
18 жовтня, 2020  

Дев’ятнадцята Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 10/18 9:00 am Божественна Літургія (English) в особливому наміренні  

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

ВІВТОРОК, 10/19 6:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 10/20 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 10/21 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 10/22 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 10/23 4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 10/24 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

 

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. 

 Не тяжко гордувати людською втіхою тоді, коли є втіха Божа. 

Але велика це річ, коли хтось може обійтися без втіхи як людської, так і Божої, а 

задля Господньої слави радо бажає терпіти самоту в 

серці та й ні в чому не шукає себе самого, й не 

покладається на свою заслугу. Що в тому великого, 

що ти веселий і побожний тоді, коли благодать до 

серця прибуде? Така година для всіх жадана. 

Легко тому жити, кого Божа благодать несе. 

Тай яке тут диво, що той не чує тягару, кого Всемогутній на руках несе і веде 

найвищий Провідник? Ми завжди раді все щось мати на свою втіху, тому людині 

важко відрікатися від себе. Святий мученик Лаврентій разом зі своїм священиком 

переміг світ, бо відкинув усе, що на цьому світі видавалося приманливим; він із 

любові до Христа спокійно переносив і те, що забрали від нього Божого архієрея, 

Папу Сикста, якого дуже любив. Так св. мученик силою любові до Творця переміг 

прив`язання до людини і бажав радше подобатися Богові, ніж людської втіхи. Так і ти 

вчися з любові до Бога розлучатися зі своїм давнім і добрим приятелем. І не впадай в 

тугу, коли тебе приятель покине: бо ж знаєш, що всі ми колись нарешті мусимо 

розлучатися. 

Тяжко і довго людина мусить боротися сама з собою, поки вона навчиться підкоряти 

собі своє тіло і всі свої бажання звертати до Бога. 

Доки людина на себе покладається, вона дуже жадна людських втіх. 

Але хто правдивий христолюбець і пильно прямує до чесноти, той не жадний таких 

втіх і не шукає тих смислових солодощів, але радше пильнує тяжкі подвиги і Христа 

ради піднімається до великих трудів. 

 

Знаймо наших святих 

Про святу Харитину 

(згадується 18  жовтня) 

Свята Харитина в дитинстві стала круглою сиротою. Змилосердився над нею 

благочестивий чоловік Клавдій, що жив в Амисі, над Чорним морем, узяв її до себе, 

виховав, і полюбив її як рідний батько. 

А Харитина виросла прекрасна тілом і 

присвятила себе святому життю. Вона 

пожертвувала Христу Спасителеві 

своє дівицтво, цілими днями 

перебувала в молитві і в читанні 

Святого Письма. Багато людей 

приходило до неї на молитву, зокрема і погани, подивляючи її чесноти, приймали 

Христову віру. Таке чесне і святе життя Харитини було для всіх великим взірцем для 

наслідування. 

Коли ж за імператора Диоклетіяна почалося люте переслідування християн, тоді 

староста того краю Домитіян послав воїнів, щоб схопили святу діву і привели на суд. 

Злякався Клавдій, коли побачив вояків у своєму домі, він намагався захистити 

Харитину, але вояки взяли її силою. А свята втішала Клавдія тим, що вона йде по вінець 

вічної слави. Тоді Клавдій став просити її, щоб перед Божим престолом вона вимолила 

також і для нього цю ласку, щоб Бог прийняв його до вічного життя. 

Коли свята діва на суді явно і сміливо визнала, що є християнкою, тоді мучитель 

наказав її жорстоко побити. У тих муках свята дівиця віддала свою душу в руки свого 

Нареченого, Ісуса Христа, яка піднеслась до неба по вічну нагороду за своє святе, 

сповнене чеснот життя і за мученицьку смерть. Постраждала свята Харитина 304 р. 

Тіло її, зав’язавши у мішок, кинули в море, але через три дні хвиля винесла його на 

берег, а Клавдій чесно поховав мощі святої мучениці. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 10/11/20 конвертах - $246, анонімні пожертви - 

$1209, свічки - $70 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1525 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

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.  
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