
8 грудня, 2019  

25 неділя по Зісланні Святого Духа  

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

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

ПОНЕДІЛОК, 12/9 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 12/10 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 12/11 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

П’ЯТНИЦЯ, 12/13 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 12/14 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

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

Оголошення 

1-Дякуємо за збірку св.Андрія 

 На прохання владики Богдана минулого тижня ми 

мали збірку святого Андрія на допомогу патріарху та 

нашій єпархії. Дякуємо усім хто долучився до цієї 

збірки. Нище подаємо скільки було зібрано: 

Родина Гетьман - $ 20 

Анонімні пожертви - $ 251 

Загальна сума - $ 271 

2-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.  

3-Матері в молитві 

29 грудня відбудеться наступна молитовна зустріч 

спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

4-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 Парамон  

(згадується 12 грудня) 

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-3 

А святі Божі і всі побожні приятелі Христові не зважали на те, що догоджало змислам, 

ані на те, що в цій дочасності процвітало, але вся їхня надія і серце линули до небесних 

благ.  

Усе їхнє бажання підносилось до вічних невидимих благ, щоб забезпечити себе від 

дочасних і видимих речей і не опуститися до гріха.  

Не кидай, брате, надії на поступ у духовному житті; ще маєш на те час і догідну хвилю.  

Чому хочеш відкласти на завтра свою постанову? встань, зараз починай і так кажи: "Саме 

тепер пора це робити, саме тепер пора боротися, саме тепер настав час виправитися!"  

Коли бідуєш і журишся, тоді якраз пора на заслуги.  

Тобі треба перейти через вогонь і воду, поки дістанешся до місця прохолоди.  

Якщо ж не примусиш себе, то не виконаєш своєї постанови. 

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 12/01/19, пожертви в конвертах - $1321, анонімні 

пожертви - $165, свічки - $55 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1541 

Збірка св. Андрія: $271 

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.  

 

 

 

 

mailto:motherofgodch@aol.com

