
18 грудня, 2022 

   Неділя перед Різдвом ГНІХ  

НЕДІЛЯ, 12/18 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

ПОНЕДІЛОК, 12/195:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 12/21 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 12/22 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 12/23 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 12/24 3:30 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 12/25 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

 

Оголошення 

1- Божественна Літургія на Різдво Христове 

Божественна Літургі на Різдво Христове (25 грудня) буде розпочинатися об 10:30am. 

 

Традиції у Різдво Христове 

«Церква святкує пришестя Сина Божого у світ 

святом Різдва Христового. Про народження 

Христа пастухам сповіщає ангел Господній: 

«Сьогодні народився вам у місті Давидовому 

Спаситель, Який є Христос Господь». (Лк 2:11, 

rsv-ce). Отці Церкви звеличували Різдвяну ніч як 

день радості та миру: 

Сьогодні Щедрий став бідним заради нас… 

Сьогодні ми отримуємо дар, про який не 

просили… Цей сьогоднішній день відчинив небесні двері для наших молитов… Тепер 

Божественна істота взяла на себе печать людства, щоб людство бути прикрашеним 

печаттю Божественності». 

-Христос наша Пасха, Катехизм Української Католицької Церкви №190 

Як українці-католики, наше святкування свята починається на Святвечір. «У нашій 

церковній традиції особливо урочисто вшановується свято Навечір’я Різдва Христового, 

яке також називають Святим вечором. Кожен дім стає Віфлеємом родини: стіл 

символізує ясла; під скатертину кладуть солому, а на скатертину — просфору (причасний 

хліб) — символ Дитятка Ісуса. Біля просфори ставлять запалену свічку, яка символізує 

Віфлеємську зірку. За пісною вечерею родина збирається за столом, щоб молитовно 

вшанувати воплоченого Сина Божого. Різдвяні колядки співають віряни. В гостинності 

домівки відчиняють двері кожному, хто святкує Різдво Христове. Кульмінацією 

святкування свята Різдва є урочисте богослужіння, на яке збираються всі парафіяни. 

Вінчає сімейну вечерю Євхаристійна Вечеря на Божественній Літургії. » 

-Христос Наша Пасха, Катехизм 

Української Католицької Церкви 

№196 

Українські родини святкують 

Різдво з традиційними звичаями, 

наповненими частуванням і 

багато символізму. 

Символізуючи дванадцять 

апостолів, свята вечеря складається з дванадцяти пісних страв. Найголовніша страва – 

кутя. Це робиться шляхом відварювання цільної пшениці до м’якості та змішування її з 

медом, маком і горіхами. Пшениця символізує відношення народу до своєї землі і 

служить нагадуванням про Святе Причастя. 

Колач, плетений коровай солодкого хліба виготовляється у формі кола, що символізує 

вічність, де немає ні початку, ні кінця. Інші страви можуть включати борщ, пироги, 

холупчі, одну або кілька страв з риби, овочів і фруктів. 

Коли трапеза закінчена, можна обмінятися подарунками, поспівати колядки і родина 

розійдеться на Різдвяну Божественну Літургію 

Протягом усього Різдвяного сезону, який триває до 2 лютого, співають колядки з 

традиційним різдвяним вітанням «Христос Народився!». 

Всередині української громади звичаї можуть відрізнятися. Коли ми збираємося сім’єю, 

ми можемо зосередити свою увагу на тому, як наша сім’я святкує Різдво Господа. 

Чи існують особливі звичаї, яких ми дотримуємося в найближчій родині? 

Чи є у нас вдома особливе почесне місце, де ми виставляємо ікону народження 

Господнього? Чи розповідаємо ми своїм дітям історію про народження Ісуса? 

Чи ми, як сім’я, надаємо значення святкуванню цього свята разом на Божественній 

Літургії? Чи є якісь інші звичаї, які ми можемо створити, щоб передати членам нашої 

сім’ї святкування Різдва на довгі роки? 

Бажаємо всім нашим родинам благословенного та мирного Різдва Христового! 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 12/11/22 конвертах - $465, анонімні пожертви - $736,  

свічки - $100 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1301 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

25 груд. – Різдво Христове 

26 груд. – Собор Пресвятої 

Богородиці 

27 груд. – Первомученика 

Степана 

1 січ. – Обрізання ГНІХ та св. 

Василія Великого 

6 січ. – Богоявління Господнє 

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/

