
16 лютого, 2020  

 Неділя про блудного сина 

НЕДІЛЯ, 2/16 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ВІВТОРОК, 2/18 7:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 2/19 7:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 2/20 6:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 2/21 7:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 2/22 4:00 pm  Божественна Літургія за Grady family 

НЕДІЛЯ, 2/23 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

  Оголошення 

1-Неділя Прощення 

1 березня буде неділя прощення та заохочуємо 

обов’язково прийти до церкви, оскільки після 

Божественної Літургії будемо мати обряд прощення. 

Це особлива неділя, коли ми маємо можливість в 

особливий спосіб попросити прощення один в одного 

та з чистим серцем увійти у Великий Піст. 

Пам’ятаймо, піст та молитва є довподоби Богові лише 

тоді, коли ми прощаємо своїх ближніх із усього серця. 

2-Індивідуальні звіти  

про пожертви на церкву за 2019 рік 

 Дякуємо за Вашу підтримку нашої парафії своїми пожертвами протягом 2019 року! Звіти 

про пожертву на церкву знаходяться з лівої сторони при виході з церкви. Якщо Ви не 

знайшли свій звіт про пожертви на церкву за 2019 рік, зверніться до пароха. Нагадуємо 

Вам, що Ви можете використати ці звіти у декларації Ваших річних податків та одержати 

на їх основі податкові звороти від уряду.  

3-Матері в молитві 

23 лютого відбудеться наступна молитовна зустріч спільноти “Матері в молитві”. 

Зустріч відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

 

Роздуми Томи Кемпійського 

24. Про суд і кари 

Частина-5 

Ось так, справді, годі тобі мати дві радості: і тут на світі розкошувати, і потім ще з 

Христом царствувати.  

Так, все марнота крім одного: Бога любити і Йому Єдиному служити.  

Бо хто любить Бога цілим серцем, той не боїться ні смерті, ні кари, ні суду, ні пекла, тому 

що свята любов впевнено провадить до Бога.  

А хто все ще в грісі розкошує, то не дивина, що такий боїться і смерті, і суду.  

Однак добре, щоб бодай страх перед пеклом стримував тебе від гріха, поки ще любов не 

в силі відвернути від нього.  

Але хто маловажить страхом Божим, той не зможе довго втриматися в доброму, а 

чимшвидше впаде в диявольські сіті. 

 

Знаймо наших святих 

Cвятий мученик Ядор 

 (згадується 17 лютого) 

Про життя святого знаємо лишень те, що 

його було замучено близько 250 р., за 

правління мучителя християн 

імператора Деція. Ім’я ката – Нумерій. 

Сотні тисяч загинуло в муках за Христа, 

і ніхто не знає їх імен. Зате їх слава сяє на небі, там Господь Бог увінчав їх усіх – свідків 

Його правди, що воліли перетерпіти муки, ніж зректися Христа? Вони змогли послужити 

Богу, то чого я цього не можу? 

 

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 2/9/20 конвертах - $391, анонімні пожертви - $144, 

свічки - $40 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $575 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

1 бер. –неділя Прощення 

2 бер. –початок Великого 

Посту 

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 - $4870 

 



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.  
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