
27 вересня, 2020  

 Воздвиження Чесного Животворящого Хреста Господнього 

 

НЕДІЛЯ, 9/27 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Стефанію 

 

НЕДІЛЯ, 10/4 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

Оголошення   

1- Подорож пароха  
о.Володимир буде відсутній з парафії від 28 вересня до 3 жовтня. 

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 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 святу Софію 

(згадується 30 вересня) 

У часи імператора Адріяна жила в Римі вдовиця-християнка, що звалася Софія. Мала 

вона трьох дочок: дванадцятилітню Віру, десятилітню Надію і семилітню Любов. Усі 

три дочки відзначалися неймовірною красою, та ще більшою побожністю. Вони 

провадили життя у молитві і читанні Святого Письма, робили всю домашню роботу, бо 

молитва є тоді наймиліша Богу, коли їй товаришує труд і праця. У 137 р., в часі 

переслідування християн, римський староста Антіох велів поставити святу Софію з 

дочками перед собою і наказав їм принести жертву божкам. Але і мати, і її дочки 

сміливо відповіли, що вони покланяються лиш одному правдивому Богу, а як 

християнки не можуть приносити жертв бездушним бовванам. Антіох наказав 

поставити їх перед судом самого імператора. Той, бачачи красу дівиць, хотів 

облесливими обіцянками змусити їх зректися Христової віри, але вони сміливо сказали, 

що за віру і за Христа готові перетерпіти найтяжчі муки і прийняти смерть. Імператор 

передав їх одній знатній поганській жінці на ім’я Палладія, щоб вона вмовила їх 

поклонитися божкам, але через три дні дівиці і їх матір знову стали на суді з такою ж 

готовністю віддати душу за Христову віру, як і раніше.  

Тоді мучитель віддав їх на муки. Святу Софію мучитель відпустив на волю. Вона 

поховала тіла трьох своїх дочок і молилася на їх гробі день і ніч, а на третій день з 

молитвою на вустах померла.  

Мощі святих мучениць папа Адріян І (772-795) у 777 р. переслав єпископові Ремігієві 

Страсбурському, де в церкві Ешо і сьогодні можна побачити кам’яну домовину зі 

святими мощами. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 09/20/20 конвертах - $796, анонімні пожертви - $526, 

свічки - $130 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1452 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

27 вер. –Воздвиження Чесного 

Хреста Господнього 

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

