
1 вересня, 2019  

11 неділя по Зісланні Святого Духа 

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

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

ПОНЕДІЛОК, 9/2  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 9/3 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 9/4  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 9/5  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 9/6 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 9/7  8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 9/8  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! 

 2-Біблійне коло 

15 вересня 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. 

3- Peter’s Pence Collection 

15 вересня в нашій парафії відбудеться щорічна збірка на підтримку Папи Франциска Peter’s 

Pence Collection 

Знаймо наших святих 

Святий Агатонік 

(згадується 4 вересня) 

Імператор Максиміян, кровожерливий мучитель, послав у Понтійський край старосту 

Евтолмія, щоб той переслідував християн. В місті 

Карпин староста ув’язнив св. Зотика та його учнів. 

Учнів він засудив на хресну смерть, а святого 

Зотика забрав з собою до Никомидії. Невдовзі 

Евтолмій ув’язнив ще св. Принкипа, Агатоніка, 

Теопрепія, Акиндина і Северіяна, і всіх їх, разом зі 

святим Зотиком, узяв з собою до Фракії, щоб 

поставити їх перед судом самого імператора. Дорогою воїни так знущалися з мучеників, 

що в місті Потамі святі Зотик, Акиндин і Теопрепій геть-чисто підупали на силах і не 

могли йти далі. Тоді жорстокий мучитель наказав їх усіх убити. Решту святих слуг 

Христових погани погнали далі. Поблизу Халкедону замучили святого Северіяна. 

Мучеників, що вижили в дорозі, у Візантії віддали в руки катів. Після тяжких мук їх 

відправили до Селимврії, у місцевість Аммус, де за наказом імператора святих Агатоніка, 
Принкипа і тих, що були з ними, стяли мечем. Так святі мученики удостоїлися вічної 

нагороди в небі. Сталося це близько 296 р.  

Роздуми Томи Кемпійського 

21. Про сокрушення серця 

Частина-1 

Коли бажаєш хоч трохи поступити вперед, 

збережи у собі страх  

Божий і не будь дуже свавільний; але 

загнуздай міцно всі змисли і не віддавайся 

непоміркованій веселості.  

Вдавайся в сокрушення серця і знайдеш 

побожність.  Сокрушення серця відкриває 

дорогу до багатьох дібр, а 

непоміркованість дуже швидко марнує їх.  Дивно, що людина в цьому житті може всім 

серцем веселитися, наперед знаючи скільки небезпек чатує на неї.  Через легкодумство і 

недбайливість не відчуваємо болю за хиби нашої душі, та ще й нераз заливаємось пустим 

сміхом, коли насправді повинні би плакати.  Немає правдивої свободи ані сердечної 

радості, як тільки в страсі Божому і чистій совісті.  Щасливий, хто може віддалити від 

себе шкідливе розсіяння думок і в єдності духа вдатися у святе сокрушення 

серця.  Щасливий, хто відрікається усього, що може опоганити або обтяжити його 

совість.  Борись мужньо! Одну звичку усувається іншою звичкою.   

 

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 8/25/19, пожертви в конвертах - $616, анонімні 

пожертви - $535, свічки - $31 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1182 

Protection of the Mother of God 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

6 вер. – Парафіяльні чування 

15 вер. – Біблійне коло 

29 вер. – Матері в молитві 

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 

 



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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