
23 Червня, 2019  

 Неділя всіх святих 

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

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

ПОНЕДІЛОК, 6/24  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 6/26  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 6/27  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 6/28 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 6/29     5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 6/30  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

10:15 am Христини та Божественна Літургія (Ukrainian)  

Оголошення  

1-Матері в молитві 

30 червня відбудеться наступна молитовна зустріч 

спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться 

після Божественної Літургії в церкві. 

2-Христини 

На наступну неділю, 30 червня, в нашій парафії будуть христини Давіда Козара. 

Христини розпочнуться об 10:15AM. Відразу після христин розпочнеться Служба Божа. 
 

3-Збірка на Місійний фонд УГКЦ 

Висловлюємо вдячність усім хто долучився до збірки на місійний фонд УГКЦ. Знизу 

подаємо звітність: 

1. Родина Олива - $50 
2. Родина Гетьман - $20 
3. Анонімні пожертви -   $207. 

Загальна сума збірки на місійний фонд - $277 
4-Дякуємо за добровільні парафіяльні внески 

Загальна сума зібраних добровільних парафіяльних внесків становить $ 1600 на даний 

час. Висловлюємо також вдячність наступним родинам, котрі пожертвували парафіяльні 

добровільні внески по $100:  

 
5-Проект парафіяльного залу 

14 липня  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. 

ЗВЕРНЕННЯ Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства 

УГКЦ з нагоди Року сім’ї в Україні 

Частина-3 

Дорогі в Христі! 

 Розділяємо біль і тривогу тисяч сімей, яких болісно торкнувся військовий конфлікт на 

Сході України. Чимало з них пережили втрату своїх близьких, залишилися без житла, 

стали переселенцями або отримали важкі тілесні чи духовні каліцтва. 

Дорогі в Христі! На цій дорозі Церква сьогодні прагне бути з вами. Адже ми твердо 

переконані, що від духовно-морального стану сім’ї залежить доля всього народу та 

держави. Ось чому перелічені загрози для подружжя та сім’ї  є великим викликом часу, 

який наша Церква намагається прийняти із пастирською турботою і відповідальністю. 

Заповітними і актуальними як ніколи сьогодні для нас є слова патріарха Йосифа Сліпого: 

«Збережіть, а де її розхитують, оновіть справжню християнську родину, як невгасаюче 

вогнище життя і здоров’я Церкви і народу!» 

Добре пам’ятаємо, що в період атеїстичного свавілля, гоніння та репресій християн віра 

в нашій Церкві в Україні часто зберігалася саме в середовищі християнських родин, у 

тих маленьких домашніх церквах. Можна сказати, що Церква вижила, бо живою 

залишалася віра в родині, де тихо, але переконливо звіщали Слово Боже чи здійснювали 

Богослужіння та Святі Таїнства, розпізнавали та плекали покликання. Основні правди 

віри та вірність щоденній молитві  передавалися нам у простоті й довір’ї саме від батьків, 

а особливо від дідусів і бабусь. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 6/16/19, включаючи пожертви в конвертах- $ 896, 

анонімні пожертви - $ 191, свічки - $ 20 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $ 1107 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

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

