
2 вересня, 2018  
ЧОТИРНАДЦЯТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

НЕДІЛЯ, 9/2  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян    
   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за п.Тараса  
ВІВТОРОК, 9/4  8:30 am  Божественна Літургія за ♰ Socorro Farias 
СЕРЕДА, 9/5  6:00 рm  Божественна Літургія за ♰ Романа, Любов і Тараса 
ЧЕТВЕР, 9/6  8:30 am  Божественна Літургія за ♰ Daniel Bibb 
П’ЯТНИЦЯ, 9/7 8:30 am  Божественна Літургія за ♰ Daniel Bibb 

НІЧНІ ЧУВАННЯ 
9:00pm - Сповідь 
9:30pm - Утреня 
10:30pm - Божественна Літургія 
10:30pm – Молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 9/8      4:00 pm  Вечірня 
5:00 pm  Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 9/9  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян   
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за п.Стефанію 

 

Оголошення 
1-Проект ремонту паркінгу 

Як відомо наш церковний паркінг потребував певного 
ремонту, а саме та частина, котра встелена маленькими 
камінцями. З ласки Божої цього тижня ми знайшли 
компанію котра погодилася покласти для церкви 
асвальт за ціною $1.30 за один sq.ft., в тому часі як 
стандартна ціна коливається від $2.40 до $3.40 за один 
sq.ft. З огляду на таку добру пропозицію паркінг був 
відремонтований цією компанією. Кінцева ціна 
вийшла $ 4,500. 
Якщо хтось має добру та непримушену волю то може 
долучитися спеціальною пожертвою на покриття 
ремонту паркінгу. При такій пожертві просимо 
зазначати що ця пожертва є на покриття витрат на 
ремонт церковного паркінгу (church parking). Всі 
додаткові пожертви будуть подаватися в бюлетені для 
звітності.  
 

2- Герметизація та розмічення церковного паркінгу 
Як щось додаткове було запропоновано також зробити 
герметизацію всього паркінгу та розграфити його. 
Однак з огляду на додаткові витрати церква хотіла 
відмовитися від цієї пропозиції. Проте з Божого 
Провидіння одна сім'я із нашої парафії згодилася 
повністю покрити витрати на герметизацію (sealing) 

асфальту та малювання ліній для 
паркування, що в кінці становило 
$2,500. Нехай Господь благословить їх 
сторицею! 

 
3-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! 

 
 

 
	

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 
Недільна збірка коштів за 8/26/18, включаючи пожертви в конвертах- $892, анонімні 
пожертви - $588, свічки - $165 
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1645 

 

We Believe in the Only-Begotten Son 

The Son of God is a reflection of  “God's glory and the exact imprint of 
God's very being” (Heb 1:3). His personal generation from the Father is 
the begetting of  “Light from Light, true God from true God.” The Son of 
God, “reveals in himself the Father.” He is the “living Word,” who was in 
God “from all ages” and was God (Jn 1:1). This Son of God is “the image 
of [the Father’s] goodness, the perfect seal of [the Father’s] likeness,” 
“the image of the invisible God” (Col 1:15). Therefore, the Son of God is 
simultaneously the Word and Image of God.   (# 86) 

Excerpt from Christ Our Pascha

Найближчі події  
в парафії та єпархії 

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 
 

БІБЛІЙНЕ КОЛО 
23 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. 
	

Вислови	святих	
«Не проміняй любові до брата твого на 
любов до якої-небудь речі, тому що 
любов'ю до брата ти стяжав всередині 
себе Того, Хто є дорогоціннішим за все в 
світі. Залиш мале, щоб набути велике; 
знехтуй зайвим і нічого не значущим, 
щоб придбати багатоцінне». 
Преподобний Ісаак Сирін 



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.  

 
	


