
3 листопада, 2019  

20 неділя по Зісланні Святого Духа  

НЕДІЛЯ, 11/3 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ПОНЕДІЛОК, 11/4 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 11/5 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 11/6 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 11/7 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

СУБОТА, 11/9 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

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

 Оголошення  
   

1-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.  
2-Катехизація для дітей 

Кожної другої неділі будуть відбуватися катехизаційні уроки для дітей. Бажаючих просимо 

зголошуватися. 

3-Хрeстини 

9 листопада (субота) об 2 pm в нашій парафії будуть відбуватися хрeстини 

новонародженої доньки п.Олега та п.Ірини Олива. Запрошуємо усіх парафіян долучитися 

до такої важливої події.  

4-Панахида 

3 листопада в нашій парафії буде панахида за всіх померли із наших родин. 
5-Панахида за жертв Голодомору 

17 листопада (неділя) будемо молитися панахиду за жертв голодомору 1932-33 років. 
  

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

Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви 2019 року 

ЧАСТИНА-6/8 

ВИМІРИ ЦЕРКОВНОГО СОПРИЧАСТЯ ПОМІСНОЇ УГКЦ 

Базовий і найважливіший вимір сопричастя члени нашої Церкви переживають у власній 

парафії. Усі якості живої парафії, як спільноти спільнот, допомагають кожній людині 

відчути себе любленим членом Божої родини. Тут кожен вірний особисто ідентифікує 

себе з нашою Церквою. Важливим служителем церковного сопричастя є душпастир, 

який будує спільноту парафії і якому в 

цьому допомагають усі вірні. Ми добре 

знаємо, скільки зусиль потрібно докласти 

всім членам парафіяльної спільноти, щоб 

згуртувати громаду, і як легко це 

зруйнувати.  

Жодна парафія не може існувати як 

самодостатня, відокремлена у власній зоні 

комфорту структура. Парафія є базовою клітиною єпархіальної спільноти, яку будує і 

особисто очолює місцевий єпископ. В єпархії служителем сопричастя-єдності є 

правлячий архиєрей, який своєю чергою перебуває у повній єдності з Главою власної 

помісної Церкви, із Вселенським Архиєреєм та всією колегією католицьких єпископів, 

котрі виконують своє апостольське служіння у всіх куточках світу. Якщо єпархія 

роз’єднана і між єпископом та духовенством бракує спілкування, довіри 

і братерського єднання, то таку єпархію можна вважати глибоко зраненою. Тому перші і 

найважливіші зусилля архиєрея повинні бути скеровані на згуртування єпархіальної 

спільноти в усіх вимірах її життя, а саме: на поглиблення духовного життя на зразок 

сопричастя в любові Осіб Пресвятої Тройці та за прикладом першої християнської 

спільноти Христових учнів у Єрусалимі (пор. Ді. 2, 46-47; 4, 32); на вироблення 

одностайного бачення місії єпархії, координування людських, духовних та матеріальних 

дарів для цієї місії, а відтак втілення її в життя спільними зусиллями духовенства і мирян 

разом зі своїм пастирем.  

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 10/27/19, пожертви в конвертах - $490, анонімні 

пожертви - $178, свічки - $23 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $691 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

8 лист. – великомученика 

Димитрія 

9 лист. – Parish Garage Sale 

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

