
7 жовтня, 2018  
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

НЕДІЛЯ, 10/7  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян   
   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 
ВІВТОРОК, 10/9 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 
П’ЯТНИЦЯ, 10/12 12:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 
СУБОТА, 10/13      8:00 аm Вечірня 

5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 
НЕДІЛЯ, 10/14 Покров Матері Божої 

 11:00 am Божественна Літургія за всіх парафіян   
 

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-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. 
 

Вислови Томи Кемпійського 
Про науку правди – ч.3 

У цьому житті з кожною досконалістю завжди в`яжеться якась хиба і будь-які наші 
розважання не обійдуться без якоїсь неясності.  
Смиренне пізнання себе - це простіша дорога до Бога, ніж глибокодумне наукове 
дослідження.  

Годі нам осуджувати чи знання, чи яке-небудь звичайне пізнання речі; воно добре саме 
в собі, і Бог установив його, але все-таки треба вище цінувати чисту совість і чесне 
життя.  

Але оскільки багато людей більше 
намагаються здобути знання, ніж прожити 
чесне життя, то вони нераз блукають, і майже 
ніякої користі не приносять, або дуже мало.  
О, коли б ті люди докладали стільки праці, 
щоб викорінити злі нахили і прищепити собі 
чесноти, скільки ставлять учених питань, не 
було б у народі стільки нещасть і згіршень, 
ані стільки неладу в монастирях!  
Це певне, що як настане день суду, ніхто не 
буде нас питати, що ми прочитали, а що ми 
робили, ані як гарно ми говорили, але чи 

жили ми за законом.  
Скажи мені, де є сьогодні ті вельможі і вчителі, яких ти добре знав, коли вони ще жили і 
славилися науками?  
На їхніх місцях вже інші позасідали, і не знаю, чи вони й думають про них.  
Поки вони жили, їм здавалося, що вони щось, а нині про них навіть згадки не чути.  
О, як то скоро минається світова слава!  

 
 
 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 
Недільна збірка коштів за 9/30/18, включаючи пожертви в конвертах- $1185, анонімні 
пожертви - $117, свічки - $31 
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1333 

The Only-Begotten Son 

The Holy Spirit is the Third Divine Person and proceeds from the Father (see 
Jn 15:26). This procession [i.e. coming forth] of the Holy Spirit can be ex-
plained through an image, making use of an analogy: the Father is the source, 
the Son is the stream, the Holy Spirit is the water. There is only one source for 
the stream and the water, only one Father for the Son and for the Holy Spirit, 
which like water flows from the source and fills the river-bed and stream. The 
Holy Spirit is a Divine Person that is equally worshiped and glorified with the 
Father and the Son, proceeding from the Father, coming to rest in the Word, 
and expressing the Word. (# 91) 

Excerpt from Christ Our Pascha

Найближчі події  
в парафії та єпархії 

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 
 

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


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.  

 
 

mailto:motherofgodch@aol.com

