
17 листопада, 2019  

22 неділя по Зісланні Святого Духа  
НЕДІЛЯ, 11/17  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ПОНЕДІЛОК, 11/18  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 11/19 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 11/20  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 11/21  Арх. Михаїла та всіх небесних сил 

8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 11/22 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 11/23  4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 11/24  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

 Оголошення  

2-Збірка св.Андрія 

1 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 (ЧАСТИНА-8/8) 

ВИМІРИ ЦЕРКОВНОГО СОПРИЧАСТЯ ПОМІСНОЇ УГКЦ 

Дорогі в Христі! Церковна єдність є живим стосунком любові Бога і ближнього, над яким 

потрібно постійно чувати, його будувати і в ньому безнастанно зростати. Лише 

зростаючи у сопричасті та єдності нашої Церкви, можна пізнати вповні її ідентичність, 

той наш особливий спосіб буття християнами. Кожен член нашої Церкви, наші парафії, 

єпархії і митрополії настільки глибоко зможуть «бути собою», не асимілюватися в цьому 

глобалізованому світі, зберегти власну тотожність, вміти її передати новим поколінням і 

ділитися нею з іншими народами, наскільки ми будемо цінувати, будувати та оберігати 

внутрішню єдність глобальної спільноти УГКЦ.  

Внутрішня єдність УГКЦ є синонімом її сили і розвитку, необхідною умовою її життя та 

здійсненням її місії. «В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай», – звучать слова 

народної пісні-молитви.  

Вінцем розвитку і зрілості помісної Східної Церкви є її патріарший устрій і гідність. Наш 

патріархат будується саме на основі розвитку і неухильного зміцнення внутрішньої 

єдності нашої Церкви на всіх рівнях. Тут красномовним є гасло патріаршого мирянського 

руху: «За єдність Церкви і народу!» Послаблення цієї єдності, зокрема з Церквою-

матір’ю в Україні, неминуче призведе до послаблення і фрагментації самої нашої 

церковної спільноти, завмирання її структур, втрати власної ідентичності та самої ознаки 

глобальності.  

Церква, як Таїнственне Тіло Христове, за своєю природою є «таїнством єдності», до якої 

покликане все людство. Своїми особливими дарами і нашим спільним служінням ми всі, 

духовенство, монашество і миряни, покликані сприяти розвиткові та зміцненню 

сопричастя-єдності Церкви на всіх рівнях: від локального до глобального, від помісного 

до вселенського.  

Нехай Господь допоможе всім нам, 

відповідно до власного покликання чи дару 

служіння у нашій Церкві, бути носіями і 

будівничими її внутрішньої єдності.  

ST PHILIP’S FAST FOR FAMILIES 

St Phillip’s Fast: Preparing for the Feast of the 

Nativity   

Becoming a Witness: Living the Church Year in the Domestic Church 

Each year it seems preparations for Christmas begin earlier and earlier–even before all the 

Halloween candy is given out and consumed. For some this time of preparation is joyful, with 

the anticipation of the joyous celebration of Christ’s birth. For others preparing for Christmas 

means lots of work, increased expenses and family encounters which are stressful and negative. 

Regardless of your personal experience or familial expectations, you can use this time as an 

opportunity for you and your family to draw close to Christ and enkindle a deeper awareness of 

the Incarnation and its importance in our lives. This can lead to deep inner and family peace as 

we focus, not upon ourselves but on God’s love for us and ways in which we can become more 

loving. 
“God is with us!”—proclaimed at Christmas—is central to the good news of our salvation. Our Church 

takes the time (a full 6 Sunday’s of Preparation from November 15-December 25th to allow us sufficient 

time to reflect and act upon our resolve to love more deeply, despite the “Christmas rush”. Join us for a 

journey to Bethlehem, this Christmas! 

Even a bit of extra prayer and reflection has the potential to be fruitful. If your children are very young 

you may want to use a story book or children’s Bible versions of the scripture readings.  You can even 

use videos. If your children are older, your reading or watching and discussions can be in more depth.   

The secular media gets our kids focused on the commercial aspects of Christmas, earlier and earlier 

every year. The St Phillips fast, is a positive way to countdown the weeks leading up to the Feast of 

Christmas.  You may want to set some time on each week of the fast, depending on your family’s 

schedule, to reflect and pray and even to light a candle in your family’s icon corner.   In the Latin Church, 

the tradition of the advent wreath—with 4 candles– plays a major role in the Advent celebration. You 

can do a modified version of that—just make sure that you have 6 candles for the 6 weeks of preparation. 

Families may light candles whenever they have family prayer time. It is a tradition that sets a great 

atmosphere of focus on God, especially when we gather around the icons in our family prayer corner. 

Happy St. Philip’s Fast!   

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 11/10/19, пожертви в конвертах - $1115, анонімні 

пожертви - $174, свічки - $58, parish garage sale - $ 384 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1731 

Protection of the Mother of God 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

21 лист. – Арх. Михаїла та 

всіх небесних сил 

24 лист. – Матері в молитві 

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 

 



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

