
24 лютого, 2019  

Неділя про блудного сина 

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

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

ПОНЕДІЛОК, 2/25 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 2/27  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 2/28  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 3/1 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія. Після Літургії молитви на 

оздоровлення. 

СУБОТА, 3/2     3:00 рm Вечірня 

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

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

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

Оголошення 

1-Неділя Прощення 

10 березня буде неділя прощення та заохочуємо 

обов’язково прийти до церкви, оскільки після 

Божественної Літургії будемо мати обряд прощення. 

Це особлива неділя, коли ми маємо можливість в 

особливий спосіб попросити прощення один в 

одного та з чистим серцем увійти у Великий Піст. 

Пам’ятаймо, піст та молитва є довподоби Богові лише тоді, коли ми прощаємо своїх 

ближніх із усього серця. 

2-Проект парафіяльного залу 

10 березня  у неділю будемо мати можливість молитися молебень до Пресвятої 

Богородиці за Боже благословення для будівництва парафіяльного залу та матимемо 

спеціальну збірку в цьому наміренні. Як ми спільно вирішили на парафіяльній зустрічі, 

кожних три місяці ми будемо молитися молебень за ласку будівництва парафіяльного 

залу та водночас будемо  робити додаткову збірку в цій інтенції. Всі зібрані кошти будуть 

зберігатися на окремому парафіяльному рахунку до того часу, поки ми будемо мати 

достатню кількість коштів для будівництва парафіяльного залу. Якщо хтось має 

додаткові пропозиції або певні ідеї щодо цього проекту, просимо доносити їх до пароха 

та парафіяльної громади. 

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

Священик від імені єпископа є головним катехитом і учителем віри  у парафії 

Частина-4 

Звертаємося до вас, дорогі отці, браття у священстві. Допоможіть нам добре організувати 

та якісно і з відчуттям святого обов’язку забезпечити весь процес християнського 

навчання і виховання дітей, молоді та дорослих, щоб донести Слово Боже і правди віри 

до всіх вірних. 

З ревністю і запалом проголошуйте Боже Слово, підтримуйте і провадьте вірних до його 

розуміння та молитви з ним. Створюйте в парафіях біблійні гуртки, заохочуйте вірних 

до практики молитовного читання Святого Письма 

у церковній спільноті та сім’ї. Ретельно, з 

молитвою готуйте свої проповіді, ґрунтуючись на 

Божому Слові, щоб воно було «живим і діяльним» 

у житті вірян. Організовуйте та особисто 

супроводжуйте в парафії групи вивчення Катехизму 

УГКЦ, щоб читання цієї книги провадило людей до 

зустрічі з воскреслим Христом, живило їхню віру, давало їм відповіді на проблеми сьогодення та 

надихало їх до служіння. 
Ви, дорогі священики, є відповідальними за якість катехитичного служіння в парафії. Дбайте, 

щоб християнське навчання було пристосоване до віку кожного. Супроводжуйте дітей, молодь, 

дорослих у їх постійному зростанні у вірі. Разом із катехитами плануйте катехитичні зустрічі й 

різні заходи, зважаючи на поступовість і систематичність навчання та виховання у вірі. 

Пам’ятайте про важливість передавання християнської віри відповідно до способу спілкування 

сучасних людей, тому залучайте до процесу християнського навчання і виховання новітні методи 

й засоби. Дбайте про катехитів, про їх початкову та постійну формацію, підтримуйте їх служіння 

духовно і матеріально. 

Плекайте катехитичну справу і заохочуйте до цього інших, пробуджуйте і підтримуйте запал до 

служіння, щоб ваша парафія справді була місцем зустрічі з живим Христом, зростання у вірі та 

передавання її наступним поколінням. 

Пояснення   богослужінь добового кола 

Частина-3 

Без молитви я не можу бути спасенним! Якщо молитва, спільна, а не просто особиста, 

дійсно є засобом для спасіння, то це допомагає мені зрозуміти і прийняти, що норма 

Церкви полягає в тому, що всі вірні повинні в ідеалі принимати участь не тільки в 

Божественній Літургії в неділю ранком, але й у всіх Божественних Службах котрі 

стосуються Воскресіння, тобто неділі.  У неділю і основні свята, принаймні, на додаток 

до Божественної Літургії, необхідно прийняти участь або на Літургії Вечірні або на 

Літургії Утрені. Ватиканська Конгрегація Східних Церков вважала Вечірню і Утреню 

настільки життєдайними і важливими, що в 1996 році вона видала “Інструкцію 

застосування літургійних приписів ККСЦ” де § 64 вказує, що людина може брати участь 

Вечірні або Утрені щоб виконати обов’язок зібратися на неділю або сято.  Далі, § 98 

зазначує що, “у Східних Католицьких Церквах, … церковне правило звершується 

піднесено і урочисто.  Тому що його [церковне правило] плекалося на Сході з особливою 

увагою, не тільки в монастирях, але й парохіях, Кодекс Канонів Східних Церков нагадує 

нам про обов’язок, який часто забувається чи нехтується ним, а саме: звершувати 

церковне правило в соборах, парафіяльних храмах, релігійних спільнотах і семінаріях. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

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.  

 



Недільна збірка коштів за 2/17/19, включаючи пожертви в конвертах- $1021, анонімні 

пожертви - $199, свічки - $92, річні добровільні внески- $300 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1612 

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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