
17 Січня, 2021 

  Неділя про Закхея 

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

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

ПОНЕДІЛОК, 1/18 10:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 1/19 Богоявління ГНІХ за Юліанським календарем 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)   

СЕРЕДА, 1/20 10:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 1/21 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні  

П’ЯТНИЦЯ, 1/22 10:00 am Божественна Літургія  в особливому наміренні 

СУБОТА, 1/23  4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 1/24 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

Оголошення 
1-Матері в молитві 

31 січня відбудеться наступна молитовна зустріч 

спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться 

після Божественної Літургії в церкві. 

2-Парафіяльні чування 

5 лютого (п’ятниця), на нашій парафії 

відбуватимуться чування. Вони будуть розпочинатися 

об 9:30PM і триватимуть приблизно до опівночі 

(12AM). Молитва-це найкращий засіб, аби здобути Боже благословення для себе та для 

ближніх. Зокрема, молитва в нічний час має особливу силу, оскільки ми жертвуємо 

своїм сном та відпочинком заради розмови з Богом. Якщо ми знайдемо час на Бога, то 

Господь обов’язково знайде час на нас. Запрошуємо усіх бажаючих на чування!  

3-World Marriage Day 

Our Bishop Bohdan Danylo in conjunction with the Department of Family Life of the Eparchy 

of St.Josaphat would like to recognize and honor the couples in our parish who are celebrating 

the 10th, 25th, 40th, 50th and 60th anniversaries of their marriage during this year of 2018. Please 

let pastor Volodymyr know about these couples. 

4-Неділя Прощення 

14 лютого буде неділя прощення та заохочуємо обов’язково прийти до церкви, 

оскільки після Божественної Літургії будемо мати обряд прощення. Це особлива 

неділя, коли ми маємо можливість в особливий спосіб попросити прощення один в 

одного та з чистим серцем увійти у Великий Піст. Пам’ятаймо, піст та молитва є 

довподоби Богові лише тоді, коли ми прощаємо своїх ближніх із усього серця. 

 

4-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 
2. Як правда промовляє в серці без гомону слів. 

Слуга. Говори, Господи! Твій слуга 

слухає! (І Сам.3,10). Я Твій слуга; дай 

мені розуміння, щоб я спізнав Твої 

свідоцтва (Пс.118,125). Прихили моє 

серце до слів уст Твоїх; хай як роса 

спливає слово Твоє (Втор.32,2). Бувало 

колись Ізраїльські сини казали 

Мойсеєві: "Ти говори до нас, а ми 

будемо слухати; нехай не промовляє до нас Господь, щоб ми часом не повмирали" 

(Вих..20,19). Не так, Господи, не так я прошу, але радше з пророком Самуїлом покірно 

і ревно благаю: "Говори, Господи, твій слуга слухає" (І Сам.3,10). Нехай не говорить 

до мене Мойсей, або хтось із пророків, а промов радше Ти, Господи Боже, 

вдохновителю і просвітителю всіх пророків, бо Ти єдиний, без них, можеш мене 

докладно навчити, а вони без Тебе нічого не зможуть зробити. Вони можуть вимовляти 

слова. але духа ними не вливають. Гарно говорять, але коли Ти мовчиш, вони серця не 

зігрівають. Вони літер навчають, а Ти відкриваєш їхнє значення. Вони проказують 

глибокі тайни, а Ти виявляєш їх значення. Вони оголошують накази, а Ти допомагаєш 

їх виконувати. Вони вказують дорогу, а Ти даєш силу ходити нею. Вони діють тільки 

ззовні людини, а Ти серця напоумляєш і просвічуєш. Вони скроплюють навкруги, а Ти 

даєш врожай. Вони гомонять словами, а Ти надаєш розуміння слухові. Тому-то хай не 

промовляє до мене Мойсей, а Ти, Господи Боже мій, віковічна Правдо, щоб я часом не 

вмер і не лишився без плоду, коли тільки ззовні будуть вмовляти мене, а не зігріють у 

серці. Нехай не буде мені осудом те слово, яке я чув, але не виконав його; пізнав, але 

не полюбив його; в яке увірував, але не дотримав. Так промов, Господи, - Твій слуга 

слухає; бо Ти маєш слова вічного життя (Йо.6,68). Промов до мене для хоч якоїсь втіхи 

моєї душі і для поправи всього мого життя, Тобі на хвалу, славу і віковічну честь. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 1/10/21, пожертви в конвертах - $246, анонімні 

пожертви - $500, свічки - $84 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $830 

Збірка на Різдво ГНІХ (Старий Календар) та Йордан - $255 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

2 лют. – Стрітення Господнє 

14 лют. – Неділя Прощення 

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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