
5 серпня, 2018  
Десята неділя по П’ятидесятниці 

НЕДІЛЯ, 8/5  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  
   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 
ПОНЕДІЛОК, 8/6 6:00 рm  Божественна Літургія в особливому наміренні 
ВІВТОРОК, 8/7 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
СЕРЕДА, 8/8  6:00 рm  Божественна Літургія в особливому наміренні 
ЧЕТВЕР, 8/9  8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
П’ЯТНИЦЯ, 8/10 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
СУБОТА, 8/11       4:00 pm  Вечірня 

5:00 pm  Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 
НЕДІЛЯ, 8/12 9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян   
   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 
 

Оголошення 
1-Біблійне коло 

19 серпня на нашій парафії відбудеться зустріч БІБЛІЙНОГО КОЛА. Метою цієї 
зустрічі є поглиблення своїх знань щодо слова Божого та ділення особистими думками. 
Такі зустрічі, з ласки Божої, будуть відбуватися кожної другої неділі місяця в 
парафіяльній бібліотеці. Бажаючих брати участь у цих зустрічах просимо звертатися до 
пароха. 

2-Матері в молитві 
26 серпня відбудеться наступна молитовна зустріч спільноти “Матері в молитві”. 
Зустріч відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 
 

3-Пастирська Дорадча Рада 
12 серпня відбудеться наступне засідання PAC (Пастирської Дорадчої Ради). Якщо хто 
- небудь з парафіян має будь - які зауваження, побажання чи застереження, ви можете 
адресувати їх до членів цієї Ради, а саме: Богдан Леві, Руслан Гушко, Галина 
Николишин, Майкл Оконор, Тарас Стадницький, Дебора Харрісон, Володимир Гетьман 
та Майкл Гурруччі. 
 

Духовні розважання 
“Церква – це боголюдський організм” 

Церкву заснував Христос і освятив Дух Святий. Христос є головою Церкви, а ми, вірні, 
є членами Тіла Христового (Еф. 4, 16). Цей Дух продовжує підтримувати існування 
Церкви, що й до кінця світу «врата адові не здолають її» (Мт. 16, 18). Проте Церква – це 
організм боголюдський: у ній невидимо перебуває Бог і водночас видимо діють люди, 
хрещені в ім’я Отця, Сина і Святого Духа. І якщо Господь ніколи не бариться зі своїм 
благословенням, підтримкою та освяченням нашого життя, то з нашого боку нерідко 
бувають затримки, сумніви і недовіра. Дуже часто наша слаба участь у житті парафії 

випливає з того, що ми не відчуваємо того, що належимо до цієї спільноти. А ніщо так 
не скріплює цього відчуття, як усвідомлення, що храм Божий – то наш спільний дім, і 
що нам, християнам, про нього слід подбати. Ми знаємо, як дорого утримувати свій 
власний будинок чи квартиру. Парафії сьогодні стикаються із щоразу вищими 
витратами, забезпечення яких залежить винятково від парафіян. Серйозно погляньмо на 
гроші, які ми складаємо на церкву щотижня. Чи збільшуємо ми свої пожертви 
відповідно до зростання вартості продуктів і послуг? Пожертва на церкву – це більше, 
ніж звичайне фінансове зобов’язання за функціонування установи. Якщо ми збагнемо 
просту істину – все, що ми маємо, є даром від Бога, – тоді зрозуміємо, що підтримувати 
роботу Бога в Церкві і на парафії є невід’ємною частиною нашого духовного життя.  
Нам потрібно посилити молитву за свої парафії. Потрібно молитися за священиків, 
дяків, паламарів, старших сестриць, охоронців, хористів, членів парафіяльної ради та 
всіх, хто задіяний у парафіяльному житті. Молячись вервичку чи Ісусову молитву, 
проводячи час у тиші перед образом Христа чи Богородиці, долучаючись до 
парафіяльного життя, підтримуючи церкву фінансово, даючи милостиню, пере буваючи 
в пості або зносячи будь-які особисті випробування чи страждання, ми можемо відчути, 
що ми не одні – що ми єднаємося з Богом у спільноті братів і сестер, у єдиній Божій 
родині. Тоді ми почнемо відчувати духовну підтримку для всієї доброї праці, яка 
здійснюється в нашій парафії. Молімося також за навернення наших сестер і братів 
християн, які відхилилися від життя у вірі, за навернення тих, які живуть без віри, за 
людей, які перебувають у пошуках сенсу і мети життя. А щодо місійної діяльності всієї 
нашої Церкви, якій присвячена ця Декада місійності, то потрібно, аби кожна парафія 
відчула відповідальність за всю Церкву, особливо за молоді парафії, які недавно були 
засновані, або за ті, які ось-ось відкриватимуться. Подумаймо також, як підтримати 
Блаженнішого Святослава і місцевого Єпископа, щоб Боже Слово дійшло до тих, які ще 
його не почули, – і щоб через це збільшилося Христове стадо.  
Жодна парафія не є досконалою, та навіть найкращі парафії можуть стати ще кращими. 
Уявіть, що станеться, якщо кожна людина в нашій парафії зробить одну маленьку річ, 
аби зробити нашу Церкву ліпшою!	 
 
 
 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ  
Недільна збірка коштів за 7/29/18, включаючи пожертви в конвертах- $726, 
анонімні пожертви - $186, свічки - $47 
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $959 

 



Protection of the Mother of God 
Ukrainian Catholic Church 

Byzantine Rite 
2880 Highway 138 NE 

Conyers, GA 30013 
 

Священик Володимир Петриця 
 

Парафіяльний офіс 770-760-1111 
Мобільний 224-400-0558 

Електронна адреса та парафіяльний вебсайт: motherofgodch@aol.com 
www.motherofgodatlanta.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.  

 
	


