
28 Липня, 2019  

Шоста неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 7/28  8:45 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ПОНЕДІЛОК, 7/29  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 7/31  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 8/1  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 8/2 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 8/3     5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

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

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

Оголошення  

1-Матері в молитві 

28 липня відбудеться наступна молитовна зустріч 

спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться після 

Божественної Літургії в церкві. 

2-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. 

3-Катехизація для дітей 

У серпні відновлюється катехизаційні уроки для дітей, котрі плануються відбуватися двічі 
на місяць. Бажаючих просимо зголошуватися. 

Знаймо наших святих 

Святий Атиноген і десять його учнів 

(згадується 29 липня) 

Святому Атиногенові приписують створення тієї пречудесної пісні, яку знає кожен з нас, 

її завжди співають на вечірні – “Світе тихий”. Жив святий Атиноген у селі Пидахтоні, 

поблизу Севастії, за часів Диоклетіяна. Коли він був єпископом, побудував невеликий 

монастир і жив там з десятьма учнями. Та прибув до Севастії лютий мучитель Филомарх, 

він послав відділ війська, аби схопити єпископа й усіх, що жили з ним у монастирі. 

Святого Атиногена, коли прийшли вояки, не було в обителі, схопили лиш його учнів і в 

кайданах повели до міста, де кинули їх у в’язницю. Атиноген, довідавшись про це, сам 

прийшов до Севастії, і тут його схопили й кинули до в’язниці, до його учнів. Цілу ніч 

вони провели у молитві, а вранці стали перед судом, на якому визнали Христа Спасителя 

і заявили про свою готовність постраждати за Нього. Филомарх наказав їх жорстоко 

мучити:бити, шматувати залізом тіло, палити свічками, а під кінець велів їх усіх стяти 

мечем. Священномученика Атиногена мучитель наказав відпровадити на смерть до його 

монастиря, де святий з ревною молитвою на вустах нахилив свою голову під меч. Сталося 

це 16 липня 296 р.  

 

 

Роздуми Томи Кемпійського 

Про приклади святих отців.  

Дивись на живі приклади святих отців - 

вони сяють правдивою праведністю і 

побожністю - і побачиш, що те, що ми 

робимо, не є маленьким і непомітним.  

Гай-гай! Що значить наше життя, якщо 

порівняти з їхнім?  

Святі і приятелі Христові служили 

Господові в голоді і в холоді, у спразі і наготі, в праці і втомі, в безсонні і в постах, у 

молитвах і в святих роздумах, у переслідуваннях і всіляких наругах.  

О, скільки-то і як тяжко набідувались апостоли, мученики, ісповідники, діви і всі ті, що 

хотіли йти слідом за Христом.  

Бо вони на цьому світі зненавиділи життя своє, щоб набути життя вічне.  

О, в якому ж суворому самозреченні жили святі отці в пустелі! Які тривалі та тяжкі 

спокуси вони перетерпіли!  

Як часто дратував їх ворог! Як безупинно і гаряче вони молилися до Бога!  

Які строгі пости зберігали! Яку велику вони мали ревність і запал до духовного поступу!  

Яку завзяту боротьбу вони вели зі своїми хибами! Як щиро прямували вони до Бога!  

Удень вони працювали, а ночами довго молилися, хоч і при праці не покидали сердечної 

молитви.  

Вони використовували кожну хвилину. Година видавалася їм замалою для розмови з 

Богом. І за превеликою насолодою богомислення навіть забували про потребу підкріпити 

тіло.  

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 7/21/19, пожертви в конвертах - $605, анонімні 

пожертви - $424, свічки - $25 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1054 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

28 лип. – Матері в молитві 

28 лип. – св. Володимира 

Великого 

17 серп. – Рафтинг 

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

