
15 грудня, 2019  

26 неділя по Зісланні Святого Духа  

НЕДІЛЯ, 12/15 9:00 am Божественна Літургія за всіх парафіян  

ПОНЕДІЛОК, 12/16 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 12/17 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 12/18 6:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 12/19 Св.Миколая 

8:30 аm Божественна Літургія за Любов Тарафанюк 

П’ЯТНИЦЯ, 12/20 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 12/21 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 12/22 Непорочне Зачаття Пресвятої Богородиці 

9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

Оголошення 

1-Святкування дня св.Миколая 

22 грудня  на нашій парафії буде відбуватися 

святкування дня св.Миколая. Св.Миколай буде 

вручати подарунки нашим дітям, котрі очікують на 

його прихід.  

2-Матері в молитві 

29 грудня відбудеться наступна молитовна зустріч 

спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться 

після Божественної Літургії в церкві. 

3-Новорічна Божественна Літургія 

31 грудня об 11:00pm на нашій парафії буде 

служитися Новорічна Божественна Літургія, а об 

10:30рm буде служитися акафіст до Матері Божої.  Це 

буде подячна Служба Божа за прожитий рік та за ласку 

Божу в наступаючому році. Ласкаво запрошуємо усіх! 

 Знаймо наших святих 

Святий пророк Софонія  

(згадується 16 грудня) 

Святий пророк Софонія, жив і пророкував за правління царя Йосії, за 600 літ до Ісуса 

Христа. Родом був він з гори Саравата, батько його називався Куша, з покоління 

Симеона. Пророцтво святого Софонії складається з трьох глав. Він провіщає страшні 

Божі кари, які впадуть на Єрусалим, місто нечисте і осквернене, яке не слухає слів, не 

зважає на упімнення, не уповає на Господа, не наближається до Бога. Князі цього міста 

– то леви ревучі, судді його – вовки вечірні, які навіть кісточки не залишать, пророки 

його – люди легкодушні і віроломні, священики його оскверняють святиню, нищать 

закон. 

Але після кар прийде прощення, і тоді Господь дасть народам чисті уста, щоб усі 

призивали Ім’я Господнє і служили Йому єдинодушно. Закінчується пророцтво 

заповітом приходу Христа Спасителя.  

Святий пророк Софонія помер природною 

смертю. 

Роздуми Томи Кемпійського 

22. Роздуми над людською недолею 

Частина-4 

Доки ми маємо це немічне тіло, не можемо 

бути зовсім без гріха, ані жити без журби і 

болю. Ми дуже хотіли б мати спокій від недолі; але оскільки через гріх ми втратили 

невинність, то тим самим втратили і правдиве щастя. Тому потрібно зберегти 

терпеливість і чекати на Боже змилування, доки не минеться цей стан беззаконня і 

смерть не переміниться в життя. О, яка велика та людська неміч, що постійно має нахил 

до злого! Сьогодні сповідаєшся у своїх гріхах, а завтра знову робиш те, у чому 

сповідався. Тепер постановляєш вистерігатися, а через годину робиш так, мовби й 

нічого не постановляв. Цим справедливо самі можемо впокорюватись і ніколи не 

думати про себе високо, якщо ми такі слабкі і хиткі. Та й через недбайливість можна 

швидко змарнувати те, що з великим трудом при ласці Божій ледве-ледве набулося. Що 

ж з нами може статися наприкінці, якщо ми вже так рано остигаємо в доброму? Горе 

нам, що так вчасно хочемо піти на спочинок, мовби то вже настали для нас мир і 

безпека, - коли ще навіть знаку правдивої святості не видно у нашому житті.  

Певно, що треба було нам, як добрим новикам, учитися інших звичаїв: може б тоді була 

надія на виправлення в майбутньому і на більший духовний поступ. 

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 12/08/19, пожертви в конвертах - $725, анонімні 

пожертви - $248, свічки - $45, квіти на Різдво - $150 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1168 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

19 груд. – св. Миколая 

22 груд. – Непорочне Зачаття 

31 груд. – Новорічна 

Божественна Літургія 

7 січ. – Різдво Христове 

8 січ. – Собор Пресвятої 

Богородиці 

8 січ. – Первомученика 

Степана 

14 січ. – Обрізання ГНІХ та св. 

Василія Великого 

18 січ. – Богоявління Господнє 

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.  
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