
29 Листопада, 2020  

Двадцята П’ята Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 11/29 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

ПОНЕДІЛОК, 11/308:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 12/1 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 12/2 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 12/3 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 12/4 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 12/5 4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 12/6 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

Оголошення  

1-Парафіяльні чування 

4 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! 

2-Збірка св.Андрія 

6 грудня, на прохання владики Богдана Данила ми будемо мати збірку коштів для 

допомоги блаженійшому Святославу та нашій єпархії. Саме тому наступного тижня 

перша збірка буде на парафію, а друга - на допомогу патріарху та нашій єпархії.  

Нище подаємо лист від владики Богдана 

 

Шановні браття і сестри в Христі, 

Слава Ісусу Христу!  
Цей рік є надзвичайно складним для кожного з нас, наших родин, наших громад, країни та 

світу. Пандемія коронавірусу, землетруси, повені та інші стихійні лиха тяжко впливають 
на усіх нас. Щороку, навколо свята св.Андрія Первозванного (30 листопада) , 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 Данило 

Єпископ Єпархії св.Йосафата 

Роздуми Томи Кемпійського 

11. Про невеличке число приятелів хреста Ісусового. 

Частина - 2 

Рідко коли знайдеться така духовна людина, яка б всього зреклася. Бо хто знайде 

такого, що по правді вбогий духом і вільний від будь-якого прив`язання до створіння? 

Ціна його, як тієї речі, що здалека та й від краю світу (Прип. 31,10). Коли людина 

роздасть увесь свій маєток, то це ще не велике діло. І коли буде тяжко покутувати, то 

це мало що ще значить. І коли здобуде все знання, то далеко йому ще до кінця. І коли 

він матиме великі чесноти і вельми гарячу побожність, то багато ще бракуватиме йому 

того, у чому в нього найбільша потреба. Що це таке? Хай зречеться всього і себе 

відречеться, нехай свою волю зовсім полишить і ні сліду не зоставить від любові до 

себе. А коли він зробить усе те, що вважає за свій обов`язок, нехай думає, що нічого не 

зробив. Нехай не надає великого значення тому, що можна високо цінити, але нехай 

назве себе непотрібним слугою, як Свята Правда каже: "Коли ви все те зробили, що 

було вам наказано, говоріть: ми не потрібні слуги" (Лк. 17,10). Лиш тоді він справді 

зможе стати вбогим духом, мовлячи з Пророком: "Я однісінький і вбогий" (Пс. 24,16). 

Однак немає нікого багатшого, могутнішого, сильнішого за того, хто вміє покинути 

себе та й все інше і найглибше впокоритися. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 11/22/20 конвертах - $321, анонімні пожертви - $309, 

свічки - $86 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $716 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

4 груд. –  Введення в храм 

Пресвятої Богородиці 

4 груд. –  Парафіяльні чування 

19 груд. –  св.Миколая 

22 груд. –  Непорочне Зачаття 

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 - $5050 

 



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

