
14 Липня, 2019  

НЕДІЛЯ ВСІХ СВЯТИХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

НЕДІЛЯ, 7/14  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

    10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Володимира Гетьмана 

ПОНЕДІЛОК, 7/15  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 7/17  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 7/18  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 7/19 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 7/20     5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 7/21  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

Оголошення  

1-Біблійне коло 

21 липня 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. 

Звернення Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства 

УГКЦ з нагоди Року сім’ї в Україні 

Частина-5 

Покликання до подружнього життя вимагає від вас розуміння завдань і обов’язків, до 

яких слід ретельно готуватися ще задовго до одруження. Насамперед ідеться про 

виховання до відповідальності за щастя іншої особи. Тільки безкорислива і жертовна 

любов, а не тимчасові почуття визначатимуть міцність майбутнього шлюбу. Для Церкви 

важлива кожна пара, що приходить вінчатися. Тому закликаємо вас непоспішно і 

виважено приймати рішення про шлюб. У час перед одруженням не зосереджуйтеся на 

зовнішніх атрибутах і уникайте поверховості. Перед вами завдання - дозрівати у взаємній 

любові, дотримуватися чистоти у стосунках, навчитися добре спілкуватися одне з одним 

і тоді через тривалий процес взаємного пізнання спільно усвідомити мету й основні 

завдання подружнього стану. Передовсім запрошуємо вас до глибшого духовного життя, 

до молитви за майбутнього чоловіка чи дружину та до участі в Таїнствах Церкви. 

Пам’ятайте, що у Вінчанні сам Бог поєднає вас в одне ціле, а від вас залежатиме, щоб 

ніщо людське вас не роз’єднувало. 

Душпастирям нагадуємо про святий обов’язок дбати про духовний стан сімей.  По-

батьківськи супроводжуйте їх вже з моменту підготування наречених до подружжя. 

Пастирська увага хай особливо огортає молоді сім’ї і тих, які переживають певні 

труднощі чи кризи. Нехай пріоритетними завданнями в оживленні парафії стануть 

регулярні  зустрічі для подружжів і сімей, розвиток прородинних рухів і творення різного 

роду простору чи подій у Церкві для зміцнення сімейних уз. У цій святій справі 

споглядаймо постать блаженного 

священномученика Омеляна Ковча, який 

був зразком подружнього життя та 

служіння родинам. 

 Не можемо оминути увагою нашої 

української влади. Прохаємо державних 

діячів подбати, щоб добро сім’ї було 

першочерговим питанням у 

державотворенні та законодавчих ініціативах. Особливо закликаємо звернути увагу на 

багатодітні сім’ї. Потрібно стежити, щоб у законодавство України та виховні процеси не 

впроваджували руйнівних ідеологій, у яких підважується ідентичність сім’ї та особи та 

які суперечать природному закону і Божому Об’явленню. Просимо державних мужів 

проявити відвагу в прийнятті законів, що визначають і захищають гідність людини від 

моменту зачаття до природної смерті. Вважаємо, що загрозою для національної безпеки 

є демографічна криза в Україні, спричинена легким доступом до здійснення абортів та 

розповсюдженістю інших методів переривання життя, спрощена процедура розлучень, 

скорочення приросту населення, а відповідно, старіння нації. Тому так важливо подбати 

про розвиток національної сімейної стратегії, створюючи для цього відповідні інституції 

та засоби для її втілення. 

Дорогі українські родини! Бажаємо вам щоденно в любові та служінні здійснювати своє 

благословенне покликання. Церква чуває над вашим добром і молиться словами анафори 

Василія Великого, звертаючись до Всевишнього: «Подружжя їх у мирі і єдиномислії 

збережи, младенців вигодуй, молодь навчи, старців піддерж, малодушних потіш, 

розсіяних собери, заблуканих поверни і приєднай до Твоєї соборної і апостольської 

Церкви; навіжених від духів нечистих звільни, з плаваючими пливи, з подорожніми 

подорожуй, вдовицям стань на поміч, сиріт захисти, полонених визволи, недужих зціли; 

тих, що на судищах, і в рудниках, і на засланнях, і на гірких рабських роботах, і в усякій 

скорбі і нужді, - пом’яни Боже».   

Нехай Боже благословення спочиває на тобі, українська родино, а Мати Божа покриває 

тебе своїм святим покровом! 

Благословення Господнє на вас! 

Від імені Синоду Єпископів 

Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ 

+Святослав 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 7/7/19, пожертви в конвертах - $500, анонімні 

пожертви - $344ю46, свічки - $25 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $869.46 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

21 лип. – Біблійне коло 

28 лип. – Матері в молитві 

28 лип. – св. Володимира 

Великого 

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 - $1307 

 



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

