
11 жовтня, 2020  

Вісімнадцята Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 10/11 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ПОНЕДІЛОК, 10/128:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

11:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 10/13 6:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 10/14 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

П’ЯТНИЦЯ, 10/9 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 10/10 4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 10/11 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)  

Оголошення  

1-Можливість допомогти ближнім 

Є можливість допомогти одягом одній родині. Вони потребують одягу для дівчинки  

розміром 12-14 або 14. Одяг для хлопчика  розміром 7-8 або 7. Також вони потребують 

весняні пальто та светри. Якщо маєте бажання допомогти, тоді можете звернутися до 

пароха.   

Роздуми Томи Кемпійського 

8. Про щиру дружбу з Ісусом. 

Єдиного Ісуса Христа треба всім серцем любити, бо Він найдобріший і найвірніший за 

всіх приятелів.Задля Нього і при Ньому як приятелі, 

так і вороги нехай будуть тобі дорогими; за них усіх 

маєш молитися до Ісуса, щоб вони пізнали і 

полюбили Його.Ніколи не бажай для себе особливої 

похвали чи любові, бо це належить єдиному Богу, 

який рівного Собі не має.І не бажай собі того, щоб 

хтось носив тебе у своєму серці, і ти ні в кого не 

закохуйся: тільки Ісус хай буде в твоєму серці і в 

серці кожного доброго чоловіка.Будь чистий, май вільне серце, не з`єднане ні з яким 

створінням.Маєш бути сам-самісінький і чисте серце принести Ісусові, коли хочеш 

мати спокій і бачити, який солодкий Господь (Пс. 33,9).Та правду сказати, не дійдеш 

до того, якщо тебе не випередить і не притягне до себе Його ласка, щоб ти, нічим не 

зв`язаний і вільний, сам душею з Ним єдиним з`єднався.Бо коли Божа благодать прийде 

до чоловіка, тоді він набирає сили до всього. А коли вона покидає його, тоді він стає 

вбогим і немічним, та немов призначеним для того, щоб біда била його. 

Проте він не повинен ані занепадати духом, ані в розпуку, а спокійно здатися на волю 

Божу і все, що випаде йому, 

перетерпіти на славу Ісуса Христа. Бо 

після зими приходить літо, після ночі 

знову настає світлий день, а після бурі 

- ясна погода. 

 

Знаймо наших святих 

Про святого Діонісія Арепоагіта 

(згадується 16  жовтня) 

Коли святий апостол Павло проповідував в Атенах Христову науку, і голосив поганам 

“невідомого” їм Бога,- тоді деякі мужі повірили ,в його науку, “серед яких і Діонисій 

Ареопагіт та одна жінка, на ім’я Дамаріса, й інші з ними” (Ді. 17, 34). За словами святих 

Йоана Золотоустого і Амвросія, Дамаріса була дружиною Діонисія, пам’ять якого нині 

вшановуємо, і який тоді прийняв хрещення з рук апостола Павла. 

І серце його запалало великою спрагою, щоб усі повірили в Христа Спасителя, тому він 

пішов із Павлом і супроводжував його всюди, проголошуючи віру Христову і 

зростаючи у чеснотах. 

Згодом апостол Павло настановив його єпископом Атен. Святий Діонисій навернув 

багатьох до Христової віри, утвердив Атенську Церкву, а в часи переслідування 

християн за імператора Домитіяна (96 р.) прийняв мученицьку смерть від меча. На 

дев’яностому році життя святий отримав вічну нагороду. 

Цього святого Діонисія не слід плутати з іншим св. Діонисієм, просвітителем Галії 

(тепер Франція). У місті Парижі він заснував християнську громаду. В часи 

переслідування християн за імператора Максиміяна, який навмисно вибрався до Галії, 

щоб там проливати християнську кров, намісник Парижу Фесценин наказав доставити 

на суд єпископа Діонисія разом з двома його товаришами, священиком Рустиком і 

дияконом Єлевтерієм. Усі троє перенесли тяжкі муки: їх били, палили вогнем на 

залізній решітці, мучили у в’язниці, а під кінець стяли мечем (сталося це між 286-292 

рр.). Тіла мучеників мали викинути в річку, але одна побожна жінка на ім’я Катуля 

викупила їх у вояків і поховала в місці, де згодом звели славний нині монастир і церкву 

на честь святого Діонисія. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 09/27/20 конвертах - $1026, анонімні пожертви - 

$408, свічки - $80 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1514 

Недільна збірка коштів за 10/04/20 конвертах - $580, анонімні пожертви - 

$1065, свічки - $50 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1695 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

14 жов. – Покров Пресвятої 

Богородиці 

21 лист. – Арх. Михаїла та 

усіх безплотних сил 

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

