
13 вересня, 2020  

 Чотирнадцята Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 9/13 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Стефанію 

ПОНЕДІЛОК, 9/14 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 9/15 6:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 9/16 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 9/17 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 9/18 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 9/19 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 9/20 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

 

Оголошення   

1-Celebrate the New Liturgical Year – Spiritually Adopt a Priest. 
 Heavenly hosts worship ceaselessly as we mark the beginning of a new liturgical year, 

September 1st. Join the celebration by spiritually adopting a priest. Become a second “soul” 

to a bishop, priest or seminarian in our eparchy, by 

offering daily prayers, fasting, and other supplications. To 

participate, please e-mail your name and address to: 

spirituallyadoptapriest@gmail.com. Indicate your 

preference for an English or Ukrainian prayer card. Or log 

onto https://stjosaphateparchy.com/.  Thank you for interceding on behalf of our priests.   

 

Роздуми Томи Кемпійського 

5. Про любов Ісуса понад усе. 

 

Щасливий той, хто розуміє, що то значить любити Ісуса, а себе заради Нього за ніщо 

мати.  

Нераз треба задля свого улюбленого і від бажаної речі відмовитися, бо Ісус хоче, щоб 

Його Єдиного понад усе любити.  

Прив`язаність до створіння зрадлива і нетривала, а любов до Ісуса вірна і вічна.  

Хто прив`яжеться до створіння, той загубиться в минулому, а хто припаде до Ісуса - 

стане сильним у вічності.  

Його люби і тримайся, як приятеля; Того, який не покине тебе навіть тоді, коли всі 

відступлять, і не дасть тобі наприкінці загинути.  

Хочеш чи не хочеш, але треба буде колись з усім розлучитися.  

Тримайся Христа в житті і смерті. Покладися на Його вірну любов: Він один зможе тобі 

допомогти, коли всі інші тебе покинуть.  

Твій улюблений є такої вдачі, що не хоче, щоб ти допустив ще когось стороннього до 

себе; Він єдиний бажає мати твоє серце і як володар засісти на своєму власному 

престолі.  

Коли зумієш відсторонитися від усілякого створіння, тоді Ісус радо схоче у тебе 

гостювати.  

З часом переконаєшся, що майже все те 

пропало, у чому ти покладався на людей, 

а не на Ісуса.  

Не надійся та не покладайся на тростину, 

що нею колише вітер, бо кожна смертна 

людина - то трава, і вся слава її. як цвіт 

трави зів`яне (Іс. 40,6-7).  

Швидко ошукаєшся, якщо будеш дивитися тільки на зовнішню людську подобу.  

Бо коли шукаєш своєї втіхи і користі в інших людях, дуже часто зазнаєш втрати. 

 

Знаймо наших святих 

Про святих Єрміона і Євтихія 

(згадується 17 вересня) 

Згідно з побожним переданням, Єрміона і Євтихія були рідними сестрами і дочками 

святого Филипа, одного з семи дияконів, що жив у Кесарії. Святе Письмо каже: “Було 

ж у нього четверо дочок-дівчат, які пророкували” (Ді. 21, 9). Вони, проголошуючи 

Христову віру, прийшли до Ефесу, де й поселилися. Коли імператор Траян, ідучи на 

війну, проходив через місто, то до нього привели Ерміону, яку звинуватили в тому, що 

вона християнка. Імператор велів побити її бичами, а потім відпустити на волю. А коли 

після Траяна на престолі сів Адріян, то в часі його побуту в Ефесі святу Ерміону знову 

привели на суд. Вона сміливо визнала перед ним віру у Христа Спасителя і за це 

імператор наказав стяти їй голову. Та перед самим ще вироком вона навернула двох 

катів і вони також прийняли мученицьку смерть. Якою смертю померла свята Євтихія, 

не знаємо, але це була смерть мученицька, якщо Христова Церква зачисляє її до лику 

мучениць. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 09/06/20 конвертах - $1285, анонімні пожертви - 

$215, свічки - $45 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1545 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

11 вер. –Усікновення чесної 

голови Йоана Хрестителя 

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 

 

mailto:spirituallyadoptapriest@gmail.com
https://stjosaphateparchy.com/


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.  
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