
25 серпня, 2019  

10 неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 8/25  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ПОНЕДІЛОК, 8/26  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 8/27 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 8/28  УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 8/29  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

СУБОТА, 8/31 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

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

   Оголошення 
1-Парафіяльні чування 

6  вересня (п’ятниця), на нашій парафії відбуватимуться чування. Вони будуть розпочинатися 

об 9:30PM і триватимуть приблизно до опівночі (12AM). Молитва-це найкращий засіб, аби 

здобути Боже благословення для себе та для ближніх. Зокрема, молитва в нічний час має 

особливу силу, оскільки ми жертвуємо своїм сном та відпочинком заради розмови з Богом. Якщо 

ми знайдемо час на Бога, то Господь обов’язково знайде час на нас. Запрошуємо усіх бажаючих 

на чування!  

Знаймо наших святих 

Святий Фотій та Аникит 

(згадується 25 серпня) 

Святий Аникит був начальником військового загону в Никомидії. Коли лютий 

Диоклетіян став жорстоко мучити Христових 

вірних, тоді Аникит став перед ним і пригрозив 

йому гнівом і карою того Бога, слуг якого він карає 

смертю. Імператор наказав Аникита бити 

воловими жилами, а після тривалих і страшних 

мук кинути до в’язниці, де святий мученик 

страждав упродовж трьох років. Коли після цього 

його знову поставили перед судом, то він ще сміливіше прославляв Ім’я Христа. 

Почувши це, Фотій, його кревний, також ревний християнин, підійшов до Аникита, 

поцілував його окови й вони обидва стали прославляти Господа. Тоді імператор віддав 

їх на найтяжчі муки. Їх били жилами, шматували і палили тіла, волочили кіньми, та сила 

Божа не полишала страждальців і вони голосно ісповідали Христа. Погани, здивовані 

цим, поміж собою говорили, що великий є той Бог, який чинить такі чуда, а багато з них 

навернулися. 

Під кінець імператор наказав кинути святих мучеників, а з ними й багато інших християн, 

у розпалену піч, де вони закінчили свій земний подвиг. Тіла їх знайдено цілі, неспалені і 

неушкоджені. 

Роздуми Томи Кемпійського 

20. Про любов самоти і мовчання  (частина-3) 

У мовчанні і спокої побожна душа прямує вперед і навчається розуміти тайни Святого 

Письма.  Тут вона знаходить потоки сліз, якими щоночі вмивається і очищується, щоб 

тим сердечніше здружитися зі своїм 

Сотворителем, чим далі тримається від 

усілякого світового гамору.  

Хто віддалиться від знайомих і друзів, до 

того прийде Бог зі святими ангелами.  

Краще жити в затишку і дбати про свою 

душу, ніж чуда робити, а про себе не 

дбати.  
Похвально для ченця, якщо він рідко виходить з дому, нерадо показується і не бажає бачити 

інших.  Чому ти хочеш дивитися на те, чого тобі не вільно мати?  Минається світ і пожадливість 

його (Йо. 2,17).  Змислове пожадання тягне тебе, щоб вийти; але коли та година промине, що 

приносиш ти додому, окрім тягаря на совісті та схвильованого серця?  Нераз весела прогулянка 

сумно закінчується, а гамірна вечірня забава спричинює ранішні смутки.  Отак всіляка тілесна 

радість, яка облесно приходить, наприкінці ранить і вбиває.  Що можеш десь там побачити, чого 

б ти тут у себе не бачив? Чи, може, гадаєш, що натішишся доволі, - але до того годі тобі дійти.  

Навіть коли б ти й побачив усе, що є на світі, то що це дало б, окрім марноти?  Піднеси свої очі 

до Бога і молись за свої гріхи і прогрішення.  Лиши пусте для пустих людей, а свою увагу зверни 

на те, що Бог тобі наказав.  Замкни вдома двері за собою і клич до себе Ісуса, свого 

улюбленця.  Лишися з Ним у келії, бо деінде не знайдеш такого тихого спокою.  Якщо б ти не 

виходив кудись і не слухав ніяких поговірок, легше втримав би себе в святому спокої.  А доки ти 

охочий послухати якісь новини, доти терпітимеш неспокій у серці. 

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 8/18/19, пожертви в конвертах - $717, анонімні 

пожертви - $124, свічки - $43 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $884 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

28 серп. – Успіння Пресвятої 

Богородиці 

6 вер. – Парафіяльні чування 

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.  

 

 

 

 

mailto:motherofgodch@aol.com

