
13 січня, 2019  

НЕДІЛЯ ПІСЛЯ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

НЕДІЛЯ, 1/13  9:00 am Божественна Літургія (English) ♰  Mykola Malytskyi  

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за всіх парафіян  

ПОНЕДІЛОК, 1/14  ОБРІЗАННЯ ГНІХ ТА ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО 

8:30 аm Божественна Літургія за  ♰  Anna Malytska 

СЕРЕДА, 1/16  8:30 аm Божественна Літургія за ♰  Roman Tymchuk 

ЧЕТВЕР, 1/17  8:30 аm Божественна Літургія за ♰  Lyubov Tymchuk 

П’ЯТНИЦЯ, 1/18 8:30 аm Божественна Літургія за ♰  Zdislav Foltyn 

СУБОТА, 1/19      БОГОЯВЛІННЯ 

10:00 аm Божественна Літургія з освяченням води 

3:00 рm Вечірня 

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

НЕДІЛЯ, 1/20  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

Оголошення 

1- Божественна Літургія на Богоявління 

Божественна Літургія на БОГОЯВЛІННЯ 19 січня 

буде розпочинатися об 10:00 am.  

2-Підсумкові річні збори нашої парафії  

у рамках проекту "Жива парафія" 

27 січня на нашій парафії відбудуться підсумкові 

річні збори нашої парафіяльної громади у рамках 

проекту "Жива парафія". На них ми обговоримо що 

було зроблено на парафії за останній рік, які є 

проблеми та що ми хочемо зробити в наступному 

році. Кожен буде мати можливість запропонувати 

свої ідеї. Якщо ви не байдужі до життя парафії, то 

просимо вас бути присутніми на цих підсумкових 

річних зборах. 

3-Матері в молитві 

27 січня відбудеться наступна молитовна зустріч спільноти “Матері в молитві”. Зустріч 

відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

4-Світовий день подружжя 

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. 

Вислови Томи Кемпійського 

Про опір спокусам – частина 2 

У спокусах частіше радься з кимось і не поводься прикро з тим, хто терпить спокусу, але 

дай йому таку втіху, якої б ти для себе бажав.  

Початок усіх нещасних спокус - це несталість духа і слабка надія на Бога.  

Так, як хвилі на всі боки кидають корабель без керма, подібно й на хитку людину, яка не 

дотримує своєї постанови, нападають усілякі спокуси.  

Вогонь гартує залізо, а спокуса праведного чоловіка.  

Ми самі інколи не знаємо, на що ми здатні, але спокуса показує нам, які ми.  

Однак треба остерігатися передусім на самому 

початку спокуси; бо тоді легше побороти ворога, 

коли не допустиш його до дверей серця, і як 

тільки почне стукати ще перед порогом, стань 

проти нього кам`яною стіною.  

Тому один поет сказав: "Опір став спочатку: 

запізно про ліки гадати, як недуга сильна тому, 

що довго тяглась".  

Бо спочатку приходить до свідомості тільки думка, потім живий образ, опісля 

вподобання і грішне бажання, а під кінець згода волі.  

Так помалу лукавий ворог цілий влазить, якщо від початку йому не противитись.  

А чим довше чоловік не дбає про те, щоб противитись, тим більше з дня на день слабне 

його серце, і ворог здобуває над нами владу.  

Дехто терпить тяжкі спокуси на початках свого навернення на дорогу праведності, а 

дехто під кінець.  

Дехто майже усе своє життя бідує.  
За мудрим і справедливим Божим велінням, який враховує стан і заслуги людей і все заряджує 

на спасіння своїх вибранців, дехто має доволі маленькі спокуси.  

Тому то ми не повинні втрачати надії, коли спокуси нападають на нас, а гарячіше маємо 

молити Бога, щоб зволив прийти нам на допомогу у всілякій прикрості. Він, за словами 

Св.Павла, дасть такий вихід із спокуси, що зможемо її витримати (І Кр.10,13).  

У кожній спокусі і прикрості віддаймо покірно наші душі в Божі руки, бо Він спасе й 

підійме вгору тих, які мають покірні серця.  

У спокусах і прикростях людина довідується наскільки зробила поступ уперед; у неї і 

більше заслуги прибуває і чесноту краще видно.  

Та й невеличка це річ, якщо людина побожна і ревна тоді, коли не має ніякого тягару на 

серці; але коли вона у тяжку хвилину витримає терпеливо, тоді матиме надію на великий 

успіх.  

Деякі люди стережуться великих спокус, але тих малих щоденних не витримують: хай 

підлеглі не надіються на себе у великих спокусах, коли вони слабкі в таких дрібницях. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

14 січ. – Обрізання ГНІХ та 

св.Василія Великого 

19 січ. – Богоявління 

27 січ. –Підсумкові річні збори 

нашої парафії 

10 лют. – Світовий день 

подружжя 

10 бер. – неділя прощення та 

початок Великого посту 

28 квіт. – Пасха ГНІХ 

Сповідь 

Сповідь доступна перед або 

після Божественною Літургією, 

або за домовленістю у 

визначений час.  

 



Недільна збірка коштів за 1/6/19, включаючи пожертви в конвертах- $990, анонімні 

пожертви - $130, свічки - $103, Різдвяна збірка - $554, річні парафіяльні внески - $200 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1977 

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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