
1 Листопада, 2020  

Двадцята Перша Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 11/1 9:00 am Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за всіх парафіян 

СУБОТА, 11/7 4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 11/8 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за родину Мекош 

Оголошення  

1-Парох на реколекціях 

У зв’язку із реколекціями о.Володимир, котрі 

відбуватимуться у штаті Нью Йорк, парох буде 

відсутній на парафії з 2 по 6 листопада. 

2-Хрестини 

8 листопада (неділя) об 10:15am в нашій парафії 

будуть відбуватися хрестини. З огляду на це недільна 

Божественна Літургія буде розпочинатися відразу по 

закінченню хрестин. 

3-Панахида за жертв Голодомору 1932-33 років 

22 листопада (неділя) об 1PM будемо молитися 

панахиду за жертв голодомору 1932-33 років в 

православній церкві св.Андрія. 

 

Роздуми Томи Кемпійського 

10.Про вдячність за благодать Божу. 

Частина - 2 

Став себе постійно на найнижчому місці, а дасться тобі найвище, бо нема найвищого 

без найнижчого. 

Ті, що в Бога найбільші святі, у своїх власних очах бувають найменшими; чим більша 

їхня слава, тим покірніше вони в серці. 

Повні правди і небесної слави, вони не жадні марного розголосу. 

Божою силою змінені і скріплені, вони ніяк не можуть бути гордими. 

А ті, які все добро, яке тільки одержали, Богові приписують, не шукають слави в людей, 

але вони жадні тієї слави, що походить від єдиного Бога; вони перш за все бажають 

хвали Божої від себе і від усіх святих і постійно до Нього прямують. 

Так і ти будь вдячний за найменший дар, і будеш гідний отримати ще більший. 

Нехай навіть і найменша річ буде в тебе за найбільший дар, а маловажна дрібниця за 

нечуваний дарунок. 

Якщо звернути увагу на достойність Давця, ніякий дар не видається малим, ані дуже 

благеньким. Бо не може бути малою та річ, яку дає найвищий Бог. 

І навіть коли зішле кару чи бич, вони мають бути милі, бо Він завжди чинить те для 

нашого спасіння, коли якийсь допуст 

на нас зсилає . 

Хто бажає зберегти ласку Божу, хай 

буде вдячний за вділення благодаті і 

терпеливий, коли її не стане; хай буде 

обережний і покірливий, щоб її не 

втратити. 

Знаймо наших святих 

Про святого Маркіяна та Мартирія 

(згадуються 7  листопада) 

Святий Маркіян був читцем, а святий Мартирій – піддияконом (іподияконом) у 

Царгороді, а обидва вони були нотарями при патріярхові святому Павлі (пам’ять 

його вшановуємо 19 (6) листопада). До обов’язків нотарів належало записувати 

послання патріярха та різні листи, що стосувалися його урядування. Коли святого 

Павла прогнали з Царгорода і замучили – це докладно описано у його житії, – 

тоді лжепатріярх аріянин Македоній почав переслідувати всіх вірних, а 

допомагав йому в тому високий достойник Филип. Серед тих, хто прийняв 

мученицьку смерть, були також святі Маркіян і Мартирій. Їх кинули у в’язницю і 

морили там голодом. Македоній обіцяв їм обом єпископську гідність, що 

імператор Констанцій (син Костянтина Великого, затятий аріянин) обдарує їх 

усяким добром, та вони не прив’язувалися своїм серцем до золота; для них 

найбільшим багатством була любов Христа Спасителя, за якого прагнули 

постраждати. 

І Бог удостоїв їх мученицької смерти; 25 жовтня 355 р. вони обидва нахилили 

свої голови під меч ката. Їх мощі поховано біля Меландійських воріт. Святий 

Йоан Золотоустий почав зводити над їх мощами, що прославилися численними 

чудами, церкву. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 10/25/20 конвертах - $405, анонімні пожертви - $108, 

свічки - $71,  проект парафіяльний зал - $180 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $764 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

8 лист. – Біблійна зустріч 

13 лист. – Парафіяльні 

чування 

21 лист. – Арх. Михаїла та 

усіх безплотних сил 

28 лист. – Початок 

Пилипівського посту 

 

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 - $5050 

 



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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