
20 вересня, 2020  

  Неділя перед Воздвиженням Чесного Хреста Господнього 

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

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Стефанію 

ПОНЕДІЛОК, 9/21 Різдво Пресвятої Богородиці 

8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 9/22 6:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 9/23 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 9/24 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 9/25 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 9/26 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 9/27 Воздвиження Чесного Животворящого Хреста Господнього 

   9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

 

Оголошення   

1-Матері в молитві 

27 вересня відбудеться наступна молитовна зустріч спільноти “Матері в молитві”. 

Зустріч відбудеться після Божественної Літургії в 

церкві. 

2-Парафіяльні чування 

9 жовтня (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! 

 

Роздуми Томи Кемпійського 

5. Про радощі чистої совісті. 

Слава доброго чоловіка - це засвідчення чистої совісті.  

Май чисту совість, і будеш завжди веселий.  

Чиста совість у змозі чимало перенести і навіть серед прикростей вона буває дуже 

весела.  

Коли твоє серце не докорятиме тобі, будеш солодко спочивати.  

Не тішся, хіба що тоді, коли ти зробив щось добре.  

Лихі люди ніколи не мають правдивої веселості і не зазнають спокою в серці, бо "для 

безбожних нема спокою", - каже Господь (Іс.57,21).  

А коли б вони сказали: "Ми спокійні, нещастя не спаде на нас, та й хто посміє нам 

прикрість вчинити?" - ти їм не вір. 

Нараз запалає гнів Божий, справи їхні 

зведуться нанівець, а думки щезнуть.  

Тому, хто любить, неважко і серед 

своєї журби похвалитися: - це значить 

хвалитися хрестом Господнім.  

Недовга та слава, яку люди чинять або 

збирають.  

Зі світовою славою йде смуток у парі.  

Слава ж добрих людей є в їхній чистій совісті, а не в людей на язиці.  

Веселість праведних є ради Бога і в Бозі, і радість їх правдива.  

Хто бажає правдивої і вічної слави, той не дбає про дочасну.  

А хто шукає дочасної слави або хто не погорджує нею всім серцем, той дає доказ, що 

небесну славу не дуже полюбляє.  

Той має святий спокій у серці, хто не дбає ні про похвалу, ні про догану. 

 

Знаймо наших святих 

Про святого Созонта 

(згадується 20 вересня) 

Святий Созонт родом був з Ликаонії. Походив він з убогої родини і пас вівці, однак 

душа його повна була всякої чесноти і палала вогнем любови до Господа Бога і Спаса 

свого. Одного разу прийшов він до міста Помпеополя, коли там перебував імператор-

мучитель Максиміян. Святий Созонт уночі ввійшов до поганської божниці, відірвав 

золотому ідолові руку, розбив її, а золото роздав бідним. Коли наступного дня погани 

почали хапати і мучити людей, яких запідозрювали у тому вчинку, тоді Созонт сам став 

перед судом і признався, що це він зробив, аби показати всім безсилля ідола, якому 

вони у своєму засліпленні покланяються. Тоді його схопили і віддали на муки. Його 

піддавали різним тортурам і били доти, доки святий слуга Божий не віддав у муках 

свою душу. Мучитель наказав тіло спалити, але вдарила сильна буря з громами і тіло 

не спалили. Вночі, у непроглядній пітьмі, над тілом мученика заясніло світло, то 

християни забрали мощі святого Созонта (до хрещення він називався Тарасій) і чесно 

поховали. Постраждав він близько 288 р. Бог прославив його мощі численними чудами. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 09/13/20 конвертах - $975, анонімні пожертви - $912, 

свічки - $88 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1975 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

21 вер. –Різдво Пресвятої 

Богородиці 

27 вер. –Воздвиження Чесного 

Хреста 

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

