24 квітня, 2022
Неділя Томи
НЕДІЛЯ, 4/24
П’ЯТНИЦЯ, 4/29
СУБОТА, 4/30
НЕДІЛЯ, 5/1

8:30 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні
8:00 аm Божественна Літургія в особливому наміренні
5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні

Оголошення
1-Конференція для священиків
У зв’язку із конференцією для священиків, котра відбуватиметься в Пармі (Огайо), парох
буде відсутній на парафії з 25 по 28 квітня
ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄРАРХІВ У США
Христос Воскрес!
Дорогі Сестри і Брати!
Пройшовши Великій Піст, позначений невимовним болем війни, воєнних злочинів,
вбивств і брехні про наш народ і нашу Церкву з боку
Найближчі події
напасника, ми бачимо Воскресіння. Наш народ
в парафії та єпархії
живе, об’єднує світ, дає смисли всім людям доброї
6
трав.
–Чування
волі. Пасхально, таїнственно ми переходимо від
26 трав. –Вознесіння ГНІХ
смерті до життя.
Ми сьогодні повторюємо величний і радісний 5 чер. –П’ятидесятниця
тропар Великодня: «Христос воскрес із мертвих,
смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував». У цьому короткому
піснеспіві, міститься вся суть нашої віри і нашої перемоги. Все Євангеліє є своєрідним
вступом, підготовкою читача до центральної історії Пасхи. Бо «…якщо Христос не
воскрес», — радикально пише Апостол Павло до Коринтян, — «тоді марна й проповідь
наша, марна й віра ваша» (1 Кор 15:14). Без віри у Воскресіння проповідь перетворюється
у набір правил і обов’язків, а участь у церковному житті на дотримання традицій і
ритуалів, які без суті лишаються порожніми.
А Господь таки воскрес, щоб з Ним ми жили вічно!
Тому у своєму слові на Великдень святий Іван Золотоустий, єпископ Константинополя,
автор Божественної Літургії, яку ми молимося щонеділі, з певністю і безпосередністю
твердить, що у радість Воскресіння мають увійти усі — багаті й убогі, стримані й недбалі,
ті, хто постив і хто не постив. Торжество настільки велике і неосяжне, що не час
розмінюватися на деталі, а треба зосередитися на головному — Христос Воскрес!
Безсмертний і вічний Бог з любові до людства уповні увійшов у наше життя, прийняв на
себе наші випробування і страждання, і остаточно — смерть. Проте це не кінець історії.
Приходячи сьогодні з мироносицями до гробу, ми дізнаємося, що Христос – Живий. Він
не ожив як супер-герой у фільмі чи комп’ютерній грі, а як Творець і Христос —джерело

життя, прийнявши нашу смерть, воскрес з мертвих та оживив усе людство — «усім, хто
в гробах, життя дарував».
Життя царює, а смерть щезла. Здолавши смерть, Христос і нас зробив переможцями.
Вірите? Ми з вами переможці над смертю!
Цю істину так необхідно усвідомити саме тепер, бо серед тих, кому Христос дарував
життя — наші рідні і близькі, чий відхід ми оплакуємо. Серед живих у Христі —
замордовані мешканці Бучі, Бородянки, Гостомеля, Маріуполя і Краматорська. Серед
живих, над якими смерть не має влади — полеглі воїни, що віддали життя, засвідчивши
про найбільшу любов. Закінчилися страждання для невинних жертв жорстоких агресорів
— розстріляних, розтоптаних, задушених. Смерть і страх смерті над ними більше не
панує. Вони разом з Апостолом Павлом можуть насміхатися над смертю: «Де твоє,
смерте, жало? Де твоя, А́де, перемога?» (1 Кор 15:55). Вони побачили смерть і у Христі
її остаточну поразку.
Чи віримо ми? Чи усвідомлюємо, що Господь переміг смерть, гріх і диявола, і наші
страждання — хоч які великі і болісні — все ж тимчасові, бо смерть вже не має влади
над нами? Чи готові ми бігти до всіх кінців землі, проголошуючи добру новину про Божу
перемогу?
Закликаємо вас, дорогі у Христі браття і сестри, дивитися на подію Воскресіння не лише
через призму чудових і глибоких обрядів і традицій, а зосередитися на суті великодньої
новини для кожного з нас особисто і всіх, які стоять перед обличчям смерті: Христос
воскрес із мертвих, своєю смиренною хресною смертю здолав смерть, і своєю жертвою
дарував життя кожному з нас.
Йдімо у світ, проповідуючи Христове і наше Воскресіння!
+Борис Ґудзяк
Архиєпископ Філадельфійський
Митрополит Української Католицької Церкви у США
+Павло Хомницький
Єпископ Стемфордської єпархії
+Венедикт Алексічук
Єпископ Чиказької єпархії святого Миколая
+Богдан Данило
Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата
+Андрій Рабій
Єпископ-Помічник Філадельфійський
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ
Недільна збірка коштів за 4/17/22 конвертах - $2083, анонімні пожертви - $1270,
свічки - $100
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $3453
Підтримка України - $4320

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.

