
10 квітня, 2022 

Вербна неділя 

НЕДІЛЯ,  4/10 9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян Ф  

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

ПОНЕДІЛОК, 4/11  5:30 pm  Літургія Напердосвячених Дарів 

ВІВТОРОК, 4/12 5:30 pm  Літургія Напердосвячених Дарів 

СЕРЕДА, 4/13  5:30 pm  Літургія Напердосвячених Дарів 

ЧЕТВЕР, 4/14 5:00 pm   Божественна Літургія Василія Великого 

   6:30 pm   Страсна Утреня 

П’ЯТНИЦЯ, 4/15 5:30 рm   Вечірня з виставленням Плащаниці (English) 

7:30 рm   Вечірня з виставленням Плащаниці (Ukrainian) 

СУБОТА, 4/16         8:30 аm   Єрусалимська Утреня 

3:30 pm  Божественна Літургія Василія Великого 

НЕДІЛЯ, 4/17    Пасха ГНІХ 

Й    8:15 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:00 am Воскресна Утрення 

11:00 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

 

Оголошення   

1-Розпорядок на Воскресіння ГНІХ 

 17 квітня Пасхальна утреня розпочнеться об 

10am, а  Воскресна Божественна Літургія 

розпочнеться об 11:00 am. 

 

2-Виставлення Плащаниці 

 15 квітня Вечірня із виставленням Плащаниці 

розпочнеться об 7:30 PM. 

 

3-Ми стоїмо з Україною - фестиваль 

Приєднуйтесь до нас 24 квітня, щоб підтримати Україну через сімейний захід зі збору 

коштів. З 11:00 до 17:00 ми будемо продавати їжу та проводити заходи. Якщо ви хочете 

стати волонтером, зв’яжіться з Чаріто (770)-728-5334 або Люсі 404-310-3251. 

 

4-Церковна стеля розмальована 

Цього вівторка бічна стеля церкви була успішно розмальована. Праця та фарби були 

оплачені однією родиною з нашої парафії в розмірі $850 доларів. Дякую за вашу 

щедрість!  

Усі інші кошти, пожертвовані на цю мету, будуть використані на покриття інших 

парафіяльних витрат. 

5-Піст у Великий Тиждент 

- У Страсну і Велику П'ятницю обов'язкове утримання від м'яса і молочних продуктів 

- У Велику і Велику суботу обов'язкове утримання від м'яса. 

6. Підпишіться на наш новий YouTube канал  

Це наш новий канал YouTube → 

https://www.youtube.com/channel/UCweqU6TUpsTAj7E25e9VJvg 

Ви можете підписатися на нього, щоб отримувати сповіщення про онлайн-послуги. 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Івана 12, 1-18 

Шість день перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де перебував Лазар, якого 

воскресив був з мертвих. Там, отже, справили йому вечерю, і Марта 

прислуговувала; а й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. Марія 

ж узяла літру мира з щирого нарду, вельми дорогого, помазала ноги Ісуса й 

обтерла їх волоссям своїм; і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його 

учнів, Юда Іскаріотський, що мав його зрадити: 

«Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним?» Сказав же так 

не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій: із скарбнички, яку 

тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив: «Лиши її. На день 

мого похорону зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою повсякчас, мене 

ж матимете не завжди.» Тим часом дізналася сила народу, що він там, то й 

посходились - не тільки Ісуса ради, а й щоб побачити Лазаря, якого він з мертвих 

воскресив. Тоді первосвященики ухвалили і Лазаря вбити, численні бо юдеї 

залишили їх із-за нього й увірували в Ісуса. Наступного дня сила людей, що 

прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля й вийшли 

йому назустріч з окликами: «Осанна! Благо-словен той, хто йде в ім'я Господнє, 

ізраїльський цар!» І знайшовши осля, Ісус сів на нього, - як ото написано: Не 

страхайся, дочко Сіо-ну, ось іде твій цар верхи на жереб'яті ослициному. Не 

збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, згадали вони, що то 

було написано про нього й що то з ним таке вчинено. Але й народ, що був при 

ньому, коли то він був викликав Лазаря з гробу та його з мертвих воскресив, - про 

те свідчив. Тим то, власне, народ і вийшов йому назустріч: довідався бо, що він 

учинив те чудо. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 4/3/22 конвертах - $550, анонімні пожертви - $544,  

свічки - $60 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1154 

Підтримка України - $5000 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

10 квіт. – Квітна неділя 

15 квіт. – Страсна П’ятниця 

17 квіт. – Пасха ГНІХ 



Protection of the Mother of God 

Ukrainian Catholic Church 

Byzantine Rite 

2880 Highway 138 NE 

Conyers, GA 30013 

 

Священик Володимир Петриця 

 

Emergency phone 224-400-0558 

Email: parish@mogchurch.com 

www.mogchurch.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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mogchurch.com/

