
28 березня, 2021 

   Вербна Неділя  

НЕДІЛЯ,  3/28 9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян Ф  

  10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

ПОНЕДІЛОК, 3/29  5:00 pm  Літургія Напердосвячених Дарів 

ВІВТОРОК, 4/30  5:00 pm  Літургія Напердосвячених Дарів 

СЕРЕДА, 4/31  5:00 pm  Літургія Напердосвячених Дарів 

ЧЕТВЕР, 4/1  5:00 pm   Божественна Літургія Василія Великого 

   6:30 pm   Страсна Утреня 

П’ЯТНИЦЯ, 4/2 7:30 рm   Вечірня з виставленням Плащаниці  

СУБОТА, 4/3         8:30 аm   Єрусалимська Утреня 

3:30 pm  Божественна Літургія Василія Великого 

НЕДІЛЯ, 4/4    Пасха ГНІХ 

Й    8:30 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:00 am Воскресна Утрення 

11:00 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

Оголошення   

1-Розпорядок на Воскресіння ГНІХ 

На Пасху Воскресна утреня розпочнеться об 10am, а 

Божественна Літургія розпочнеться об 11:00 am. 

2-Ігровий майданчик 

На даний момент наша парафія не має ігрового 

майданчика для дітей. Тому просимо про молитву аби 

Господь допоміг нам у скорому часі зробити майданчик 

для дітей. Якщо хтось бажає, то може фінансово 

посприяти цьому проекту. 

На даний момент зібрано коштів на цей проект - $86.  

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Івана 12, 1-18 

Господь сказав до Аврама: "Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, і з дому батька твого 

в край, що його я тобі покажу. 

А я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе; та й зроблю великим 

твоє ім'я, а ти станеш благословенням. 

Благословитиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе 

проклинає. Тобою всі племена землі благословлятимуться." 

І пішов Аврам, як сказав йому Господь, пішов і Лот з ним. Було ж Аврамові 75 

років, коли він вийшов із Харану. 

Взяв Аврам Сараї, свою жінку, Лота, свого братанича, і все майно, що набули, і 

людей, що придбали в Харані, та й рушили в дорогу в Ханаан-край і прийшли в 

Ханаан-край. 

Аврам пройшов його аж до місця Сихем, до діброви Море. А жили тоді в тому 

краї ханааняни. 

І з'явився Аврамові Господь і сказав: 

"Потомкам твоїм дам я цю землю!" І 

спорудив він там жертовник 

Господеві, що з'явивсь йому. 

Звідти ж він рушив у гори, на схід від 

Бетелу, і нап'яв свій намет між 

Бетелем, на захід, та Аї, на схід, і там 

спорудив жертовник Господеві та й закликав ім'я Господнє. 

Тоді кочував Аврам, мандруючи дедалі на південь. 

Голод виник у краю, і Аврам зійшов у Єгипет, щоб перебути там, бо голод у країні 

був тяжкий.І як наблизився він, щоб увійти в Єгипет, сказав до Сараї, своєї жінки: 

"Ось я знаю, що ти жінка гарна з виду. 

Побачать тебе єгиптяни, то й скажуть: "Це його жінка", і мене вб'ють, тебе ж 

лишать живою. 

Скажи, мовляв, ти моя сестра, щоб заради тебе не було мені лиха та щоб вижив 

завдяки тобі." 

І справді, ледве Аврам увійшов у Єгипет, побачили єгиптяни, що жінка була 

вельми гарна. 

Побачили її і фараонові вельможі та й розхвалили перед фараоном, і взято жінку 

в палати фараона, 

що обійшовся з Аврамом добре заради неї, і були в нього вівці, воли, осли, раби, 

рабині, ослиці й верблюди. 

Та ударив Господь фараона і його дім тяжкими карами за Сараї, жінку Аврама. 

От і прикликав фараон Аврама та й каже: "Що ти це мені вдіяв? Чому не сказав 

мені, що вона твоя жінка? 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 3/14/21 конвертах - $823, анонімні пожертви - $447, 

свічки - $94 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1364 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

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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