
19 січня, 2020  

 Богоявління ГНІХ 
НЕДІЛЯ, 1/19  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ПОНЕДІЛОК, 1/20 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 1/21 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 1/22  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 1/23  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 2/24 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 1/25  4:00 pm  Божественна Літургія за Grady family 

НЕДІЛЯ, 1/26  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) та посвячення води 

 

  Оголошення 

1-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. 

2-Матері в молитві 

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

відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

3-Йорданське благословення домів 

Якщо хтось бажає, аби священик відвідав Вашу домівку із благословенням Йорданської 

води, то просимо дзвонити в церковний офіс 770-760-1111 або звертатися до пароха. 

Роздуми Томи Кемпійського 

24. Про суд і кари  

(Частина-1) 

У всіх речах дивись на кінець і на те, як ти станеш перед суворим суддею, перед яким 

ніщо не сховається, який не власкавиться дарунками і не прийме виправдань, але 

судитиме по справедливості (Іс. 13,4).  

О, ти нужденний і нерозумний грішнику! Як ти відповідатимеш перед Богом, який знає 

всі твої гріхи, якщо нераз тремтиш перед розсердженим чоловіком?  

Чому не забезпечиш себе перед судом, коли ніхто не зможе через когось другого ані 

виправдатися, ані оборонитися, але кожний буде мати доволі клопоту з самим собою?  

Ось тепер твоя праця ще успішна, твій плач буде прийнятий, зітхання буде вислухане, а 

біль очистить.  

Велике і спасенне чистилище має терпеливий чоловік, який зносить кривду і більше 

жаліє над чужим лукавством, аніж над своєю образою.  

Той, хто радо молиться за своїх противників і від щирого серця прощає їм провини; хто 

не соромиться просити прощення для інших людей; хто швидше змилосердиться, ніж 

розгнівається.  

Що раз у раз себе самого силоміць перемагає, і всіма силами старається свою змисловість 

підкорити владі духа.  

Краще тепер очиститися від гріхів і 

викорінити свої хиби, ніж відкладати 

очищення на пізніше. 

 

Преподобної матері нашої Домніки 

 (згадується 21 січня) 

Поганкою з Картагену вона, разом з 

чотирма дівицями (одна з них звалася 

Мавра), прийшла до Царгорода. Усі вони прийняли з рук патріярха Нектарія (котрому 

Бог був об’явив, що вони прийдуть) таїнство хрещення; і посвятилися дівиці на службу 

Богові. Імператор Теодосій Великий подарував їм поблизу Царгорода, над берегом моря, 

ділянку землі і вони збудували два монастирі: один в честь святого пророка Захарії, а 

другий – святої мучениці Маври. Невдовзі в ті монастирі почали приходити дівиці і 

жінки, запровадили там життя, подібне до життя ангелів, так миле Богові, під проводом 

святої Домніки, яка досягла великої святости. А Бог наділив її ласкою творити чуда. 

Своєю молитвою вона спасла від загибелі один корабель, утихомирила бурю на морі і 

передбачила смерть імператора, як також і день своєї кончини. Померла в глибокій 

старості, 474 р., за правління імператорів Лева і Зинона. 

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 1/12/20, пожертви в конвертах - $610, анонімні 

пожертви - $240, свічки - $67 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $917 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

19 січ. – Богоявління Господнє 

9 лют. –парафіяльні річні 

збори 

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.  

 

 

 

 

mailto:motherofgodch@aol.com

