
10 листопада, 2019  

21 неділя по Зісланні Святого Духа  

НЕДІЛЯ, 11/10 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ПОНЕДІЛОК, 11/11  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 11/12 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 11/13 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 11/14 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 11/15 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 11/16 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 11/17 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

 Оголошення  

1-Панахида за жертв Голодомору 

17 листопада (неділя) будемо молитися панахиду за 

жертв голодомору 1932-33 років. 

2-Збірка св.Андрія 

8 грудня, на прохання владики Богдана Данила ми 

будемо мати збірку коштів для допомоги блаженійшому Святославу. Саме тому 

наступного тижня перша збірка буде на парафію, а друга - на допомогу патріарху. 

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

Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви 2019 року 

ЧАСТИНА-7/8 

ВИМІРИ ЦЕРКОВНОГО СОПРИЧАСТЯ ПОМІСНОЇ УГКЦ 

Синодальний устрій Української Греко-Католицької Церкви є унікальним простором 

будування глобальної єдності нашої помісної Церкви. Святіший Отець Франциск 

наголосив на тому, що «не достатньо лише мати Синод, потрібно бути Синодом!» Синод 

є всецерковним діянням, яке в нашому випадку має глобальний вимір. Беручи участь у 

Синоді, кожен єпископ представляє не себе чи приватні думки: він є голосом своєї 

єпархіальної спільноти. Відтак, повернувшись із сесії, владика передає дух синодальних 

рішень, щоб через власне щоденне служіння зробити єпархію і кожного її члена живими 

учасниками синодального діяння. Участь єпископів у Синоді не обмежується самою їх 

присутністю. Діяти синодально означає перейнятися відповідальністю за служіння нашої 

Церкви в кожній єпархії і кожному екзархаті та за життя і духовну опіку наших вірних у 

тих країнах, де ще немає наших структур. Діяти синодально означає перейнятися болями 

і радостями всієї нашої Церкви і її цілості. Бути Синодом означає «йти спільним шляхом» 

і бути одним цілим навіть тоді, коли владики повертаються додому. Це справді великий 

дар Божий, що ми маємо можливість постійно крокувати разом із нашим духовенством, 

монашеством і мирянами, у єдності між собою, незважаючи на те, що живемо в різних 

частинах світу.  

Патріарший Собор, який ми скликаємо кожних п’ять років, – це ще один важливий 

всецерковний простір сопричастя всього нашого церковного тіла. Це особливий момент 

глобального слухання, коли єпархіальні 

спільноти можуть взяти участь у 

соборуванні всієї нашої Церкви 

безпосередньо, через належно обраних 

делегатів, які спільно з пастирями 

здійснюють у питомий спосіб та на своєму 

рівні відповідальність за життя своєї 

Церкви в різних частинах світу. 

Незважаючи на те, що резолюції Патріаршого Собору мають дорадчий характер, вони є 

цінним голосом одного тіла нашої Церкви.  
Глава і Отець нашої помісної Церкву є знаком і служителем її глобальної єдності, сопричастя та 

розвитку. Це ми особливо яскраво бачимо на прикладі служіння праведного митрополита Андрея 

Шептицького та ісповідника віри патріарха Йосифа Сліпого. Глава Церкви очолює Синод 

Єпископів і його діяння, скликає Синоди та Патріарші Собори. Він чуває над розвитком кожної 

єпархії та служить для забезпечення її потреб. Проголошує синодальні рішення та церковні 

закони, які відтак набирають канонічної сили. Глава Церкви є гарантом повного і видимого 

сопричастя нашої Церкви з Наступником апостола Петра і має право та обов’язок промовляти 

від імені її повноти. Він є служителем цього єднання в любові всіх частин нашої Церкви. 

Очільник Церкви виконує особливе завдання пастирської опіки над усіма вірними, особливо 

тими, що перебувають поза церковними структурами. Щоб ця опіка була належною 

і своєчасною, Глава Церкви покликаний дбати про утворення відповідних душпастирських 

осередків, а відтак про утворення нових церковних структур там, де цього вимагає добро вірних. 

Його особливій опіці належить літургійне життя нашої Церкви та забезпечення одностайності у 

звершенні Божого культу в усіх її частинах. Та понад усе, він покликаний бути щирим вірним 

братом для своїх співбратів у єпископстві і добрим духовним батьком для всієї церковної 

спільноти.  

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 11/03/19, пожертви в конвертах - $1130, анонімні 

пожертви - $143, свічки - $100 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1373 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

21 лист. – Арх. Михаїла та 

всіх небесних сил 

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 - $4759 

 



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

