
3 Січня, 2020  

  Неділя перед Богоявлінням  

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

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

ПОНЕДІЛОК, 1/4 7:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

СЕРЕДА, 1/6   Богоявління ГНІХ згідно Нового Календаря 

10:00 am Божественна Літургія (двомовна) 

ЧЕТВЕР, 1/7  Різдво ГНІХ згідно Старого Календаря 

10:30 am Божественна Літургія  

5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні  

П’ЯТНИЦЯ, 1/8 7:30 am Божественна Літургія  в особливому наміренні 

СУБОТА, 1/9  4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 1/10 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. 

 
УРИВОК ІЗ РІЗДВЯНОГО ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

Високопреосвященним і преосвященним архиєпископам і 

митрополитам, боголюбивим єпископам, всечесному духовенству, преподобному 

монашеству, возлюбленим братам і сестрам, в Україні та на поселеннях у світі сущим 

Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, 

що задля вас став бідним, бувши багатим, 

щоб ви його вбожеством розбагатіли. 

2 Кор. 8, 9 

Христос народився!  Славімо Його! 

Дорогі в Христі! 

Важко повірити, наскільки змінилося наше життя від останньої коляди минулого року 

до першого «Бог предвічний» цьогорічної різдвяної ночі. Упродовж 2020 року всі ми 

немовби були перенесені в інший світ—світ страху та непевності перед невідомим. Та 

незважаючи на обмеження, випробування і людські втрати через пандемію 

коронавірусу, ми разом, як Церква, у своїх родинах, парафіях, громадах і країнах не 

перестали бути носіями доброї новини надії, любові та радості. Тож цього року з нагоди 

Різдва Христового маємо в особливий спосіб засвідчити перед іншими про «велику 

радість, що буде радістю всього народу:  сьогодні народився вам у місті Давидовім 

Спаситель, він же Христос Господь» (Лк. 2, 10–11). 

Таїнство Різдва Христового – це 

радість приходу Божого Сина у світ, 

сповнений бідою, болем і стражданням 

людини. Він залишає небесну славу, 

щоби ввійти в людську неміч усіх часів, 

культур і народів. Христос-Бог стає не 

просто людиною, а людиною вбогою, 

людиною, яка страждає від початку 

свого земного життя. Предвічний Бог 

входить у людську історію і переживає людський голод та холод, біль та хвороби, 

ворожість та байдужість суспільства. 

Новонароджений  Бог-Безхатченко – яка це дивна суперечність, яка це дивна 

божественна убогість! Всемогутній Бог стає бідним, щоби нас збагатити. Цар всесвіту 

покладений «у біднім вертепі, в ясла на сіні», щоб нам простелити шлях до небесних 

осель. Вдивляючись у це таїнство, св. Григорій Богослов каже: «Той хто збагачує, став 

убогим; прийняв бо убогість моєї плоті, щоб я став багатим в Його божестві.» 

(Oratio 45, 9). Прийшов Господь, який своїми ранами зцілює наші рани, нашу слабкість, 

нашу біду. І Він залишається з роду в рід нашим Еммануїлом, що означає «з нами — 

Бог», у наших потребах, болях і стражданнях. Присутність воплоченого Бога в 

людській історії і в нашому житті є нашою безнастанною та невід’ємною радістю, як у 

день  Різдва Христового, так і в усі дні нашого життя. 

Вживаючи в побутовому спілкуванні якесь слово, ми зазвичай не замислюємося над 

його походженням і значенням. Мова розвивається стихійно і стрімко – ми забуваємо, 

звідки це слово виринуло, розминаємося з його глибиною. Так є із поняттям «убогий», 

яке вказує на бідну людину. Однак, якщо подивимося, як це слово утворене, то 

зрозуміємо, що  «у-Богий» – це людина через яку Господь до нас приходить, особа яка 

є «у Бога», тобто під особливою опікою Всевишнього. 

Христос учить нас, що фізично вбогі та вбогі духом, або покірні, є щасливі – блаженні, 

бо саме їм належить Царство Небесне (пор. Лк. 6, 20). Для вбогого останньою надією, 

опорою і спасінням є лише Бог. Його доля завжди лежить у Божих руках. А Господь 

особливо чутливий до того, як ми ставимося до Його вбогих, себто до потребуючих, 

знедолених, безхатченків, голодних, самотніх, вдів і сиріт. Хто зневажає вбогих – 

зневажає свого Творця. Кривдити таких людей – значить чинити гріх, який кличе до 

неба про помсту! 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 12/27/20, пожертви в конвертах - $606, анонімні 

пожертви - $106, свічки - $386 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1098 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

6 січ. – Богоявління Господнє 

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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