
 4 жовтня, 2020  

 Неділя після Воздвиження Чесного Животворящого Хреста Господнього 

НЕДІЛЯ, 10/4 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Стефанію 

ПОНЕДІЛОК, 10/5 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

СЕРЕДА, 10/7 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) в особливому наміренні 

Оголошення   

1-Парафіяльні чування 

9 жовтня (п’ятниця), на нашій парафії відбуватимуться чування. Вони будуть 

розпочинатися об 9:30PM і триватимуть 

приблизно до опівночі (12AM). Молитва-це 

найкращий засіб, аби здобути Боже 

благословення для себе та для ближніх. 

Зокрема, молитва в нічний час має особливу 

силу, оскільки ми жертвуємо своїм сном та 

відпочинком заради розмови з Богом. Якщо ми знайдемо час на Бога, то Господь 

обов’язково знайде час на нас. Запрошуємо усіх бажаючих на чування! 

Роздуми Томи Кемпійського 

8. Про щиру дружбу з Ісусом. 

Коли всюди шукаєш Ісуса, то, без сумніву, знайдеш Його. А коли шукаєш себе самого, 

то також знайдеш, але на свою погибель. Бо хто не шукає Ісуса, той сам собі більше 

шкодить, аніж увесь світ і всі вороги. Коли Ісус є з тобою, тоді все йде гаразд і ніщо не 

видається тяжким; а коли немає Його - все йде тяжко. Коли Ісус мовчить у твоєму серці, 

лиха тоді втіха; а коли Він хоч одне слівце промовить, відчуєш велику радість. 

Чи Марія Магдалина не встала зразу ж з того місця, де плакала, як тільки Марта сказала 

їй: "Учитель прийшов і тебе кличе!" (Йо. 11,28). Щаслива та година, коли Ісус кличе від 

сліз до сердечної радості. Як тобі сумно й тяжко без Ісуса! Який ти нерозумний і пустий, 

коли бажаєш чогось ще крім Ісуса. Чи це не буде більша втрата, якщо б ти увесь світ 

втратив? Що може тобі дати світ без Ісуса? Жити без Ісуса - це тяжке пекло; а з Ісусом 

бути - солодкий рай. Коли Ісус буде з тобою, ніякий ворог не зможе нашкодити тобі. Хто 

знайде Ісуса, той здобуде дорогий скарб: такий, що понад усі скарби. А хто втратить 

Ісуса, той незмірно багато тратить: 

більше ніж увесь світ. Найбідніший той, 

хто живе без Ісуса, а найбагатший той, 

хто - з Ним. Велика то штука - вміти жити 

з Ісусом, та й велика мудрість - 

триматися Його. Будь покірний і 

тихомирний, і Він буде з тобою. Будь 

побожний та спокійний, й Ісус залишиться з тобою.Хутко можеш віддалити від себе Ісуса 

і втратити Його ласку, коли закортить тобі звернутися до світу.А коли Його відправиш і 

втратиш, до кого ж пригорнишся і якого тоді шукатимеш приятеля?Без приятеля не 

зможеш щасливо жити, і якщо Ісус не буде твоїм найсердечнішим приятелем, будеш 

дуже сумний і самотній.Тому не мудро чиниш, якщо на когось іншого покладаєшся або 

кимось іншим тішишся.Треба хотіти радше увесь світ на себе нацькувати, ніж образити 

Ісуса.Із усіх дорогих тобі осіб нехай один тільки Ісус стане твоїм найбільшим 

улюбленцем.Маєш любити всіх людей ради Ісуса - задля Нього самого. 

Знаймо наших святих 

Про святого Фоку 

(згадується 5  жовтня) 

Святий Фока був родом з міста Синопи в Понті. Батьки його називалися Памфил і Марія. 

Змолоду посвятившись служінню Богові, Фока осягнув велику святість і був поставлений 

єпископом свого рідного міста. На березі моря мав він невеличкий дім з городцем, де 

вирощував ярину і пригощав нею всіх перехожих, бо гостинність його була неабияка. Бог 

благословив його труди, і він навернув багато поган до Христової віри не лишень у 

Синопі, але також в Амасії і в Амисі, а свою науку стверджував численними чудесними 

оздоровленнями. 

За правління імператора Адріяна, безбожного поганина, староста того краю Африкан 

наказав поставити владику Фоку перед судом. Після тяжких мук святий Фока передав 

Богу свою душу. Тіло мученика було знайдене у вапні ціле і неушкоджене. Постраждав 

святий Фока 117 р. Згодом, близько 403 р., його мощі було перенесено до Царгорода, де 

святий Йоан Золотоустий вшанував їх двома похвальними проповідями. Пам’ять 

перенесення мощей Христова Церква вшановує 22 липня. Частину мощей перенесено 

було до Риму, у церкву святого Фоки. Корабельники і мореплавці Чорного й 

Адріятичного морів звертаються ро допомогу до священномученика Фоки як 

покровителя всіх “плаваючих і на морі сущих”. 

 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

9 жов. –Парафіяльні чування 

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

