
28 жовтня, 2018  

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

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

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

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

СЕРЕДА, 9/31 6:00 рm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 9/1  8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 10/2 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, 10/3      4:00 рm Вечірня 

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

НЕДІЛЯ, 10/4 8:30 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:00 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 
  

 

Оголошення 

1-Дякуємо 

Висловлюємо щиру подяку усім хто прилучився до 

приготування празника своїми талантами, фінансовою 

вкладкою, часом та своєю працею. Нехай Господь 

благословляє усіх вас, а  Матір Божа нехай покирває 

своїм омофором усі ваші сім'ї!   

 

2-Панахида 

Цього року ми будемо мати спільну панахиду за жертв 

голодомору із православною громадою св.Андрія. В 

майбутньому  спільна відправа буде служитися 

кожного року почергово в обох церквах. Цього року 

панахида буде служитися в церкві св.Андрія 4 

листопада об 1 pm.  

З огляду на це Служба Божа у нашій парафії в неділю, 

4 листопада, буде розпочинатися об 10am. Звичайно 

відстань між нашими церквами є доволі великою, однак з огляду на важливість події 

спільно вшанувати жертв голодомору запрошуємо усіх долучитися до цієї події.  
Наступного року спільна панахида буде відбуватися у нашій парафії. Також УКК 

запрошує усіх залишитися на каву та коротку доповідь щодо голодомору 1932-32 років 

після панахиди.   

 

 

3-Парафіяльні чування 

2 листопада (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 невладнані пристрасті.  

Як тільки людина чогось недоладно забажає, зразу ж стає їй неспокійно на серці.  

Гордий і захланний ніколи не має спокою; вбогий і 

покірливий в дусі заживає глибокого миру.  

Людина, яка ще не завмерла для себе геть чисто, 

хутко попадає у спокусу і навіть у дрібничках і 

марницях дається перемогти.  

Нерозумний і такий, що певною мірою ще тілесний 

та схильний до змисловості, не легко зможе 

остаточно відірватися від земних побажань.  

І тому він нераз сумно почуває себе, коли від них 

відвертається, та й будь-чого сердиться, коли йому 

не вдається.  

А коли досягне того, чого бажає, зараз непокоїть його недобра совість, тому що дав волю 

своїй пристрасті, а вона ніяк не веде до того спокою, якого він шукав.  

Так-то правдивий спокій добувається тим, що ведеться боротьбу з пристрастями, а не з 

тим, що їм догоджується.  

Тому нема спокою в серці змислового чоловіка, ані в того, хто віддався світовим справам, 

а тільки в душі того, хто ревний і духовний.  

  

  

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 10/21/18, включаючи пожертви в конвертах- $389, анонімні 

пожертви - $251, свічки - $37 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $677 

 

 

Protection of the Mother of God 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

28 жовт. –день сім’ї 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.   

 



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

