
1 грудня, 2019  

24 неділя по Зісланні Святого Духа  

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

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Тетяну Веліз 

ПОНЕДІЛОК, 12/2 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 12/3 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 12/4 Введення в храм Пресвятої Богородиці 

8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 12/5 8:30 аm Божественна Літургія за Любов Тарафанюк 

П’ЯТНИЦЯ, 12/6 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

Чування 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 12/7 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 12/8 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

 Оголошення  

1-Парафіяльні чування 

6 грудня (п’ятниця), 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!  

 Знаймо наших святих 

Святий Варлаам 

Святий Варлаам був звичайним хліборобом, неписьменним мовчазним чоловіком. 

Народився в Антіохії Сирійській, постраждав у 304 р. в Кесарії Кападокійській від 

мучителя Саприкія. На суді святий Варлаам так ясно і переконливо захищав Христову 

віру, що всі дивувалися мудрості старця. Саприкій велів святого мученика бити, 

шматувати живе тіло аж до костей, а кості ламати. Під кінець наказав йому простягнути 

праву руку над вогнем жертовника, а в долоню покласти тліючу вуглину, посипану 

кадилом, аби святий мученик з болю стряс кадило до вогню, бо тоді бодай про око погани 

тішилися б тим, що християнин приніс богам жертву. 

Але святий Варлаам тримав руку так довго над вогнем, аж вона згоріла і впала у вогонь, 

після чого святий старець віддав Богу свою душу. Так, за словами святого Василія, 

“десниця мученика подолала вогонь, перед силою якого поступається залізо, мідь і 

твердий камінь”. У роковини смерти святого Варлаама до його гробу в Кесарії приходила 

велика сила народу, а близько 418 р. в Антіохії на його честь було зведено храм 

 

Роздуми Томи Кемпійського 

22. Роздуми над людською недолею 

Частина-2 

Бо їсти, пити, спати, відпочивати, 

працювати і підлягати всім іншим 

потребам природи - це справді велика 

недоля і прикрість для людини побожної, 

яка рада буда б бути незалежною від того і свобідною від усякого сліду гріха.  

Та й для людини більш духовної потреби тіла на цьому світі стають великим тягарем.  

Тому пророк ревно благає, щоб звільнитися від них: "Із потреб моїх визволь мене 

Господи!" (Пс.25,17).  

Гіркий світ тим, хто не пізнає своєї недолі, а ще більше горе тому, хто любується в 

цьому нещасному і проминаючому житті!  

Але багато людей, які тяжкою працею чи жебракуванням ледве дістають те, що їм 

конче потрібне для цього життя, так до нього прив`язуються, що зовсім не дбають про 

Царство Небесне, і коли б тільки могли, то вічно жили б тут.  

О, які нерозумні і недовіркуваті люди, що так глибоко погрузли в земних і змислових 

речах!  

Лиш наприкінці життя нещасні відчують марнотність і нікчемність того, що вони так 

любили.  

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 11/24/19, пожертви в конвертах - $591, анонімні 

пожертви - $278, свічки - $27 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $896 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

4 груд. – Вхід в Храм 

Пресвятої Богородиці 

6 груд. – Парафіяльні чування 

Проект парафіяльного залу 

Заохочуємо усіх молитися за проект 

парафіяльного залу. Водночас висловлюємо 

щиру вдячність всім хто молитвою та 

пожертвами підтримує цей проект. Також 

заохочуємо вносити свої думки т пропозиції 

Загальна сума за увесь час - $4759 

 



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

