
8 березня, 2020  

 Перша неділя великого посту 

НЕДІЛЯ, 3/8  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ВІВТОРОК, 3/10 7:00 am Типіка 

СЕРЕДА, 3/11  6:00 pm Літургія Передосвячених Дарів 

ЧЕТВЕР, 3/12  7:00 am Типіка 

П’ЯТНИЦЯ, 3/13 6:00 pm Літургія Передосвячених Дарів  

СУБОТА, 3/14 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 3/15  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

  Оголошення 

1-Парафіяльні збори 

22 березня запрошуємо усіх парафіян взяти участь в 

обговоренні питання щодо Юліанського та 

Григоріанського календарів.  

Роздуми Томи Кемпійського 

25. Про щире бажання виправити своє життя 

Частина-1 

Будь чуйний і пильний у службі Божій, постійно думай про те, чому ти сюди прийшов і 

для чого покинув світ? Чи не для того, щоб жити для Бога і стати духовним чоловіком? 

Тому рвися до поступу, бо незабаром дістанеш винагороду за свою боротьбу, і тоді вже 

не буде в тебе ані страху, ані болю. 

Тепер хвильку попрацюєш, а знайдеш тривалий відпочинок і навіть віковічну радість. 

Коли вірно і щиро витримаєш у боротьбі, то й Бог, без сумніву, буде вірний і щедрий у 

подяці.Маєш триматися певної надії, що досягнеш перемоги; але не треба ставати 

самовпевненим, щоб часом не зледащіти або не загордитися. 

Колись один чоловік, який часто в тривозі між страхом і надією боровся з різними 

думками, молячись у церкві перед престолом, так роздумував і промовляв: "О, якби ж то 

я знав, що витримаю до кінця!" 

І враз почув у серці відповідь Божу: "А коли б ти це знав, що робив би ти тоді? Роби це 

тепер і будеш цілком певний!" 

І враз, потішений і підбадьорений, він поклався на волю Божу, а тривожна непевність 

щезла.Він не хотів більше цікавитися і питатися, а намагався сам доходити до розуміння, 

яка є Богові мила і свята воля Божа, щоб почати і завершити всіляку добру 

справу."Надійся на Господа і добре чини, - каже Пророк, - заселяй землю, і поживишся 

її багатством" (Пс. 36,3). 

Є одна річ. яка стримує від поступу і щирої поправи багатьох людей, - це страх перед 

труднощами і боротьбою. 

Бо найбільше ті поступають у чеснотах, хто мужньо намагається робити те, що для них 

є найтяжче і найбільш противне. 

 Знаймо наших святих 

Проподобний Лев, єпископ катанський 

(згадується 4 березня) 

Святий був родом з околиць Равени, 

поблизу Риму. Посвятившись цілковито 

служінню Богові, став він єпископом 

міста Катани, в Сицилії (в тому місті 

спочили мощі святої дівомучениці 

Агафії). Владика був справжнім отцем 

для бідних і сиріт, він відзначався 

незвичайною святістю життя, тяжкими постами і духом молитви, так, що Бог наділив 

його силою творити чуда. Оповідають, що він здолав одного чародія на ім’я Іліодор, 

відступника від віри, який, з допомогою диявола, чинив різні пакості. Хоч цісарський суд 

кілька разів виносив йому смертний вирок, та завдяки своїм чародійським штучкам він 

завжди якось викручувався. Коли під час богослуження в церкві Іліодор став чарувати, 

то святий Лев зв’язав його своїм омофором, вивів на середину міста, наказав запалити 

великий вогонь, сам став з чародієм посеред полум’я і не відпускав Іліодора доти, доки 

той не згорів геть-чисто, а святий вийшов з вогню цілком неушкоджений. Сталося це 780 

р. За молитвами святого Лева сліпі повертали свій зір, біснуваті звільнялися від злого 

духа, а поганські ідоли падали від одного лиш його слова. Після смерти святого, а помер 

він у глибокій старості, чуда не припинялися і при його мощах. Тіло його поховали у 

церкві святої Лукії, яку він побудував, а з мощей святого стало витікати благовонне 

цілюще миро. 

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 3/1/20 конвертах - $803, анонімні пожертви - $112, 

свічки - $78, річні парафіяльні внески - $100 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1093 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

12 квіт. –Вербна неділя 

17 квіт. –Страсна П’ятниця 

19 квіт. –Пасха ГНІХ 

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 - $4870 

 



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

