
5 січня, 2020  

 Неділя перед Різдвом ГНІХ 

НЕДІЛЯ, 1/5  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Любов Тарафанюк 

ПОНЕДІЛОК, 1/6 9:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 12/7 Різдво ГНІХ 
10:30 am Божественна Літургія за всіх парафіян 

СУБОТА, 1/11 4:00 pm  Божественна Літургія за Grady family 

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

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

 

  Оголошення 

1-Різдвяна Божественна Літургія 

Різдвяна Божественна Літургія 7 січня 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. 

 Знаймо наших святих 

Свята Юліянія 

(згадується 3 січня) 

Свята Юліянія була родом з Никомидії Витинської. Її батько називався Африкан. Були 

вони поганами і людьми заможними. Уже в дев’ятирічному віці Юліянія була заручена 

за багатого і славного родом юнака Єлевсія. Але, за Божою ласкою, вона пізнала 

Христову віру і прийняла святе хрещення. Коли ж Єлевсій став старостою Никомидії і 

хотів з Юліянією одружитися, то вона сказала, що є християнкою і лишень тоді зможе 

вийти за нього заміж, коли він також прийме св. хрещення.  

Батько, дізнавшись про це, жорстоко побив її, а потім сам привів дочку на суд до Єлевсія. 

Той став благати Юліянію, щоб вона принесла жертву богам; казав, що він охоче задля 

неї прийняв би християнську віру, та натомість утратив би ласку в імператора або й 

навіть життя. На це свята діва відповіла йому, що вона також не хоче втратити ласки у 

Царя всіх царів, ані життя вічного, яке з певністю утратила б, якщо б зреклася Христової 

віри.  

І тоді почалися страшні муки. Святу Юліянію били різками, а потім повісили за волосся 

на дереві і шматували гострим залізом. А коли її ледь живу кинули на ніч до в’язниці, то 

і тут ще вона мусила перенести тяжку боротьбу з дияволом, який спокушав її до 

відступництва. Та коли свята діва силою молитви поборола душевного ворога, то небесна 

утіха наповнила її серце. Наступного дня 

святу Юліянію прив’язали до колеса, під 

яким були гострі ножі, палили вогнем, 

кидали в окріп, а під кінець засудили на 

смерть від меча. Постраждала свята 

Юліянія 304 р.  

Як свідчить передання, під час 

мученицького подвигу святої Юліянії 

навернулося п’ятсот чоловіків і сто тридцять жінок – усі вони разом з нею прийняли 

мученицьку смерть. 

Роздуми Томи Кемпійського 

23. Роздуми про смерть  

(Частина-3) 

Поки ти здоровий, можеш чимало добра зробити; але що встигнеш зробити, якщо 

занедужаєш, - того не знаю.  

Після недуги мало хто стає кращим; так само рідко коли стають святими ті, що часто 

ходять на прощі.  

Не надійся на приятелів і свояків, та й не відкладай спасіння своєї душі на пізніше, бо 

люди скоріше забудуть про тебе, ніж ти думаєш.  

Краще тепер, завчасно, подбати і одну-другу добру справу наперед приготувати, ніж 

покладатися на допомогу інших людей.  

Якщо ти сам про себе не дбаєш тепер, хто ж дбатиме про тебе пізніше?  

Саме тепер дорога ця хвиля. Тепер настали дні спасіння; тепер благодатна хвилина (ІІ 

Кр. 6,2).  

Але шкода, що нею не користуєшся краще: ти можеш у ній заслужити на вічне життя!  

Буде ще так, що бажатимеш тільки одного дня, однієї години для виправлення, але чи 

матимеш її, того не знаю.  

Дивись, дорогенький, з якої великої небезпеки можеш врятувати себе, якого великого 

страху позбутися, якщо постійно будеш боятися смерті і матимеш її перед очима.  

Тепер учися так жити, щоб міг у годину смерті тішитися, а не боятися.  

Вчися тепер умирати для світу, щоб потім жити з Христом. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 12/29/19, пожертви в конвертах - $621, анонімні 

пожертви - $554, свічки - $112 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1287 

Різдвяна Збірка - $579 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

7 січ. – Різдво Христове 

8 січ. – Собор Пресвятої 

Богородиці 

9 січ. – Первомученика 

Степана 

14 січ. – Обрізання ГНІХ та св. 

Василія Великого 

19 січ. – Богоявління Господнє 

2 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 - $4759 

 



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

