
9 Червня, 2019   

  Неділя всіх святих  

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

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Лідію Онисько 

ПОНЕДІЛОК, 6/10  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні  

СЕРЕДА, 6/12   8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні  

ЧЕТВЕР, 6/13   2:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні  

П’ЯТНИЦЯ, 6/14  8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні  

СУБОТА, 6/15      5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні  

НЕДІЛЯ, 6/16   ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА  

9:00 am Божественна Літургія (English) в особливому наміренні  

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

 

1-Парафіяльні чування  

14 червня (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-Збірка на Місійний фонд УГКЦ  
16 червня на нашій парафії буде збірка на Місійний Фонд УГКЦ.   

  

3-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.  

4-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-1  

Дорогі в Христі!  
З ініціативи Всеукраїнської ради Церков та релігійних організацій цей рік в Україні 

проголошений Роком сім'ї. Оцим зверненням прагнемо вкотре наголосити, наскільки 

важливими є добро і щастя кожного подружжя та кожної сім'ї для українського народу і 

для нашої Церкви зокрема. Разом із Папою Франциском можемо ствердити, що сім'я є 

доброю новиною Бога для людини, яка потребує дороги, щоб вийти із власної самотності та 

бути щасливою.  
Подружжя, як плідна та вірна єдність між чоловіком та жінкою, встановлене самим Творцем. 

Гідність цієї єдності наш Спаситель 

відновив у її райській величі та святості і 

вчинив силою та діянням Святого Духа 

Святим Таїнством, кажучи: «Що Бог 

з’єднав, людина нехай не розлучає» (Мт. 19, 

6). Наш святий обов’язок - неустанно 

проголошувати красу і радість подружньої 

та сімейної  

  любові, з якої ми не тільки походимо,  
але і якої постійно потребуємо, адже ця любов 

здатна перетворювати і надалі наш світ, окремі спільноти та осіб. Ми всі розуміємо, як багато 

благ отримуємо через наші родини. У сім’ї людина народжується і зростає, виховується та 

формується, здобуваючи безцінний досвід спілкування та життя. Через сім’ю пізнає світ, свій 

народ, його культуру.  
Понад усе ми пам’ятаємо, що подружня пара, яка любить і народжує життя, є справжньою 

живою  іконою Бога у Пресвятій Тройці. Святе Письмо із самих початків дивовижно відкриває 

нам оцю повноту образу Божого в людині в єдності чоловіка і жінки: «І сотворив Господь Бог 

людину на образ свій: чоловіком і жінкою сотворив їх» (Бут. 1, 26).  

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ  

Недільна збірка коштів за 5/26/19, включаючи пожертви в конвертах- $333, анонімні 

пожертви - $97, свічки - $72 Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $502  

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ  

Недільна збірка коштів за 6/2/19, включаючи пожертви в конвертах- $645, анонімні 

пожертви - $91, свічки - $35 Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $771  

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.   

  

  

  

  


