
26 січня, 2020  

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

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

ПОНЕДІЛОК, 1/27 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 1/28 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 1/29  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

П’ЯТНИЦЯ, 1/31 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 2/1  4:00 pm  Божественна Літургія за Grady family 

НЕДІЛЯ, 2/2  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-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-2 

По правді, ми обманюємо себе через невладнану любов тіла.  

Що ж інше, як не твої гріхи, палитиме колись той вогонь?  

Чим більше ти тепер жалієш себе і даєш волю тілові, тим тяжче пізніше будеш 

покутувати і тим більше буде що в тебе палити.  

Чим більше чоловік нагрішив, тим суворіше буде йому покарання.  

Там ледарів підганятимуть розпеченими путами, а ненажерливих буде мучити сильна 

спрага і голод.  

Там розпусників і розкішників обливатимуть гарячою смолою і смердячою сіркою, а 

заздрісні скавулітимуть від болю, як скажені пси.  

Ні один гріх не залишиться без 

відповідної кари.  

Там на гордих спаде всілякий сором, а 

скупих давитиме злиденна нужда.  

Там одна година кари буде тяжча, ніж 

тут сто років найтяжчої покути.  

Там для осуджених нема ніякого 

спокою, ніякої потіхи: а тут все-таки 

нераз спочиваємо після праці і потішаємося розвагою приятелів. 

 

Знаймо наших святих 

Cвятих мучеників Єрмила і Стратоніка 

 (згадується 26 січня) 

Було то за часів гонителя християн царя Ліцинія, а діялося в горішній Месії. На суд 

Ліцинія приведено було диякона Єрмила, і той визнав себе служителем Бога. Тож наказав 

мучитель бити його за це залізом по обличчю, а святий мученик голосна молився в часі 

муки, і коли закінчив молитву, то з неба озвався голос: “Амінь!” Кати задерев’яніли, 

онімів зі страху імператор, й наказав кинути святого у в’язницю, сторожем якої був 

Стратонік, таємний християнин. Наступного дня мучитель наказав бити св. диякона 

Єрмила по животі і роздирати його тіло гострими гаками. Побачив це. Стратонік, тоді 

його серце запалало спрагою мучеництва він і став голосно визнавати Христа. За це 

Ліциній наказав його роздягнути і довго бити палицями, а потім обох святих мучеників 

велів кинути до в’язниці. Це була остання ніч їхнього дочасного життя, і вони провели її 

у молитві, просячи Господа про витривалість у Христовій вірі. А коли настав день, то з 

ним почалися нові муки. Тіло святого Єрмила кати роздирали так, що аж було видно 

серце і нутрощі, а він у тих муках не припиняв молитися; у цьому наслідував його і 

святий Стратонік. Під кінець їх обох загорнули у великі сіті й утопили в ріці Дунаї. їхні 

тіла християни знайшли за кілька миль нижче, поблизу міста Сінґидон, і чесно поховали. 

Було то близько 309 р. 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 1/19/20, пожертви в конвертах - $1236, анонімні 

пожертви - $488, свічки - $107 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1831 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

7 лют. –парафіяльні чування 

9 лют. –парафіяльні річні 

збори 

15 лют. –Стрітення ГНІХ 

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

