
29 вересня, 2019  

15 неділя по Зісланні Святого Духа та 

Неділя після Воздвиження Чесного Хреста 

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

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

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

ВІВТОРОК, 10/1 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 10/2  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 10/3  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 10/4 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

      Чування 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 10/5 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 10/6  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

   Оголошення 

1-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!  

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.  

«СОПРИЧАСТЯ І ЄДНІСТЬ У ЖИТТІ ТА СЛУЖІННІ УГКЦ» Послання Синоду 

Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви 2019 року 

Частина-1 

Як плід тисячолітньої історії пошуків, радості та страждань нашого українського народу, 

його сини і доньки розлетілися по всьому світу. Різні були причини такого розселення. 

Одні наші люди шукали кращої долі на 

чужині, інші були змушені покинути 

рідний край через лихоліття кривавих воєн 

і спустошень. Багатьох було насильно 

вигнано, депортовано, вивезено чи 

ув’язнено далеко на чужині. Сучасне життя 

нашої держави позначене новою потужною 

хвилею еміграції, внаслідок якої мільйони 

українців формують нові громади в тих країнах, про які ми навіть часом і не чули.  

У всіх цих складних, іноді трагічних, обставинах Церква йшла разом зі своїми дітьми. А її сини 

і доньки поширили її присутність на всіх континентах земної кулі. На заклик і доручення своїх 

владик, за нашими вірними по світу йшли священники, монахи і монахині, щоб нести людям 

Боже Слово і благодать Святого Духа у Святих Таїнствах, даючи свідчення діяльного 

харитативного служіння. Наші вірні будували своє буття на нових землях, зберігаючи питому 

духовну спадщину та плекаючи християнську культуру. Не випадково перше, що вони робили, 

коли опинялися у країнах нових поселень, – це будували свої храми. Сьогодні вони засвідчують, 

що храм, місце зустрічі людини з Богом, був і є для нашого люду простором, де б’ється серце 

української громади. Церква є центром, довкола якого гуртується світова українська спільнота. 

Довгими століттями саме Українська Греко-Католицька Церква була простором єдності для 

нашого народу, – єдності, яка ріднила українців Канади і США зі своїми братами у Латинській 

Америці та Австралії, Західній Європі та Казахстані і далекому Сибіру, а всім їм, за словами 

патріарха Йосифа, давала можливість далеко на чужині «бути собою», бо творила силою Святого 

Духа таїнственний і животворчий зв’язок зі своїм корінням на рідній землі, з витоками 

християнського життя у водах Дніпра.  

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 9/22/19, пожертви в конвертах - $771, анонімні 

пожертви - $826, свічки - $48 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1645 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

29 вер. – Матері в молитві 

29 вер. – Волейбол 

4 жовт. – Чування 

14 жовт. – Покрови Матері 

Божої 

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.  

 

 

 

 

mailto:motherofgodch@aol.com

