
30 Червня, 2019  

Друга неділя по Зісланні Святого Духа 

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

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

ПОНЕДІЛОК, 7/1  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 7/3  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 7/4  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 7/5 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 7/6     5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 7/7  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

10:15 am Христини та Божественна Літургія (Ukrainian)  

Оголошення  
1-Парафіяльні чування 

5 липня (п’ятниця), на нашій парафії відбуватимуться 

чування. Вони будуть розпочинатися об 9:30PM і 

триватимуть приблизно до опівночі (12AM). Молитва-це 

найкращий засіб, аби здобути Боже благословення для себе 

та для ближніх. Зокрема, молитва в нічний час має особливу силу, оскільки ми жертвуємо своїм 

сном та відпочинком заради розмови з Богом. Якщо ми знайдемо час на Бога, то Господь 

обов’язково знайде час на нас. Запрошуємо усіх бажаючих на чування!  

2-Хрестини 

На прохання батьків Давіда Козара, хрестини переносяться із 30 червня на 7 липня. 

Наступної неділі хрестини розпочнуться об 10:15AM. Відразу після хрестин 

розпочнеться Служба Божа. 

3-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-4 

 Ми справді отримали неоцінений спадок героїчного прикладу родинної віри ціною 

навіть втрати свободи і мученицької смерті багатьох українців-християн. Це зворушує 

сумління багатьох сучасних християнських батьків: що я залишу своїм дітям у спадок; 

чи маю достатньо розуміння, а відтак 

рішучого бажання жити вірою та 

передавати її своїм дітям і внукам? 

Сьогодні звертаємося до вас, дорогі 

християнські подружжя. У вас ми 

бачимо фундамент для збереження і 

розвитку сімейних цінностей. Якщо 

немає подружньої єдності, злагоди, 

довіри, то вся сім’я відчуває нестачу цих життєво важливих елементів радості, любові, 

затишку в стосунках. Страждає також усе суспільство. Пам’ятайте, що Церква завжди 

поруч із вами, вона неустанно проголошує, що справжнє щастя у шлюбі без Бога 

неможливе, у Ньому також наша надія і джерело сили для всіх, кому важко. 

У світлі Воскресіння Христового ми віримо, що наш Бог продовжує оновлювати цей світ. 

Він вклав у нас прагнення любові і щастя не для того, щоб ми перебували у страху, 

конфліктах і розчаруванні. Господь дарує нам спасіння, щоб врятувати любов між 

чоловіком та жінкою, щоб наповнити щастям їхніх дітей. Він має силу зробити це з 

кожним, хто несе у своїй життєвій історії рани самотності і відкинення, пробує 

безнадійно вирішити свої справи без Його допомоги. Перше чудо, яке здійснив Господь 

наш Ісус Христос відбулося на весіллі в Кані Галилейській, коли в молодої пари виникла 

проблема. Це чудо можливе і сьогодні, особливо коли ми плекаємо в подружжі молитву, 

вчимося щирого діалогу та відкриті до постійного та безумовного прощення. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 6/23/19, пожертви в конвертах - $638, анонімні 

пожертви - $123, свічки - $32, річні парафіяльні пожертви - $100 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $ 893 

Місійний фонд УГКЦ - $ 23 

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

