
6 січня, 2018  

НЕДІЛЯ ПЕРЕД РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ 

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

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Ольгу Гетьман 

ПОНЕДІЛОК, 1/7  РІЗДВО ГНІХ 

10:00 аm Божественна Літургія  

ВІВТОРОК, 1/8 Собор Пресвятої Богородиці  

8:30 аm Божественна Літургія 

СЕРЕДА, 1/9  Первомученика та Архидиякона Степана 

8:30 аm Божественна Літургія 

ЧУТВЕР, 1/10 8:30 аm Божественна Літургія 

СУБОТА, 1/11      3:00 рm Вечірня 

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

НЕДІЛЯ, 1/12 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

  

Оголошення 

1-Різдвяна Божественна Літургія 

Різдвяна Божественна Літургія 7 січня буде 

розпочинатися об 10:00 am.  

2-Мобільні телефони 

Прохання до усіх парафіян виключати мобільні 

телефони або ставити їх на безвучний режим під час 

перебування в церкві. Дякуємо! 

3-Підсумкові річні збори нашої парафії  

у рамках проекту "Жива парафія" 

27 січня 2018 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. 

Вислови Томи Кемпійського 

Про опір спокусам 

Поки живемо на цьому світі, годі нам бути без прикрості та спокуси.  

Тому в книзі Іова написано: "Життя чоловіка на землі, то служба наймита -одноденця" 

(Іов.7,1).  

Тому кожний повинен бути обережним перед своїми спокусами і серед молитви 

пильнувати, щоб диявол не знайшов нагоди підійти до нього: бо він ніколи не засинає, а 

кружляє й шукає, кого б то ще проковтнути (І Пт.5,8).  

Ніхто не є таким праведним, навіть святий, щоб не мав часом спокус: та й ми не можемо 

бути так зовсім уже вільними від них.  

Однак спокуси, хоча й вони прикрі і тяжкі, для 

людини бувають нераз дуже корисні, бо людина 

набирається покори, чистоти і розуму.  

Всі святі переборювали чимало прикростей та 

спокус і дійшли до більшої праведності.  

А ті, що не вміли перемогти спокуси, відійшли від 

Бога і пропали.  

Ніде немає такого святого стану, ані такої таємної схованки, де б не було ні спокус, ні 

прикростей.  

Доки людина живе на світі, вона ніколи не є цілком забезпечена від спокус, бо причина 

спокус у нашому єстві, відколи ми народилися у похоті.  

Ледве одна спокуса чи журба нас покине, надходить зараз друга; і так ми постійно будемо 

щось терпіти, бо втратили первісний дар нашого щастя.  

Багато людей старається втекти від спокус, та вони ще тяжче впадають у них.  

Самою втечею ми не можемо їх побороти, але із терпеливістю і правдивою покорою 

стаємо сильніші від усіх наших ворогів.  

Хто тільки поверхово ухиляється від спокус, а не видирає їх з корінням, той небагато 

встигне; навпаки, вони ще швидше повернуться до нього і він ще гірше почуватиметься.  

Поволі, терпеливістю та витривалістю, при Божій допомозі легше їх побореш, аніж 

завзятістю або ж нагальністю. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 12/30/18, включаючи пожертви в конвертах- $2015, анонімні 

пожертви - $142, свічки - $110 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $2267 

Protection of the Mother of God 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

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.  

 



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

