
18 Серпня, 2019  

9 неділя по Зісланні Святого Духа 

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

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

ПОНЕДІЛОК, 8/19  Переображення ГНІХ 

8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 8/20 2:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 8/21  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 8/22  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

СУБОТА, 8/24 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 8/25  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. 

Знаймо наших святих 

Святий Дометій 

(згадується 20 серпня) 

Святий Дометій був родом з Персії. У часи імператора Костянтина Великого він прийняв 

хрещення від християнина на ім’я Увара. Згодом 

вступив до монастиря що знаходився в 

Месопотамії, у місті Нисибії. Через деякий час він 

довідався, що на східному березі ріки Євфрат, в 

місті Федіосополі, в обителі святих Сергія і Вакха 

живе ігумен Нурвел, великий подвижник і посник, 

який упродовж шістдесяти літ не їв вареної страви. 

Дометій пішов до нього і став наслідувати ігумена 

в його чеснотах. Тут його висвятили на диякона. Та коли преподобний Дометій довідався, 

що ігумен хоче просити єпископа, аби той висвятив його на священика, він покинув 

монастир і пішов за ріку Євфрат, в околиці Кирра, в Сирії, і там замешкав у печері. Бог 

прославив його численними чудами, сотні хворих поспішало до нього, щоб за його 

молитвами отримати зцілення тіла і душі. 

Поблизу його печери, йдучи війною на персів, проходив Юліян Відступник. Побачивши 

великий здвиг народу, хотів дізнатися, що там діється. Коли ж йому сказали, що в печері 

живе старець Дометій, то мучитель наказав убити його й усіх, що прийшли до печери, а 

саму печеру закидати камінням. Так потерпів святий Дометій за Христову віру. Сталося 

це 363 р. У часи патріярха Мина у Царгороді був монастир святого преподобномученика 

Дометія. 

Роздуми Томи Кемпійського 

20. Про любов самоти і мовчання 

Частина-2 

Але все-таки безпечність святих була наповнена Божим страхом; і хоч вони просвічували 

великими чеснотами і ласкою, проте, були не менш обережними і покірними в серці.  

А безпечність грішників постає з гордості 

і зухвальства; і в кінцевому результаті 

переходить у самообман.  

У своєму житті не надійся на повну 

безпеку, хоч би воно й здавалося, що ти 

добрий монах або побожний пустельник.  

Нераз ті, яких люди вважали кращими, 

через самовпевненість потрапляли в дуже 

скрутне становище.  

Тому то для багатьох людей корисніше не бути цілком вільними від спокус, але частіше 

терпіти напади, щоб вони не стали надмірно безпечними, щоб часом тим не загордилися 

і не мали такого великого бажання до світових втіх.  

О, яку чисту совість зберіг би той, хто ніколи не шукав би про минаючої радості, хто 

ніколи не займався б світовими речами!  

Якого солодкого миру, якого спокою зазнав би той, хто відкинув би від себе всіляку 

марну журбу, а думав тільки про спасенні та побожні речі і покладав надію на Бога!  

Ніхто не удостоїться небесної втіхи, якщо не вправлятиметься пильно в святому каянні.  

Коли хочеш цілим серцем чинити жаль, ввійди в свою кімнатку і замкнися від світового 

гамору, як написано: "На ложах своїх кайтеся" (Пс.4,5).  

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 8/11/19, пожертви в конвертах - $620, анонімні 

пожертви - $350, свічки - $45 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1015 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

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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