
11 листопада, 2018  

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

НЕДІЛЯ, 11/11 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ВІВТОРОК, 11/13 1:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 11/14 6:00 рm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 11/15 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 11/16 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 11/17      3:00 рm Вечірня 

4:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 11/18 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

 

Оголошення 

1-Біблійне коло 

18 листопада 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. 

2-Матері в молитві 

25 листопада відбудеться наступна молитовна зустріч 

спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться після 

Божественної Літургії в церкві. 
 

3-WORKSHOP ON THE WORD OF GOD 

AND CATECHESIS 
 

On November 17, 2018, the Catechetical Department is offering a workshop in Holy Trinity 

Church in Carnegie (730 Washington Avenue), PA. 

Featured speakers will be: Rev. Dr. James Davidson, Rev. Joseph Matlak and Ms. Katie 

Matlak. They will explore how the Catechism reflects Scripture for our lives today. 

The program will feature three presentations followed by group discussion to share insights 

and reflections. 

1. “The Word was made flesh and dwelt among us” – Rev. James Davidson 

2. “Genesis in Christ Our Pascha” – Pani Katie Matlak 

3. “Ignorance of Scripture is Ignorance Of Christ” – Rev. Joseph Matlak 

More information call (412) 279- 4652 for Holy Trinity Church. Please RSVP by emailing 

srannl@aol.com or 

calling 412-260-1607 

For those far away who cannot attend physically, it will be Live Streamed. See flyer in 

Cathedral vestibule. 

Live Stream @ https://livestream.com/accounts/7096943/ events/8343172 or go to 

www.EasternCatholic.org and click “Livestream” and “Eparchy of St. Josaphat”  

Вислови Томи Кемпійського 

Треба остерігатися надмірної довіри 

 Не кожному чоловікові відкривай своє серце (Сир.8,19), але май справи з розумним і 

богобоязливим.  

З молодими і чужими людьми рідко приставай.  

До багачів не підлещуйся і не квапся показуватися 

перед вельможами.  

Приставай з покірливими і простенькими, з 

побожними і праведними і розмовляй про те, що 

наводить на добро.  

Не заприязнюся ні з якою жінкою, але загалом усіх 

добрих жінок припоручай Богові.  

Бажай сподобатися тільки єдиному Богові і 

ангелам Його, а ухиляйся від знайомства з людьми.  

Любити треба всіх, але дружити з ними - не добре.  

Не раз буває так, що малознана особа, завдяки добрій славі, блиском сяє, а зблизька 

глянути на неї - перед очима темно.  

Ми нераз гадаємо, що подобаємося людям нашим братанням; але цим насправді не 

подобаємося їм, бо вони бачать у нас недобрі звички. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 11/4/18, включаючи пожертви в конвертах- $685, анонімні 

пожертви - $81, свічки - $21 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $787 

Protection of the Mother of God 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

21 листоп. – арх. Михаїла та 

інших бесплотних сил 

4 груд. – введення в храм 

Пресвятої Богородиці 

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

