
25 листопада, 2018  

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

НЕДІЛЯ, 11/25 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян   

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

ВІВТОРОК, 11/27 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 11/28 6:00 рm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 11/29 8:30 am  Божественна Літургія в подяку Богові за все 

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

СУБОТА, 12/1      3:00 рm Вечірня 

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

НЕДІЛЯ, 12/2  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян   

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Тетяну, Андрія,  

Володимира та Марію 

 Оголошення 

1-Матері в молитві 

25 листопада відбудеться наступна молитовна 

зустріч спільноти “Матері в молитві”. Зустріч 

відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

 

2-Збірка св.Андрія 

9 грудня, на прохання владики Богдана Данила ми 

будемо мати збірку коштів для допомоги 

блаженійшому Святославу та нашій єпархії. Саме 

тому наступного тижня перша збірка буде на парафію, 

а друга - на допомогу патріарху та нашій єпархії.  

Нище подаємо лист від владики Богдана 
 

Шановні браття і сестри в Христі, 

Слава Ісусу Христу!  

Щороку, навколо свята св. Андрія Первозванного, 

наші парафії у всій Українській Католицькій Церкві мають спеціальну збірку для 

потреб пастирського служіння Блаженнішого Святослава.  

Збірка Святого Андрія об'єднує нас у солідарності з Блаженнішим Святославом, 

Главою Української Католицької Церкви та його служінням для тих, хто цього 

потребує. Ваша щедрість дозволяє Блаженнішому Святославу служити нашим 

страждаючим братам і сестрам у світі.  

Метою Андріївської збірки є надання Патріарху Святославу фінансових засобів для 

відповіді до тих, хто страждає внаслідок війни, пригнічення та стихійного лиха, а 

також допомагає нашим вірним у Східній Україні, Сибіру та Казахстані.  

Як християни, ми покликані дивитись поза себе та служити іншим, особливо тим, 

кому пощастило менше ніж нам! Давайте допоможемо Блаженнішому Святославу 

знайти тих, кому потрібна наша допомога.  

Дякую, що через свою щедрість, ви стоїте у солідарності із Блаженнішим. 

Продовжуйте молитися за наших братів і 

сестер у вірі, які стикаються з лихом.  

Будь ласка, щедро пожертвуйте до збірки св. 

Андрія Первозванного у вашій парафії!  

Щиро Ваш,  

+ Богдан Данило 

Єпископ Єпархії св. Йосафата  

 

 Вислови Томи Кемпійського 

Треба уникати непотрібної балаканини. 

 

Скільки можеш, ухиляйся від людських балачок, 

бо це велика перешкода вдаватися в розмови про світові справи, хоч би їх розбиралося і 

з добрим наміром.  

Бо зразу ж нас заморочить і обплутає порожнеча.  

Нераз бажав би я замовкнути і не бути між людьми.  

Але чому то ми так радо розмовляємо і розповідаємо щось, і так рідко вертаємось до 

мовчання без докорів сумління?  

А тому, що в спільній розмові шукаємо взаємної потіхи і бажаємо дати пільгу своєму 

серцю, втомленому різними думками.  

Дуже мило нам поговорити й подумати про те, що дуже любимо, чого бажаємо, що нас 

турбує.  

Та, на жаль, нераз без пуття і даремно! Бо ця світова потіха буває для душевної і Божої 

потіхи немалою завадою.  

Тому треба пильнуватися і молитися, щоб час не минав марно.  

Коли треба поговорити, говори про те, що наводить на добрий розум.  

Зла звичка і недбалість за наш поступ багато спричинюється до того, що не пильнуємо 

свого язика.  

Але зате побожна розмова про духовні справи чимало допомагає у духовному поступі; 

над усе, коли в Бозі зійдуться люди, рівні душею і серцем.  

 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 11/18/18, включаючи пожертви в конвертах- $630, анонімні 

пожертви - $22, свічки - $150 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $802 

Protection of the Mother of God 

Ukrainian Catholic Church 
Byzantine Rite 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

28 листоп. – початок 

Різдвяного посту 

4 груд. – введення в храм 

Пресвятої Богородиці 

19 груд. – Св. Миколая 

22 груд. – Непорочне Зачаття 

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.   

 



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

