
3 квітня, 2022 

   П’ята неділя Великого Посту 

НЕДІЛЯ, 4/3  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ВІВТОРОК, 4/5 8:00 am Типіка 

СЕРЕДА, 4/6  5:30 pm Літургія Передосвячених Дарів 

ЧЕТВЕР, 4/7  8:00 am Типіка 

П’ЯТНИЦЯ, 4/8 5:30 pm Літургія Передосвячених Дарів та Cорокоусти 

СУБОТА, 4/9  5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

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

  

 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Марка 10, 32 – 45 

Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. 

Ісус ішов перед ними. І дивувались вони й, 

ідучи за ним, страхалися. І взявши знову 

дванадцятьох, почав їм говорити, що має 

статися з ним: 

"Оце йдемо в Єрусалим, і Син Чоловічий буде 

виданий первосвященикам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть 

його поганам; 

і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його й уб'ють, він 

же по трьох днях воскресне." 

Яків же та Йоан, сини Заведея, підходять до нього та й кажуть йому: "Учителю, 

хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросим." 

Він же їм відповів: "Що хочете, щоб я зробив вам?" 

"Зволь нам, - ті йому кажуть, - щоб ми сиділи: один праворуч, другий ліворуч від 

тебе у твоїй славі." 

Ісус же сказав їм: "Не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і 

христитися хрищенням, яким я хрищусь?" 

Ті йому відповіли: "Можемо." Ісус сказав їм: "Чашу, яку я п'ю, питимете, і 

хрищенням, яким я хрищуся, христитиметесь. 

Сидіти ж праворуч від мене чи ліворуч, - не моя річ вам дати, а кому приготовано." 

Почули про те десятеро, тож обурились на Якова та Йоана. 

Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: "Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, 

верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. 

Не так воно хай буде між вами, але хто з-між вас хоче стати великим, хай буде вам 

слугою, 

і хто з-між вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. 

Бо й Син Чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити й 

віддати своє життя як викуп за багатьох." 

 

Апостольське читання 

Послання до Євреїв 9, 11 – 14 

Христос же, з'явившись як архиєрей майбутніх благ, через більший і досконаліший 

намет, що зроблений не людською рукою, тобто не земної будови, - і не з кров'ю 

козлів та телят, але з власною кров'ю, - увійшов, раз назавжди у святиню і знайшов 

вічне відкуплення. 

Бо коли кров волів і козлів та попіл із телиці, як покропить нечистих, освячує, 

даючи їм чистоту тіла, 

то скільки більше кров Христа, - який Духом вічним приніс себе самого Богові 

непорочним, - очистить наше сумління від мертвих діл, на служіння Богові 

живому! 

 

Safe Environment Notice 

It is important, from time to time, to remind the people of our Eparchy that if anyone has been 

the victim of sexual abuse by the clergy or laity, he or she should come forward and make that 

known either to the bishop, to one’s pastor, or to a member of the special Review Board that 

handles such cases. The bishop can be reached at his Chancery at: 1-440-888-1522 or by 

writing at: Most Rev. Bishop Bohdan J. Danylo, Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat, 

P.O. Box 34780, Parma, OH 44134 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 3/27/22 конвертах - $796, анонімні пожертви - $872,  

свічки - $98 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1766 

Підтримка України - $150 

 

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/

