
17 травня, 2020  

 Неділя Самарянки 

НЕДІЛЯ, 4/17  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ВІВТОРОК, 4/19 8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 4/20  8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 4/21  8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 4/22 8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 4/23 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 4/24   9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

  Оголошення 

1-Що ми зобовязані дотримуватися 

під час перебуавння в церкві? 

   1. Церква повинна бути продезінфікована перед 

кожною Cлужбою Божою, особливо місця яких часто 

торкаються (перила, двері, спинки лавок, тощо).  Тому 

прохання осіб, котрі приходять  до церкви, 

дезінфіковувати місце, де ви хочете сісти перед та після Богослужіння спеціальними 

серветками, котрі будуть знаходитися при вході до храму. 

 

2. Необхідно підтримувати соціальну дистанцію 

до 6 футів, а також прохання під час перебування в церкві 

носити маски для обличчя та рукавички: 

2.1.   Під час сидіння або стояння в церкві. 

2.2.  Поки стоїте у черзі за Причастям і повертається до свого місця. 

2.3.  Поклоніння іконам слід робити, не торкаючись і не цілуючи їх. 

2.4. Не повинно бути соціальних зборів після богослужіннь. 

 

3. Якщо хтось почувається погано будь ласка залишайтеся вдома, оскільки, якщо особа 

хвора, то вона не зобов'язана приходити до церкви у неділю з огляду на хворобу.   

4. Люди, котрі прагнуть прийняти Святе Причастя, повинні широко відкрити рот, не 

торкатися ложки, не кашляти і не чхати на неї. Після давання Євхаристії кожній особі, 

ложечка буде продезінфікована в чистому спирті. 

5. Таїнство Покаяння повинно здійснюватися в безпечному просторі з дотриманням 

соціальної дистанції. 

6. Святкування хрещення, весілля та похорон дозволяється, якщо дотримуватися всіх 

перелічених вище запобіжних заходів. 

 

P.S. 

В церкві буде обмежена кілкість місць з 

огляду на зберігання соціальної 

дистанції 6 футів. Тому, якщо ви 

побачите, що в церкві вже немає місця, 

то прохання відкрити церковні двері і 

стояти надворі. 

Роздуми Томи Кемпійського 

25. Про щире бажання виправити своє життя 

Частина-2 

Адже людина тим більше поступає вперед і тим вищої заслуговує ласки, чим більше 

перемагає себе і вмертвляє своє серце. Та не всі люди однаковою мірою мають що 

поборювати і вмертвляти. 

Однак пильний борець, хоч би він у собі мав і багато пристрастей, буде успішніше 

поступати вперед, аніж інший чоловік, моральний, але не такий беручкий до чеснот. 

Дві речі стають у пригоді на шляху до виправлення: силоміць відірватися від того, до 

чого тягне зіпсована природа; і запопадливо плекати ту чесноту, якої комусь найбільше 

не вистачає. 

Старайся також найбільше того остерігатися і те поборювати, що тобі частіше не 

подобається в інших людях. 

Усюди дбай про свій поступ; тож коли бачиш або чуєш добрий приклад, хай він тебе 

схиляє до наслідування. 

А коли завважиш щось погане, остерігайся робити таке саме; або ж коли ти вже вчинив 

таке, старайся чимскоріш виправитися. 

Під яким кутом зору ти оцінюєш інших людей, так само інші оцінюють тебе. Як мило і 

гарно дивитися на жваву та побожну, просту та карну братію. 

А як сумно і гірко споглядати, як вона негідно поводиться, як вона не виконує того, до 

чого її покликано! 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Збірка коштів за минулий місяць конвертах - $1895, анонімні пожертви - $180, 

добровільні парафіяльні внески - $300 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $2375 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

28 трав. –Вознесіння ГНІХ 

7 черв. –П’ятидесятниця 

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.  

 

 

 

 

mailto:motherofgodch@aol.com

