
12 серпня, 2018  
Одинадцята неділя по П’ятидесятниці 

НЕДІЛЯ, 8/12  9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян    
   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 
ПОНЕДІЛОК, 8/13 2:00 рm  Божественна Літургія в особливому наміренні 
ВІВТОРОК, 8/14 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
СЕРЕДА, 8/15  8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
ЧЕТВЕР, 8/16  8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
П’ЯТНИЦЯ, 8/17 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 
СУБОТА, 8/18       4:00 pm  Вечірня 

5:00 pm  Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 
НЕДІЛЯ, 8/19   ПРЕОБРАЖЕННЯ ГНІХ 

9:00 am  Божественна Літургія (English) за всіх парафіян   
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні 

 

Оголошення 
1-Біблійне коло 

19 серпня на нашій парафії відбудеться зустріч БІБЛІЙНОГО 
КОЛА. Метою цієї зустрічі є поглиблення своїх знань щодо 
слова Божого та ділення особистими думками. Такі зустрічі, з 
ласки Божої, будуть відбуватися кожної другої неділі місяця в 
парафіяльній бібліотеці. Бажаючих брати участь у цих 
зустрічах просимо звертатися до пароха. 

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

Духовні розважання 
Хвилювання не допомагає, а вбиває нас... 

Нам людям є властиво переживати різні почуття. Але одним із 
найбільш небезпечних почуттів це є хвилювання, хвилювання 
за вчора, за сьогодні, за майбутнє. Коли люди запитують “що 
робиш?”, то інші часто відповідають “Сиджу і хвилююсь.” 
Напевне кожен із нас був у ситуації, коли ми нічого не робили, 
але просто “сиділи і хвилювалися.” Однак, що корисного 
приносить хвилювання? Наскільки воно допомагає нам 
розв’язати труднощі? Більше того, нам християнам Христос  
заборонив хвилюватися, бо хвилювання не допомагає, а вбиває 
нашу віру та здоров’я.  
Що ми здобуваємо через свої хвилювання? Ну хтось може 
сказати, що коли я трохи по хвилююся, то мені стає легше. Ну, 
але запитаймо себе, скільки здоров’я йде на це хвилювання. 
Ми кажемо що є багато факторів, котрі вкорочують віку, такі 
як забруднена атмосфера, не здорова їжа, погана медицина, 
тощо. Але напевне найбільшим фактором, котрий вкорочує 
наш вік це є хвилювання.  

Нам християнам є заборонено хвилюватися. Так, саме заборонено хвилюватися! Хто 
заборонив? Христос заборонив нам хвилюватися кажучи,  “Не журіться, отже, завтрішнім днем; 
завтрішній день турбуватиметься сам про себе.” (Мт. 6, 34). Дехто помилково каже, що Ісус  
цими словами заборонив нам думати про майбутнє та й взагалі планувати. Але це неправда, бо 
Христос не казав щоб ми не думали, але радше щоб не переймалися, не хвилювалися про 
завтра, тобто про результат нашої праці. Кажучи “не журіться завтрашнім днем”, Христос має 
на увазі, аби ми робили все що є в наших силах сьогодні, аби добитися певної мети завтра. 
Однак ми не маємо права переживати за завтрашній результат, а радше покластися на Бога. 
Тобто, ми повинні робити все що в наших силах не виходячи за рамки Божого закону, а 
результатом буде опікуватися Господь. Наприклад, фермер може посіяти зерно, однак урожай 
приходить від Бога. Тому й ми повинні думати про майбутнє та планувати, однак ми не маємо 
права хвилюватися за результат, а радше покладатися на Бога.  
Що трапиться якщо ми не прислухаємося до Христової поради, та будемо продовжувати 
“хвилюватися за все на світі”? Ми знаємо що є певні дорожні заборонні знаки. Наприклад, 
візьмімо заборонний знак паркуватися. Цей знак лише доводить до відома водія, що тут 
паркуватися не можна. Однак ми знаємо із життя, що дехто може сказати “а шо мені той знак, 
якщо я хочу тут запаркуватися”. І що трапиться? Ну, водій просто запаркується і все...але... 
якщо міліція це замітить, то йому доведеться заплатити. Тобто за порушення цього правила, 
водій заплатить. Подібно Ісус забороняє нам хвилюватися. Однак є люди котрі просто 
“люблять” хвилюватися і не беруть до уваги слів Христа про заборону хвилюватися. І що буде? 
Ці люди заплатять...заплатять втратою свого здоров’я, заплатять поганим самопочуттям, 
заплатять в духовний спосіб, за те що знехтували прислухатися до слів Ісуса. 
Більше того, рівень нашого хвилювання показує рівень нашої духовності. Звичайно, часом 
хвилювання приходять і ми не можемо їх позбутися. Однак що важливо? Важливо прагнути та 
бажати перестати хвилюватися. Якщо хтось хвилюється і навіть не намагається позбутися 
хвилювань, довіряючи Богу завтрашній день, той ще є дитина в духовному плані. Чому?  Бо не 
вміє, або не хоче довіряти Богу. І потрібно мати сміливість визнати це. Навіщо? Наприклад, 
людина починає лікукватися лише тоді, коли усвідомлює що вона хвора через певні ознаки. 
Подібно, якщо ми постійно хвилюємося, то це є ознака браку нашої довіри до Бога. Що тоді 
робити? Попри свої хвилювання, віддавати все у руки Божі і казати собі що хвилюванням 
нічого ми не змінимо.  Чим більше ми хвилюємося, тим менше довіряємо Ісусу.  
Хтось може скаже, “Ну то легко казати, не хвилюйся, але то є важко не хвилюватися”. Так, 
звичайно це є важко навчитися не хвилюватися, але можливо із Божою допомогою. Люди котрі 
досягають щось у своєму житті(духовному чи земному), відрізняються від людей котрі 
розчаровуються життям єдиною річчю. Чим? Перші не опускають рук та не здаються, а 
продовжують докладати зусиль, а другі – опускають руки і починають на все нарікати. До речі, 
хтось казав, що нарікання – це ознака слабкості. Тому якби важко не було, наріканням нічого не 
здобудимо, як і хвилюванням, але лише втратимо. Вчімося переставати хвилюватися, 
збільшуючи свою довіру до Бога. Лише той, хто навчився довіряти Богу, зможе перестати 
хвилюватися.  

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 
Недільна збірка коштів за 8/5/18, включаючи пожертви в конвертах- $721, анонімні 
пожертви - $123, свічки - $40 
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $884 

Найближчі події  
в парафії та єпархії 

14 серп. – початок 
Успенського посту 
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 
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 



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.  

 
	


