
25 жовтня, 2020  

Двадцята Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 10/25 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

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

ПОНЕДІЛОК, 10/268:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 10/27 6:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 10/28 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 10/29 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

СУБОТА, 11/1 4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 11/2 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

 

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. 

Роздуми Томи Кемпійського 

10.Про вдячність за благодать Божу. 

Чому шукаєш спокою, коли ти для боротьби народився? 

Готуйся більше до терпеливості, ніж до втіхи, швидше до несення хреста, ніж до 

радості. Бо хто зі світських людей не хотів би радо прийняти втіхи та духовної радості, 

якби тільки міг її завжди дістати? Бо духовні втіхи вищі за всі світові радощі і тілесні 

розкоші. А всі світові радощі, то або марні, або погані. Лиш духовні радощі милі й 

чесні, бо вони походять із чеснот, і Бог налив їх у чисті серця. 

Але ніхто не може безупинно за своїм бажанням одержувати ті небесні втіхи, бо хвиля 

спокуси не дає довго на себе чекати. Хибна свобода духа і завелика впевненість у собі 

- це велика перепона для відвідин з висот. Бог творить добро, даючи нам ласку втіхи; 

але людина зле робить, коли вона за все те не віддячується Богові. І тому не можуть 

спливати на нас дари ласки, якщо ми буваємо невдячними Творцеві та не повертаємо 

всього знову до первісного джерела. Бо ласка завжди належиться тому, хто гідно за неї 

дякує, а від гордого відбирається те, що звичайно дається покірливому. 

Я не хочу такої втіхи, яка позбавляє мене сокрушення серця, і не прагну такого 

боговидіння, яке веде до гордості. Бо все те, що високе, - святе; не все, що солодке, - 

добре; та й не кожне бажання; не все, що нам дороге, Богові миле. Радо приймаю таку 

ласку, з якою завжди стаю покірніший і богобоязні ший, та більш готовий до 

самозречення. 

Кого наділення благодаті просвітило, а відібрання її гірко провчило, той не 

наважиться приписувати собі що-небудь доброго: але він радше буде визнавати свою 

бідноту і наготу. Дай Богові, що Боже, а 

собі залиши те, що твоє - це значить: 

віддай Богові дяку за благодать і знай, 

що тільки твоя вина і та кара, яка 

належиться за провину. 

Знаймо наших святих 

Про святого пророка Йоіла 

(згадується 1  листопада) 

Святий пророк Йоіл, син Петуїла, жив у 800-х літах до Різдва Христового. Його 

пророцтво входить до Святого Письма Старого Завіту і складається з чотирьох глав. 

Господь Бог устами свого пророка погрожує невдячному вибраному народові своїми 

карами, але й водночас у своїй невимовній доброті закликає їх до покаяння: “Але ще й 

тепер, – слово Господнє, – поверніться до мене усім вашим серцем, у пості, в плачі й у 

жалі. Роздеріть серце ваше, а не одежу вашу, і поверніться до Господа, Бога вашого, бо 

Він благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, – і уболіває над 

нещастям” (Йоіл 2, 12-13). 

Тим, хто покається, Господь обіцяє спасіння (через зіслання Месії) “Ви зрозумієте, що 

я посеред Ізраїля і що я – Господь, Бог ваш, і іншого немає. Народ мій не зазнає сорому 

повіки. А після цього я виллю мій дух на всяке тіло. Ваші сини й ваші дочки будуть 

пророкувати, вашим старим сни будуть снитись, і ваші юнаки будуть бачити видіння” 

(Йоіл 2, 27 – 3, 1). 

І подібно, як сповнилося Зішестя Святого Духа, так сповниться і страшний суд, який 

Господь провіщає у третій главі пророцтва святого Йоіла і який відбудеться в долині 

Йосафата. А станеться це так: “Сонце й місяць почорніли, світло зір гасне. І загримить 

Господь із Сіону, дасть голос свій почути з Єрусалиму, і затремтить земля й небо! Але 

Господь буде прибіжищем для свого люду, і кріпостю для дітей Ізраїля” (Йоіл 4, 15-

16). 

Ім’я Йоіл – означає “Господній Божий”. 
Safe Environment Notice 

It is important, from time to time, to remind the people of our Eparchy that if anyone has been the 

victim of sexual abuse by the clergy or laity, he or she should come forward and make that known 

either to the bishop, to one’s pastor, or to a member of the special Review Board that handles such 
cases. The bishop can be reached at his Chancery at: 1-440-888-1522 or by writing at: Most Rev. 

Bishop Bohdan J. Danylo, Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat, P.O. Box 34780, Parma, OH 
44134 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 10/18/20 конвертах - $986, анонімні пожертви - 

$1194, свічки - $190 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $2370 

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.  

 

 

 

 

mailto:motherofgodch@aol.com

