
20 жовтня, 2019  

18 неділя по Зісланні Святого Духа  

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

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

ПОНЕДІЛОК, 10/21  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні   

СУБОТА, 10/26 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 10/27 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 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.  

3-Матері в молитві 

27 жовтня відбудеться наступна молитовна зустріч спільноти “Матері в молитві”. 

Зустріч відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

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

Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви 2019 року 

ЧАСТИНА-4 

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

СВІТУ 

Вершиною і найглибшим виявом єдності Христової Церкви та її природи є Пресвята 

Євхаристія. Євхаристійний хліб є видимим знаком і символом церковної єдності. Вже 

апостол Павло писав: «Тому що один хліб, – нас багато становить одне тіло, бо всі ми 

беремо участь в одному хлібі» (1 Кор. 10, 16-17). Подібні слова читаємо у відомій 

євхаристійній молитві однієї з найдавніших пам’яток ранньохристиянського 

письменства, знаної під назвою «Дідахе»: «Як цей розламаний хліб був розсіяний над 

горами і зібраний в єдине, так нехай буде зібрана і Церква Твоя від країв землі в Царство 

Твоє, бо Твоя слава і сила через Ісуса Христа навіки» (9, 4).  

Сопричастя-єдність Христової Церкви, що становить саму її суть, виявляється в її 

пастирському служінні. Наше свідчення Церкві правдиве, коли пріоритетом нашого 

служіння є спасіння душ, тобто поєднання людини з Богом 

у єдності спільноти дітей Божих. Всяка дія чи вчинок члена Церкви, що суперечить цій 

меті, як-от намагання відмежуватися від спільноти, закритися на власних потребах або 

потребах своєї парафії, єпархії чи країни, намагання підкреслити якусь вищість одного її 

члена над іншим, буде завжди засуджуватися як щось нецерковне, протиприродне і 

несумісне із церковним буттям. На цьому наголошує апостол Павло: «Усі бо ми 

христилися в одному Дусі, щоб бути одним 

тілом, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи 

вільні, і всі ми були напоєні одним лише 

Духом. Тіло  

бо складається не з одного тільки члена, а з 

багатьох... Не може око руці сказати: «Ти 

мені непотрібна!» Чи голова ногам: «Ви 

мені непотрібні... І як страждає один член, 

страждають усі з ним члени; і як один член у славі, радіють з ним усі члени. Ви ж— 

Христове тіло, і члени кожний зокрема» (1 Кор. 12, 13—27).  

Якщо б апостол народів був сьогодні між нами, він поставив би ті самі запитання до нас, 

але, мабуть, в інший спосіб. Кажучи про те, що коли страждає один член, то хворіє все 

тіло, і коли радіє один член – то з ним радіють усі, він, можливо, б запитав нас: «Чи може 

сказати Едмонтонська єпархія до Донецького екзархату – ти мені не потрібний? Чи може 

заявити Чернівецька єпархія Куритибській митрополії – твої проблеми мене не обходять? 

Чи може сказати Мельбурнська єпархія до Кримського екзархату – я тебе не знаю?» 

Таких запитань ми можемо поставити собі, у своєму сумлінні, багато, але на кожне з них 

повинна бути одна рішуча відповідь «ні»!  

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 10/13/19, пожертви в конвертах - $675, анонімні 

пожертви - $1224, свічки - $114 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $2013 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

27 жовт. – Матері в молитві 

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

