
24 січня, 2021 

  Неділя Митаря та Фарисея 

НЕДІЛЯ, 1/24 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

ПОНЕДІЛОК, 1/25 10:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 1/27 10:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 1/28 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні  

П’ЯТНИЦЯ, 1/29 10:00 am Божественна Літургія  в особливому наміренні 

СУБОТА, 1/30  4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 1/31 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

Оголошення 
1-Матері в молитві 

31 січня відбудеться наступна молитовна зустріч 

спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться 

після Божественної Літургії в церкві. 

2-Парафіяльні чування 

5 лютого (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!  

3-World Marriage Day 

Our Bishop Bohdan Danylo in conjunction with the Department of Family Life of the Eparchy 

of St.Josaphat would like to recognize and honor the couples in our parish who are celebrating 

the 10th, 25th, 40th, 50th and 60th anniversaries of their marriage during this year of 2018. Please 

let pastor Volodymyr know about these couples. 

4-Неділя Прощення 

14 лютого 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. 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Луки 18, 9-14 

Для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі й ні за що мали 

інших, він сказав цю притчу: 

“Два чоловіки зайшли в храм помолитись: один був фарисей, а другий - митар. 

Фарисей, ставши, молився так у собі: 

Боже, дякую тобі, що я не такий, як 

інші люди - грабіжники, неправедні, 

перелюбці, або як оцей митар. 

Пощу двічі на тиждень, з усіх моїх 

прибутків даю десятину. 

А митар, ставши здалека, не смів і 

очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи: Боже, змилуйся надо мною 

грішним! 

Кажу вам: Цей повернувся виправданий до свого дому, а не той; бо кожний, хто 

виноситься, буде принижений, а хто принижується, - вивищений.” 

Апостольське читання 

ІІ Тимотея 3, 10-15 

Ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові, 

постійності, 

у переслідуваннях, у стражданнях, які були спіткали мене в Антіохії, в Іконії та в Лістрі. 

Яких то переслідувань не переніс я на собі! А від усіх Господь мене визволив! 

Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані. 

А лихі люди й дурисвіти будуть чим далі, тим до гіршого посуватися, зводячи інших, і 

самі зведені. 

Ти ж тримайся того, чого навчився і в чому переконався. Відаєш бо, від кого ти навчився, 

і вже змалку знаєш Святе Письмо, яке вірою у Христа Ісуса може тобі дати мудрість на 

спасіння. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 1/17/21, пожертви в конвертах - $601, анонімні 

пожертви - $293, свічки - $65 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $959 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

30 січ. – Трьох Святителів 

2 лют. – Стрітення Господнє 

14 лют. – Неділя Прощення 

15 лют. – 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 - $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.  
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