
22 вересня, 2019  

14 неділя по Зісланні Святого Духа та 

Неділя перед Воздвиженням Чесного Хреста 

НЕДІЛЯ, 9/22  9:00 am Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

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

ПОНЕДІЛОК, 9/23  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 9/24 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 9/25  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 9/26  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 9/27 Воздвиження Чесного Хреста ГНІХ 

8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 9/28 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 9/29  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

   Оголошення 

1-Матері в молитві 

29 вересня відбудеться наступна молитовна зустріч 

спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться 

після Божественної Літургії в церкві. 

2-Реколекції для священиків 

У зв’язку із реколекціями для священиків, котра 

відбуватиметься в штаті Флорида, парох буде 

відсутній на парафії з 22 по 25 жовтня. 

3-Parish Garage Sale 

2 листопада (субота) ми будемо мати Parish Garage 

Sale. Якщо ви бажаєте, то можете пожертвувавти 

певні речі, котрі можуть бути продані на garage sale. Також нам потрібні волонтери, аби 

допомогти в організації цєї події. Якщо ви бажаєте допомогти, то звертайтеся до Тетяни 

Веліз або о.Володимира.  

4-Парафіяльні чування 

4 жовтня (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!  

Роздуми Томи Кемпійського 

22. Роздуми над людською недолею Частина-1 

Де б ти не був і куди б не подався, будеш нужденний, якщо не звернешся до Бога.  

Чого ти непокоїшся, що тобі не ведеться так, як того хочеш і бажаєш?  

Хто має все по своїй волі? Ані я, ані ти, ані хтось інший на землі.  

Нема на світі нікого без якої-небудь журби або скрути - чи то він володар, чи папа.  

А хто ж краще почувається? Напевно той, хто може щось ради Бога перетерпіти.  

Не один слабий і немічний каже: "Дивись, яке щасливе життя веде ця людина! Яка вона 

багата, яка велика, яка великоможна та 

високодостойна!"  

Але глянь на небесні добра і побачиш, що 

всі ті дочасні речі ніщо, що вони дуже 

непевні і тим прикріші, що ніколи не можна 

їх мати без клопоту і страху.  

Не є щастям для чоловіка мати дочасних 

дібр надміру. Середньої міри вистачає 

йому.  

Справді, жити на світі - це недоля.  

Чим більш духовною бажає стати людина, тим гіршим стає її теперішнє життя, бо вона 

більше відчуває і ясніше бачить недоліки зіпсованої людської природи.  

Safe Environment Notice 

It is important, from time to time, to remind the people of our Eparchy that if anyone has been 

the victim of sexual abuse by the clergy or laity, he or she should come forward and make that 

known either to the bishop, to one’s pastor, or to a member of the special Review Board that 

handles such cases. The bishop can be reached at his Chancery at: 1-440-888-1522 or by 

writing at: Most Rev. Bishop Bohdan J. Danylo, Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat, 

P.O. Box 34780, Parma, OH 44134 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 9/15/19, пожертви в конвертах - $775, анонімні 

пожертви - $150, свічки - $43 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $958 

Peter’s Pence Collection - $158 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

22 вер. – Біблійне коло 

27 вер. – Воздвиження Чесного 

Хреста 

29 вер. – Матері в молитві 

29 вер. – Волейбол 

20 жовт. – Парафіяльний 

празник 

2 лист. – Parish Garage Sale 

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 - $2759 

 



 

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.  
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