
19 серпня, 2018  
Преображення ГНІХ 

НЕДІЛЯ, 8/19  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян    
   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 
ВІВТОРОК, 8/21 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
СЕРЕДА, 8/22  6:00 рm  Божественна Літургія в особливому наміренні 
ЧЕТВЕР, 8/23  8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
П’ЯТНИЦЯ, 8/24 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
СУБОТА, 8/25       4:00 pm  Вечірня 

5:00 pm  Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 
НЕДІЛЯ, 8/26  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян   

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 
 

Оголошення 
1-Матері в молитві 

26 серпня відбудеться наступна молитовна зустріч 
спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться після 
Божественної Літургії в церкві. 

Духовні розважання 
Хто винуватий у тому що ми втрачаємо внутрішній 

мир? 
Часто можна почути як ми люди кажемо: “Але 

ТОЙ чи ТА мене знервували!!! Ну просто вивели з 
себе!!!” Нууу так!!... це дійсно проблема якщо наші 
ближні можуть вивести нас із себе. Але чи ця 
проблема є в наших ближніх, що вони нас 
“ВИВОДЯТЬ ІЗ СЕБЕ”?? Може часто ми хочемо 
сказати, “Нууу, звичайто що то так! Це вони (ближні) 
винуваті, що я такий нервовий. Вони ж (ближні) так 
мене знервували”!  Однак чи дійсно наші ближні 
винуваті в тому, що ми втрачаємо внутрішній мир?  

Найперше, уявімо, якщо ми прийшли до лікаря 
на провірку, а він нам каже, що ми маємо простуду. Чи 
лікар винуватий, що ми захворіли? Може хтось і скаже 
що такJ, але напевно що лікар у цьому аж ніяк не 
винуватий! Просто він довів нас до відома, що ми 
маємо цю простуду, а тому повинні пролікуватися. 
Насправді наші ближні не нервують нас і не виводять 
нас із себе,  вони просто, подібно як лікар, доводять 
нас до відома (в такий оригінальний спосіб J), що ми 
маємо внутрішню проблему, а як наслідок втрачаємо 
мир, а потім звинувачуємо у цьому ближніх. Ось 
наприклад, якщо маємо дві бочки, одна із водою, а 
друга із порохом. Якщо підпалимо першу бочку з водою, то що станеться??? Вогонь 

ПОГАСНЕ, бо в середині бочки була вода. 
Однак якщо підпалити бочку із порохом, то 
що відбудеться??? Бочка ВЗІРВЕТЬСЯ!!! 
Чому? Бо була начинена порохом. Ось 
подімно ми, коли наші ближні 
“підпалюють” нас своїми “гарячими” 
словечками то ми або “зриваємося” (бо 
наповнені таким своєрідним духовним 
“порохом”), або гасимо злобу наших 
ближніх (бо наповнені духовною водою, 

тобто міцним миром Божим). Тому, насправді ми НЕ МАЄМО ПРАВА нарікати на 
своїх ближніх, що вони нас виводять із себе, але повинні їм ДЯКУВАТИ, бо вони (Бог 
через них) часто нам показують, над чим нам потрібно ще працювати! 
 ПО-ДРУГЕ, часто ми втрачаємо внутрішній мир, бо чиясь агресія є набагато 
сильніша ніж наш внутрішній мир. Святі часто 
кажуть, що найбільший скарб котрий ми отримали 
від Ісуса це є МИР! Ісус казав “Мій мир даю вам!” 
Тому ми повинні піклуватися аби завжди 
зберігати свій внутрішній Божий мир. Більше 
того, ми повинні працювати над своїм внутрішнім 
миром!!! Так, ми повинні духовно працювати, аби 
мати міцний внутрішній мир! Бо наприклад, якщо 
ми маємо порожній холодильник, то чи він САМ 
ПО СОБІ наповниться продуктами? Нуу, хотілося 
б J, але напевне що ні! Нам (або комусь із нашої родини) потрібно купити продукти, та 
наповнити холодильник. Памятаймо, що холодильник (на жаль J) САМ ПО СОБІ 
якось не наповниться, потрібно над цим ПОПРАЦЮВАТИ, аби його наповнити. Що ж 
тоді казати за внутрішній мир?!...МИР сам по собі не прийде, ми повинні його 
вимолити та випросити в Бога, а потім духовно працювати аби той мир підтримувати та 
зміцнювати. Якщо ми кажемо, що наші ближні “ВИВОДЯТЬ НАС ІЗ СЕБЕ”, ну то 
напевне великий знак, що ми ще не маємо такого міцного внутрішнього миру. Або 
просто не працюємо духовно над тим, аби той внутрішній мир мати. Ось....тому якщо 
не хочемо щоби наші ближні “виводили нас із себе”, то нам потрібно працювати над 
зміцненням свого внутрішнього миру. Звичайно це не просто, але ДУЖЕ І ДУЖЕ 
ПОТРІБНО!!! Нехай Господь допомагає нам у здобування внутрішнього миру, аби наш 
внутрішній мир завжди був більший ніж чиясь агресія щодо нас. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 
Недільна збірка коштів за 8/12/18, включаючи пожертви в конвертах- $551, анонімні 
пожертви - $158, свічки - $25 
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $734 

Найближчі події  
в парафії та єпархії 

19 серп. - Преображення ГНІХ 
19 серп. - зустріч Біблійного 
кола 
26 серп.- зустріч матерів в 
молитві 
28 серп.- Успення Пресвятої 
Богородиці 
7 вер. – парафіяльні чування 
9 вер.- зустріч із молоддю об 
1pm в бібліотеці 
11 вер. – Усікновення чесної 
голови Івана Хрестителя 
15 вер.- Holy Cross Pilgrimage, 
Holy Trinity Church, 
Youngstown, OH 
5-7 жовт. –Singing Conference, 
Pokrova Church, Parma, OH 
14 жовт. –Парафіяльний 
празник 
10 листоп. –Apsidal Icon 
Blessing, St.Josaphat Cathedra, 
Parma, OH 
27 груд. по 3 січ. – Єпархіальні 
Молодіжні реколекції (18-35) в 
Каліфорнії 
 

Вислови	святих	
«Утримуватися	від	слів,	
образливих	для	ближнього,	так	
само	приємно	Богу,	як	
славословити	Його	невпинно».	

Святитель	Іоанн	Златоуст	

ПРОЕКТ 
 щодо ремонту та оновлення  

церковного паркінгу 
Наш церковний паркінг потребує певного 
ремонту, а саме та частина котра 
встелена маленькими камінцями. Якщо 
хтось має певні пропозиції чи 
рекомендації щодо цього питання то 
просимо звертатися до представників 
ПЕКу або безпосередньо пароха. 
	



Protection of the Mother of God 
Ukrainian Catholic Church 

Byzantine Rite 
2880 Highway 138 NE 

Conyers, GA 30013 
 

Священик Володимир Петриця 
 

Парафіяльний офіс 770-760-1111 
Мобільний 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.  

 
	


