
21 Липня, 2019  

П’ята неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 7/21  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

    10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за ♰  Семена  

ПОНЕДІЛОК, 7/22  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 7/24  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 7/25  8:30 аm Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 7/26 8:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 7/27     5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 7/28  8:45 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за ♰  Тетяну 

Оголошення  

1-Матері в молитві 

28 липня відбудеться наступна молитовна зустріч 

спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться після 
Божественної Літургії в церкві. 

2-Катехизація для дорослих 

4 серпня та кожної першої неділі місяця, відразу опісля 

Божественної Літургії буде відбуватися коротка 

катехизація, згідно рубрик катехизму УГКЦ «Христос – наша Пасха», із можливістю діалогу. 

3-Катехизація для дітей 

У серпні відновлюється катехизаційні уроки для дітей, котрі плануються відбуватися двічі 

на місяць. Бажаючих просимо зголошуватися. 

4-Проект парафіяльного залу 

Висловлюємо Всім щиру вдячність за Ваші молитви та пожертви на наш проект 
парафіяльного залу. Знизу подаємо звітність: 

Родина Оливи - $1000 

Родина Круз - $250 

Родина Гомолак - $50 

Анонімні пожертви - $142 

Загальна сума - $1442 

Знаймо наших святих 

Святий Панкратій 
Святий Панкратій, згідно з переданням, родом був з Антіохії, а перебравшись разом з батьками 

до Єрусалиму, він на власні очі бачив Христа Спасителя і Його чуда, слухав науку Ісуса і разом 

з батьками повірив, що Ісус є Син Божий. Після Вознесіння Ісуса Христа прийняв святе 

хрещення. Коли батьки померли, усе майно роздав убогим, а сам пішов у Понтійські гори, де 

подвизався в одній печері. Тут під час своєї подорожі знайшов його апостол Петро й узяв зі собою 

до Антіохії. Згодом вони зустрілися з апостолом Павлом в Киликії. Верховні апостоли 

настановили єпископів:святого Крискентія (його пам’ять вшановуємо 16 травня) у Галатії, 

святого Маркіяна (30 жовтня) у Сиракузах, а святого Панкратія у Тавроменії, на острові Сицилія, 

куди святий єпископ зразу ж відплив. На кораблі він навернув двох його власників, Ликаоніда і 

Ромила. У Тавроменії Бог утвердив його прибуття чудом:найбільша жидівська божниця, що 

стояла на високому горбі, сама завалилася. 

Невдовзі святий Панкратій створив тут 

християнську громаду. Коли погани під 

проводом якогось Аквилина хотіли напасти 

на місто, то святий єпископ вийшов їм 

назустріч з хрестом у руці і такого страху 

нагнав на поган, що вони, вбиваючи одні 

одних, почали втікати. Тоді-то багато 

прийняли Христову віру.  

Святий Панкратій душпастирював у Тавроменії багато років і помер там мученицькою смертю. 

Кілька поган, закаменілих духом, яких підіслав поганський князь Артагата, зненацька напали на 

слугу Божого й укаменували його. Рік смерти священномученика Панкратія не відомий. 

Роздуми Томи Кемпійського 

Про терпеливе зношення чужих хиб. 
Чого людина чи в себе, чи в інших не може виправити, те має терпеливо зносити, доки Бог 

інакше не повелить.  

Подумай, може воно й краще для твоєї проби і терпеливості, без якої наші заслуги небагато 

важать.  

Однак супроти таких перепон маєш молити Бога, щоб зволив прийти тобі на допомогу і щоб 

міг ти спокійно їх переносити.  
Коли хтось одного або другого напоумлення не послухає, не сперечайся з ним, а понадійся 

на Бога: нехай буде Його воля і честь у всіх слуг Його. Він вміє добре й зле на добре 

обернути.  

Старайся терпеливо зносити чужі вади і всілякі немочі; бо і в тебе є чимало такого, що інші 

люди мусять теж зносити.  

Коли не можеш зробити себе таким, яким бажаєш, як можеш когось іншого направити на 

свій лад? Ми раді бачити інших без недоліків, але своїх власних хиб не 

виправляємо. Хочемо, щоб інші люди цілковито виправилися, а самі не хочемо поборювати 

свої вади. Нам не до вподоби широка свобода інших людей, а не хочемо, щоб хтось 
заборонив нам те, чого просимо. Хочемо, щоб лиш інших в`язали правила, а самі не бажаємо 

далі обмежувати себе. Як добре видно, що ми рідко коли судимо ближніх так, як себе 

самих. Коли б усі були без догани, то що тоді мали б терпіти від інших ради Бога? Тим часом 

сам Бог велів носити тягарі один одного (Гл.6,2), бо ніхто не без вади, ніхто не без тягаря, 

ніхто без інших не обійдеться, ніхто ж сам із себе не є мудрий; але треба нам взаємно терпіти 

один одному, взаємно потішати, допомагати один одному, навчати і нагадувати. А скільки в 

кого буде чесноти, те найкраще виявиться, як трапиться якась пригода. Бо пригоди не 

роблять чоловіка слабким: вони тільки показують, який він. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 7/14/19, пожертви в конвертах - $891, анонімні 

пожертви - $726, свічки - $49 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

21 лип. – Біблійне коло 

28 лип. – Матері в молитві 

28 лип. – св. Володимира 

Великого 

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 - $2759 

 



Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1666 

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

