
30 вересня, 2018  
ВІСІМНАДЦЯТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

НЕДІЛЯ, 9/30  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян   
   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 
ПОНЕДІЛОК, 10/1 6:00 рm  Божественна Літургія в особливому наміренні 
ВІВТОРОК, 10/2 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
ЧЕТВЕР, 10/4  8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
П’ЯТНИЦЯ, 10/5 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

9:00pm - Сповідь 
9:30pm - Акафіст  
10:15pm - Утреня 
10:30pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 10/6      4:00 pm  Вечірня 
5:00 pm  Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 10/7  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян   
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 

 

Оголошення 
1-Реколекції для священиків 

У зв’язку із реколекціями для священиків, котра 
відбуватиметься в штаті Огайо, парох буде відсутній на 
парафії з 9 по 12 жовтня.  

 

2-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.   

3-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 – ч.2	

Часом набридне мені багато 
вичитувати і слухати; у Тебе є все те, 
чого я хочу і бажаю.  
Нехай замовкнуть усі вчителі, нехай 
усі створіння тихо мовчать перед 
лицем Твоїм: Ти єдиний промовляй до 
мене.  
Чим більше людина збере свої думки 
разом і чим простіше матиме серце, 
тим краще і тим вищі речі вона без 
зусиль зрозуміє, тому що вона 
одержує світло розуміння з високого 
неба.  

Чистий простенький і міцний дух не розсівається і серед багатьох діл, бо він усе робить 
на славу Божу і старається бути свобідним у серці від усякої власної любові.  
Що більше спиняє і морочить тебе, як не твоя невмертвлена пристрасть серця?  
Добра і побожна людина у своєму серці наперед укладає свої справи, які має зробити на 
світі.  
Вони не штовхають її туди, куди хоче грішний нахил, але людина керує ними за 
здоровим глуздом.  
Хто веде тяжчу боротьбу, як не той, що намагається побороти себе самого?  
І це також повинно стати нашим завданням, щоб ми перемогли себе самих, і з дня на 
день ставали сильнішими від себе і в чесноті, хоч трохи, рухалися вперед. 

 
	

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 
Недільна збірка коштів за 9/23/18, включаючи пожертви в конвертах- $762, анонімні 
пожертви - $293, свічки - $78 
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1133 

The Only-Begotten Son 

The Church professes the Son to be one in being [essence] with the 
Father, emphasizing the equality of Persons within the Most Holy 
Trinity, and the unity of God's nature, thus confirming the divinity of 
the Son of God. The Son did not come to be in time, as did creatures. 
Therefore, he is not lower than the Father. He co-exists with him 
eternally and is equal to him in all things, other than begetting, which 
belongs to the Father.  (# 90) 

Excerpt from Christ Our Pascha

Найближчі події  
в парафії та єпархії 

5 жовт.- Нічні чування 
5-7 жовт. –Singing Conference, 
Pokrova Church, Parma, OH 
14 жовт. –Парафіяльний 
празник 
21 жовт. –Біблійне коло 
28 жовт. –катехизація для 
дітей та “Матері в молитві” 
8 листоп. –влкмч. Димитрія 
10 листоп. –Apsidal Icon 
Blessing, St.Josaphat Cathedra, 
Parma, OH 
21 листоп. – арх. Михаїла та 
інших бесплотних сил 
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 можливість та 
бажання, то може долучитися спеціальною 
пожертвою на ремонт паркінгу. 
Наразі чотири сім’ї пожертвували загальну 
суму $3,625 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.  

 
	


