
24 травня, 2020  

 Неділя Сліпонародженого 

НЕДІЛЯ, 4/24  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ВІВТОРОК, 4/26 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 4/27  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 4/28  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 4/29 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 4/30 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 4/31   9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

  Оголошення 

 Роздуми Томи Кемпійського 

25. Про щире бажання виправити своє життя 

Частина-2 

Адже людина тим більше поступає вперед і тим вищої 

заслуговує ласки, чим більше перемагає себе і 

вмертвляє своє серце. Та не всі люди однаковою 

мірою мають що поборювати і вмертвляти. 

Однак пильний борець, хоч би він у собі мав і багато пристрастей, буде успішніше 

поступати вперед, аніж інший чоловік, моральний, але не такий беручкий до чеснот. 

Дві речі стають у пригоді на шляху до виправлення: силоміць відірватися від того, до 

чого тягне зіпсована природа; і запопадливо плекати ту чесноту, якої комусь найбільше 

не вистачає. 

Старайся також найбільше того остерігатися і те поборювати, що тобі частіше не 

подобається в інших людях. 
Усюди дбай про свій поступ; тож коли бачиш або чуєш добрий приклад, хай він тебе схиляє до 
наслідування. 

А коли завважиш щось погане, остерігайся робити таке саме; або ж коли ти вже вчинив таке, 

старайся чимскоріш виправитися. 

Під яким кутом зору ти оцінюєш інших людей, так само інші оцінюють тебе. Як мило і гарно 

дивитися на жваву та побожну, просту та карну братію. 

А як сумно і гірко споглядати, як вона негідно поводиться, як вона не виконує того, до чого її 

покликано! 

Знаймо наших святих 

Проподобний Герасим 

(згадується 17 березня) 

В пустелі надйорданській за правління Теодосія Молодшого осів був монах, родом з 

Ликії, на ім’я Герасим. До цього він жив у єгипетський Тиваїді, згодом у святого Євтимія 

(пам’ять його вшановуємо 20 січня) в пустелі Рува, а потім прийшов над Йордан, поблизу 

Єрихону, і став духовним отцем 70 монахів, для яких побудував лавру з монастирем для 

монахів-послушників, які недавно вступили в монастир. 

У ті часи самітницьке життя 

практикували досвідчені монахи, 

загартовані в чеснотах і благочесті, а 

новачки – спільне життя, під 

керівництвом побожних ігуменів, які 

утверджували їх у чеснотах. 

Життя святого Герасима в лаврі було 

дуже суворе. Впродовж п’яти днів 

монахи перебували на самоті, у своїх пустельних келіях. Там вони молилися і плели 

кошики. Харчувалися лиш хлібом та овочами, кожен мав лиш один одяг і одне горнятко 
на воду. В суботу всі сходилися до монастиря, тут спільно служили церковне правило, 

сповідалися і причащалися, в неділю на спільній трапезі їли теплу страву і знову поверталися до 

своїх келій. Вогню в келіях не вільно було розкладати. А первовзором для всіх і першим 

посником був сам преподобний Герасим. Упродовж усього Великого посту він нічого не їв, 

єдиним його кормом було святе причастя. Святий часто ходив на тривалий час у пустелю разом 

зі своїм учнем святим Киріяком (його пам’ять вшановуємо 29 вересня), який вступив до 

монастиря 467 р. 
Бог нагородив святого Герасима особливими дарами. Так, Він об’явив йому смерть святого 

Євтимія (473 р.). Преподобний Герасим бачив його душу, яку ангели підносили на небо, і, взявши 

зі собою Киріяка, пішов на похорон. Оповідають, що якось у пустелі прийшов до нього лев, який 

поранив лапу гострою терниною. Святий вийняв її з рани, а лев, лагідний, немов ягня, з того часу 

залишився зі святим Герасимом, який назвав його Йордан. Лев пильнував осла, що пасся поблизу, 

і носив на спині відра з водою. А коли преподобний Герасим помер, лев упав на його могилі (що 

була поблизу монастирської церкви) мертвий. Помер святий Герасим 5 березня 475 р., за своє 

святе життя він отримав нагороду, яку Отець наш небесний приготував усім, які Його люблять. 

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 5/17/20 конвертах - $2125, анонімні пожертви - $155, 

свічки - $58, річні парафіяльні внески - $100 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $2438 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

28 трав. –Вознесіння ГНІХ 

7 черв. –П’ятидесятниця 

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

