
2 лютого, 2020  

 Неділя про Закхея  
НЕДІЛЯ, 2/2  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ПОНЕДІЛОК, 2/3 7:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 2/5  7:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 2/6  7:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 2/7 7:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

Чування 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 2/8  4:00 pm  Божественна Літургія за Grady family 

НЕДІЛЯ, 2/9  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

  Оголошення 

1-Парафіяльні чування 

7 лютого (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!  

2-Підсумкові річні збори нашої парафії  

9 лютого 2020 в нашій парафії відбудуться підсумкові річні збори нашої парафіяльної 

громади. На них ми обговоримо що було зроблено на парафії за останній рік, які є 

поточні потреби та що ми хочемо довершити як громада в цьому 2020 році. Кожен буде 

мати можливість запропонувати свої ідеї. Якщо ви не байдужі до життя парафії, то 

просимо вас бути присутніми на цих підсумкових річних зборах. 

3-Неділя Прощення 

1 березня буде неділя прощення та заохочуємо обов’язково прийти до церкви, оскільки 

після Божественної Літургії будемо мати обряд прощення. Це особлива неділя, коли ми 

маємо можливість в особливий спосіб попросити прощення один в одного та з чистим 

серцем увійти у Великий Піст. Пам’ятаймо, піст та молитва є довподоби Богові лише 

тоді, коли ми прощаємо своїх ближніх із усього серця. 

Роздуми Томи Кемпійського 

24. Про суд і кари Частина-3 

Тепер журись і жалій за свої гріхи, щоб ти в день суду був безпечний разом із святими.  

Бо тоді праведники стоятимуть з великою статечністю супроти тих, що тиснули і гнітили 

їх (Муд. 5,1).  

Тоді стане суддею той, хто тепер 

покірливо піддається судові людей.  

Тоді вбогий і покірливий матиме велику 

безпеку, а на гордого з усіх боків нападе 

страх.  

Тоді покажеться, що той був мудрий на 

світі, хто навчився Христа ради бути 

юродивим і зносити погорду.  

Тоді милою стане всяка журба, яку терпеливо перенеслося, а всяке лукавство замкне собі 

уста (Пс. 106, 42).  

Тоді кожний побожний буде веселитися, а засумує всякий безбожник.  

Тоді тіло, яке покутою всмиряло себе, буде більше веселитися, ніж те, що постійно 

ніжилося в розкошах.  

Тоді лиха одежина сяятиме, а багата втратить свій блиск.  

Тоді бідненька хатина буде кращою, ніж золота палата. 

Знаймо наших святих 

Cвятих Ксенофонта та його дружини Марії та їх синів 

 (згадується 8 лютого) 
Святий Ксенофонт був великим достойником у Царгороді, чоловіком багатим на всякі 
достатки, а ще багатшим на чесноти. Дружина його звалася Марія, а два сини – Аркадій і 
Йоан – з дитинства відзначалися великим благочестям. Була це справжня християнська 
родина. Коли ж сини подалися на навчання до фінікійського міста Вирит, їх корабель 
потрапив у бурю, яка його розтрощила. Обидвом юнакам і їхнім слугам вдалося спасти своє 
життя, але море викинуло їх в різні місця: Йоана – в Малмефетан, Аркадія – в Тетрапургію. 
Кожен думав, що спасся лиш він один, а решта всі загинули. І так у великому жалю Йоан і 
Аркадій і всі їхні слуги, не знаючи нічого один про одного, вступили до різних монастирів.  
Занепокоєні родичі, не маючи жодної вістки від синів, послали до міста Вирит вірного слугу, і 
той довідався, що корабель затонув і їх сини загинули в морі. Упали бідні батьки на коліна і 
поклалися на Божу волю; Йому жертвували вони свою печаль і своє сирітство. А потім, за 
Божим об’явленням, поїхали до Єрусалиму поклонитися святим місцям, де страждав 
Спаситель світу. І тут, за допустом Бога, з допомогою одного старого монаха вони знайшли 
обох синів, які також прибули до Єрусалиму. Хто в змозі описати ту зустріч, хто змалює їх 
радість? І, віддавши честь Богові, всі вони посвятилися монашому життю: обидва сини пішли 
в пустелю, святий Ксенофонт роздав своє майно убогим і став монахом затворником, а жінка 
його Марія вступила до жіночого монастиря. Ще за життя вони обидвоє вдостоїлися великої 
Божої ласки творити чуда, проганяти бісів і оздоровляти хворих. Жили вони в п’ятому 
столітті.  

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 1/26/20 пожертви в конвертах - $396, анонімні 

пожертви - $200, свічки - $128 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $724 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

7 лют. –парафіяльні чування 

9 лют. –парафіяльні річні 

збори 

15 лют. –Стрітення ГНІХ 

1 бер. –неділя Прощення 

2 бер. –початок Великого 

Посту 

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 - $4870 

 



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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