
26 серпня, 2018  
ТРИНАДЦЯТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

НЕДІЛЯ, 8/26  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян    
   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 
ВІВТОРОК, 8/28 УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
СЕРЕДА, 8/29  6:00 рm  Божественна Літургія в особливому наміренні 
ЧЕТВЕР, 8/30  8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
П’ЯТНИЦЯ, 8/31 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
СУБОТА, 9/1      4:00 pm  Вечірня 

5:00 pm  Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 
НЕДІЛЯ, 9/2  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян   

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за п.Тараса Стадницького 
 

Оголошення 
1- Вітаємо із днем незалежності України 

Вітаємо усіх вас із днем незалежності України! За цей 
дар незалежності багато людей поклали свої душі, але 
саме наше теперішнє покоління має можливість мати 
незалежну Україну. Ми часто говоримо про природні 
багатства української землі, але найбільшим 
багатством України є її народ, є її громадяни. 
Незважаючи на те як далеко ми від нашої 
Батьківщини, ми можемо продовжувати будувати 
щасливу та незалежну Україну! Яким чином? 
Насамперед цінуючи та допомагаючи своїм 
співгромадянам, незважаючи ні на які упередження. 
Дякуймо Богові за ласку мати незалежну Україну та 
цінуймо цей дар незалежності, аби ми змогли передати 
його наступним поколінням.  

 
2-Парафіяльні чування 

7 вересня (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! 

3-Біблійне коло 
16 вересня 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. 

 
Духовні розважання 

На що вартує витрачати свій час, а на що не вартує? 
Не вартує витрачати час на “виясняння” 
відносин із іншими, а радше вартує 
вкладати цей час у власне освячення, бо 
час нашого життя короткий 
	

У людських взаєминах ми часто бачимо 
різні наклепи, “жовту пресу”, неправдиві 
історії із метою заплямити репутацію тої 
чи іншої особи. І часто  бачимо як ми, 
люди, намагаємося зі всіх сил захистити 
свій авторитет, свою гарну репутацію 
перед іншими. Намагаємося аби про НАС вважали що МИ є КИМОСЬ!!!  Заради чого? 
Щоб інші думали що ми є ХТОСЬ... ВЕЛИКИЙ? Ісус НЕ кличе нас  до цього. Ісус НЕ 
кличе нас, аби ми захищали  свій авторитет перед людьми. Христос кличе нас до 
святості, а не до “виясняння” відносин із ближніми.  
 

Життя є занадто коротким аби його витрачати на непотрібні, другорядні справи. Більше 
того, кожна мить є дарунком, котрий потрібно мудро використати для власного 
освячення. Адже основне покликання кожного із нас це є освячення, богоуподібнення, 
наближення до Бога.  Господь каже “Нічого не чистого не дотикайтесь, і я вас прийму”. 
То навіщо нам дотикатися до не чистих розмов, котрі можуть інші люди вести про нас. 
Господь каже “не дотикатися” до них, навіть не думати про них, а радше працювати над 
своєю святістю. Використовуймо своє життя на освячення,  а Бог подбає про нас та наш 
авторитет.		
	

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 
Недільна збірка коштів за 8/19/18, включаючи пожертви в конвертах- $1485, анонімні 
пожертви - $270, свічки - $41 
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1796 

Найближчі події  
в парафії та єпархії 

26 серп.- зустріч матерів в 
молитві 
28 серп.- Успення Пресвятої 
Богородиці 
7 вер. – парафіяльні чування 
9 вер.- зустріч із молоддю об 
1pm в бібліотеці 
11 вер. – Усікновення чесної 
голови Івана Хрестителя 
16 вер.- зустріч Біблійного 
кола 
15 вер.- Holy Cross Pilgrimage, 
Holy Trinity Church, 
Youngstown, OH 
5-7 жовт. –Singing Conference, 
Pokrova Church, Parma, OH 
14 жовт. –Парафіяльний 
празник 
10 листоп. –Apsidal Icon 
Blessing, St.Josaphat Cathedra, 
Parma, OH 
27 груд. по 3 січ. – Єпархіальні 
Молодіжні реколекції (18-35) в 
Каліфорнії 
 

ПРОЕКТ 
 щодо ремонту та оновлення  

церковного паркінгу 
Наш церковний паркінг потребує певного 
ремонту, а саме та частина котра 
встелена маленькими камінцями. Якщо 
хтось має певні пропозиції чи 
рекомендації щодо цього питання то 
просимо звертатися до представників 
ПЕКу або безпосередньо пароха. 
	

Вислови	святих	
“Ціль	духовного	життя	та	
християнського	вдосконалення	у	
тому,	щоб	ми	пiзнали	Божу	
могутнiсть	та	доброту,	а	нашу	
негiдність	i	схильність	до	грiха.”	

	Франциск	Скуполі	



Protection of the Mother of God 
Ukrainian Catholic Church 

Byzantine Rite 
2880 Highway 138 NE 

Conyers, GA 30013 
 

Священик Володимир Петриця 
 

Parish office phone 770-760-1111 
Emergency phone 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.  

 
	


