
4 Серпня, 2019  

Сьома неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 8/4  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

СУБОТА, 8/10     5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

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

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

    Соломію 

   Оголошення 

1-Катехизація для дорослих 

4 серпня та кожної першої неділі місяця, відразу опісля Божественної Літургії буде 

відбуватися коротка катехизація, згідно рубрик катехизму УГКЦ «Христос – наша Пасха», із 
можливістю діалогу. 

2-Катехизація для дітей 

У серпні відновлюється катехизаційні уроки для дітей, котрі плануються відбуватися двічі 

на місяць. Бажаючих просимо зголошуватися. 

Знаймо наших святих 

Святий Аполінарій  

(згадується 5 серпня) 

Святий Аполінарій був першим єпископом міста Равени в Італії. Згідно з переданням, 

єпископом його настановив у Римі апостол Петро, 

коли прибув туди з Єрусалиму. Оскільки місто 

Равена, як і вся провінція Емілія, до якої воно 

належало, було поганське, то новому єпископу 

довелося дуже багато трудитися і терпіти, поки 

зерна правдивої віри зійшли в тому краї. Бог 

благословив його труди і дав йому ласку чинити 

чуда, через це дуже багато поган навернулося до 

Христової віри. Кілька разів, як свідчить святий 

Петро Хризолог, Господь чудом рятував життя 

цього пастиря, так потрібного для молодого стада, та 

попри це доводилося йому і кров пролити, і рани отримати. Коли святого Аполінарія 

прогнали з міста, він проповідував Євангеліє в інших краях, зокрема над Дунаєм, але 

згодом знову повернувся до Равени. Мученицьку смерть прийняв за правління 

імператора Веспасіяна. Погани так жорстоко побили святого пастиря, що через кілька 

днів від отриманих ран він помер. Згідно з одними джерелами, св. Аполінарій був 

єпископом двадцять вісім років, згідно з іншими – лишень двадцять. Мощі 

священномученика поховано в Равені, а одну руку перенесено до Риму. 

Роздуми Томи Кемпійського 

Про приклади святих отців - частина-2 

Вони зрікалися всякого багатства, гідностей, почестей, приятелів та родичів; не хотіли 

нічого мати зі світу.  

Тим живилися, що ледве було необхідне до життя: жаль їм було навіть у потребі служити 

тілу.  

Тому вони були вбогі на земні речі, а 

незмірно багаті на ласку і чесноти.  

Проти світу вони були бідні, але в серці 

вони зміцнялися ласкою і потіхою 

Божою.  

Вони були чужими для світу, але для 

Бога - дуже близькими і сердечними 

приятелями.  

Самим собі видавалися нічим, а цьому світові були в погорді; але в Божих очах вони були 

предорогими й приємними.  

Зберігали правдиву покору, жили в простенькому послухові, поводилися з любов`ю і 

терпеливістю, і тому з дня на день духовно зростали і набували великої благодаті в Бога.  

Вони стали прикладом для всіх богомільних; і повинні набагато більше заохочувати нас 

до нашого духовного поступу, ніж та тьма людей байдужих до недбайливості.  

О, яка то велика була ревність усіх ченців на початку їхнього святого закону!  

Яка сердечна побожність у молитві! Яка запопадлива турбота про чесноту! Який великий 

страх перед карою! Яка велика повага і слухняність до Законодавця у всіх процвітала!  

Донині ще лишилися сліди і вони свідчать, які це були мужі: по правді святі і праведні - 

вони у такій завзятій боротьбі світ перемогли.  

А сьогодні вже вважає себе великим той, хто не переступив через правило, хто зміг 

терпеливо перенести те, до чого зобов`язався. 

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 7/28/19, пожертви в конвертах - $926, анонімні 

пожертви - $342, свічки - $67 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1335 

Protection of the Mother of God 

Ukrainian Catholic Church 

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 

 



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

