
31 травня, 2020  

 Неділя Святих Отців I-го Вселенського Собору 

НЕДІЛЯ, 5/31  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ВІВТОРОК, 6/2 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 6/3  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 6/4  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 6/5 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

Чування 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 6/6  5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 6/7    9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

  Оголошення 

1-Парафіяльні чування 

5 червня (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!  

 Роздуми Томи Кемпійського 

25. Про щире бажання виправити своє життя 

Частина-3 

Як то шкідливо занедбувати обов`язки свого звання, а схиляти своє серце до того, що нам 

не вільно! Пам`ятай про свою постанову, яку ти зробив, і постав собі перед очима образ 

Розп`ятого. Коли глянеш на життя Ісуса Христа, маєш багато чого соромитися; що ти ще 

не постарався про те, щоб стати більше подібним до Нього, хоч вже давно став на Божу 

дорогу. Чернець, який щиро і побожно роздумує над найсвятішим життям і муками 

Господніми, знайде в них доволі всього, що для нього пожиточне і конечне, і не потребує 

шукати чогось кращого поза Ісусом. О, коли б Ісус розп`ятий увійшов у наше серце, як 

швидко і наскільки ми стали б ученими! Ревний чернець все радо зносить і приймає, що 

йому кажуть. А недбайливий і лінивий - терпить прикрість за прикрістю, і з усіх боків 

щось тисне його: бо в серці немає втіхи, а шукати її в світі йому не вільно.  

Чернець, який не живе за правилом, виставляє себе на тяжкий занепад. хто шукає більшої 

свободи і вигоди, той буде постійно в скрутному становищі, бо ні перша, ні друга річ не 

догодить йому.  

А що роблять інші ченці, які підлягають 

гострим монастирським 

правилам? Вони рідко виходять з дому, 

живуть самотньо, нужденно їдять, 

ходять у грубій одежині, багато 

працюють, мало говорять, пізно 

лягають спати, встають удосвіта, довго 

моляться, часто щось читають і в кожній речі дотримуються правил. Глянь на картузіян, 

цистерсів, на ченців і черниць різних чинів, як вони щоночі встають і співають псалми 

Господеві. І тому було б ганьбою для тебе, коли б ти мав лінуватися до цієї святої справи, 

коли такий великий чернечий хор став хвалити Бога. 

Знаймо наших святих 

Святий священномученик Патрикій 

(згадується 1 червня) 

Є у світі місця, де з землі б’ють джерела гарячої, цілющої води. В часи Юліяна 

Відступника такі купелі були в місті Терми, а при тих купелях погани покланялися 

божкові Ескулапові, вважалося, що він лікує хвороби людей. Коли почалося 

переслідування християн, староста Юній, вирушивши до Терм до купелей, наказав 

привести туди Патрикія, єпископа міста Пруси, у Витинії, а з ним ще трьох священиків: 

Акакія, Менандра і Полієна, і велів їм принести жертву Ескулапові. Святий Патрикій 

відповів йому на те, що Ескулап – це всього лиш кам’яний бовван, а Бог є лиш один – 

християнський. 

“Побачу, чи спасе тебе твій Бог, – сказав тоді Юній, – коли я тебе кину в ту киплячу 

воду!” 

“Поміч моя у Господа, що сотворив небо і землю”, – відповів на це святий Патрикій. 

І справді, коли святого кинули в окріп, гаряча вода його зовсім не пекла, хоч слуги 

мучителя попарилися. Тоді Юній наказав їх усіх вбити, і під ударом сокири голови святих 

мучеників упали. Тіло святого Патрикія поховано в місцевості, що звалася Еврип. 

Сталося це 19 травня 603 р. 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 5/24/20 конвертах - $385, анонімні пожертви - $175, 

свічки - $53 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $613 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

5 черв. – парафіяльні чування 

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

