
3 лютого, 2019  

32 НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА 

НЕДІЛЯ, 2/3  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

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

ПОНЕДІЛОК, 2/4  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 2/6  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 2/7  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 2/8 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 2/9     3:00 рm Вечірня 

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

НЕДІЛЯ, 2/10  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

Оголошення 

1-Індивідуальні звіти  

про пожертви на церкву за 2018 рік 

 Дякуємо за Вашу підтримку нашої парафії своїми 

пожертвами протягом 2018 року! Звіти про пожертву 

на церкву знаходяться з лівої сторони при виході з 

церкви. Якщо Ви не знайшли свій звіт про пожертви 

на церкву за 2018 рік, зверніться до пароха. 

Нагадуємо Вам, що Ви можете використати ці звіти у 

декларації Ваших річних податків та одержати на їх 

основі податкові звороти від уряду.  

2-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. 

МОЛИТВА ЗА ПОДРУЖЖЯ 

Всемогутній і вічний Боже, Ти поблагословив союз чоловіка і жінки, щоб ми стали 

образом єдності Христа з Його Церквою. Поглянь на нас ласкаво, віднови наш шлюб. 

Обдаруй нас своєю любов’ю та зміцни наш союз в мирі, щоб ми [з нашими дітьми], 

завжди втішалися даром твого благословення. Бо ти благий 

і Чоловіколюбець Бог наш, і ми Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, 

нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Благослови, Господи, усі подружжя і подай їм мирне життя, доброчесність, любов 

взаємну в союзі миру, рід довговічний та нев’янучий вінець слави.  

Вислови Томи Кемпійського 

№15-Про вчинки, здійснені в любові. 

Ні за які скарби світу, ані для нічиєї вподоби не годиться робити щось зле; але нераз 

треба навіть добру справу залишити, чи замінити на кращу, задля добра і потреби 

ближнього.  

Так чинячи, доброї справи не позбавляємося, а замінюємо її на кращу.  

Вчинок без любові є поверховим і ні на що не здасться.  

А що робиться з любові, нехай би воно було хоч яке мале та незнане, воно стає 

корисним.  

Бо в Бога більше важить та любов, задля якої щось 

твориться, ніж сам вчинок.  

Багато робить той, хто дуже любить.  

Багато робить той, хто справу робить добру.  

А добре робить той, хто більше служить громаді, 

ніж своїй власній волі.  

Нераз здається, що любов - це тільки розумове спонукання; бо рідко коли не схоче там 

бути і природна хіть, і своя власна воля, і надія на подяку, і бажання вигоди.  

Той, хто має правдиву і щиру любов, не шукає себе ні в чому; він тільки бажає, щоб у 

всьому була слава Божа.  

Такий і не заздрить нікому, бо він не тішиться з власної радості.  

Він не хоче тішитися собою, а бажає над усе добро бути щасливим у Бозі.  

Те, що добре, він не приписує нікому, а пов`язує його з Богом; від Нього, мов із 

джерела, все пливе, в Ньому, нарешті, всі святі солодко спочивають.  

О, хто матиме хоч іскорку правдивої любові, той насправді відчує, що всі земні речі - 

марнота. 

Знаймо святих 

Про св. Ксенофонта 
Святий Ксенофонт був великим достойником у Царгороді, чоловіком багатим на всякі 

достатки, а ще багатшим на чесноти. Дружина його звалася Марія, а два сини – Аркадій і 

Йоан – з дитинства відзначалися великим благочестям. Була це справжня християнська 

родина. Коли ж сини подалися на навчання до фінікійського міста Вирит, їх корабель 

потрапив у бурю, яка його розтрощила. Обидвом юнакам і їхнім слугам вдалося спасти своє 

життя, але море викинуло їх в різні місця: Йоана – в Малмефетан, Аркадія – в Тетрапургію. 

Кожен думав, що спасся лиш він один, а решта всі загинули. І так у великому жалю Йоан і 
Аркадій і всі їхні слуги, не знаючи нічого один про одного, вступили до різних монастирів.  
Занепокоєні родичі, не маючи жодної вістки від синів, послали до міста Вирит вірного слугу, і 

той довідався, що корабель затонув і їх сини загинули в морі. Упали бідні батьки на коліна і 

поклалися на Божу волю; Йому жертвували вони свою печаль і своє сирітство. А потім, за Божим 

об’явленням, поїхали до Єрусалиму поклонитися святим місцям, де страждав Спаситель світу. І 

тут, за допустом Бога, з допомогою одного старого монаха вони знайшли обох синів, які також 

прибули до Єрусалиму. Хто в змозі описати ту зустріч, хто змалює їх радість? І, віддавши честь 

Богові, всі вони посвятилися монашому життю: обидва сини пішли в пустелю, святий Ксенофонт 

роздав своє майно убогим і став монахом затворником, а жінка його Марія вступила до жіночого 

монастиря. Ще за життя вони обидвоє вдостоїлися великої Божої ласки творити чуда, проганяти 

бісів і оздоровляти хворих. Жили вони в п’ятому столітті. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

10 лют. – Світовий день 

подружжя 

12 лют. – Трьох Святих 

15 лют. – Стрітення ГНІХ 

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 1/27/19, включаючи пожертви в конвертах- $656, анонімні 

пожертви - $170, свічки - $46, коляда- $100 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $972 

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

