
17 лютого, 2019  

Неділя про митаря та фарисея 

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

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

ПОНЕДІЛОК, 2/18 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 2/20  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 2/21  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 2/22 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 2/23     3:00 рm Вечірня 

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

НЕДІЛЯ, 2/24  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

Оголошення 

З Послання Синоду Єпископів на тему «БОЖЕ 

СЛОВО І КАТЕХИЗАЦІЯ» 

Вчитися мови віри 

Частина-3 

Апостол Павло в Посланні до римлян твердить, що 

«віра із слухання, а слухання через слово Христове» 

(10, 17). «Букварем», з якого вивчаємо мову віри, є 

Святе Письмо і Катехизм нашої Церкви. Тому заохочуємо, щоб Святе Письмо та 

Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха» були настільними книгами в кожній родині. 

Про читання Святого Письма в родині наш праведний митрополит Андрей навчає: 

«Треба, щоб кожний християнин ясно здавав собі справу з користі читання і знання 

Святого Письма. Святе Євангеліє є предметом, що хату освячує і стягає на неї благодать, 

бо є предметом віри й любові жителів хати. Воно стереже їх перед злом, показує їм 

дорогу, підносить їх серця до неба, очищує плями їх душ. Я не вагався б сказати, що воно 

лікує рани їх тіл. Звичай читати Святе Письмо кожного дня, хоч би хвилинку, повинен 

стати звичаєм кожної християнської родини. Те читання повинно бути щоденним кормом 

людей. Воно ж кормом здоровим, цілющим, скріпляючим…» (Про почитання Святого 

Хреста). 

 Пояснення   богослужінь добового кола 

Частина-2 

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).Ми 

можемо навіть розсліджувати й надалі, бо серед Отців Церкви Сходу існувала загальна 

думка, що молитва (як спільна, так і особиста) – це 

не просто допомога для спасіння, а засіб.  Отже, моє 

служіння Богові і Боже служіння мені – Служба 

Божа в повному сенсі тих слів – це не просто справа 

мені вкладати мій час і зусилля в одне хороше 

зайняття, серед всіляких добрих, будь-котре з яких 

може показатися мені допоміжним або корисним, 

але насправді і дійсно Служба Божа означає що я вкладаю мій час і зусилля в те, що є 

істотним-основним, інтегральним-невід’ємним, безповоротним-невідмінним, 

неминучим.  

 
Вислови Томи Кемпійського 

Про вчинки, здійснені в любові-частина-1 
Ні за які скарби світу, ані для нічиєї вподоби не годиться робити щось зле; але нераз треба 

навіть добру справу залишити, чи замінити на кращу, задля добра і потреби ближнього.  

Так чинячи, доброї справи не позбавляємося, а замінюємо її на кращу.  

Вчинок без любові є поверховим і ні на що не здасться.  

А що робиться з любові, нехай би воно було хоч яке мале та незнане, воно стає корисним.  
Бо в Бога більше важить та любов, задля якої щось твориться, ніж сам вчинок.  

Багато робить той, хто дуже любить.  

Багато робить той, хто справу робить добру.  

А добре робить той, хто більше служить громаді, ніж своїй власній волі. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 2/10/19, включаючи пожертви в конвертах- $875, анонімні 

пожертви - $192, свічки - $44, річні добровільні внески- $200 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

10 бер. – неділя прощення та 

початок Великого посту 

7 квіт. – Благовіщення  

28 квіт. – Пасха ГНІХ 

Сповідь 

Сповідь доступна перед або 

після Божественною Літургією, 

або за домовленістю у 

визначений час.  

 



Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1311 

 

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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