
9 грудня, 2018  

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

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

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

ВІВТОРОК, 12/11 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

СУБОТА, 12/15      3:00 рm Вечірня 

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

НЕДІЛЯ, 12/16 9:00 am Божественна Літургія (English+ Ukrainian) за всіх парафіян 
      

 Оголошення 
  

1-Служба Божа наступної неділі 

16 грудня, в неділю буде лише одна спільна Служба 

Божа двома мовами. Божественна Літургія 

розпочнеться об 9 am ранку. 

 

2-Святкування дня св.Миколая 

23 грудня  на нашій парафії буде відбуватися 

святкування дня св.Миколая. Св.Миколай буде 

вручати подарунки нашим дітям, котрі очікують на 

його прихід.  

 

Вислови Томи Кемпійського 

Про послух і підлеглість. 

Дуже поважна річ підлягати послухові, жити під оком настоятеля і не мати своєї волі.  

Бо далеко безпечніше підкорятися владі, ніж бути настоятелем.  

Багато людей підлягають послухові більше з конечності, ніж з любові; такі теж бідують 

і через будь-що нарікають. Вони ніколи не дійдуть до свободи духа, доки ради Бога не 

піддадуться цілим серцем.  

Кидайся сюди чи туди, а спокою не знайдеш, як 

тільки в покірливій підлеглості під проводом 

настоятеля.  

Вимріяна надія на інші місця і їх зміна вже 

багатьох людей ошукала.  

Це правда, що кожний чоловік рад чинити за власною думкою і більш прихильний до 

тих, що думають так, як він.  

Але коли Бог є між нами, то й нам треба нераз ради святого спокою відмовитись від своєї 

думки.  

Хто є такий мудрий, щоб міг усе знати?  

Тому не надійся надміру на свою гадку, але радо прислухайся також до думок інших 

людей.  

Якщо твоя гадка буде добра, а ти лишиш її ради Бога і підеш за чужою, то матимеш 

більшу користь із того.  

Бо нераз я таке чував: безпечніше послухати ради і прийняти її, ніж радити.  

Може трапитись навіть так, що одна і друга гадка буде добра, але небажання згодитися 

на чужу, коли розум чи діло того вимагає - ознака гордості та впертості. 

Знаймо святих 

Про святого мученика Філумена 

(день пам’яті 12 грудня) 

Постраждав святий Філумен близько 270 р. Жив він у Ликаонії і возив збіжжя до міста 

Анкири, в Галатії. Оскаржений у тому, що є християнином, він визнав перед мучителем 

Феліксом віру у Христа Спасителя. Мучитель передав святого на муки: його жорстоко 

били, кидали у вогонь, а потім у голову, руки і ноги забивали цвяхи і гнали майданом, аж 

поки святий мученик не впав. Так святий Філумен передав свою душу в руки небесного 

Отця. 
 

 
 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 12/2/18, включаючи пожертви в конвертах- $1270, анонімні 

пожертви - $215, свічки - $81 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1566 

 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

19 груд. – Св. Миколая 

22 груд. – Непорочне Зачаття 

Пресвятої Богородиці 

27 груд. по 3 січ. – Єпархіальні 

Молодіжні реколекції (18-35) в 

Каліфорнії 

 

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

