
16 Червня, 2019  

  ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА 

НЕДІЛЯ, 6/16  9:00 am Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

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

ПОНЕДІЛОК, 6/17  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 6/19  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 6/20  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 6/21 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 6/22     5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 6/23  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

 

Оголошення  

1-Біблійне коло 

22 червня 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. 

 
2-Матері в молитві 

29 червня відбудеться наступна молитовна зустріч спільноти “Матері в молитві”. Зустріч 

відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

 

ЗВЕРНЕННЯ Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства 

УГКЦ з нагоди Року сім’ї в Україні 

Частина-2 

Дорогі в Христі! 

 Подружжя, за своєю суттю, це спільнота, яка була заснована набагато швидше, аніж усі 

інші види людських спільнот: суспільства, народи чи держави - і є їх первинною 

клітиною. Бог створив людину для любові, Він вклав у нас прагнення, щоб любити і бути 

любленим. Тому чоловік і жінка творять досконалий образ Бога, коли обдаровують одне 

одного любов’ю. Без любові людина не може жити, розвиватися, втрачає радість, надію, 

бажання життя, - усе втрачає смак без любові. 

На жаль, бачимо, що інституція сім’ї в сучасному суспільстві переживає чимало криз. 

Зокрема, ідеться про різного роду проблеми, які зачіпають площину християнського 

подружжя. Такі феномени, як життя у «вільному союзі», розлучення, масова еміграція, 

здебільшого зумовлена заробітчанством, повторне одруження тощо перетворюються на 

буденні явища. Внаслідок цього втрачається розуміння, що шлюб є цінністю, а його 

характеристиками - єдність і нерозривність. 

З великою тривогою констатуємо, що Україна посідає одне з перших місць у Європі за 

кількістю розлучень. Розходяться 

близько 60 відсотків пар, які обіцяли 

одне одному любов і вірність, мріяли про 

щасливе життя. Більша частина цієї 

статистики припадає на молоді 

подружжя, які прожили в шлюбі від 

трьох місяців до трьох років. Найчастіше 

як причини розлучення вказують 

морально-психологічні проблеми в порозумінні, алкоголізм та інші залежності. Виникає 

запитання: чому так стається, що попри бажання щастя, перемагає егоїзм і роз’єднання? 

При цьому страждають не тільки дорослі, а й невинні діти. За останніми даними, близько 

ста тисяч дітей України перебувають у закладах інтернатного типу, і з них 92 

відсотки  мають біологічних батьків.    

Кризу в християнському подружжі також спричинює ціла гама інших проблем сучасного 

суспільства, серед яких варто виділити: різні залежності; фінансово-економічні 

проблеми; поширення, за висловом св. папи Івана Павла ІІ, культури смерті, що нівелює 

сімейні цінності, формує контрацептивну ментальність, яка закриває молоді подружжя 

до народження дітей і продовження роду. 

 

 
 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 6/9/19, включаючи пожертви в конвертах- $1050, 

анонімні пожертви - $306, свічки - $93 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $ 1449 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

16 черв. – П’ятидесятниця 

12 лип. – св. Петра та Павла 

Проект парафіяльного залу 

Заохочуємо усіх молитися за проект 

парафіяльного залу. Водночас висловлюємо 

щиру вдячність всім хто молитвою та 

пожертвами підтримує цей проект. Також 

заохочуємо вносити свої думки т пропозиції 

Загальна сума за увесь час - $1257 

 



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

