
11 Серпня, 2019  

8 неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 8/11  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

 10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Галину, Марту, Яну та    

    Соломію 

ПОНЕДІЛОК, 8/12  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 8/13 2:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 8/14  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 8/15  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 8/16 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 8/18  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

   Оголошення 

1-Біблійне коло 

18 серпня на нашій парафії відбудеться зустріч БІБЛІЙНОГО КОЛА. Метою цієї зустрічі 

є поглиблення своїх знань щодо слова Божого та ділення особистими думками. Такі 

зустрічі, з ласки Божої, будуть відбуватися кожної 

другої неділі місяця в парафіяльній бібліотеці. 

Бажаючих брати участь у цих зустрічах просимо 

звертатися до пароха. 
2-Катехизація для дітей 

У серпні відновлюється катехизаційні уроки для дітей, 

котрі плануються відбуватися двічі на місяць. 

Бажаючих просимо зголошуватися. 

Знаймо наших святих 

Святої Серафими 

(згадується 11 серпня) 

Це діялося в часи правління імператора Адріяна (117-138). У домі багатої і славної 

родом Савини перебувала діва з Антіохії Серафима, яка навернула Савину до Христової 

віри. Староста Вирил, довідавшись про це, наказав святу діву схопити й ув’язнити. На 

суді вона сміливо визнала, що ісповідує Христа Спасителя і що жодні муки не змусять її 

зректися Христової віри. Тоді староста задумав диявольський вчинок:він велів двом 

поганським юнакам збезчестити дівицю. Та Господь Бог у чудесний спосіб урятував її. 

Щойно поганські юнаки з грішними намірами підійшли до Серафими, як тут же впали на 

землю, немов вражені громом, – їхні тіла їх не слухалися. І лиш тоді, коли свята діва, 

помолившись до Господа Бога, сказала:“В Ім’я Господа нашого Ісуса Христа, встаньте 

на ноги ваші”, – здоров’я повернулося до них. 

Однак це чудо жодною мірою не вплинуло на катів. Староста Вирил наказав припікати 

святу діву свічками, а потім бити її палицями, але через необережність катів і сам 

отримав такий сильний удар по голові, що через 3 дні осліп. Та перед цим він наказав 

святу Серафиму стяти мечем. Тіло мучениці чесно поховала Савина. 

 

Роздуми Томи Кемпійського 

Про любов самоти і мовчання 

Шукай сприятливої хвилини, щоб 

зайнятися своєю душею, і одночасно 

думай про Божі добродійства.  

Лишай те, що цікаве, а читай такі речі, 

які більше спонукають до каяття, ніж 

захоплюють розум.  

Коли залишиш непотрібне балакання, 

безцільну біганину та ще й слухання новинок і чуток, знайдеш доволі часу, щоб без 

перешкоди віддатися побожним розважанням. Найбільші святі, скільки могли, оминали 

людські товариства і прагнули на самоті служити Богові.  

Один мудрець сказав: "Скільки разів я пішов між люди, я вернувся вже менш добрим 

чоловіком" (Сенека, лист 7).  

Ми самі дуже часто це усвідомлюємо, коли з кимось забалакаємося.  

Легше зовсім мовчати, ніж не проговоритися хоч би одним слівцем.  

Легше тихо-мирно заховатися вдома, ніж між людьми намагатися уберегти себе.  

Той, хто намагається дійти до дібр душевних і духовних, має разом з Ісусом триматися 

на віддалі від великого натовпу.  

Ніхто так безпечно не йде поміж люди, як той, хто радо від усіх ховається.  

Ніхто так безпечно не промовляє, як той, хто радо мовчить.  

Ніхто так безпечно не старшинує, як той, хто навчився слухати.  

Ніхто так безпечно не радіє, як той, хто в серці має засвідчення чистої совісті. 

 

 
 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 8/4/19, пожертви в конвертах - $735, анонімні 

пожертви - $268, свічки - $37 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1040 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

14 серп. – поч. Успенського 

посту 

17 серп. – Рафтинг 

19 серп. – Переображення 

ГНІХ 

28 серп. – Успіння Пресвятої 

Богородиці 

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 - $2759 

 



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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