
27 Грудня, 2020  

  Неділя після Різдва ГНІХ 

НЕДІЛЯ, 12/27 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)  

СЕРЕДА, 12/30 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 12/31 8:30 am Божественна Літургія  в особливому наміренні 

Обрізання ГНІХ та Новорічна Божественна Літургія 

10:30 pm Акафіст до Пресвятої Богородиці 

11:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 1/1 9:00 am Божественна Літургія  в особливому наміренні 

СУБОТА, 1/2  4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 1/3  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)  

Оголошення 
1-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 США 

Частина-1 

Христос Рождається! 

Ми бачимо, що Марія та Йосип не впадали у гнів чи 

зневіру через скрутне становище, в якому вони 

опинились. Вони, натомість, слухняно прийняли 

звістку, яку Архангел Гавриїл приніс їм, як волю Божу. 

«Нехай станеться за твоїм словом», – сказала Марія 

Гавриїлу, тоді як Йосип «виконав те, що наказав йому 

ангел Господній». 

Пастухи отримали нагороду за безсонну ніч, 

удостоївшись честі першими поклонитися 

воплоченому Божому Сину. Волхви отримали привілей 

бути першими, хто приніс подарунки новонародженому Цареві. Тільки цар Ірод не 

сприйняв втручання Бога у його життя як благословення, натомість розпочав жорстоке 

переслідування та кровопролиття невинних немовлят Вифлеєму. 

Дорогі улюблені у Христі! Кожне наше життя сповнене перебоїв, незручностей та 

несподіваних втручань. Хоч вони приходять несподівано, проте це не випадкові, 

безглузді події. Насправді, ці перебої Бог ставить на нашому шляху з певної причини. 

Подібно як Ірод, ми не завжди реагуємо, як слід, коли виникають ці труднощі. Отже, 

Бог використовує їх з метою навчити нас терпеливості, змінити нас на краще та 

уподібнити до Христа. Невеликі розчарування та маленькі труднощі у нашому житті 

насправді надають нам можливість навчитися як покладатися на Бога, слухатися Його 

і прийняти Його волю для нас. 

Сучасний релігійний письменник написав так: «Ми з вами не живемо серед великих 

драматичних моментів. Ми не 

переходимо від одного великого 

рішення до іншого. Натомість, ми всі 

живемо в нескінченній серії 

маленьких щоденних моментів, які 

формують наше життя. І боротьба, яка 

виникає серед цих маленьких 

моментів, коли справи не йдуть згідно 

наших бажань, коли наші плани провалюються і наше життя руйнується, виявляє 

характер нашого серця». 

Можливо, ми можемо розглядати пандемію, яка поширюється по всьому світу в даний 

час, як одне з цих несподіваних і небажаних вторгнень у наше життя. Це, безумовно, 

драматично вплинуло на наше святкування Різдва Господнього. 

У зв’язку з цим наша можливість подорожувати та відвідувати друзів та родину з 

радістю Різдва стала значно обмежена. Скасовано концерти Різдвяних коляд та різдвяні 

вистави. Більше того, наші зібрання у парафіяльних церквах, щоб поклонитися Христу 

в Його Різдві на богослужіннях, також обмежуються. Можливо, ми самі захворіли на 

вірус або втратили від нього друзів чи родичів, і через це ми стали озлобленими, 

сумними та пригніченими. І питаймося – Коли ж це нарешті закінчиться? 

Дорогі брати та сестри! Замість того, щоб впадати у відчай, постановімо собі дивитись 

на цей період нашого життя очима віри та, як дану Богом, можливість рости в благодаті, 

у духовному мирі та у любові один до одного. У цей час, коли більшість із нас 

перебуває у власних домівках, присвятімо більше часу особистій та спільній родинній 

молитві, духовному читанню та роздумам над чудесним воплоченням Христа та над 

Його приходом до нас як маленьке безпомічне немовлятко. Будьмо справжніми 

ближніми та простягнімо руку допомоги і серце тим, хто у нашій спільноті духовно та 

фізично страждає у ці важкі дні. Пам’ятаймо, що з народженням Христа перемагаються 

усі страхи та сумніви, зникає усіляка темрява, залишаючи лише світло, тепло та любов 

Новонародженого Емануїла – З нами Бог! 

Благословення новонародженого Христа нехай буде з усіма вами! 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 12/20/20, пожертви в конвертах - $846, анонімні 

пожертви - $381, свічки - $52 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1279 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

31 груд. – Новорічна 

Божественна Літургія 

1 січ. – Обрізання ГНІХ та св. 

Василія Великого 

6 січ. – Богоявління Господнє 

2 лют. – Стрітення Господнє 

15 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 - $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.  
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