
13 листопада, 2022 

  23-та Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 11/13  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ВІВТОРОК, 11/15 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 11/16 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 11/17 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 11/18 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 11/19 4:00 pm  Типіка 

НЕДІЛЯ, 11/20 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)   

 

ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ 

ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ США НА ПИЛИПІВКУ 

ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, 

СЕМІНАРИСТАМ, НАШИМ ДОРОГИМ ВІРНИМ УКРАЇНСЬКОЇ 

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

 

Слава Ісусу Христу! 

Розпочинаючи «Пилипівку» чи Пилипів піст, нам на думку спадають багато речей, які 

сьогодні відбуваються: страждання та людські втрати в Україні, спричинені російським 

вторгненням; потреби нових іммігрантів, які 

прибули до наших єпархій протягом останніх 

дев’яти місяців – передусім жінок і дітей. Сьогодні є 

стільки причин сумувати і розчаровуватися, 

зневірятися і втрачати надію. 

Якби ми не були людьми віри, то нам було б дуже 

легко втратити надію серед сьогоднішніх трагедій в Україні, в Америці та в усьому світі. 

Але наша віра і наша Церква допомагають нам зрозуміти глибший зміст теперішніх подій 

та Божу присутність серед того, що зараз відбувається. 

Пилипівка – це час підготовки до свята Різдва Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми 

знову покликані вирушити в подорож, щоб вітати серед нас Еммануїла! Через короткі 

сорок днів ми святкуватимемо Різдво Господнє. На Утрені Різдва співаємо: 

«Христос народжується – славте! Христос із небес – зустрічайте! Христос на землі – 

бадьортеся! Співай Господеві, вся земле, і весело заспівайте, люди, бо він прославився!» 

Ірмос 1, канон Утреня Різдва Господнього. 

Як нам слід готуватися прийняти Бога серед нас? Як ми будемо Його прославляти? Чи 

ця Різдвяна пора може стати для мене глибоким і духовним досвідом? 

Для того, щоб належним чином підготуватися до зустрічі з Христом у Празник Його 

Різдва, Матір-Церква дає нам сорок днів, щоб намагатися краще жити своїм 

християнським покликанням та поглиблювати знання Слова Божого, практикувати 

спільну і особисту молитву, а також чинити діла милосердя як у церкві, так і в світі. Цими 

трьома факторами ми можемо описати наше покликання як християнина, а також 

покликання всієї Церкви. 

У цей передріздвяний час слід щоденно читати Святе Письмо та роздумувати над ним. 

Ми також покликані пізнавати Божественну правду, правди християнської віри та 

ділитися нею з нашими родинами – 

Домашньою Церквою. 

Ми покликані відновити нашу 

участь у літургійних службах, 

особливо у Божественній Літургії, 

адже Євхаристія є центром 

християнського життя. Євхаристія є 

водночас вершиною парафіяльного 

життя, а також джерелом усіх його 

духовних благ. 

Під час Пилипового посту запрошуймо друзів чи сусідів до участі у літургійних 

богослуженнях у нашій парафіяльній спільноті. 

У ці дні ми покликані як особисто, так як і члени спільноти молитися за себе та за інших, 

приносити себе в жертву Богові, прощати іншим і просити прощення у Бога, 

благословляти Бога, і бути благословенням для інших. 

Ми також покликані виходити за межі нас самих і служити іншим, особливо 

потребуючим. Під час Пилипівки давайте поглянемо на нашу громаду і знайдемо тих, 

хто потребує нашої допомоги та сприяння. Ми можемо відвідувати хворих, допомагати 

бідним, давати їжу голодним, піклуватися про сиріт, підтримувати тих, хто страждає від 

несправедливості, сприяти миру та заспокоювати тих, хто сумує. Усе це ми можемо 

здійснювати в нашій громаді, де ми живемо і працюємо, адже серед нас живуть особи, 

яким потрібна допомога. На практиці це означає спрямувати нашу увагу та кроки на 

реальних людей у наших спільнотах, сповнених страху, смутку та безнадії. Ми покликані 

нести їм Христовий мир і надію. Ми покликані допомагати лікувати рани та зцілювати 

травми. 

Починаймо цей передріздвяний час разом! Молімося, роздумуймо над Словом Божим, і 

жертвуймо наші молитви один за одного та довіряймо їх Богові. Тоді з новою радістю ми 

зможемо вітати Бога серед нас! 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 11/6/22 конвертах - $546, анонімні пожертви - $623,  

свічки - $96 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1265 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

15 лист. – початок Пилипівка 

21 лист. – Вхід в Храм 

Літургійний євхаристійний набір 

Наразі наша парафія потребує нового Літургійного 

Євхаристійного комплекту. Орієнтовна ціна на 

Чашу та Дискос хорошої якості становить близько 

$1000 доларів. Якщо ви хочете допомогти нам 

придбати цей Євхаристійний комплект, ви можете 

зробити цільовий внесок для цього. 

 



Protection of the Mother of God 

Ukrainian Catholic Church 

Byzantine Rite 

2880 Highway 138 NE 

Conyers, GA 30013 

 

Священик Володимир Петриця 

 

Emergency phone 224-400-0558 

Email: parish@mogchurch.com 

Website: www.mogchurch.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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mogchurch.com/

