
30 грудня, 2018  

НЕДІЛЯ СВЯТИХ ПРАОТЦІВ 

НЕДІЛЯ, 12/30 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ПОНЕДІЛОК, 12/31 8:30 аm Божественна Літургія  

НОВОРІЧНА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 
9:30pm - Сповідь  
10:00pm - Північна 

10:30 pm  Акафіст 

    11:00 pm  Подячна Божественна Літургія за прожитий    

   рік та за благословення в наступному 

ВІВТОРОК, 1/1 10:00 аm Божественна Літургія 

СУБОТА, 1/5      8:30 аm Божественна Літургія Василія Великого 

3:00 рm Вечірня 

4:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 1/6  8:30 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

 Оголошення 

 1-Новорічна Божественна Літургія 

31 грудня об 11:00pm на нашій парафії буде 

служитися Новорічна Божественна Літургія, а об 

10:30рm буде служитися акафіст до Матері Божої.  Це 

буде подячна Служба Божа за прожитий рік та за ласку 

Божу в наступаючому році. Ласкаво запрошуємо усіх! 

2-Різдвяна Божественна Літургія 

Різдвяна Божественна Літургія 7 січня буде 

розпочинатися об 10:00 am.  

3-Мобільні телефони 

Прохання до усіх парафіян виключати мобільні 

телефони або ставити їх на безвучний режим під час 

перебування в церкві. Дякуємо! 

4-Парафіяльні чування 

31 грудня(понеділок), 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! 

Вислови Томи Кемпійського 

Про користь від прикростей 

Для нас є добре, що часом маємо якісь труднощі та прикрощі, бо вони пригадують 

людському серцю, щоб уважало себе за вигнанця і 

не покладало надії ні на яке створіння цього світу.  

Часом добре також, що коли ми зазнаємо 

прикростей, люди про нас недобре і неприхильно 

думають, навіть якщо робимо добре і в доброму 

намірі.  

Такі речі схиляють нас до покори і хоронять від марної слави.  

Бо тоді, коли на світі люди нас за ніщо мають і не довіряють нам, тим щиріше ми 

звертаємося до Бога, свідка нашого серця.  

Таким чином чоловік має утвердитися в Бозі, щоб вже не потребувати ніякої людської 

втіхи.  

Коли на чоловіка доброї волі найде якесь нещастя або спокуса, або нападуть лихі думки, 

тоді він краще розуміє, що треба йому Божої допомоги. Він бачить, що без неї нічого 

доброго не може вдіяти.  

Тоді він сумує, стогне і молиться за ту лиху годину, яку терпить.  

Тоді не до смаку йому довше жити й він бажає швидше вмерти, щоб розлучитися з тілом 

і бути разом з Христом (Фп.1,23).  

Тоді він бачить, що не може бути на світі ані повної безпеки, ані тривкого спокою. 

 

 
 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 12/23/18, включаючи пожертви в конвертах- $756, анонімні 

пожертви - $164, свічки - $42, Різдво - $348 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1310 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

27 груд. по 3 січ. – Єпархіальні 

Молодіжні реколекції (18-35) в 

Каліфорнії 

7 січ. – Різдво Христове 

8 січ. – Собор Пресвятої 

Богородиці 

8 січ. – Первомученика 

Степана 

14 січ. – Обрізання ГНІХ та 

св.Василія Великого 

18 січ. – Богоявління 

28 квіт. – Пасха ГНІХ 

 

Сповідь 

Сповідь доступна перед або 

після Божественною Літургією, 

або за домовленістю у 

визначений час.  

 



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

