
23 серпня, 2020  

 Одинадцята Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 8/23 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

ПОНЕДІЛОК, 8/24 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні  

ВІВТОРОК, 8/25 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 8/26 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 8/27 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 8/28 Успіння Пресвятої Богородиці 

8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 8/30 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

Оголошення   

1-Матері в молитві 

30 серпня відбудеться наступна молитовна зустріч спільноти “Матері в молитві”. 

Зустріч відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

 Роздуми Томи Кемпійського 

4. Про чисте серце і добрий намір 

На двох крилах людина злітає понад земним світом, а 

саме на крилах правоти і чистоти.  

Правота має бути в намірі, а чистота в почутті.  

Правота шукає Бога, чистота знаходить Його і радіє 

Ним.  

Коли станеш вільним від не владнаного почуття в 

серці, ні в якій добрій справі не матимеш перешкоди.  

Коли нічого іншого не прагнеш і не шукаєш, а тільки 

волі Божої і добра ближнього, то досягнеш свободи серця.  

Коли твоє серце буде чисте і праведне, тоді кожне створіння стане тобі дзеркалом життя 

і книгою святої науки.  

Немає створіння настільки дрібного і нікчемного, яке б не виявляло Божої 

досконалості.  

Коли твоє серце буде добре й чисте, тоді все без перешкоди побачиш і як слід 

зрозумієш.  

Чисте серце прозирає в небо і пекло.  

Хто який є в серці, так він судить словами.  

Якщо є якась радість на світі, то зазнає її неодмінно людина чиста серцем.  

А коли є якась мука і скрута, то найбільше вона дається нечистій совісті.  

Як залізо, вкинуте у вогонь, тратить 

іржу і розпікається, так і людина, яка 

всім серцем тулиться до Бога, скидає з 

себе лінощі і перетворюється зовсім у 

нову людину.  

Як тільки людина почне ледащіти, 

тоді вона боїться й легенької праці і 

радо приймає втіху від світу.  

Але як тільки вона зробить зусилля, щоб перемогти себе і мужньо йти по Божій дорозі, 

тоді вже менше відчуває те, що давніше важко їй давалося. 

Знаймо наших святих 

Про святого Євпла 

(згадується 24 серпня) 

Діялося це 304 р., коли окаянний Диоклетіян наказав жорстоко переслідувати християн. 

У сицилійському місті Катані жив диякон Євпл, якого схопили 29 квітня, тоді, коли він 

читав вірним Євангеліє. Його поставили перед судом старости Калвисіяна. Святий 

Євпл прилюдно визнав, що є християнином, а поганські божки йому огидні. За це його 

тяжко мучили і ледве живого кинули до в’язниці. 

Як оповідає передання, Бог учинив чудо, щоб вгамувати спрагу святого мученика, – зі 

стіни в’язниці враз потекло джерело чистої води. 

Невдовзі, 11 серпня, староста велів знову поставити св. Євпла перед судом і наказав 

йому скласти жертву божкам. “Я покланяюся Тройці Святій і єдиносущній і Богу 

одному приношу себе в жертву”, – відповів на це святий мученик. Тоді Калвисіян 

наказав його жорстоко бити, шматувати тіло залізом, відрізати вуха, а під кінець стяти 

мечем. На грудях святого повісили Євангеліє, і так вели його на місце страти. А святий 

Євпл молився вголос і дякував Господу, що дав йому ласку мученицької смерти. Він 

сам нахилив голову під меч і прийняв вічну винагороду за те, що віддав свою душу за 

Христа Спасителя. Мощі його поховано в Катані, а згодом їх перенесли до Тривико, в 

околиці Неаполю. Бог прославив їх численними чудами. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 08/16/20 конвертах - $906, анонімні пожертви - $254, 

свічки - $40 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1200 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

28 серп. – Успіння Пресвятої 

Богородиці 

4 вер. –Парафіяльні чування 

 

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

