
18 листопада, 2018  

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

НЕДІЛЯ, 11/18 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян   

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 11/20 8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 11/21 Архистратига Михайла та всіх безплотних сил 

6:00 рm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 11/22 8:30 am  Божественна Літургія в подяку Богові за все 

П’ЯТНИЦЯ, 11/23 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 11/24      3:00 рm Вечірня 

4:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 11/25 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян   

  10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 

  
 

Оголошення 

1-Матері в молитві 

25 листопада відбудеться наступна молитовна зустріч 

спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться після 

Божественної Літургії в церкві. 
 

Вислови Томи Кемпійського 

Треба остерігатися надмірної довіри 

 Про прагнення миру і про ревність у поступі.  

Ми могли б мати святий спокій, якщо б перестали 

займатися чужими словами й справами, які нас зовсім 

не стосуються.  

Яким чином може довший час лишатися в спокої той, 

хто втручається в чужі справи, хто шукає між людьми 

пригоди, хто мало або рідко коли в серці збирає свої 

гадки до купи? Блаженні простодушні, бо вони 

заживуть святого спокою. Чому декотрі святі були такі 

праведні і такі богомисленні?  

Тому, що вони дуже старалися вмертвити в собі всі земні бажання і завдяки тому могли 

всією снагою серця прив`язатися до Бога і вільно віддатися Йому.  

Ми надмірно займаємося власними забаганками й забагато клопочемося речами, що 

проминають.  

Також ми рідко коли цілковито позбуваємося хоч би одної хиби і нема в нас з дня на 

день запалу до поступу; тому лишаємося холодними чи літеплими.  

Коли б ми для себе цілком завмерли і в серці нічим не були заплутані, аж тоді могли б 

розуміти Божі речі і закуштувати дещо з небесного боговидіння.  

Єдина та найбільша перепона полягає в тому, що ми не є вільні від пристрастей і по 

хотей і не намагаємося йти дорогою праведності святих.  

Як тільки натрапляємо на найменшу 

перепону, зразу ж падаємо духом і 

звертаємось до людських потіх.  

Коли б ми силкувалися, як хоробрі вояки, 

витримати в боротьбі, напевно, зійшла б на 

нас поміч Божа з неба.  

Бо Той, хто надихає нас до боротьби за 

перемогу, готовий допомогти борцям, які 

надіються на Його ласку.  

Коли наш поступ у побожності ґрунтується 

тільки на деяких видимих практиках, то 

незабаром прийде кінець нашому богоміллю.  

Тож прикладім сокиру до кореня, щоб очиститися від пристрастей і мати спокій у 

серці! Коли б ми щороку викорінювали з себе хоч одну ваду, то дуже швидко стали б 

праведними людьми.  

Але тим часом нераз бачимо протилежне: ми були кращі і чистіші на початку нашого 

навернення на дорогу праведності, ніж кілька десятків років після обітів.  

Ревність і поступ повинні б із дня на день зростати; а нині це вже велика річ, коли хтось 

зможе зберегти хоч частину первісної ревності.  

Якщо б спочатку ми хоч трохи присилували себе, тоді пізніше могли б все чинити легко 

і радо. Тяжка то річ, позбуватися звички, але ще тяжче противитись власній волі.  

Та коли ти не перемагаєш того, що мале і легке, то як побореш те, що тяжче?  

Протився зараз, на початку, своїм нахилам, позбудься злої звички, щоб вона поволі не 

довела тебе до більшої вади. О, коли б ти зважив, скільки спокою собі, скільки радості 

іншим людям ти міг би принести добрим ладом у своїй душі, я вірю, що ти став би 

запопадливіше дбати про духовний поступ.  

 
 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 11/11/18, включаючи пожертви в конвертах- $750, анонімні 

пожертви - $166, свічки - $120 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1036 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

21 листоп. – арх. Михаїла та 

усіх бесплотних сил 

28 листоп. – початок 

Різдвяного посту 

4 груд. – введення в храм 

Пресвятої Богородиці 

19 груд. – Св. Миколая 

 

27 груд. по 3 січ. – Єпархіальні 

Молодіжні реколекції (18-35) в 

Каліфорнії 

 

Сповідь 

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.   

 



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.  

 

 

mailto:motherofgodch@aol.com

