
24 листопада, 2019  

23 неділя по Зісланні Святого Духа  
НЕДІЛЯ, 11/24  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ПОНЕДІЛОК, 11/25 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 11/26 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 11/27  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 11/28  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 11/29 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 11/30  4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 12/1  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

 Оголошення  

1-Збірка св.Андрія 

1 грудня, на прохання владики Богдана Данила ми 

будемо мати збірку коштів для допомоги 

блаженнішому Святославу. Саме тому наступного 

тижня перша збірка буде на парафію, а друга - на 

допомогу патріарху. 

2-Парафіяльні чування 

6 грудня (п’ятниця), на нашій парафії відбуватимуться чування. Вони будуть 

розпочинатися об 9:30PM і триватимуть приблизно до опівночі (12AM). Молитва-це 

найкращий засіб, аби здобути Боже благословення для себе та для ближніх. Зокрема, 

молитва в нічний час має особливу силу, оскільки ми жертвуємо своїм сном та 

відпочинком заради розмови з Богом. Якщо ми знайдемо час на Бога, то Господь 

обов’язково знайде час на нас. Запрошуємо усіх бажаючих на чування!  

 

Лист від Владики Богдана Данила 

Шановні  браття  і  сестри  в  Христі,  

Слава  Ісусу  Христу!  

Щороку, навколо свята  св. Андрія  Первозванного, наші  парафії  у  всій Українській 

Католицькій Церкві мають спеціальну збірку для потреб пастирського служіння 

Блаженнішого Святослава. 

Збірка Святого Андрія об'єднує нас у солідарності з Блаженнішим Святославом, Главою 

Української Католицької Церкви та його служінням для тих, хто цього потребує. Ваша 

щедрість дозволяє Блаженнішому Святославу служити нашим страждаючим братам і 

сестрам у світі. 

Метою Андріївської збірки є надання Патріарху Святославу фінансових засобів для 

відповіді до тих, хто страждає внаслідок війни, пригнічення та стихійного лиха, а також 

допомагає нашим вірним у Східній Україні, Сибіру та Казахстані. 

Як християни, ми покликані дивитись поза себе та служити іншим, особливо тим, кому 

пощастило менше ніж нам! Давайте допоможемо Блаженнішому Святославу знайти тих, 

кому потрібна наша допомога. 

Дякую, що через свою щедрість, ви стоїте у 

солідарності із Блаженнішим. 

Продовжуйте молитися за наших братів і 

сестер у вірі, які стикаються з лихом. 

Будь ласка, щедро пожертвуйте до збірки 

св. Андрія Первозванного у вашій парафії! 

Щиро Ваш, 

+ Богдан Богдан Данило 

Єпископ Єпархії св. Йосафата 

 

Safe Environment Notice 

It is important, from time to time, to remind the people of our Eparchy that if anyone has been 

the victim of sexual abuse by the clergy or laity, he or she should come forward and make that 

known either to the bishop, to one’s pastor, or to a member of the special Review Board that 

handles such cases. The bishop can be reached at his Chancery at: 1-440-888-1522 or by 

writing at: Most Rev. Bishop Bohdan J. Danylo, Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat, 

P.O. Box 34780, Parma, OH 44134 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 11/17/19, пожертви в конвертах - $686, анонімні 

пожертви - $186, свічки - $104 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $976 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

24 лист. – Матері в молитві 

4 груд. – Вхід в Храм 

Пресвятої Богородиці 

6 груд. – Парафіяльні чування 

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

