
16 вересня, 2018  
ШІСТНАДЦЯТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

НЕДІЛЯ, 9/16  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян    
   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 
ВІВТОРОК, 9/18 8:30 am  Божественна Літургія за  ♰ Mary M. DeDuck 
СЕРЕДА, 9/19  6:00 рm  Божественна Літургія за ♰ DeDuck’s deceased relatives 
ЧЕТВЕР, 9/20  8:30 am  Божественна Літургія за for ♰ Poor Souls in Purgatory 
П’ЯТНИЦЯ, 9/21 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
СУБОТА, 9/22      4:00 pm  Вечірня 

5:00 pm  Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 
НЕДІЛЯ, 9/23  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян   

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

Оголошення 
1-Celebrate the New Liturgical Year – Spiritually Adopt a 

Priest 
Heavenly hosts worship ceaselessly as we mark the beginning 
of a new liturgical year, September 1st. Join the celebration by 
spiritually adopting a priest. Become a second “soul” to a 
bishop, priest or seminarian in our eparchy, by offering daily 
prayers, fasting, and other supplications. To participate, please 
e-mail your name and address to: 
spirituallyadoptapriest@gmail.com. Indicate your preference for 
an English or Ukrainian prayer card. Or log onto 
stjosaphatcathedral.com. Thank you for interceding on behalf of 
our priests.   

2- Збірка Peter’s Pence  
 23 вересня в нашій парафії буде збірка на підтримку 
папи Франциска Peter’s Pence Collection.  

3-Матері в молитві 
30 вересня відбудеться наступна молитовна зустріч 
спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться 
після Божественної Літургії в церкві. 
 

 
Вислови Томи Кемпійського 

Про наслідування Христа і погорду всіма світовими 
марнотами. 

Найвища мудрість - погорджувати світом і таким чином прямувати до Царства 
Небесного.  

Так, марнотою є дивитися на проминаючі багатства і надіятися на них.  

Марнота - ганятися за почестями і пнутися вгору.  

Марнота є давати волю бажанням тіла та прагнути чогось такого, за що потім треба 
тяжко покутувати.  

Марнота є бажати собі довгого віку, 
а мало дбати про те, щоб праведно 
жити.  

Марнота є зважати лише на 
теперішнє життя, а не добачати 
того, що має колись статися.  

Марнота є любити те, що швидко 
проминає, а не квапитися туди, де 
чекає на нас вічна радість.  

Постійно пам`ятай приказку, що око не надивиться огляданням, ані вухо не 
наслухається слуханням (Проп.1,8).  

Тому старайся відірвати своє серце від речей видимих, а звертайся до невидимих дібр.  

Бо ті люди, що піддаються своїм пожадливостям, поганять свою совість і тратять Божу 
благодать. 

 

 
	

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 
Недільна збірка коштів за 9/9/18, включаючи пожертви в конвертах- $851, анонімні 
пожертви - $276, свічки - $91 
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1218 

The Son of God Revealed in the Holy Scriptures 

The New Testament gives new meaning to the title Son of God, emphasizing 
the uniqueness of the relationship between Jesus Christ and God the Father. 
Christ himself makes a distinction between his own divine sonship and our 
sonship in God: “I am ascending to my Father and your Father” (Jn 20:17; see 
Jn 1:18). The Father witnesses to the exclusiveness of Christ’s sonship in the 
revelation at the Transfiguration: “This is my son, my Chosen; listen to 
him!” (Lk 9:35). The Evangelist John professes the divinity of God’s Son: 
“The Son of God has come and has given us understanding so that we may 
know him who is true…he is the true God and eternal life” (1 Jn 5:20).  (# 88) 

Excerpt from Christ Our Pascha

Найближчі події  
в парафії та єпархії 

15 вер.- Holy Cross Pilgrimage, 
Holy Trinity Church, 
Youngstown, OH 
21 вер.- Різдво Пресвятої 
Богородиці 
23 вер.- зустріч Біблійного 
кола 
27 вер.- Воздвиження Чесного 
Хреста Господнього 
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. 
	



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.  

 
	


