
9 лютого, 2020  

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

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

ВІВТОРОК, 2/11 7:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 2/12  7:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 2/13  6:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 2/14 7:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 2/15  4:00 pm  Божественна Літургія за Grady family 

НЕДІЛЯ, 2/16  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

  Оголошення 

1-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. 

2-Індивідуальні звіти  

про пожертви на церкву за 2019 рік 

 Дякуємо за Вашу підтримку нашої парафії своїми пожертвами протягом 2019 року! Звіти 

про пожертву на церкву знаходяться з лівої сторони при виході з церкви. Якщо Ви не 

знайшли свій звіт про пожертви на церкву за 2019 рік, зверніться до пароха. Нагадуємо 

Вам, що Ви можете використати ці звіти у декларації Ваших річних податків та одержати 

на їх основі податкові звороти від уряду.  

3-Звіт за добровільні парафіяльні внески 

Дякуємо за добровільні парафіяльні внески за 2019 рік. Загальна сума зібраних 

добровільних парафіяльних внесків становить $ 1800 на даний час. Висловлюємо 

вдячність наступним родинам, котрі пожертвували парафіяльні добровільні внески в 

розмірі $100: 

 
Якщо когось помилково не згадали у цьому списку, то просимо повідомити.  

 

Роздуми Томи Кемпійського 

24. Про суд і кари 

Частина-4 

Тоді терпеливість більше помагатиме, ніж уся сила світу.  

Тоді простенька слухняність буде більше величатися, ніж усі світові хитрощі-мудрощі.  

Тоді чиста й праведна совість радітиме більше, ніж учена філософія.  

Тоді погорда багатства матиме більше ваги, ніж усі скарби світу.  

Тоді побожна молитва втішатиме тебе більше, ніж розкішний бенкет.  

Тоді більше радітимеш від зберігання мовчанки, ніж від багатомовності. Тоді добрі 

вчинки значитимуть більше, аніж велика 

сила гарних слів. Тоді суворе життя і 

тяжка покута буде милішою, ніж будь-

яка земна приємність. Навчайся тепер у 

дрібницях терпіти, щоб тоді ти міг 

звільнитися від тяжких терпінь. Коли ти 

тепер так мало можеш витримати, то як 

витерпиш вічні муки? Коли тепер 

маленьке терпіннячко так непокоїть тебе, то що тоді заподіє пекло. 

Знаймо наших святих 

Cвятий отець Афрат 

 (згадується 11 лютого) 

Цей великий слуга Божий народився в Персії. Пізнавши всю нужду цього світу, він 

покинув свою славну і багату рідню й осів поблизу міста Едеси, де провадив самотнє, 

дуже суворе життя. Потім вступив до монастиря біля Антіохії, і тут дивував усіх своїми 

постами, їв лишень хліб і тільки в старості став споживати ярину. Коли одного разу його 

земляк на ім’я Антемій хотів йому подарувати багатий одяг, привезений з Персії, святий 

Афрат не прийняв подарунка, бо, як сказав, його стара одежу йому є наймиліша, а двох 

ряс монахові не годиться мати.  

Коли ж імператор Валент, єретик, приїхав до Антіохії і став мучити й убивати вірних, 

багатьох велів топити в ріці Оронт, тоді святий Афрат разом зі священиками Діодором і 

Флавіяном збирав вірних, скріплював їх і заохочував до витривалости. Одного разу 

натрапив на преподобного у місті сам імператор і запитав, чому він покинув пустелю. На 

те святий Афрат сміливо відповів: “Ти винен у тому, бо розпалюєш вогонь 

переслідування Божої Церкви, а моє завдання – гасити той вогонь!” Бог наділив святого 

Афрата даром чудес. Своє життя святий закінчив у великій святості.  

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 2/2/20 конвертах - $995, анонімні пожертви - $139.40, 

свічки - $117 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1251.40 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

12 лют. –Трьох Святителів 

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.  

 

 

 

 

mailto:motherofgodch@aol.com

