
22 грудня, 2019  

27 неділя по Зісланні Святого Духа та 

Непорочне Зачаття Пресвятої Богородиці 

НЕДІЛЯ, 12/22 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ПОНЕДІЛОК, 12/23 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 12/24 4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 12/25 Різдво Христове згідно Григоріанського календаря 

10:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 12/26 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 12/27 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 12/28 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 12/29 9:00 am Божественна Літургія (English) в особливому наміренні  

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

    Оголошення 

1-Матері в молитві 

29 грудня відбудеться наступна молитовна зустріч спільноти “Матері в молитві”. Зустріч 

відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

 

2-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 

Святі  мученики Мини, Єрмогена і Євграфа 

(згадуються 23 грудня) 

Святий Мина, муж дуже вчений, родом з Атен, був 

тайним християнином і великим достойником при 

Максимині. Коли в Олександрії дійшло до 

протистояння між християнами та поганами, тоді 

Максимин послав Мину навести лад у тому місті, а 

християн покарати і прогнати з міста. Святий Мина, прибувши до Олександрії, заспокоїв 

жителів і став проповідувати науку Христа Спасителя, багатьох навернув до Христової 

віри, а Бог дав йому силу оздоровляти хворих. Погани донесли про це до Візантії, тоді 

Максимин послав іншого достойника, поганина Срмогена, щоб навернув Мину назад до 

поганства або замучив його. Але обстоювання християнської віри на суді, а потім 

терпеливість святого Мини, з якою він переніс найтяжчі муки, зворушили Єрмогена; він 

прилюдно припав до ніг святого мученика і визнав Христа Спасителя, прийняв 

хрещення, а через певний час був поставлений єпископом. 

Коли ж Максимин довідався, що Єрмоген став християнином і що він та Мина 

навертають поган до Христової віри та будують християнські церкви, то взяв зі собою 

десятитисячне військо і сам прибув до 

Олександрії. Святі Мина і Єрмоген 

перенесли найтяжчі муки, а кінець був 

такий, що грек Євграф, писар Максимима, 

на суді визнав Христа Спасителя, чим дуже 

розгнівав імператора, який у шаленстві 

вирвав меч з рук вояка і власноруч убив 

святого Євграфа, і той прийняв хрещення 

кров’ю, вінець мученика і вічну нагороду. Потім він наказав стяти мечем святих Мину і 

Єрмогена. Сталося це близько 311 р. 

Мощі святих мучеників згодом було перенесено до Царгорода, а імператор Юстиніян 

Великий побудував церкву на честь святого Мини Олександрійського. Святий Йосиф 

Піснеписець уклав у пам’ять святих мучеників канон, в якому згадує про чудесні 

оздоровлення, які відбулися при їх мощах. 

Роздуми Томи Кемпійського 

23. Роздуми про смерть  

Дуже швидко закінчиться твоє земне життя: тому міркуй над тим, що діється з тобою.  

Сьогодні людина живе, а завтра вже немає її.  

А як тільки зникне з-перед очей, так зразу ж щезає і з пам`яті.  

О, яке воно тупе і тверде те людське серце, що думає лише про теперішнє, а не 

передбачає майбутнього!  

У кожній справі і думці ти повинен пильнувати так, ніби вже сьогодні маєш умерти.  

Коли б ти мав чисту совість, то не дуже боявся б смерті.  

Краще було б стерегтися гріхів, ніж утікати від неї.  

Коли ж ти сьогодні ще не готовий, то яким чином будеш готовий завтра?  

Завтрашній день непевний; і звідки ти знаєш, чи те завтра ти ще будеш мати?  

Навіщо потрібне довге життя, якщо так мало використовується воно для поправи?  

Бо ж довге життя не завжди виправляє, а нераз ще додає гріха.  

Хоч би одну днину добре прожити на цьому світі!  

Багато людей часто перелічує свої літа духовного навернення, але нераз плід їхньої 

поправи буває дуже маленький.  

Коли страшно вмерти, то, можливо, ще небезпечніше довше жити. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 12/15/19, пожертви в конвертах - $515, анонімні 

пожертви - $247, свічки - $111 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $873 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

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.  

 

 

 

 

mailto:motherofgodch@aol.com

