
6 жовтня, 2019  

16 неділя по Зісланні Святого Духа та 

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

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

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

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

СЕРЕДА, 10/9  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

П’ЯТНИЦЯ, 10/11 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні   

СУБОТА, 10/12 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

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

   Оголошення 

1-Біблійне коло 

13 жовтня 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. 

2-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. 

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 

Завдяки тому, що ми зберегли своє коріння і не загубилися серед інших народів, ми стали 

їм цікавими, збагачуючи культуру та духовність країн нашого нового поселення і 

запрошуючи до участі в них представників інших народів. Тисячі синів і доньок нашої 

Церкви, які за походженням не були українцями, полюбили нашу християнську 

спадщину, закоренилися у традиції Київського християнства Володимирового хрещення. 

Таким чином Українська Греко- Католицька Церква вийшла поза межі Батьківщини, 

заговорила різними мовами до різних народів і стала матір’ю та вчителькою для людей 

багатьох національностей і культур.  

Ми сьогодні складаємо вдячність Богові за 

«Його дар несказанний» (пор. 2 Кор. 9, 15), 

усвідомлюючи, що наша Церква вже 

більше не є локальною, обмеженою певною 

територією чи пастирським контекстом. 

Сьогодні вона є воднораз глобальною та 

помісною, українською та 

багатонаціональною. Проте такими нас робить не географія проживання, не громадські 

організації чи людські інституції, не різноманітність досвіду чи структура спільноти. 

Усім цим ми завдячуємо внутрішній єдності нашої Церкви. Це єдність, яка робить одним 

цілим «у розсіянні сущих»; яка в’яже різних за походженням, мовою і культурою; яка є 

можливою лише в Церкві – таїнстві єдності людського роду, що довершується силою і 

діянням Святого Духа.  

Усвідомлення важливості плекати цю єдність, пошук найкращих шляхів для того, щоб 

сприяти її утвердженню і зміцненню, було, власне, головною темою нашого Синоду 

Єпископів, який проходив у Вічному місті Римі з 1 до 10 вересня 2019 року.  

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 9/29/19, пожертви в конвертах - $936, анонімні 

пожертви - $263, свічки - $47 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1246 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

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

