
12 січня, 2020  

 Неділя після Різдва ГНІХ 
НЕДІЛЯ, 1/12  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ПОНЕДІЛОК, 1/13 4:30 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 1/14 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 1/15  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 1/16  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 2/17 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 1/18  4:00 pm  Божественна Літургія за Grady family 

НЕДІЛЯ, 1/19  Богоявління Господнє 

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

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

 

  Оголошення 

1-Божественна Літургія на Богоявління 

Божественна Літургія на БОГОЯВЛІННЯ 19 січня, в 

неділю, буде розпочинатися об 10:30 am.  

2-Підсумкові річні збори нашої парафії  

2 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-Матері в молитві 

27 січня відбудеться наступна молитовна зустріч спільноти “Матері в молитві”. Зустріч 

відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

Роздуми Томи Кемпійського 

23. Роздуми про смерть  

(Частина-3) 

Вчися тепер усім погорджувати, щоб потім мати певну надію.  

Ох, ти ж нерозумний! Чому ж то гадаєш, що будеш довго жити, коли не маєш тут ані 

однісінької певної днини?  

Скільки ж то людей ошукалося і несподівано пішло зі світу?  

Скільки разів ти чув від людей: цей загинув від меча, той втопився, той впав із гори і 

зломив карк, той удавився стравою, а той помер серед забави!  

Один згинув у вогні, другий від меча, третій від пошесті, інший від душогубця.  

Рано чи пізно усім прийде кінець: смерть і людське життя, як тінь, швиденько минає. 

Хто згадає тебе після смерті? І хто буде молитися за тебе?  

Роби, роби тепер, бо не знаєш, коли помреш: та й того не знаєш, що тебе чекає після 

смерті!  

Поки маєш час, збирай собі безсмертні скарби.  

Не думай ні про що інше, окрім спасіння; дбай тільки про те, що Боже.  

Шукай собі приятелів уже тепер: почитай святих Божих і наслідуй їхні діла, щоб вони 

прийняли тебе у вічні хороми, коли скінчиш це життя.  

Поводься на цій землі як подорожній і гість, якого зовсім не обходять справи цього 

світу.  

Збережи своє серце вільним і вгору до Бога піднесеним, бо не маєш тут сталої домівки 

(Єв. 13,4).  

Туди звертай щодня свої молитви, зітхання й сльози, щоб твоя душа заслужила собі 

після смерті щасливо піти до Бога. Амінь. 

Family Life Section 

Spiritual Reflection 

During the month of January, each year we reflect on the Supreme Court’s decision of Roe v. 

Wade. We pray for the preservation and protection of all human life from the time of conception 

to natural death. 

Every human person who has ever lived, every human person who will be born today, and every 

human person who will come into existence in the future, is KNOWN and LOVED by our 

heavenly Father from all eternity. This loving Father in the knowledge, care and compassion 

that He has for each one of his sons and daughters, has made us unique and unrepeatable. He 

tells us… 

“Before I formed you in the womb I knew you, and before you were born I consecrated you.” 

(Jer. 1:5) 
We are ‘known’ intimately. There will never be another you or another me… ever! Each one of us has 

his/her own individual character traits, physical features, personal idiosyncrasies, thoughts, dreams, 

desires and a million other things that collectively make us who we are as individual human persons. 

We think differently, we act differently, we have different tastes, different likes and dislikes and it is 

these things that single us out from the crowd and make us different in our own unique way. Pope Francis 

puts it this way: 

“We were conceived in the heart of God, and for this reason each of us is the result of a thought of God. 

Each of us is willed, each of us is loved, each of us is necessary.” (Laudato Si 65) 

Yes, we are wonderfully and INTENTIONALLY made! We are so very unique and it is in our 

uniqueness that the beauty of every single human person shines forth and in which we can recognize and 

acknowledge the absolute beauty and gift that is inherent in every single human life. You are unique and 

unrepeatable – never forget that! 

During this month, let us thank our God and Father for the wonderful gift of human life and let us always 

pray and work to preserve this gift in all of its wonder and glory. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 1/5/20, пожертви в конвертах - $1855, анонімні 

пожертви - $317, свічки - $86, парафіяльний зал - $111 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $2369 

Різдвяна Збірка - $1007 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

14 січ. – Обрізання ГНІХ та св. 

Василія Великого 

19 січ. – Богоявління Господнє 

2 лют. –парафіяльні річні 

збори 



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

