
4 квітня, 2021 

   Пасха ГНІХ 

НЕДІЛЯ,  4/4  8:30 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:00 am Воскресна Утрення 

11:00 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 

ПОНЕДІЛОК, 4/5  6:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні  

ВІВТОРОК, 4/6 10:00 аm  Божественна Літургія в особливому наміренні  

СЕРЕДА, 4/7  5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 4/8  5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 4/9 10:00 аm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

Чування 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 410         5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 4/11  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:15 am Божественна Літургія із Хрестинами 

 

ВЕЛИКОДНЄ ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ 

УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄРАРХІВ У США 

ДО СВЯЩЕНИКІВ, ЄРОМОНАХІВ ТА БРАТІВ, СЕСТЕР МОНАХИНЬ, 

СЕМІНАРИСТІВ ТА ДОРОГИХ ВІРНИХ, 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

Від раннього ранку чуваймо і, замість мира, пісню принесім Владиці, 

і Христа побачимо правди Сонце, що всім життя освітлює. 

(Пасхальна Утреня, Пісня 5) 

Христос є сповненням Пасхи. Він здійснив остаточний перехід від смерті до життя. Він 

відкриває та запрошує нас до подорожі, яка веде до нового життя із Ним Воскреслим. 

Темрява Великої П’ятниці, дня Христових Страстей остаточно розвіялася через велике 

світло і радість Христового воскресіння. 

У цей час Великого Посту ми відчуваємо темряву, адже всі живемо в тіні темряви 

пандемії Covid-19. Ми боремося з тривалою пандемією, яка вплинула на кожного з нас 

- на наші сім'ї, громади, Церкву, державу та цілий світ. Цей досвід допомагає нам 

глибше зрозуміти Божу любов, пережити темряву смерті Христа, яка є спасительною 

та життєдайною. Однак, смерть Христа – це не остаточна подія, якою все завершилося! 

Адже ми радісно співаємо Великоднього ранку: «Христос воскрес із мертвих, смертю 

смерть переміг”. Смерть долається життям; ми живемо з Воскреслим Христом! 

Відтепер пасхальна радість освітлює наше життя. Воскреслий Христос просвітлює 

життя всіх. Цей зміст Христового Воскресіння, ця велика радість завжди була, і 

сьогодні є центральною темою християнства. Великоднього ранку ми святкуємо те, що 

Христос переміг гріх, зло і смерть. Прощення, надія та нове життя є навіть в епіцентрі 

самих страждань і відчаю. 
З настанням темряви пандемії нам легше збагнути, чому ми самі боїмося страху та непевності. 

Ми боїмося страждань. Ми боїмося втратити контроль над ситуацією. Ми боїмося того, чого 

не розуміємо. Жінки та учні цього раннього Пасхального ранку також перeживали страх. 

Ця радість Воскресіння починається з особистої зустрічі з Воскреслим Христом. Що ж 

висушило сльози Марії Магдалини та принесло їй Великодню радість? Нічого іншого, а 

лише зустріч із воскреслим Христом, зустріч із Воскреслим Спасителем! Більше цього, 
Ісус з'являється Марії, 

але вона не впізнає 

Його. Коли Ісус кличе її 

по імені 

– Маріє - вона 

повертається на цей 

заклик. І в цю мить, 

дивлячись на Нього, її 

світ змінюється. Перед нею стоїть вже не садівник, а воскреслий Христос, живий і вільний від 

тенет смерті. Тут вже не має місця для гробу витесаного з мертвого каміння, але живий 

Спаситель, який кличе її вийти з темряви на дивовижне світло. Зустрівши воскреслого Ісуса, 

Марія Магдалина виконує Господній наказ донести до учнів “Добру новину” про воскресіння. 

Воскреслий Христос бажає, щоб ми радісно пережили зустріч з Ним, живучи для Нього, 

а не для себе, та позбувалися гріхів, які тримають нас у полоні егоцентризму, та відкривали для 

себе жертвенну Христову любов. Незалежно від того, що відбуватиметься у нашому житті, ми 

зможемо духовно радіти Божою любов’ю та жити згідно Божої волі виявляючи жертвенну 

любов. 

Великоднє Євангеліє є не просто розповідь про нове життя, але про життя, яке приходить до 

нас. Це не лише розповідь про Христа, який воскрес із мертвих, але про Воскреслого, який нас 

зустрічає і кличе усіх особисто по імені. Великдень - це зустріч, це заклик: піди і розкажи, що 

ти бачив і чув. Христос живий, та, більше цього, Він розшукує нас і кличе по імені. Якими б не 

були наші сумніви та наші страхи, якими б не були наші невдачі та зради, якими б не були рани, 

які ми намагаємось приховати, сьогодні настав новий день. Ми всі повинні стати свідками 

Воскресіння Христового. Ми покликані вносити цей «промінчик» світла Воскресіння у різні 

людські ситуації: як щасливі, щоб зробити їх ще кращими, так і в скорботні, щоб дарувати їм 

спокій і надію. Насолоджуймося Великодньою ранковою радістю і випромінюймо її у нашому 

житті. Нехай Христове Милосердя світить у нашому житті та у всіх наших вчинках! 

Ми усі єднаємося у спільній молитві за те, щоб наш Воскреслий і Живий Господь обдарував 

своїм миром та благодаттю усіх вас, ваших рідних, близьких, усіх наших братів і сестер 

розсіяних по всьому світу!_ 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 3/28/21 конвертах - $740, анонімні пожертви - $580, 

свічки - $58, річні парафіяльні внески - $100, ігровий майданчик - $186 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1664 

Проект ігрового майданчику  

На даний момент наша парафія не має ігрового майданчика для 

дітей. Тому просимо про молитву аби Господь допоміг нам у 

скорому часі зробити ігровий майданчик. Якщо хтось бажає, то 

може фінансово посприяти цьому проекту. 

На разі пожертвувано - $186 

 



 

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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