
21 жовтня, 2018  

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

НЕДІЛЯ, 10/21 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ВІВТОРОК, 10/23 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 9/24 6:00 рm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 9/25 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 10/26 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 10/27      4:00 рm Вечірня 

5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 10/28 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

 

Оголошення 

1-День сім’ї 

Запрошуємо ДЕНЬ СІМ’Ї в нашій парафії, котрий 

відбудеться 28 жовтня. За сприятливої погоди будуть 

ігри для дітей та дорослих, тому не забудьтеся взяти 

спортивний одяг 
 

2- Катехизацтя для дітей 

В останню неділю місяця на нашій парафії буде 

відбуватися катехизація для дітей.  
 

3-Біблійне коло 

21 жовтня 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. 

 

4-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.  

 

Вислови Томи Кемпійського 

Треба остерігатися даремної надії й гордості 

 

 Безглузда та та людина, що покладає свою надію на людей або на створіння.  

Не соромся з любові до Ісуса Христа служити іншим і на цьому світі показуватися 

вбогим.  

Не покладайся на себе самого, а всю свою надію 

покладай на Бога.  

Роби, що тобі належить, а Бог допоможе твоїй 

добрій волі.  

Не надійся ані на своє знання, ані на хист 

якогось чоловіка, але радше на ласку Божу.  

Він покірливим допомагає, а впокорює таких, 

що надіються на себе.  

Не хвалися багатством, якщо воно є в тебе, ані 

приятелями, тому що вони заможні; хвалися 

Богом, що все дає, а над усе бажає дати Себе самого.  

Не пишайся ані ростом, ані красою тіла; сяка-така недуга може його зів`ялити і 

опоганити.  

Не любуйся своєю вправністю чи своїм талантом, щоб не попасти у неласку Бога; Його 

дар - усе те, що маєш доброго з природи.  

Не вважай себе кращим від інших, щоб часом не показався гіршим перед Богом, який 

знає, що є в людині.  

Не чванься добрими вчинками, бо Бог судить інакше, ніж люди; Йому не раз не 

подобається те, що людям до вподоби.  

Коли щось добре в собі маєш, то, щоб зберегти покору, думай про інших ще краще.  

Не зашкодить тобі, якщо поставиш себе нижче від усіх, значно гірше, якщо вважаєш себе 

вищим, хоч би від когось одного.  

У покірної людини спокійно на душі, а в серці гордого раз у раз заздро та гірко. 

  
 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 10/14/18, включаючи пожертви в конвертах- $, анонімні 

пожертви - $696, свічки - $142 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $2034 

 

 

Protection of the Mother of God 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

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 

 

Сповідь 

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.   

 

mailto:spirituallyadoptapriest@gmail.com


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.  

 

 

mailto:motherofgodch@aol.com

