, дозволь мені бачити гріхи мої і не осуджувати 

моїх братів і сестер, бо ти благословенний на віки віків. Амінь”. Молячись, визнаємо те, що лише 

увійшовши в «пустелю власного серця» і, розважаючи в своїй душі, здійснюємо перший крок на 

шляху до покаяння та наближаємося до порожнього гробу Господнього у день Пасхи. 

Протягом Великого Просту ми отримуємо можливість шукати звільнення від тих речей, які, з 

нашого дозволу, часто несвідомо, тримають нас у полоні, але все-таки не мають реальної влади 

над нами. Зараз, протягом сорока днів, 

перед нами стоїть завдання позбуватися 

наших пристрастей, нашої надмірної 

зайнятості, гордості, ревнощів та гніву. 

Тепер ми впевнені, що двері покаяння 

відчиняються перед тими, хто стукає. 

Під час Великого посту наша молитва, піст 

і милостиня здатні змінити наше життя та 

життя оточуючих. Покаяння, однак, ніколи 

не слід розглядати, як нашу духовну практику, яка готує нас лише до Празника Пасхи. Покаяння 

є у центрі нашого духовного життя. Покаяння – це наше постійне і щоденне змагання. 

Ми вступаємо на шлях Великопосного паломництва, як індивідуально, так і спільно із нашими 

родинами, церковними спільнотами, разом стоїмо біля дверей покаяння, стукаємо та благаємо 

Життєдавця вивести нас із пустелі нашого життя у радість буття з Богом. 

У цій подорожі, відкривши очі та звільнивши серця від усього, що нас обтяжує, ми можемо іти 

слідом за Христом. Ми зможемо побачити в новому світлі людей навколо нас. Ми зможемо 

уважно вислухати потребуючих, тих, хто переживає певну життєву кризу у наших спільнотах. 

Ми зможемо жити нашим християнським покликанням, щоб проповідувати Добру Новину про 

Христа, стати місіонерами та місійними спільнотами, які є відкритими та гостинними, як для 

своїх вірних, так і для інших. Ми повинні проявляти дух служіння до наших найближчих – братів 

та сестер, матерів, батьків, парафіян та водночас до тих незнайомців, яких зустрічаємо вперше. 

Нам слід пам’ятати, що серед нас є також і такі, що відійшли від Церкви через різноманітні 

причини, або не відвідують храм, можливо тому, що їх ніхто не запросив, сказавши: «Прийди та 

подивись!» (Ів. 1:46) 

Великий піст – це благословенний час для усіх добрих починань, щоб жити у єдності з нашою 

церковною спільнотою, яка сповнена євангельської радості та благочестивого життя. Наше 

духовне життя буде ознакою Божої присутності у світі, коли ми через молитву та служіння іншим 

голоситимемо Добру Новину. Ця Великопосна мандрівка дозволяє нам торкнутися всіх аспектів 

нашого духовного життя, нашої церковної спільноти та у ширшому значенні охоплює повноту 

християнського життя. Не біймося радісно розпочати цю духовну подорож Великого посту, щоб 

у Великий понеділок Страсного тижня ми змогли з оновленим духом та щирим серцем заспівати: 

“Світлицю твою, Спасе мій, бачу прикрашену, але одежі не маю, щоб до неї ввійти. Дай, 

Світлодавче, осяйність одінню душі моєї і спаси мене.” Великий Понеділок – Світильний 

Нехай Бог благословить нашу Великопосну мандрівку до 

славного Празника Воскресіння Христового! 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 2/16/20 конвертах - $796, анонімні пожертви - $386, 

свічки - $40, річні парафіяльні внески - $100 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1322 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

1 бер. –неділя Прощення 

2 бер. –початок Великого 

Посту 

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 - $4870 

 



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

