
13 жовтня, 2019  

17 неділя по Зісланні Святого Духа  

НЕДІЛЯ, 10/13 8:30 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ПОНЕДІЛОК, 10/14  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 10/15 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 10/16 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 10/17 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 10/18 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні   

СУБОТА, 10/19 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 10/20 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   11:00 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні  

   Оголошення 

1-Реколекції для священиків 

У зв’язку із реколекціями для священиків, котрі 

відбуватимуться у штаті Флорида, парох буде 

відсутній на парафії з 22 по 25 жовтня. 

2-Parish Garage Sale 

9 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-3 

ЦЕРКВА – СПІЛЬНОТА ЛЮДЕЙ, КОТРИХ САМ ГОСПОДЬ ЗБИРАЄ З УСІХ СТОРІН 

СВІТУ 

Слово «Церква» (з грецького εκκλησια) означає «скликання», «спільнота покликаних». 

У контексті книг Нового Завіту йдеться передусім про спільноту віруючих, тих осіб, 

котрих сам Господь збирає з усіх сторін світу (пор. Катехизм Католицької Церкви, 751-

752). Отже, за своєю сутністю церковна спільнота – це єдність і сопричастя тих, що 

«належать Богові».  

У спільноті Церкви внутрішній зв’язок між її членами є іконою єдності Божественних 

Осіб Пресвятої Тройці, яка здійснюється силою і діянням Святого Духа. Так про першу 

єрусалимську спільноту Христових учнів написано в Діяннях апостолів, що «громада 

вірних мала одне серце й одну душу, і ні один не називав своїм щось з того, що кому 

належало, але все в них було спільне» (Ді. 4, 32).  

Святий Григорій Богослов говорить, що іменa Осіб Пресвятої Тройці є ніщо інше, як 

назви стосунків, у котрих Вони перебувають між собою [див. Слово 29 (3 

богословське), 16]. Саме стосунок 

розкриває і об’являє особу. Подібно 

і в контексті церковного сопричастя 

кожен християнин отримує своє ім’я, 

коли у святих Таїнствах Хрещення і 

Миропомазання входить у спільноту 

Церкви, в якій стає причасником 

Євхаристійної трапези.  

Лише ведена благодаттю Святого Духа людина може навчитися любити Бога та 

ближнього і творити єдність з тим, кого любить. Лише через таке єднання любові 

(vinculum caritatis), як його описує св. Августин (Tractatus in Ioannem, VI, n. 13.), особа 

стане здатною усвідомити власну ідентичність і належність чи причетність до певної 

церковної спільноти, відчувати болі й потреби ближнього, разом переживати Божу 

присутність і спільний релігійний досвід. Ми часто говоримо, що бути членом Східної 

Католицької Церкви – це особливий спосіб бути християнином. Такий спосіб 

християнського благочестя Київської Церкви має специфічні вияви і рівні, як, 

наприклад, її помісність, синодальність, глобальність у єдності-сопричасті з 

Наступником апостола Петра. Папа Римський є найвищим служителем та живим 

осердям єдності й сопричастя всієї Вселенської Церкви. Завдяки цій вселенській 

єдності, завдяки опіці над нашою Церквою Вселенського Архиєрея наша помісна 

Церкви успішно розвивається у своїй глобальності.  

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 10/6/19, пожертви в конвертах - $595, анонімні 

пожертви - $60, свічки - $56 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $711 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

14 жовт. – Покрови Матері 

Божої 

20 жовт. – Парафіяльний 

празник 

9 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

