
23 вересня, 2018  
СІМНАДЦЯТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

НЕДІЛЯ, 9/23  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян    
   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 
ВІВТОРОК, 9/25 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
СЕРЕДА, 9/26  6:00 рm  Божественна Літургія в особливому наміренні 
ЧЕТВЕР, 9/27  8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
П’ЯТНИЦЯ, 9/28 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
СУБОТА, 9/29      4:00 pm  Вечірня 

5:00 pm  Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 
НЕДІЛЯ, 9/30  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- Катехизацтя для дітей 
 В останню неділю місяця на нашій парафії буде 
відбуватися катехизацтія для дітей.  

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

4-Парафіяльні чування 
5 жовтня (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! 
 
 

 

Вислови Томи Кемпійського 
Про науку правди	

Щасливий	 той,	 кого	 правда	 навчає	
сама	 собою,	 і	 не	 образами,	 не	
проминаючими	й	марними	словами,	
а	так,	як	вона	є.		
Наші	 гадки	 і	 думки	 не	 раз	 нас	
баламутять	 і	 вони	 бувають	
короткозорі.		
Нащо	 здається	 велике	 мудрування	
над	 невідомими	 тайнами,	 за	 які	
ніхто	 не	 буде	 нас	 обвинувачувати	
на	 страшному	 суді,	 що	 ми	 їх	 не	
знали?		
Це	 великий	 нерозум,	 якщо	 ми,	 не	

дбаючи	 про	 те,	 що	 корисне	 і	 конче	 необхідне,	 самохіть	 звертаємо	 увагу	 на	 речі	
цікаві,	але	шкідливі.		
Маємо	очі,	а	не	бачимо.		
Чому	нас	має	обходити	питання	про	роди	і	види	речей?		
До	кого	віковічне	Слово	промовляє,	тому	не	треба	багато	здогадів.		
Із	 одного	 Слова	 все	 постало	 і	 про	 те	 одне	 Слово	 все	 свідчить:	 це	 той	
Першопочаток,	що	й	до	нас	промовляє	(Йо.8,26).		
Без	Нього	ніхто	нічого	не	розуміє	і	не	може	вірно	мислити.		
Для	 кого	 це	 Одне	 є	 усім	 і	 хто	 все	 зводить	 до	 того	 Одного	 і	 в	 тому	 Одному	 усе	
бачить,	той	може	бути	спокійний	у	серці	і	тихо-мирно	проживати	в	Бозі.		
О	Істино,	Боже!	З`єднай	мене	з	Собою	у	вічній	любові!	
 

Safe Environment 
It is important, from time to time, to remind the people of our eparchy that if anyone has been the victim of 
sexual abuse by member of the clergy or laity in our eparchy, he or she should come forward and make it known 
either to the bishop, one's pastor or to a member of the special Review Board that handles such cases. 
The bishop could be reached at the Chancery at 440-888-1522 or by writing to him at the following address:  
Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat in Parma 
P.O. Box 34780 
Parma, OH 44134-7180 
 
	

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 
Недільна збірка коштів за 9/16/18, включаючи пожертви в конвертах- $996, анонімні 
пожертви - $96, свічки - $47 
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1139 

 

Найближчі події  
в парафії та єпархії 

23 вер.- зустріч Біблійного 
кола 
27 вер.- Воздвиження Чесного 
Хреста Господнього 
5 жовт.- Нічні чування 
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 
 

Церковний паркінг 
Як ви знаєте нещодавно ми постелили 
новий асвальт, що обійшлося парафії в 
$4,500. Якщо хтось має добру та 
непримушену волю то може долучитися 
спеціальною пожертвою на ремонт 
паркінгу. 
Наразі три сім’ї пожертвували загальну 
суму $3,525 на покриття витрат на паркінг, 
за що ми вдячні. Нехай Господь сторицею 
благословляє їх! 
	



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.  

 
	


