
29 грудня, 2019  

 Неділя Праотців 

НЕДІЛЯ, 12/29 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

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

ВІВТОРОК, 12/31 НОВОРІЧНА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 
10:30 pm Акафіст до Пресвятої Богородиці 

11:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 12/1  10:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

П’ЯТНИЦЯ, 12/3 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

НЕДІЛЯ, 12/5  9:00 am Божественна Літургія (English) в особливому наміренні  

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

   

  Оголошення 

1-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! 

2-Різдвяна Божественна Літургія 

Різдвяна Божественна Літургія 7 січня буде 

розпочинатися об 10:30 am.  

3-Мобільні телефони 

Прохання до усіх парафіян виключати мобільні 

телефони або ставити їх на безвучний режим під час 

перебування в церкві. Дякуємо! 

 Знаймо наших святих 

Святий пророк Аггей 

(згадуються 29 грудня) 

Довгих сімдесят років мучилися євреї у вавилонській неволі. Але Бог був милосердним 

до них і 538 р. до Р. Хр. перський цар Кир дав їм свободу, повернув посуд зі святині, який 

забрав був Навуходоносор, і євреї, числом 43000 народу, під проводом Зоровавела, князя 

з роду Давида, і Ісуса, архиєрея, вирушили до Єрусалиму. 

Після повернення, вони почали відбудовувати храм, але робота ішла дуже повільно, бо 

вони навіть не сподівалися, що зможуть побудувати такий храм, який міг дорівнятися 

храмові, що його побудував премудрий Соломон. І тоді Господь покликав пророка Аггея, 

з покоління Левія, який почав пророкувати у шостий місяць другого року правління 

Дарія (близько 520 р. перед І. Хр.). Святий Аггей став дорікати євреям, що так мало 

дбають про Храм Божий. 

Жиди з пошаною поставилися до Божої волі, яку проголосив їм пророк Аггей. Під 

проводом Зоровавела і Ісуса вони ревно взялися до будови, а журбу їхню, що храм цей 

не дорівняється до попереднього, вгамував 

Господь новою обітницею, коли устами 

свого пророка сказав так: “До праці! Я бо з 

вами, – слово Господа сил. Союз, що я був 

заключив з вами, як ви виходили з Єгипту, 

і дух мій пробуває між вами; тож не 

бійтесь! Бо так каже Господь сил: Ще 

трохи, і я потрясу небом й землею, морем й 

сушею. Я потрясу всіма народами, і прийдуть скарби всіх народів, і я сповню дім цей 

славою, – каже Господь сил” (Аг. 2, 4-7). У цьому пророцтві міститься обітниця приходу 

Спасителя і майбутня велич святої Церкви, яку Спаситель мав заснувати і заснував. 

Пророцтво святого Аггея входить у цілість Святого Письма Старого Завіту і налічує дві 

глави. 

Роздуми Томи Кемпійського 

23. Роздуми про смерть  

(Частина-2) 

Щасливий той, хто постійно має перед очима годину своєї смерті і щодня готується до 

неї.  

Може, ти бачив колись умираючу людину, пам`ятай, що й ти підеш тією дорогою.  

На світанку подумай, що не доживеш до вечора.  

А коли смеркнеться, не будь певний за ранок.  

Постійно будь у готовності і так живи, щоб смерть ніколи не застала тебе несподівано.  

Багато людей вмирає зненацька і несподівано, бо Син Чоловічий прийде в такій годині, 

про яку ніхто й не гадає (Лк. 12,40).  

Коли прийде ця година, тоді зачнеш цілком інакше думати про все своє минуле життя і 

дуже жалкуватимеш, що був такий недбалий і лінивий.  

Який щасливий і мудрий той, хто тепер, ще за життя, старається бути таким, яким 

бажає зустріти смерть.  

А велику певність у щасливій смерті дасть цілковита погорда світу, гаряче бажання 

поступу в чеснотах, любов до карності, довга покута, охочий послух, самозречення і 

терпіння всякої прикрості з любові до Христа.  

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 12/22/19, пожертви в конвертах - $971, анонімні 

пожертви - $256, свічки - $51 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1278 

 

Protection of the Mother of God 

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 

19 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 

 



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

