
16 грудня, 2018  

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

НЕДІЛЯ, 12/16 9:00 am Божественна Літургія (English+ Ukrainian) за всіх парафіян 

ПОНЕДІЛОК, 12/178:30 аm Божественна Літургія за Harry Dzikowski 

СЕРЕДА, 12/19 СВ.МИКОЛАЯ 

8:30 аm  Божественна Літургія за Olha Samsin and family 

ЧЕТВЕР, 12/20 8:30 аm Божественна Літургія за ♰ John P. DeDuck 

П’ЯТНИЦЯ, 12/21 8:30 аm Божественна Літургія за ♰ DeDuck’s relatives 

СУБОТА, 12/22      НЕПОРОЧНЕ ЗАЧАТТЯ 

3:00 рm Вечірня 

4:00 pm Божественна Літургія (English) за ♰ Mary M. DeDuck 

НЕДІЛЯ, 12/23 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

 Оголошення 

1-Дякуємо за збірку св.Андрія 

 На прохання владики Богдана минулого тижня ми 

мали збірку святого Андрія на допомогу патріарху та 

нашій єпархії. Дякуємо усім хто долучився до цієї 

збірки. Нище подаємо скільки було зібрано: 

Анонімні пожертви - $ 350 

Загальна сума - $ 350 

  

2-Святкування дня св.Миколая 

23 грудня  на нашій парафії буде відбуватися 

святкування дня св.Миколая. Св.Миколай буде 

вручати подарунки нашим дітям, котрі очікують на його прихід.  

 

3-Матері в молитві 

30 грудня відбудеться наступна молитовна зустріч спільноти “Матері в молитві”. Зустріч 

відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

 

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 12/9/18, включаючи пожертви в конвертах- $510, анонімні 

пожертви - $149, свічки - $50, різдвяні квіти - $140 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $849 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

19 груд. – Св. Миколая 

22 груд. – Непорочне Зачаття 

Пресвятої Богородиці 

27 груд. по 3 січ. – Єпархіальні 

Молодіжні реколекції (18-35) в 

Каліфорнії 

 

Сповідь 

Сповідь доступна перед або 

після Божественною Літургією, 

або за домовленістю у 

визначений час.  

 



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

