
9 вересня, 2018  
П’ЯТНАДЦЯТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

НЕДІЛЯ, 9/9  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян    
   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за п.Стефанію 
ВІВТОРОК, 9/11 8:30 am  Божественна Літургія за ♰ Daniel Bibb 
СЕРЕДА, 9/12  6:00 рm  Божественна Літургія за ♰ Slava Mencinsky 
ЧЕТВЕР, 9/13  8:30 am  Божественна Літургія за ♰ John P. DeDuck 
П’ЯТНИЦЯ, 9/14 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
СУБОТА, 9/15      4:00 pm  Вечірня 

5:00 pm  Божественна Літургія (English) за ♰ Slava Mencinsky  
НЕДІЛЯ, 9/16  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- Зустріч щодо приготування празника 
 16 вересня в нашій парафії будуть відбуватися зустріч 
щодо підготовки до святкування 20-ої річниці нашої 
парафії.  

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

Духовні розважання 
Ми звертаємо увагу на багато аспектів наших 
стосунків: на справедливість, чесність, відвертість... 
Усі ми такі різні, саме тому кожен по-своєму розуміє 
справедливість, чесність. Але найбільше і 
найважливіше в наших стосунках – це любов, бо ж Любов це Божа прикмета. Любов 
приймає чиюсь інакшість, помилки другої особи, любов дає нам порозуміння і зв'язок в 
нашій різноманітності тагармонію цілісності.Тому стараймось в наших стосунках дбати 
і ставити понад усе любов один до одного. Як би не було складно, стараймося любити 

ближніх. А з любові буде з’являтися 
справедливість, чесність, відвертість! 
Автор Вл.Венедикт Алексійчук 

Вислови Томи Кемпійського 
"Хто йде за мною, не блукатиме у 
темряві", - каже Господь (Йо.8,12). Це 
Христові слова. Вони заохочують нас 
до того, щоб ми наслідували Його 
життя і святі звичаї, коли справді 
бажаємо просвітитися і очиститися 
від усілякого засліплення серця..  
Тому нашим найбільшим обов`язком 

хай будуть роздуми про життя Ісуса Хтиста.  
Христова наука вища за всі науки святих; а хто матиме Його духа, той знайде хліб 
життя - манну, що в ньому міститься.  
Але буває так, що люди, навіть часто слухаючи Євангеліє, замало ним переймаються; 
це свідчить про те, що вони не мають у собі Христового духа.  
Хто ж хоче в усій повноті зрозуміти Христові слова, той хай старається у своєму житті 
вірно Його наслідувати.  
Навіщо, здається, та велемудра розмова про Св. Тройцю, коли тобі бракує покори, і 
тому ти не будеш подобатися Св. Тройці?  
По правді, велемудрі слова ще не роблять ані святим, ані праведним, але чесне життя 
робить милим Богові.  
Волію радше відчувати розпач, ніж уміти сказати, що він означає.  
Коли б ти знав усю Біблію і думки всіх мудреців напам`ять, навіщо б усе те здалося без 
любові і благодаті Божої?  
"Марнота марнот і все марнота" (Проп.1,2), крім одного: Бога любити і Йому одному 
служити.  

 
	

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

The Son of God Revealed in the Holy Scriptures 

 At the Theophany on the Jordan River, the Father himself calls Jesus 
Christ his own Son: “You are my Son, the Beloved; with you I am well 
pleased” (Mk 1:11). In the Old Testament, the title son of God is given to 
the people of God: “Thus says the Lord, Israel is my first-born son” (Ex 
4:22).  The title is also given to the Messiah, the Anointed One: “The 
Lord said to me, ‘You are my son, today I have begotten you. Ask of me, 
and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your 
position’” (Ps 2:7-8).   (# 87) 

Excerpt from Christ Our Pascha

Найближчі події  
в парафії та єпархії 

11 вер. – Усікновення чесної 
голови Івана Хрестителя 
16 вер.- зустріч Біблійного 
кола 
15 вер.- Holy Cross Pilgrimage, 
Holy Trinity Church, 
Youngstown, OH 
21 вер.- Різдво Пресвятої 
Богородиці 
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. 
	



Недільна збірка коштів за 9/2/18, включаючи пожертви в конвертах- $1016, анонімні 
пожертви - $196, свічки - $67 
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1279 

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.  

 
	


