
20 січня, 2019  

НЕДІЛЯ ПІСЛЯ БОГОЯВЛІННЯ 

НЕДІЛЯ, 1/20 9:00 am Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за всіх парафіян  

ПОНЕДІЛОК, 1/21  8:30 аm Божественна Літургія за  ♰  Taras Tymchuk 

СЕРЕДА, 1/23 8:30 аm Божественна Літургія за ♰  Mary Redzimska 

ЧЕТВЕР, 1/24 8:30 аm Божественна Літургія за ♰  Pedro Perez 

П’ЯТНИЦЯ, 1/25 8:30 аm Божественна Літургія за Maria Perez 

СУБОТА, 1/26      3:00 рm Вечірня 

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

НЕДІЛЯ, 1/27 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

Оголошення 

1-Підсумкові річні збори нашої парафії 

у рамках проекту "Жива парафія" 

27 січня на нашій парафії відбудуться підсумкові 

річні збори нашої парафіяльної громади у рамках 

проекту "Жива парафія". На них ми обговоримо що 

було зроблено на парафії за останній рік, які є 

проблеми та що ми хочемо зробити в наступному 

році. Кожен буде мати можливість запропонувати 

свої ідеї. Якщо ви не байдужі до життя парафії, то 

просимо вас бути присутніми на цих підсумкових 

річних зборах. 

2-Йорданське благословення домів 

Якщо хтось бажає, аби священик відвідав Вашу 

домівку із благословенням Йорданської води, то 

просимо дзвонити в церковний офіс 770-760-1111 або звертатися до пароха. 

3-Матері в молитві 

27 січня відбудеться наступна молитовна зустріч спільноти “Матері в молитві”. Зустріч 

відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

4-Світовий день подружжя 

Our Bishop Bohdan Danylo in conjunction with the Department of Family Life of the 

Eparchy of St.Josaphat would like to recognize and honor the couples in our parish who are 

celebrating the 10th, 25th, 40th, 50th and 60th anniversaries of their marriage during this year of 

2018. Please let pastor Volodymyr know about these couples. 

Вислови Томи Кемпійського 

Треба остерігатися нерозважного осуду. 

Зверни свої очі на себе і остерігайся судити вчинки інших людей.  

Судячи інших, людина даремно трудиться, дуже часто помиляється і легко попадає в 

гріх; а коли судить і перебирає свої вчинки, тоді завжди з користю працює.  

Нераз ми судимо про річ так, як вона лежить на серці: бо через власну любов ми легко 

втрачаємо справедливий суд.  

Коли б Бог постійно був єдиним нашим 

наміренням і бажанням, ми б не так непокоїлися 

будь-чим, якщо воно противне нашим змислам.  

Але нераз у нашому серці щось таке станеться, 

або навіть зайде до нього зі світу, що теж тягне 

нас до себе.  

Багато людей у тому, що роблять, потайки самих себе шукають і навіть не знають цього.  

І здається, що живуть вони у блаженному спокої, поки все йде так, як вони бажають і як 

їм подобається.  

Але нехай станеться інакше, ніж вони собі бажають, одразу непокояться і сумують.  

Через різницю в уподобаннях і думках досить часто постає незгода між приятелями і 

сусідами, між духовними і богомільними.  

Нелегко покинути стару звичку і ніхто не дасться радо повести себе далі, ніж його очі 

бачать.  

Коли будеш на свій розум або здібності опиратися більше, ніж на непереможну силу 

Ісуса Христа, рідко коли і не скоро станеш просвіченим чоловіком; бо так Бог хоче, щоб 

ми Йому цілим серцем підлягали і на крилах гарячої любові підіймалися вище над увесь 

наш розум.  

 

 
 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 1/13/19, включаючи пожертви в конвертах- $590, анонімні 

пожертви - $92, свічки - $32 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $714 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

27 січ. –Підсумкові річні збори 

нашої парафії 

10 лют. – Світовий день 

подружжя 

12 лют. – Трьох Святих 

15 лют. – Стрітення ГНІХ 

10 бер. – неділя прощення та 

початок Великого посту 

28 квіт. – Пасха ГНІХ 

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.  
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