
15 Листопада, 2020  

Двадцята Третя Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 11/15 9:00 am Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за всіх парафіян 

ВІВТОРОК, 11/17 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 11/18 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 11/19 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 11/20 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 11/21 4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 11/22 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

Оголошення  

1-Панахида за жертв Голодомору 1932-33 років 

22 листопада (неділя) об 1PM будемо молитися панахиду за жертв голодомору 1932-

33 років в православній церкві св.Андрія. 

2-Двомовна Служба Божа наступної неділі 

З огляду на спільну панахиду за жертв голодомору, котра буде відбуватися в 

православній церкві, в нашій парафії буде лише одна двомовна Служба Божа 

наступної неділі (22 листопада) об 9am. 

ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ 

ЦЕРКВИ США НА ПИЛИПІВКУ ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ, 

ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, СЕМІНАРИСТАМ, НАШИМ ДОРОГИМ 

ВІРНИМ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ 

ШТАТАХ АМЕРИКИ 
Слава Ісусу Христу! 

Вже надходить Пилипівка, радісний 40-денний піст, 

який розпочинається 15 листопада, день після 

почитання св. Апостола Пилипа, та триватиме до 24 

грудня, Навечір’я Різдва Христового. Цей час є уділений 

нам для духовного приготування до величавого 

празника – Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Цей час 

даний нам для глибокого усвідомлення Божої тайни – 

воплочення Божого Сина та приходу Месії, Царя Миру, 

Еммануїла та Світла світу. Це час віднайти у цьому 

правдиву радість через молитву, розважання та діла милосердя, а не у штучній атмосфері 

радості Різдвяних вечірок, купівлі та обміну подарунків і наготованих смаколиків на столі. 

Ми можемо думати, що прихід Христа є звершеною подією, історичним фактом минулого, а 

очікування Його приходу має для нас радше символічне значення. Це не так! Христос завжди 

приходить до нас. Він постійно народжується духовно у серці кожної особи, яка вірує та очікує 

Його. Він приходить до нас у молитві та Святих Тайнах, особливо у Святій Сповіді та Причасті. 

Він приходить, щоби бути з нами і між нами. 

Саме у час посту розуміння факту приходу Христа і Його присутності серед нас набирає 

особливого значення для нас цього року. Серед неспинної пандемії, перенесення захворювання 

вірусом, пережиття втрати рідних та знайомих, політичних незгод та нестабільності, 

заворушень, війн та порушень прав людини у різних кутках світу, ми є спраглі глибокого 

усвідомлення і переконання у тому, що 

Христос Господь насправді є присутній 

серед нас, а Його ласка є життєдайною та 

необхідною. 

Пилипівка символізує Старий Завіт та 

світ, який завмер в очікуванні приходу 

Христа та Світла світу. Ми почуємо 

читання з книг стародавніх пророків 

Наума, Авакума, Даниїла та Ісаї, які 

пророкували про Його прихід вісім століть перед тим, як Він народився. Вони згадували, що 

Месія народиться у Вифлеємі, про втечу Пресвятої Родини до Єгипту та її повернення до 

Назарету, про зцілення недужих, про відкинення Його вибраним народом, про зраду та продаж 

Його одним з апостолів за тридцять сробняків, про розп’яття між розбійниками, про 

проколений списом бік, про Його Воскресіння та вознесіння на небо. Пізніше, святі 

євангелисти, пишучи євангелія під надхненням Святого Духа, додадуть ці пророцтва, щоби 

показати нам, що Ісус Христос є тим Месією, якого усі очікували, і є направду Сином Божим. 

Історія спасіння не закінчується з приходом Христа 2000 років тому, а продовжується до 

сьогодні. Ми всі є в очікуванні Його другого приходу, про який Він сам пророкував, і буде дуже 

різнитися від першого. Коли Христос прийде удруге, усі Його впізнають. Бо коли він прийшов 

вперше, Його не злюбили та відкинули. Коли Він прийде вдруге, всі племена визнають Його 

Господом. Бо коли Він прийшов вперше, то тільки дванадцять апостолів пішли за Ним. Коли 

Він прийде вдруге, прийдуть з Ним численні ангели. Бо коли він прийшов вперше, Він був 

безпомічним немовлятком у яслах. Коли Він прийде вдруге, Він буде Царем над царями та 

Паном над панами. Ось чому очікування  приходу Христа не є і не може бути символічним, а 

цілком правдивою подією – Він прийде вдруге. 

Увпродовж Різдвяного посту зробімо наші приготування до Різдва головно духовними. 

Створіть молитовний куток у своїй хаті та виставте ікону Різдва Христового, розважуючи 

денно над тайною приходу Месії. Приступімо до святої Сповіді та святого Причастя у ці дні, 

особливо якщо не зробили цього під час Великого Посту. Стримуймося від м’яса у п’ятниці, 

переїдання та надмірного користування Інтернетом. Будьмо щедрими з своїм часом і талантами 

та послужімо бідним і знедоленим чим можемо. Помирімся з тими кого образили. Будьмо 

завжди свідомі, що Ісус Христос прийде вдруге як наш Господь і Суддя, а «про цей день і 

годину ніхто не знає» (Мт. 24:36). 

Нехай благословить Вас Господь Ісус Христос, Різдво Якого у вертепі Вифлеємському ми 

радісно чекаємо! 

+Борис Ґудзяк,Митрополит Української Католицької Церкви у США 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 11/08/20 конвертах - $505, анонімні пожертви - $424, 

свічки - $256, річні парафіяльні внески - $100 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1285 

Найближчі події  
в парафії та єпархії 

21 лист. – Арх. Михаїла та 
усіх безплотних сил 
28 лист. – Початок 
Пилипівського 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 - $5050 

 



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

