
14 березня, 2021 

   Четверта Неділя Великого Посту  

НЕДІЛЯ, 3/14 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

ВІВТОРОК, 3/16 10:00 am Типіка 

СЕРЕДА, 3/17 5:30 pm Літургія Передосвячених Дарів 

ЧЕТВЕР, 3/18 10:00 am Типіка 

П’ЯТНИЦЯ, 3/19 5:30 pm Літургія Передосвячених Дарів  

СУБОТА, 3/20 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 3/21 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

Оголошення   

1-Хресна дорога 

21 березня запрошуємо усіх парафіян помолитися Хресну дорогу котра буде служитися 

після Недільної Служби Божої.  

 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Марка 9, 17-31 
І відказав йому один з народу: "Учителю, привів я до 

тебе сина мого, що має німого духа, 

і де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що 

піниться, скрегоче зубами, дерев'яніє. Просив я учнів 

твоїх, щоб його вигнали, та не змогли." 

Він же у відповідь каже їм: "О роде невірний! Доки я буду з вами? Доки вас терпітиму? 

Приведіть но його до мене." 

І привели його до нього. Скоро дух угледів його, притьмом того затряс, і повалившись 

той на землю, запінившися, почав качатися. 

Спитав же його батька: "Скільки часу, як це йому сталося?" - "З дитинства", - відповів той. 

"І часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, поможи 

нам, змилосердившись над ним." 

Ісус же каже йому: "Щодо того - якщо можеш - то все можливо тому, хто вірує." 

І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози: "Вірю, поможи моєму невірству!" 

Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: "Німий та 

глухий душе! Наказую тобі: Вийди з нього й не входь більше в нього." 

І, закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього. І наче змертвів той, тож многі 

казали: "Вмер він." 

Але Ісус, узявши його за руку, підвів його, і той устав. 

Коли ж увійшов у дім, то учні його 

питали його насамоті: "Чому ми не 

могли його вигнати?" 

Він відповів їм: "Цей рід нічим не можна 

вигнати, тільки молитвою та постом." 

Вийшовши звідти, проходили крізь 

Галилею, і він не хотів, щоб будь-хто 

знав. 

Навчав бо своїх учнів і казав їм: "Син Чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють 

його, і, вбитий, по трьох днях, воскресне." 

Апостольське читання 

Євреїв 6,13-20 

І справді, коли Бог учиняв Авраамові обітницю, не маючи поклястися ніким вищим, 

то поклявся самим собою, 

кажучи: «Справді поблагословлю тебе щедро й розмножу тебе вельми.» 

І він, завдяки довгій терпеливості, осягнув обітницю: 

люди клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою на 

ствердження. 

Тому й Бог, бажаючи дати спадкоємцям обітниці якнайсильніший доказ, що його 

рішення непорушне, вжив клятви, 

щоб двома незмінними речами, в яких неможливо, щоб Бог казав неправду, ми мали 

сильну заохоту - ми, що прибігли прийняти надію, призначену нам. 

В ньому маємо, неначе якір душі, безпечний та міцний, що входить аж до середини за 

завісу, 

куди ввійшов за нас, як предтеча, Ісус, ставши архиєреєм повіки, на зразок 

Мелхиседека. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 2/07/21 конвертах - $736, анонімні пожертви - $433, 

свічки - $105 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1274 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

25 бер. – Благовіщення 

28 бер. – Квітна неділя 

2 квіт. – Страсна П’ятниця 

4 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 - $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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