
17 квітня, 2022 

   Пасха ГНІХ 

НЕДІЛЯ,  4/17  8:30 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:00 am Воскресна Утрення 

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

ПОНЕДІЛОК, 4/18  9:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні  

ВІВТОРОК, 4/19 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні  

СЕРЕДА, 4/20  8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 4/21  5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 4/22 8:00 аm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 4/23         5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 4/24  8:30 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:15 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 

 

Оголошення   

1-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. 

 

УРИВОК ІЗ ВЕЛИКОДНЬОГО ПОСЛАННЯ 

БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

Христос воскрес! 

Зійшов Ти, Христе, в глибини підземні  І розбив 

кайдани вічні, що держали ув’язнених, І на третій 

день, як із кита Йона, Воскрес Ти із гробу! 

Пісня 6 Канону Воскресної утрені 

Дорогі в Христі! 

Цього року ми зустрічаємо Пасху Христову серед 

особливих випробувань, страждань, знущань, 

зневаги і руїни. У нашому народі, в Україні та на поселеннях, може здатися, що хрест 

Господній був раптово кинений нам на плечі на самому початку Великого посту і ми 

несемо його вже не день-два, не тиждень-два, а безнастанно, день і ніч. Для нас Велика 

п’ятниця стала немовби хлібом насущним, буденною дійсністю і ми не знаємо, коли 

настане світлий день перемоги над злом, ненавистю і насильством. Але саме сьогодні 

Господь закликає нас не сумніватися в перемозі світла над темрявою, життя над смертю, 

істини над брехнею, і Він запевняє нас у своїй любові та милості. Від Нього, нашого 

воскреслого Спасителя, ми черпаємо силу в теперішніх стражданнях, Він – джерело 

нашої надії. Тож разом з апостолом Павлом ми сьогодні кажемо: «Нас тиснуть звідусіль, 

але ми не пригноблені; ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії… Нас бо ввесь час 

живими віддають на смерть із-за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашім смертнім 

тілі» (2 Кор. 4, 8. 11). В тому ж дусі ми впевнено вітаємо одне одного переможним 

привітом: Христос воскрес! Воістину воскрес! 

Зійшов Ти, Христе, в глибини підземні… 

Своїми стражданнями і смертю на хресті Христос сходить у глибину впалої людської 

природи. Приймаючи найгірші знущання — зраду, протизаконне засудження, наругу, 

плювання, удари по обличчі, бичування і вбивство (див. Мр. 10, 33-34), Син Божий бере 

на себе всі наслідки людського гріха. Він торкається найдальшого віддалення від Бога, 

найгіршого людського падіння, найбільшого спотворення гідності, для якої людина була 

створена. Можливо, цього тижня в контексті війни, коли ми читали чи слухали Страсті 

Христові, то особливо відчули і пережили все, що переніс Господь спасіння нашого ради. 

Водночас ми усвідомлюємо, наскільки впалою залишається людська природа, наскільки 

диявол далі оволодіває людиною, яка не має Бога в серці. Хто сіє ненависть і розпочинає 

війну проти ближнього свого, той противиться Всевишньому. Кожна війна – це явний 

прояв руйнівної душогубної дії диявола, бо тільки нечистий уміє в такий спосіб ширити 

страх і нести смерть, завдавати стільки ран, і шкоди, і болю, і втрат. І навіть коли для 

стражденних дорога до зцілення і вилікування травм може видаватися далекою, 

закритою чи непрохідною, слід пам’ятати, що з воскреслим Христом немає нічого такого, 

чого не можна здолати і зцілити. 

Війна росії проти України — це чергова колоніальна війна тюрми народів, яка пробує 

відродитися на наших очах. Окупант знову несе нам кайдани, якими кували цілі 

покоління наших предків. Це кайдани, якими в’язали руки козаків, що будували Санкт-

Петербург. Це кайдани, століттями накладені на інтелектуальне і церковне життя 

України. Це кайдани кріпаків, кайдани Голодомору, кайдани мільйонів депортованих і 

переселених українців, що засіяли своїми кістками безмежні сибірські простори «аж до 

краю землі». Ідеологи війни росії проти України відкрито говорять, що наше існування 

— це історична помилка, яку треба виправити саме «вічними кайданами» смерті та 

знищення. Це війна проти самого права українського народу на свою історію, мову і 

культуру, на свою незалежну державу, на своє існування. 

З духовного погляду зрозуміло, наскільки наш агресивний сусід не спроможний 

позбутися своїх фальшивих кумирів і що він далі шукає в них своєї величі нашим 

коштом. Своїми крилатими ракетами, авіабомбами та артилерійськими снарядами він 

намагається нас залякати, загнати в глибини підземні, у небуття і увінчати вічними 

кайданами. Але саме в тих підземеллях відбувається чудо — спільної молитви, жертовної 

допомоги ближньому, незламного духу і прояву сили Божої присутності. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 4/10/22 конвертах - $1316, анонімні пожертви - $743,  

свічки - $129 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $2188 

Підтримка України - $595 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

17 квіт. – Пасха ГНІХ 

24 квіт. – фестиваль на 

підтримку України 



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/

