
6 вересня, 2020  

 Тринадцята Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 9/6  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

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

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

ЧЕТВЕР, 9/10  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 9/11 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 9/12 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 9/13  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 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.  

У кого совість чиста, того легко 

можна буде задовільнити і заспокоїти.  

Ти не є праведніший, коли тебе люди хвалять, ані гірший, коли тебе ганять.  

Яким ти є, таким ти є; та й годі вважати себе вищим, ніж ти є перед лицем Божим.  

Коли вважаєш на те, який ти є у своєму серці, то не будеш звертати увагу, що там 

люди у світі говорять про тебе.  

Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце (І Сам. 16,7). 

 

Знаймо наших святих 

Про святого Йоана Посника 

(згадується 15 вересня) 

Святий Йоан народився у Царгороді в побожній ремісничій родині. Вже з молодих літ 

він відзначився надзвичайним благочестям і милосердям до бідних. Пізніше він 

запізнався з одним монахом і почав жити на самоті у таких строгих постах, що його 

стали називати “Посник”. Висвячений на священика, він цілковито посвятив себе 

служінню хворим і бідним. Навіть коли, за волею народу, він став патріярхом 

Царгорода, то жодним чином не змінив свого життя. Цілими днями святий Йоан 

перебував на молитві, спав дуже коротко, і то сидячи. Бог наділив його даром творити 

чуда і провіщати майбутнє. Так, згідно з переказом, Господь лиш завдяки його 

молитвам зупинив пошесть, що косила кожного десятого мешканця Царгорода. 

Одному сліпому святий Йоан Іменем Ісуса повернув зір, а своїми молитвами прогнав з 

нього дияволи. Помер святий близько 595 р. Жив він у такій убогості, що коли після 

його смерти імператор прийшов поклонитися його мощам, то побачив, що весь його 

маєток складався з простого ліжка, полотняної сорочки і верхньої ряси. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 08/30/20 конвертах - $1056, анонімні пожертви - 

$730, свічки - $214 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $2000 

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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