
1 травня, 2022 

  Неділя Мироносиць 

НЕДІЛЯ,  5/1  09:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

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

ВІВТОРОК, 5/3 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 5/4  8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 5/5  5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 
П’ЯТНИЦЯ, 5/6 8:00 аm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

Чування 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 5/7         5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 5/8  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

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

Оголошення   

1-Парафіяльні чування 

6 травня (п’ятниця), на нашій парафії відбуватимуться чування. Вони будуть 

розпочинатися об 9:30PM і триватимуть приблизно 

до опівночі (12AM). Молитва-це найкращий засіб, 

аби здобути Боже благословення для себе та для 

ближніх. Зокрема, молитва в нічний час має 

особливу силу, оскільки ми жертвуємо своїм сном та 

відпочинком заради розмови з Богом. Якщо ми 

знайдемо час на Бога, то Господь обов’язково знайде 

час на нас. Запрошуємо усіх бажаючих на чування! 

 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Марка 15, 43-16:8 

Йосиф Ариматейський, поважний радник, що й сам очікував Божого Царства, 

прибув і, сміливо ввійшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. 

Пилат же здивувався, що вже вмер; і прикликавши сотника, спитав його, чи давно 

помер. 

Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло; 

а Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, 

що був висічений у скелі; потім прикотив камінь до входу гробу; 

Марія ж Магдалина й Марія, мати Йосифа, дивились, де його покладено. 

Якже минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова, та Саломія купили 

пахощів, щоб піти та намастити його. 

Рано-вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, 

та й говорили між собою: "Хто нам відкотить камінь від входу до гробу?" 

Але поглянувши, побачили, що камінь був відвалений, - був бо дуже великий. 

Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, 

- і вжахнулись. 

А він до них промовив: "Не жахайтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого 

Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. 

Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї: там його 

побачите, як він сказав вам." 

І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не 

сказали, бо боялися. 

 

Апостольське Послання 

Діяння 6,1- 7 

Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилось нарікання гелленістів 

на євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. 

Тоді дванадцятеро прикликали громаду учнів і сказали: «Не личить нам лишити 

слово Боже і при столах служити. 

Нагледіть собі, отже, з-поміж вас, брати, сімох мужів доброї слави, повних Духа та 

мудрости, а ми їх поставимо для цієї служби; 

самі ж ми будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова.» 

Вподобалось це слово всій громаді й вибрали Стефана, мужа, повного віри і 

Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, прозеліта 

з Антіохії, 

і поставили їх перед апостолами і, помолившись, поклали на них руки. 

І росло слово Боже та множилось число учнів у Єрусалимі вельми, і велика сила 

священиків були слухняні вірі. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Збірка коштів із фестивалю на підтримку України $7600 

Кошти із попередньої неділі будуть опубліковані в наступному парафіяльному 

бюлетені оскільки парох був відсутній із парафії. 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

6 трав. –Чування 

26 трав. –Вознесіння ГНІХ 

5 чер. –П’ятидесятниця 



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/

