
27 жовтня, 2019  

19 неділя по Зісланні Святого Духа  

НЕДІЛЯ, 10/27 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ПОНЕДІЛОК, 10/28 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 10/29 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

ЧЕТВЕР, 10/31 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 11/1 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

Чування 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 11/2 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

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

 Оголошення 
1-Парафіяльні чування 

1 листопада (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!  
   

2-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.  

 

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

Єпископів 

Української Греко-Католицької Церкви 2019 року 

ЧАСТИНА-5 

ЦЕРКВА – СПІЛЬНОТА ЛЮДЕЙ, КОТРИХ САМ ГОСПОДЬ ЗБИРАЄ З УСІХ СТОРІН 

СВІТУ 

Ми сьогодні можемо пересвідчитися, що коли Україна спливає кров’ю, коли наші кращі 

сини і доньки віддають за 

неї своє життя, коли мільйони людей 

змушені покинути власні домівки, коли 

багато українців караються в полоні та, як 

в’язні сумління, страждають у ворожих 

катівнях, коли є тисячі загиблих і десятки 

тисяч поранених, коли уражене війною 

майже все українське суспільство, – то з 

нами страждає наша Церква в усьому світі. Коли нашим пріоритетом є проголошення 

Христового Євангелія та спасіння і освячення людських душ в ім’я Божої істини, коли 

потрібно захищати гідність людини, права українського заробітчанина в будь-якій країні 

світу, – то вся наша Церква-мати, наші єпископи, духовенство та миряни покликані бути 

голосом тих, котрих його позбавили. Коли потрібно запевнити пастирські потреби наших 

вірних в Австралії чи Великій Британії, Польщі чи Канаді, Аргентині чи Казахстані – 

духовенство і монашество вирушає в апостольські подорожі проголошувати Євангеліє 

Христове аж до краю Землі.  

 

 
 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 10/20/19, пожертви в конвертах - $916, анонімні 

пожертви - $559, свічки - $47 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1522 

Парафіяльний зал - $ 2000 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

1 лист. – Парафіяльні Чування 

9 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 - $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

