
29 липня, 2018  
Дев’ята неділя по П’ятидесятниці 

НЕДІЛЯ, 7/29 9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  
   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Галину та Марту  
ПОНЕДІЛОК, 7/30 6:00 рm  Божественна Літургія в особливому наміренні 
ВІВТОРОК, 7/31 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
СЕРЕДА, 8/1  6:00 рm  Божественна Літургія в особливому наміренні 
ЧЕТВЕР, 8/2  8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
П’ЯТНИЦЯ, 8/3 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

9:00pm - Сповідь 
9:30pm - Акафіст  
10:15pm - Утреня 
10:30pm - Божественна Літургія  

СУБОТА, 8/4        4:00 pm  Вечірня 
5:00 pm  Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

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

Оголошення 
1-Парафіяльні чування 

3 серпня (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! 

2-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. 

3-Фінансовий звіт єпархії св. Йосафата 
Преосвященний владика Богдан Данило надіслав нам фінансовий звіт єпархії за 2017 
рік. Копії звіту і лист від владики можна знайти онлайн за адресою: 
www.stjosaphateparchy.com/financial-statements/ або зверніться до пароха. 
 

Духовні розважання 
Про значення парафії у нашому житті 

У наші часи люди, які ходять до церкви, хочуть відчути, що вони по-справжньому 
належать до своєї парафії. А що таке парафія? Парафія – це святе місце, місце спасіння 

люди- ни. Це – місце, де у святих таїнствах Бог у прямому розумінні цього слова 
торкається людини, входить у її життя, єднається з нею, а людина зустрічається і 
єднається з Богом. На парафії зростає наше розуміння того, що означає бути 
послідовниками Ісуса Христа. Парафія – це місце, де люди отримують духовну поживу, 
керівництво, натхнення і силу – не тільки від священиків, а й від інших членів 
спільноти. Парафія – це духовний дім, дім Отця, і водночас це місце, де люди також 
зустрічаються одне з одним і діляться своїм життям. Тут ми ділимося радістю і горем, 
підтримуємо одне одного, пропонуємо підтримку тим, хто перебуває у пошуках сенсу 
життя, а також допомагаємо загоїти рани, завдані випробуваннями життя і трагедіями. 
Парафія – це найважливіше ядро суспільства і народу, де люди знайомляться, знаходять 
нових друзів, простягають руку підтримки тим, кому в цьому житті пощастило менше. 
Парафія – це найкраще середовище, в якому людина може втілити в життя засади 
Євангелія.  
А чи ми запитували себе, ким є ті люди, які найбільше потребують нашої допомоги? 
Безхатченки, бідні, сироти, вдови, люди з особливими потребами, самотні, сім’ї, в яких 
чоловіки або жінки зараз перебувають на війні або загинули, тощо. Це – наші сусіди, 
які живуть поруч. Нам важко їх зрозуміти, якщо ми самі ніколи не переживали те, що 
вони переживають. Ми часто молимо Бога про родину і друзів, які завжди зможуть 
допомогти нам у скрутних життєвих ситуаціях. Але уявімо на секунду, що в одну мить 
весь світ від нас відвернувся, і ми втратили дах над головою, зубожіли, осиротіли, 
овдовіли, стали неповносправними, самотніми, пішли на війну чи загинули. Тоді 
здається, що й сам Бог про нас забув. Саме в такій найскрутнішій ситуації безцінними є 
миле слово і жести доброти від справжнього християнина. Не багато слів, а просто 
кілька слів підтримки, не обов’язково фінансова допомога, а просто можливість побути 
разом, спілкуватися, їсти разом, працювати і ділитися тягарями одне одного, як каже 
апостол Павло: «Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового» (Гал. 6, 
2). Якщо ми справді маємо намір увійти у Царство Небесне разом з Христом, тоді 
візьмімо близько до свого серця слова Ісуса Христа: «Бо все, що зробили ви одному з 
найменших оцих, те мені ви зробили» (Мт. 25, 40).  
 
 
 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ  
Недільна збірка коштів за 7/22/18, включаючи пожертви в конвертах- $771, 
анонімні пожертви - $316, свічки - $65 
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1152 

 



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.  

 
	


