
6 Грудня, 2020  

Двадцята Шоста Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 12/6 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

ВІВТОРОК, 12/8 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 12/9 8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 12/10 8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 12/11 8:00 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

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

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

  

Роздуми Томи Кемпійського 

12. Про царську дорогу святого хреста. 

Частина - 1 

Багато декому жорстокою здається така мова: "Відречися себе самого, візьми свій 

хрест, та йди слідом за Ісусом" (Мт. 16,24; Лк. 9,23). 

Але далеко прикріше почути таке останнє слово: 

"Йдіть геть від мене, прокляті, у вогонь вічний!" 

(Мт. 25,41). 

А ті люди, що тепер радо слухають слова про хрест 

і йдуть услід за Ним, потім не будуть боятися 

слухати слів вічного осудження. 

Цей знак хреста з`явиться на небі, коли Господь прийде судити. 

Тоді всі слуги хреста, які за життя уподібнювалися Розп`ятому, приступлять до Христа-

судді з великою надією. 

Тож чому боїшся взяти на себе хрест? По ньому йдеться до Царства Небесного! 

У хресті спасіння, в хресті життя, в хресті охорона від ворогів, в хресті джерело 

небесних солодощів, у хресті сила для розуму, в хресті радість для душі, в хресті ввесь 

зміст чесноти, в хресті завершення святості. 

Немає для душі спасіння ні надії на вічне життя, як тільки у хресті. 

Так візьми свій хрест і йди вслід за Ісусом, і зайдеш у вічне життя. 

Він ішов перед тобою, несучи свого хреста, і вмер за тебе на хресті для того, щоб і ти 

носив свій хрест і бажав на хресті вмерти. 

Бо коли вмреш разом з Ним, то разом з Ним і житимеш; а коли будеш Йому товаришем 

у стражданні, то будеш товаришем і в славі. 

На хресті все основується і все залежить від умирання, і немає іншої дороги до життя і 

до правдивого спокою в серці, як дорога святого хреста і щоденного умертвіння. 

Йди, куди хочеш, шукай, чого хочеш, - а не знайдеш ані вгорі вищої, ані внизу 

безпечнішої дороги, крім святого хреста. 

Уклади собі і впорядкуй усе як сам хочеш і зрозумієш, і побачиш, що завжди треба 

щось витерпіти; чи доброхіть, чи 

знеохоту, щоб стрінути хрест. 

Бо або на тілі почуєш біль, або в душі 

буде тобі серце боліти. 

Нераз Бог тебе полишить, нераз 

ближній допече, та, що більше, часто 

сам собі тягарем станеш. 

 

Знаймо наших святих 

Про святого Варлаама 

(згадується 2  грудня) 

Пам’ять святого мученика Варлаама похвальним словом вшанували в Кесарії 

Кападокійській Василій Великий, а в Антіохії — Йоан Золотоустий. Із їх промов 

довідуємося про подвиги цього Божого слуги. 

Святий Варлаам був звичайним хліборобом, неписьменним мовчазним чоловіком. 

Народився в Антіохії Сирійській, постраждав у 304 р. в Кесарії Кападокійській від 

мучителя Саприкія. На суді святий Варлаам так ясно і переконливо захищав Христову 

віру, що всі дивувалися мудрості старця. Саприкій велів святого мученика бити, 

шматувати живе тіло аж до костей, а кості ламати. Під кінець наказав йому простягнути 

праву руку над вогнем жертовника, а в долоню покласти тліючу вуглину, посипану 

кадилом, аби святий мученик з болю стряс кадило до вогню, бо тоді бодай про око 

погани тішилися б тим, що християнин приніс богам жертву. 

Але святий Варлаам тримав руку так довго над вогнем, аж вона згоріла і впала у вогонь, 

після чого святий старець віддав Богу свою душу. Так, за словами святого Василія, 

“десниця мученика подолала вогонь, перед силою якого поступається залізо, мідь і 

твердий камінь”. У роковини смерти святого Варлаама до його гробу в Кесарії 

приходила велика сила народу, а близько 418 р. в Антіохії на його честь було зведено 

храм. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 11/29/20 конвертах - $415, анонімні пожертви - $257, 

свічки - $60, різдвяні квіти - $20 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $752 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

19 груд. –  св.Миколая 

22 груд. –  Непорочне Зачаття 

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

