
20 Грудня, 2020  

  Неділя перед Різдвом ГНІХ 

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

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

ПОНЕДІЛОК, 12/217:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 12/22 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 12/23 7:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 12/24 Навечір’я Різдва Христового 

5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 12/25 РІЗДВО ГНІХ 

9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)  

СУБОТА, 12/26 Собор Пресвятої Богородиці 

9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 12/27 Первомученика Степана 

9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)  

Оголошення 
1-Перехід на Новий (Григоріанський) календар 

Владика Богдан Данило на прохання нашої громади надав попередню згоду на  

святкування цьогорічного Різдва за Григоріанським календарем 25 грудня та перехід 

на Новий стиль. Офіційний лист від Владики Богдана Данила ми отримаємо в січні 

місяці. Тому прохання поширити інформацію що цього року ми будемо святкувати 

Різдвяні свята згідно Нового стилю.  

Однак для бажаючих  буде також 

богослужіння на Різдво згідно Старого стилю. 

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! 

РІЗДВЯНЕ ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ЄПИСКОПІВ УКРАЇНСЬКОЇ 

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ 

АМЕРИКИ ВСЕЧЕСНИМ ОТЦЯМ, ПРЕПОДОБНИМ ЧЕНЦЯМ І ЧЕРНИЦЯМ, 

СЕМІНАРИСТАМ ТА ДОРОГИМ ВІРНИМ 

Частина-1 

Христос Рождається! 

«..і вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога й 

промовляла: Слава во вишніх Богу й на 

землі мир людям його вподобання.» 

(Лк. 2:13-14) 

Це була радісна звістка ангелів про 

найважливішу подію в історії людства, 

яка відбулася до цього часу: 

народження Месії, Сина Божого, у 

стаєнці у Вифлеємі. 

Цей прихід Бога у світ людей був чимось абсолютно несподіваним; це застало всіх 

зненацька. Насправді ми можемо сказати, що, посилаючи свого Сина до нас, Бог змінив 

нормальний хід подій у житті багатьох людей. У євангельській розповіді ми це чітко 

бачимо у тих, хто найтісніше пов’язаний із Різдвом Христовим. 

Марія та Йосиф були типовим молодим подружжям того часу – зарученими, та 

очікували офіційного шлюбу, який мав відбутися у майбутньому, поки ангел Господній 

не з’явився їм обом та не змінив їхніх планів. 

Пастухи розташувалися на довгу і спокійну ніч, пасучи своїх овець, аж раптом 

з’явилися на небі ангели і наказали їм поспіхом шукати бідну стаєнку. 

Волхви були шанованими та визначними вченими у далекій Персії, аж поки таємнича 

зірка не змусила їх здійснити довгу і важку подорож до Палестини. 

Ірод також задоволено сидів на своєму престолі в Єрусалимі до того часу, коли волхви 

принесли йому дивовижну звістку про народження того, хто претендує на його трон, і 

це схвилювало його до глибини душі. Дійсно, звістка про народження Ісуса не тільки 

змінила життя цих людей, але й повністю перевернула їх. 

Однак, для нас найважливіше – це спостерігати, як Боже втручання змінило цих людей 

на краще чи на гірше. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 12/13/20, пожертви в конвертах - $981, анонімні 

пожертви - $753, свічки - $106 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1840 

Збірка св. Андрія: $30 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

19 груд. – св. Миколая 

22 груд. – Непорочне Зачаття 

25 груд. – Різдво Христове 

26 груд. – Собор Пресвятої 

Богородиці 

27 груд. – Первомученика 

Степана 

31 груд. – Новорічна 

Божественна Літургія 

1 січ. – Обрізання ГНІХ та св. 

Василія Великого 

6 січ. – Богоявління Господнє 

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

