
8 вересня, 2019  

12 неділя по Зісланні Святого Духа 

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

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

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

ВІВТОРОК, 9/10 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 9/11  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 9/12  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 9/13 2:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 9/14 10:00 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 9/15  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

   Оголошення 

1-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. 

2- Peter’s Pence Collection 

15 вересня в нашій парафії відбудеться щорічна збірка на 

підтримку Папи Франциска Peter’s Pence Collection 

3-ПРОГРАМА ДУХОВНОЇ ПІДТРИМКИ СВЯЩЕНИКІВ 

Наші священики незамінні. Вони присвятили своє життя для спасительної місії Христа і 

Його Церкви. Наш обов’язок молитися за наших священиків. І тому ми офіційно 

починаємо програму духовної підтримки священиків. Ми направимо зацікавленим 

парафіянам молитовну картку з ім’ям певного священика, єпископа або семінариста, за 

кого слід молитися. Щороку на початку нашого церковного року, 1 вересня, ми будемо 

посилати Вам ім’я іншого священика, щоб додати його до Ваших молитов. Для участі 

надішліть будь-ласка своє ім’я та адресу на електронну пошту: 

spirituallyadoptapriest@gmail.com. Складаємо щиру подяку від імені наших священиків за 

Вашу турботу. 

Знаймо наших святих 

Святий диякон Айтала 

(згадується 14 вересня) 

Діялося це за правління безбожного Ліцинія, того самого Ліцинія, який 313 р. дав свободу 

християнам визнавати свою віру, і який, за видимою ласкою Христа Спасителя, здобув 

перемогу над своїми ворогами, а потім став мучити й убивати християн. В Адріянополі, 

македонському місті, мешкало сорок дів, що посвятилися самітницькому і богомільному 

життю. Свій подвиг вони здійснювали під духовним проводом диякона Аммуна. 

Старостою міста тоді був поганин Вавд, він наказав їх усіх схопили і доставити на суд. 

Святі сміливо визнали перед ним свою віру в Христа, і за це староста віддав їх на тяжкі 

муки, та Божа благодать була з ними, і святі 

мученики стійко перенесли усі ті муки. 

Тоді Вавд відправив мучеників в Іраклію, 

до самого Ліцинія. За його наказом усіх 

було жорстоко страчено.  

У цей день також було замучено і святого 

Айтала, диякона. За наказом перського 

царя Сапора II його каменували за віру у 

Христа Спасителя. Всі вони постраждали близько 320 р. 

Роздуми Томи Кемпійського 

21. Про сокрушення серця 

Частина-2 

Коли ти вмієш лишати людей у спокої, то й вони певно лишать тобі свободу робити 

свою справу. Не вдавайся не в свої речі і не мішайся в справи старших від тебе.  

Завжди дивись насамперед на себе і себе швидше напоумлюй, ніж усіх тих, хто тобі 

милий. Коли не маєш ласки в людей, не смутись: але нехай тебе тяжко болить те, що не 

поводишся так добре і важно, як випадає слузі Божому і побожному ченцеві.  

Нераз корисно, якщо людина у цьому житті не має багато втіхи, передусім людської.  

Але якщо ми Божих не маємо або рідко коли відчуваємо, то самі у тому винні, бо не 

шукаємо сокрушення серця і не відкидаємо рішуче від себе тих марних світових утіх.  

Знай, що ти не гідний Божої втіхи, але варт радше великої кари. Коли чоловік має 

справді розкаяння в серці, тоді цілий світ йому немилий і гіркий. Праведний чоловік 

знайде доволі причин для жалю і сліз. Бо чи він роздумує над собою, чи згадує про 

ближнього, знає, що тут ніхто не живе без журби. 

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 9/1/19, пожертви в конвертах - $558, анонімні 

пожертви - $145, свічки - $27 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $730 

Protection of the Mother of God 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

15 вер. – Біблійне коло 

21 вер. – Різдво Пресвятої 

Богородиці 

27 вер. – Воздвиження Чесного 

Хреста 

29 вер. – Матері в молитві 

29 вер. – Волейбол 

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 
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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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