
10 Січня, 2020  

  Неділя після Богоявління ГНІХ 

НЕДІЛЯ, 1/10 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

ПОНЕДІЛОК, 1/11 10:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 1/12 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 1/13 10:00 am Божественна Літургія (двомовна) 

ЧЕТВЕР, 1/14 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні  

П’ЯТНИЦЯ, 1/15 10:00 am Божественна Літургія  в особливому наміренні 

СУБОТА, 1/16  4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 1/17 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

Оголошення 
1-Йорданське благословення домів 

Якщо хтось бажає, аби священик відвідав Вашу домівку із благословенням 

Йорданської води, то просимо дзвонити в церковний офіс 770-760-1111 або звертатися 

до пароха. 

Роздуми Томи Кемпійського 

1. Голос Христа всередині вірної душі 
Послухаю, що скаже до мене Господь Бог (Пс. 84,9). 

Щаслива та душа, яка слухає, як Господь промовляє до неї, і переймає з Його уст 

слово втіхи! 

Щасливі ті вуха, що вслухаються в легіт Божого 

шепоту і не звертають ніякої уваги на підшепти 

цього світу! 

Вельми щасливі ті вуха, які слухають не той 

голос, що в повітрі дзвенить, а ту правду, яка в 

серці навчає! 

Щасливі ті очі, які замкнені для світу, але бачать 

те, що діється всередині душі! 

Щасливі ті люди, що прозирають у глибину душі і щоденними вправами намагаються 

старанніше приготувати себе до розуміння небесних таїн! 

Щасливі ті, що з великою охотою віддаються Богові і ухиляються від усіляких спокус 

цього світу! 

Вважай на це, душе моя, і зачини двері своєї почуттєвості, щоб ти могла послухати, 

що скаже тобі Господь Бог твій. 

Твій Улюблений отак мовить: "Я твоє спасіння!" (Пс.34,3), твій упокій і твоє життя. 

Мене тримайся - і знайдеш упокій. Лиши все проминаюче, а шукай те, що вічне. 

Чим є все дочасне, як не тінню? Та й на що здадуться всі творіння, коли Творець 

залишить тебе? 

Тому відречися всього і віддавайся охоче й вірно своєму Творцеві, щоб ти могла 

осягнути правдиве щастя. 

Знаймо наших святих 

Про святих мучеників Анісії та Зотика 

(згадуються 12  січня) 

Свята Анісія постраждала в Солуні 

близько 288 р. Вона була дочкою 

дуже побожних батьків. Після їх 

смерти роздала усе своє майно 

вбогим, а сама працею своїх рук 

заробляла на хліб щоденний, 

прислуговувала хворим і 

ув’язненим за Христову віру. 

Прийшов час, коли постійно спраглий християнської крови мучитель Максиміян 

дозволив кожному вбивати християн без суду. Одного разу, коли Анісія йшла до 

церкви, на неї напав вояк поганин і хотів, щоб вона йшла з ним до поганської божниці 

принести жертву ідолам. А коли свята дівиця стала вголос призивати Христа 

Спасителя, то лютий кат убив її там-таки, на дорозі, мечем. Смерть невинної жертви 

обурила навіть поган, і вони не чинили християнам жодних перепон, коли ті ховали 

мощі святої мучениці. 

Святий Зотик разом з Костянтином Великим прибув до Царгорода з Риму і тут 

посвятився цілковито служінню Богові, а з часом став священиком та економом церкви. 

Він перший заклав у Царгороді шпиталь для прокажених, яких тоді за диким звичаєм 

топили в морі. Імператор Костянтин жертвував йому великі гроші на покриття потреб 

шпиталю і для роздачі убогим. Після смерти імператора, його син став явним ворогом 

католиків і покровителем аріян. А що святий Зотик відважно боронив Христову віри, 

то Констанцій наказав прив’язати його до диких мулів, які рознесли по полю тіло 

святого мученика. Сталося це близько 344 р. 

Імператор Юстин II (565-578) побудував на честь святого Зотика у Царгороді церкву і 

притулок для хворих і калік. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 1/3/21, пожертви в конвертах - $895, анонімні 

пожертви - $891, свічки - $176 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1962 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

2 лют. – Стрітення Господнє 

15 лют. – 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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