
13 Грудня, 2020  

Двадцята Сьома Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 12/13 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

ВІВТОРОК, 12/15 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 12/16 7:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 12/17 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 12/18 7:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 12/19 4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 12/20 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

Оголошення 
1-Дякуємо за збірку св.Андрія 

 На прохання владики Богдана минулого тижня ми мали збірку святого Андрія на 

допомогу патріарху та нашій єпархії. Дякуємо усім хто долучився до цієї збірки. 

Загалом було зібрано $250. 

2-Святкування дня св.Миколая 

20 грудня  на нашій парафії буде відбуватися 

святкування дня св.Миколая. Св.Миколай буде 

вручати подарунки нашим дітям, котрі очікують на 

його прихід.  

3-Матері в молитві 

27 грудня відбудеться наступна молитовна зустріч 

спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться 

після Божественної Літургії в церкві. 

4-Новорічна Божественна Літургія 

31 грудня об 11:00pm на нашій парафії буде служитися Новорічна Божественна 

Літургія, а об 10:30рm буде служитися акафіст до Матері Божої.  Це буде подячна 

Служба Божа за прожитий рік та за ласку Божу в наступаючому році. Ласкаво 

запрошуємо усіх! 

Роздуми Томи Кемпійського 

12. Про царську дорогу святого хреста. 

Частина - 2 

А однак ніякий лік ані втіха не зможе ні допомогти тобі, ні дати пільги: але мусиш 

терпіти, доки Бог схоче. Бо Бог так хоче, щоб ти вчився терпіти лихо без втіхи, щоб ти 

Йому цілком корився і через прикрості ставав покірнішим. Ніхто так не відчуває мук 

Христових, як той, кому прийдеться колись таке саме терпіти. Так, хрест завжди 

готовий і всюди чекає на тебе. Не встигнеш від нього утекти, куди не побіжиш; бо куди 

не прийдеш, приносиш і себе й завжди з собою стрінешся. 

Подивишся вгору чи вниз, оглянешся 

довкола себе і заглибишся у своє 

серце - всюди знайдеш хрест, і всюди 

мусиш зберігати терпеливість, якщо 

хочеш мати спокій у серці й 

заслужити собі на вінець вічної слави. 

Коли радо несеш хрест, то й він тебе 

підніме і заведе тебе до бажаного 

кінця, себто туди, де терпіння скінчиться, хоч це буде не тут, не на землі. Коли ж ти 

неохоче його носиш, завдаєш собі тягару і ще більше обтяжуєш себе - але все-таки 

мусиш носити. Коли скинеш із себе один хрест, то неодмінно знайдеш другий, але знай, 

що ще важчий. Чи гадаєш, що втечеш перед ним, чого не встиг ні один смертний 

чоловік обминути? Котрий святий жив на світі без хреста і прикрості? Все життя 

Христове було тільки хрестом та мукою - а ти шукаєш для себе спокою і радості? 

Помиляєшся, так помиляєшся, коли шукаєш чогось іншого, замість того, щоб терпіти 

прикрості; бо все те смертне життя повне недолі й обставлене довкола хрестами.  

Знаймо наших святих 

Про святого Парамона та Філумена 

(згадуються 12  грудня) 

Діялося це за імператора Деція, лютого мучителя. Намісник Аквилин вибрався в дорогу 

з Никомидії до Валсатії (“святе місце”), де били джерела цілющої води, а поруч було 

капище Посейдона. За собою він наказав вести триста сімдесят християн, щоб вони 

принесли богам жертву. Коли той похід побачив християнин Парамон, що саме 

проходив тою дорогою, то голосно мовив: “Боже, скільки безвинних мусить гинути за 

те, що не хочуть служити бездушним ідолам”. За це мучитель велів йому пробити 

тростиною язик, заганяти в тіло скалки, а під кінець убити разом з триста сімдесятьма 

святими мучениками. Сталося це 250 р. 

Постраждав святий Філумен близько 270 р. Жив він у Ликаонії і возив збіжжя до міста 

Анкири, в Галатії. Оскаржений у тому, що є християнином, він визнав перед мучителем 

Феліксом віру у Христа Спасителя. Мучитель передав святого на муки: його жорстоко 

били, кидали у вогонь, а потім у голову, руки і ноги забивали цвяхи і гнали майданом, 

аж поки святий мученик не впав. Так святий Філумен передав свою душу в руки 

небесного Отця. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 12/06/20, пожертви в конвертах - $686, анонімні 

пожертви - $343, свічки - $69, різдвяні квіти - $20 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1118 

Збірка св. Андрія: $250 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

19 груд. – св. Миколая 

22 груд. – Непорочне Зачаття 

31 груд. – Новорічна 

Божественна Літургія 

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

