
14 лютого, 2021 

   Неділя Прощення (Сиропусна Неділя) 

НЕДІЛЯ, 2/14  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ВІВТОРОК, 2/16 10:00 am Типіка 

СЕРЕДА, 2/17  5:30 pm Літургія Передосвячених Дарів 

ЧЕТВЕР, 2/18  10:00 am Типіка 

П’ЯТНИЦЯ, 2/19 5:30 pm Літургія Передосвячених Дарів  

СУБОТА, 2/20 4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 2/21  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

Оголошення 
1-Світовий день подружжя 

МОЛИТВА ЗА ПОДРУЖЖЯ 

Всемогутній і вічний Боже, Ти поблагословив союз 

чоловіка і жінки, щоб ми стали образом єдності 

Христа з Його Церквою. Поглянь на нас ласкаво, 

віднови наш шлюб. Обдаруй нас своєю любов’ю та 

зміцни наш союз в мирі, щоб ми [з нашими дітьми], 

завжди втішалися даром твого благословення. Бо ти 

благий 

і Чоловіколюбець Бог наш, і ми Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, 

нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Благослови, Господи, усі подружжя і подай їм мирне життя, доброчесність, любов 

взаємну в союзі миру, рід довговічний та нев’янучий вінець слави.   

Приписи щодо Великого посту  

15 лютого 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! 

Oбряд прощення в сиропусну неділю 

У давнину в монастирях Сходу був гарний звичай: відбувати обряд взаємного 

прощення в Сиропусну неділю. Цей обряд виконувався ввечері після скромної вечері. 

Усі монахи у присутності вірних просили один в одного прощення за свої провини, 

обіймалися і давали поцілунок миру. Миряни також просили один в одного взаємне 

прощення. Подекуди при обряді прощення співали стихири Пасхи: "Пасха священная 

нам днесь з'явилася... ". Остання стихира закінчується закликом до взаємного 

прощення: "... і друг друга обіймім! Промовмо: "Браття", — і тим, що ненавидять нас; 

простім усе... ". Цей спів стихир Пасхи мав означати, що як у дні Христового 

Воскресення, так і тепер, на вступі до Великого посту, треба один одному все 

пробачити задля Христа, що задля нас постив, терпів і воскрес. 
Цей дуже зворушливий обряд прощення зберігався ще в Києво-Печерській Лаврі до часу 

приходу влади комуністів. І тут усі монахи мали спочатку скромну передпісну вечерю. Потім 

усі, настоятелі й звичайні монахи, одягалися в монаші мантії і йшли до церкви. Усі настоятелі 

Лаври, від найвищого до найнижчого, ставали поряд посередині церкви, а вся братія Лаври, 

яких кількасот осіб, підходили до настоятелів, падали на коліна один перед одним і зі словами: 

"Прости мені, Отче", — чи — "Прости мені, Брате", трикратно цілували один одного. А 

митрополичий хор співав при тому стихиру з великої вечірні Сиропусної неділі: "Сіде Адам 

прямо рая, і свою наготу ридая плакаше... ". Після обряду прощення всі мовчки розходилися. 

Справді, яке велике значення для нашого духовного життя мають ті чотири передпісні неділі. 

Хто разом з митарем бився в груди й учився від нього покори; хто з притчі про блудного сина 

навчився довір'я до Божого милосердя; хто в М'ясопусну неділю з розважання про Страшний 

Суд набрав боязни перед Божою справедливістю, яка так сильно діткнула наших прародичів, 

про що говорить Сиропусна неділя, — для того тепер піст не буде страшний. Він радше буде 

для нього потребою його серця й душі. Він тепер сам бажатиме постити й бити поклони, 

знаючи, що молитва, піст і жаль за гріхи найкраще приготує його душу до зустрічі світлого 

празника Христового Воскресення. 

Cтихира зі стиховні вечірні сирної неділі: 

"Засіяла Твоя благодать, Господи, засіяло просвічення душ наших. Ось час сприятливий, ось 

час покаяння! Відложім діла тьми та одягнімся у зброю світла, щоб, перепливши велике море 

посту, ми осягнули тридневне воскресення, Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, який спасає 

наші душі". 

о. Юліян Катрій, ЧСВВ. "Пізнай свій обряд" 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 2/7/21 конвертах - $966, анонімні пожертви - $544, 

свічки - $93, річні парафіяльні внески - $100 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1703 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

25 бер. – Благовіщення 

28 бер. – Квітна неділя 

2 квіт. – Страсна П’ятниця 

4 квіт. – Пасха ГНІХ 



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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