
8 Листопада, 2020  

Двадцята Друга Неділя по Зісланні Святого Духа 

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

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

ПОНЕДІЛОК, 11/9 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 11/10 6:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 11/11 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 11/12 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 11/13 2:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

Чування 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 11/14 4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 11/15 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

Оголошення  

1-Парафіяльні чування 

13 листопада (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! 

 

2-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 

11. Про невеличке число приятелів хреста Ісусового. 

Частина - 1 

Ісус має тепер чимало приятелів свого Небесного Царства, а замало своїх 

хрестоносців. 

Має багато жадних втіхи, але обмаль таких, які бажають собі прикростей. 

Він застає багатьох товаришів за столом, але обмаль за поміркованістю. 

Всі бажають з ним веселитися, але мало хто хоче щось задля Нього перетерпіти. 

Багато людей йде за Ісусом до ламання хліба, але мало хто з них аж до пиття з чаші 

страждання. 

Чимало людей віддає честь Його 

чудам, а мало хто йде вслід за 

неславою Його хреста. 

Багато людей любить Ісуса, доки не 

стріне їх якась прикрість. 

Багато хвалять і благословлять Його, 

коли одержать від Нього якісь втіхи. 

Але нехай тільки Ісус віддалиться й 

на хвильку їх покине, то або нарікають, або цілком занепадають духом. 

Зате ті, що люблять Ісуса ради Ісуса, а не задля власної втіхи, ті так само 

благословлять Його у всякій журбі і скруті серця, як і в хвилі найбільшої втіхи. 

І коли б Він зовсім не хотів дати їм втіхи, то вони все-таки хвалили б Його і складали 

б Йому подяку. 

О, яку велику силу має чиста любов Ісуса, не змішана ні з якою власною користю ані 

самолюбством! 

Знаймо наших святих 

Про святих мучениць Капітоліни і Єратиїди 

(згадуються 9  листопада) 

Святої мучениці Капітоліни і рабині її Єратиїди 

Свята Капітоліна походила з дуже багатого й знаменитого роду і мешкала в Кесарії 

Кападокійській. Вона усе своє майно роздала убогим і жила в молитві та добрих ділах. 

Усіх своїх слуг свята діва відпустила на свободу, при ній залишилася лиш побожна 

Єратиїда, з якою вона жила, як з рідною сестрою. За правління Диоклетіяна, гонителя 

християн, староста Зиликентій поставив її перед судом. Коли свята Капітоліна визнала, 

що є християнкою і стала прославляти Христа Спасителя, тоді мучитель наказав стяти її 

мечем. 

Смерть святої мучениці бачила Єратиїда і стала вголос прославляти Господа. За це староста велів 

бити її спочатку воловими жилами, а потім різками і припікати вогнем. Усі муки вона терпіла із 

радістю і вголос величала свого Сотворителя. Тоді злякався мучитель, щоб за її прикладом не 

пішли інші, як це зазвичай траплялося під час мук християн, – і наказав убити святу Єратиїду 

мечем. 

Святі мучениці постраждали близько 296 р. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 11/01/20 конвертах - $746, анонімні пожертви - $402, 

свічки - $65 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1213 

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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