
27 січня, 2019  

31-ша НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА 

НЕДІЛЯ, 1/27 9:00 am Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

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

ПОНЕДІЛОК, 1/28  8:30 аm Божественна Літургія за  ♰  Taras Tymchuk 

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

ЧЕТВЕР, 1/31 8:30 аm Божественна Літургія за ♰  Pedro Perez 

П’ЯТНИЦЯ, 2/1 8:30 аm Божественна Літургія за Maria Perez 

8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Північна 

10:30pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 2/2     3:00 рm Вечірня 

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

НЕДІЛЯ, 2/3  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

Оголошення 

1-Йорданське благословення домів 

Якщо хтось бажає, отримати благословення для своєї 

оселі Йорданською водою, то прохання телефонувати 

за номером 770-760-1111 або звертатися до пароха. 

2-Індивідуальні звіти  

про пожертви на церкву за 2018 рік 

 Дякуємо за Вашу підтримку нашої парафії своїми 

пожертвами протягом 2018 року! Звіти про пожертву 

на церкву знаходяться з лівої сторони при виході з 

церкви. Якщо Ви не знайшли свій звіт про пожертви 

на церкву за 2018 рік, зверніться до пароха. Нагадуємо 

Вам, що Ви можете використати ці звіти у декларації 

Ваших річних податків та одержати на їх основі податкові звороти від уряду.  

3-Біблійне коло 
17 лютого 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. 

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. 

 

 

5-Звіт за добровільні парафіяльні внески 

Дякуємо за добровільні парафіяльні внески за 2018 рік. Загальна сума зібраних 

добровільних парафіяльних внесків становить $ 1800 на даний час. Висловлюємо 

вдячність наступним родинам, котрі пожертвували парафіяльні добровільні внески в 

розмірі $100: 

 
Якщо когось помилково не згадали у цьому списку, то просимо повідомити.  

6-Загальний фінансовий звіт за 2018 рік 

Загальний фінансовий звіт за 2018 рік знаходиться з лівої сторони при виході із храму.  

 

З Послання Синоду Єпископів на тему «БОЖЕ СЛОВО І КАТЕХИЗАЦІЯ» 

Відповідальність за проголошення Божого Слова та катехизацію 

Частина-1 

Розглянувши стан проголошення Слова Божого 

та катехитичного служіння, дякуємо Богові за все 

добро та рясні плоди, які приносить благовість 

Христового Євангелія в пастирському служінні 

нашої Церкви як в Україні, так і в різних країнах 

світу. Хочемо висловити визнання і вдячність 

священикам, богопосвяченим особам, катехитам, батькам – усім, хто щиро присвячує 

себе проголошенню Божого Слова та бере участь у навчанні і передаванні святої віри. 

За християнське виховання своїх вірних відповідає вся Церква, бо, як матір, вона дбає 

про народження до нового життя в Христі та зростання у вірі кожної людини. Уся Церква 

покликана ділитися своєю вірою та проповідувати Євангеліє спасіння, але кожен виконує 

цю місію відповідно до місця свого служіння в церковному Тілі. Ми прагнемо, щоб усі 

вірні, сповнені радістю зустрічі з живим Христом і належності до церковної парафіяльної 

спільноти, жили та ділилися вірою у воскреслого Христа. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

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.  

 



Недільна збірка коштів за 1/20/19, включаючи пожертви в конвертах- $576, анонімні 

пожертви - $215, свічки - $139, Богоявління- $601 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1531 

 

 

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

