
7 Липня, 2019  

Третя неділя по Зісланні Святого Духа 

та Різдво Івана Хрестителя 

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

    10:15 am Хрестини та Божественна Літургія (Ukrainian)  

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

СЕРЕДА, 7/10  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 7/11  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 7/12 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 7/13     5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

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

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

Оголошення  

1-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. 

2-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-4 

Скеровуємо наше слово до вас, любі християнські батьки! Нехай ваші діти постійно 

бачать, як старанно ви плекаєте вдома християнську атмосферу, яким важливим для вас 

є час спільної сімейної молитви, як щиро ви прагнете самі зростати у вірі через регулярну 

участь у Таїнствах Сповіді та Євхаристії, заохочуючи до цього всіх членів родини. 

Прагнемо знову і знову нагадати вам про значення щоденного читання Слова Божого, 

яке, як навчав митрополит Андрей, «є річчю, що хату освячує і стягає на неї благодать, 

бо є предметом віри й любові жителів хати. Воно стереже їх перед злом, показує їм 

дорогу, підносить їх серця до неба, очищує плями їх душ». 

Заохочуємо вас замислитися: яким словом наповнені душі дітей у наших домівках? Чи 

плекаємо ми лагідне і шанобливе та 

достатнє спілкування всередині 

подружжя? Чи вчимо наших дітей 

молитов при іконах і покуттях, замість 

того щоб змалечку формувати в них 

уявлення, що предметом поклоніння в 

сім’ї є великі плазмові телевізори на 

стінах чи маленькі гаджети в руках. 

Стараймося, щоб у наших сім’ях ми вчилися слухати одне одного і мали для цього 

достатньо часу.   

Особливу увагу звертаємо на виховання в наших родинах культури спілкування, 

святкування і відпочинку. Залежність від алкоголю, наркотиків, азартних ігор та інших 

поневолень приходять у сім’ї найчастіше тоді, коли відсутнє вміння бути разом і 

розвиватися, служачи одне одному. Діти дуже вразливі до прикладу старших, наслідують 

батьків. Тому необхідно розвивати в наших родинах творче і безалкогольне проведення 

дозвілля через спільні походи, цікаві ігри, співи, натхненне проведення часу.  

З великою увагою звертаємося до молодих людей. Ви переживаєте особливий і 

прекрасний час свого життя, коли здійснюєте свої задуми, вибираєте життєвий шлях - 

здобуваєте фах, готуєтеся створювати сім’ю. Прагнення до самореалізації, великий 

потенціал, наполегливість дають можливість іти вперед, долаючи труднощі і виклики 

сучасного суспільства. 

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 6/30/19, пожертви в конвертах - $401, анонімні 

пожертви - $271, свічки - $72, парафіяльний зал - $20 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $764 

Protection of the Mother of God 

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 - $1307 

 



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

