
1 січня, 2023 

Обрізання ГНІХ та св. Василія Великого 

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

ПОНЕДІЛОК,1/2 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 1/4  8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 1/5  4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 1/6 Богоявління Господнє 

8:30 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

Чування 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 1/7 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 1/8  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

 

 

УРИВОК ІЗ РІЗДВЯНОГО 

ПАСТИРСЬКОГО ПОСЛАННЯ 

БЛАЖЕННІШОГО  ПАТРІАРХА 

СВЯТОСЛАВА 

Я розділяю з вами велику радість: «Бо сьогодні 

народився вам у місті Давидовому Спаситель, 

Який є Христос Господь» (Лк. 2, 11). Для нас, хто 

вірить в Господа Ісуса, святкувати Різдво означає відкритися для радості, яка триває 

вічно. Син Божий стає одним із нас — з нами Бог! 

У житті ми часто переживаємо радісні чи приємні події: народження дитини, весілля, 

якесь досягнення, вечеря з рідними та друзями тощо. Однак життєвий досвід підказує, 

що такі миті дуже крихкі: коротка мить — і що приніс нам радість і насолоду, 

безповоротно занурюється в небуття, і ми залишаємося наодинці з болем, смутком і 

розчаруванням. Причин такої раптової зміни багато: секунда неуважності, нещасний 

випадок, хвороба, людська злоба чи війна, як ми бачимо в долі нашого 

багатостраждального народу. 

І все ж сьогодні ми звіщаємо один одному радість, якої не можуть позбавити нас ніякі 

земні випробування чи нещастя, — непереможну радість Різдва Христового. Це не 

якийсь швидкоплинний досвід чи форма відволікання, яка дозволяє нам на деякий час 

втекти від якоїсь щоденної чи навіть жорстокої реальності. Радість Різдва – це занурення 

в реальність самого Бога. Син Божий входить у людське життя, людську реальність і бере 

на себе крихкість і драматизм людського існування, щоб привнести небесну перспективу 

в людські обрії: «І раптом з’явилося з ангелом безліч небесного війська, яке славило Бога. 

і кажучи: «Слава Богу на висоті, і на землі мир тим, що Його вгода!» (Лк. 2, 13-14). 

Різдво запрошує нас до зустрічі з Богом, який приходить як Спаситель світу, до зустрічі, 

яка приносить небесну радість. Але, готуючись до цього, ми неминуче усвідомлюємо 

власну слабкість і негідність, що породжує в нас страх. Сам по собі цей страх не є чимось 

поганим, якщо він виникає через смиренність створіння перед Творцем, учня перед 

Учителем, слуги перед Господом. На Божественній Літургії служитель запрошує вірних 

до Святого Причастя словами: «Зі страхом Божим і вірою приступайте». Усвідомлення 

наших гріхів і слабкостей не повинно вести до паралічу, а до покаяння і дії. Тому ангел 

каже пастухам, наляканим світлим видінням божественної слави: «Не бійтеся!» Господь 

перемагає нашу гріховність і неміч. А отже, не варто людині боятися райської радості. 

Ми покликані до радості—справжньої, щирої, глибокої, вічної. Воно дається нам як 

щедрий дар від Бога. Це глибокий сенс втілення Сина Божого — Він стає одним із нас, 

щоб прокласти нам шлях до радості Свого Отця і нашої. 

Тому, незважаючи на всі наші обмеження, тривоги та страхи, як люди ми покликані 

прийняти цю радість, відкрити для неї свої серця. Ангел пояснює, як його розпізнати: «І 

ось тобі знак: ти знайдеш Немовля сповите, що в яслах лежить» (Лк. 2, 12). Всемогутній 

Бог об’являється «не в палаці царському, а між худобою, в пустелі, в печері…», як 

співаємо в колядці. Про це пише Апостол Народів, коли малює контраст між 

божественною та людською мудрістю: «Бо безумство Боже мудріше за людей, а слабість 

Божа сильніша за людей» (1 Кор. 1, 25). Божественний шлях до справжньої радості 

пролягає через слабкість і терпіння, як ще раз зазначає св. Павло: «Тому радше я буду 

хвалитися своїми слабкостями, щоб сила Христова спочивала на мені» (2 Кор. 12, 9). ). 

Нарешті, людина покликана розділити радість Різдва: «Пастухи сказали один одному: 

Ходімо до Вифлеєму та побачимо те, що сталося, що Господь сповістив нам!» І пішли з 

ними. поспішив і знайшов Марію та Йосипа, і Немовля, що лежало в яслах. І коли вони 

побачили це, вони розповіли те слово, яке їм було сказано про цю дитину. І всі, хто чув, 

дивувалися тому, що їм сказали пастухи» (Лк 2, 15-18). Дорогі брати і сестри, де б ми не 

були, щиро розділяймо радість народження нашого Спасителя, щоб воно справді стало 

«радістю для всіх людей». 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 12/25/22 конвертах - $3025, анонімні пожертви - $1040,  

свічки - $77, річні парафіяльні внески - $100 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $4242 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

6 січ. – Богоявління Господнє 

2 лют. – Стрітення Господнє 

20 лют. – Початок Великого 

Посту 



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/

