
7 лютого, 2021 

  М’ясопусна Неділя 

НЕДІЛЯ, 2/7  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)  

ПОНЕДІЛОК, 2/8 10:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 2/9 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні  

СЕРЕДА, 2/10  10:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 2/11 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні  

П’ЯТНИЦЯ, 2/12 10:00 am Божественна Літургія  в особливому наміренні 

СУБОТА, 2/13  4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)  

Оголошення 
1-Індивідуальні звіти  

про пожертви на церкву за 2020 рік 

 Дякуємо за Вашу підтримку нашої парафії своїми 

пожертвами протягом 2020 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 2020 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.   

3-Неділя Прощення 

14 лютого 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. 

 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Матея 25, 31-46 
Якже прийде Син Чоловічий у своїй славі, й ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі 

своєї слави. 

І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує 

овець від козлів; 

і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. 

Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у 

спадщину Царство, що було приготоване вам від створення світу. 

Бо я голодував, і ви дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене напоїли; чужинцем був, і ви 

мене прийняли; 

нагий, і ви мене одягли; хворий, і ви 

навідались до мене; у тюрмі був, і ви 

прийшли до мене. 

Тоді озвуться праведні до нього: 

Господи, коли ми бачили тебе голодним 

і нагодували, спрагненим і напоїли? 

Коли ми бачили тебе чужинцем і 

прийняли, або нагим і одягнули? 

Коли ми бачили тебе недужим чи в 

тюрмі й прийшли до тебе? 

А цар, відповідаючи їм, скаже: Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх 

братів найменших – ви мені зробили. 

Тоді скаже й тим, що ліворуч: Ідіть від мене геть, прокляті, в вогонь вічний, 

приготований дияволові й ангелам його; 

бо голодував я, і ви не дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене не напоїли; 

був чужинцем, і ви мене не прийняли; нагим, і ви мене не одягнули; недужим і в тюрмі, 

і не навідались до мене. 

Тоді озвуться і ті, кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, 

чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили? 

А він відповість їм: Істинно кажу вам: те, чого ви не зробили одному з моїх братів 

найменших – мені також ви того не зробили. 

І підуть ті на вічну кару, а праведники – на життя вічне.” 

Апостольське читання 

І Коринтян 8, 8-9,2 

Адже страва не зближує нас до Бога: коли не їмо, не втрачаємо нічого, ані коли їмо, не 

набуваємо нічого. 

Але глядіть, щоб оця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. 

Бо коли хтось побачить тебе, що маєш знання, як ти у капищі сів за стіл, то чи ж його 

сумління, бувши слабке, не буде заохочене їсти ідольські жертви? 

Таким то чином твоє знання погубить немічного брата, за якого Христос помер. 

Грішивши так проти братів і ранивши їх слабовите сумління, ви грішите проти Христа. 

Тому, якщо страва призводить брата мого до гріха, повік не буду їсти м'яса, щоб не 

спокушувати мого брата. Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я Ісуса, Господа 

нашого, не бачив? Хіба ви не моє діло у Господі? 

Коли іншим я не апостол, то бодай вам, бо ви, у Господі, є достовірним доказом мого 

апостольства. 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

14 лют. – Неділя Прощення 

15 лют. – 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 - $5050 

 



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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