
10 лютого, 2019  

Неділя про Закхея 

НЕДІЛЯ, 2/10  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Романа та Луїса 

ПОНЕДІЛОК, 2/11 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 2/13  2:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 2/14  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 2/15 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 2/16     3:00 рm Вечірня 

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

НЕДІЛЯ, 2/17  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

Оголошення 

1-Світовий день подружжя 

МОЛИТВА ЗА ПОДРУЖЖЯ 

Всемогутній і вічний Боже, Ти поблагословив союз 

чоловіка і жінки, щоб ми стали образом єдності 

Христа з Його Церквою. Поглянь на нас ласкаво, 

віднови наш шлюб. Обдаруй нас своєю любов’ю та 

зміцни наш союз в мирі, щоб ми [з нашими дітьми], 

завжди втішалися даром твого благословення. Бо ти 

благий 

і Чоловіколюбець Бог наш, і ми Тобі славу 

віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і 

повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Благослови, Господи, усі подружжя і подай їм мирне життя, доброчесність, любов 

взаємну в союзі миру, рід довговічний та нев’янучий вінець слави.  

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

Відповідальність за проголошення Божого Слова та катехизацію 

Частина-2 

Сім’я – домашня Церква, батьки – перші вихователі віри 

Висловлюємо щиру вдячність батькам, бабусям і дідусям, хресним, які передають живий 

скарб віри з покоління в покоління. Ми пам’ятаємо, що впродовж важких десятиліть 

комуністичного режиму саме наші сім’ї були тим простором дії Святого Духа, не 

підвладним атеїстичній пропаганді, – простором, де плекали і зберігали віру в Бога та 

вірність Христовій Церкві. 

У всі часи, незалежно від зовнішніх обставин, сім’я, як домашня Церква, була, є і буде 

першим середовищем плекання і передавання віри. Тому і сьогодні скеровуємо погляд і 

увагу на сім’ю, щоб допомогти їй, а передусім батькам, поглибити своє духовне життя, 

щоб вони були здатними передавати дар святої віри своїм дітям і внукам. У цьому 

важливому завданні батькам повинні допомагати хресні батьки, дідусі, бабусі, їхні 

родичі, друзі, школа, парафіяльна спільнота. Кажемо «допомагати», бо замінити сім’ю в 

цьому відповідальному завданні не може ніхто. 

Дорогі родини! «Ваша домівка є першою і найважливішою школою, де ваші діти мають 

навчитися любити Бога і людей. Якою буде та школа, таким буде й навчання», – казав 

праведний митрополит Андрей (Християнська 

родина, 13). По-християнськи виховуйте дітей, 

створюйте в сім’ї особливу атмосферу спільної 

молитви – моліться разом перед святими іконами, 

святкуйте неділі і свята, беручи участь зі своїми 

дітьми в парафіяльній Божественній Літургії. 

Святкуючи разом, плекайте християнські родинні 

звичаї та традиції, виховуйте в дітей християнські погляди на життя та розвивайте в них 

відчуття належності до церковної парафіяльної спільноти і свого народу. 

Дорогі батьки! Ви є першими вчителями віри для своїх дітей, виховуйте їх прикладом 

власного життя і словом молитви. Звіщайте їм Євангеліє, читайте Слово Боже, твори про 

життя святих і наших новомучеників, які є взірцями віри, прийнятої, пережитої і 

засвідченої. Починайте день ранковою молитвою, а завершуйте вечірньою, заохочуючи 

дітей словами: «Ходімо молитися». Свідчіть свою віру власним життям. 

Пояснення   богослужінь добового кола 

Це було великим благословенням слідувати за коментарями щодо Божественної Літургії 

останніх декількох років, щоб більше ознайомитися з тим, що наш народ з любов’ю 

називає «Службою Божою» – простонароднім терміном для Божественної (тобто 

Євхаристійної) Літургії.  Але як тоді називати ті служби нашої УГКЦ, які не є точно 

Божественною Літургією?  Вони проводяться у спільноті, але вони не є Божественною 

Літургією. 

Певно, що ми прийняли і хочемо прислухатися до вчення нашого Господа в Євангелії від 

Матея, що є правильний час і місце для спільних молитов і особистих молитов, і що 

кожен з нас покликаний до способу життя, який включає одне й друге.Можливо, ми чули 

про святого Давида, який говорив, що « Ввечорі і вранці і вполудне розповідатиму, 

сповіщу і Він вислухає мій голос » (Псалом 54:18 (55:17), Острозька Біблія).Це вказує на 

те, що ми нині називаємо “Вечірньою молитвою або Літургією Вечірні”, “Ранішньою 

молитвою, або Літургією Утрені, разом із Хвалітними Псалмами і Першим Часом” і 

“Полудневою молитвою, під назвою Шостий Час”.Нині Літургія Часів у повноті це 

Вечірня, Повечеря, Північна, Утреня разом із Хвалітними Псалмами і Першим Часом, 

Третій Час, Шостий Час та Дев’ятий Час.  Коли під назвою Служба Божа ми маємо на увазі 
службу-молитву яку проводимо прилюдно й спільнотно, де Божий народ служить Господеві, 

а Господь служить їм, то насправді Літургію Часів можна називати не менше Службою 

Божою ніж ми так називаємо Божественну Літургію. Воістину це так, як святий пророк Давид 

наголошував так давно: « Сім разів в день я Тебе хвалив за судьби твоєї 

праведності. » (Псалом 118 (119): 164, Острозька Біблія). 

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 2/3/19, включаючи пожертви в конвертах- $580, анонімні 

пожертви - $152, свічки - $72, річні добровільні внески- $100 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $904 

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

