
21 червня, 2020  

 Друга Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 6/21 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ВІВТОРОК, 6/23 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 6/24 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 6/25 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 6/26 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 6/27 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 6/28 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

  Оголошення  

1-Матері в молитві 

28 червня відбудеться наступна молитовна зустріч спільноти “Матері в молитві”. Зустріч 

відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

 Роздуми Томи Кемпійського 

25. Про життя всередині душі. 

Частина-1 

Ті, що з тобою сьогодні в злагоді, завтра можуть 

противитися і навпаки; люди часом, мов вітер, 

мінливі.  

Всю свою надію покладай на Бога; нехай Він стане 

твоїм страхом і твоєю любов`ю. Він заступиться за 

тебе і, безсумнівно, зробить так, як буде для тебе 

найкраще.  

Не маєш тут постійної домівки (Єв. 13,14); і де б ти не був, залишишся чужинцем і 

подорожнім; і ніколи не будеш мати спочинку, якщо не з`єднаєшся сердечно з Христом.  

Чому розглядаєшся тут на всі боки, коли це не місце твого спочинку?  

Твоя домівка має бути на небесах, а на все земне повинен дивитися мимохідь.  

Усе те минає і ти разом із ним.  

Гляди ж, щоб ти до чогось не прив`язався, та щоб воно не полонило й не погубило тебе.  

Твоя думка нехай буде із Всевишнім, а твоя молитва нехай без упину звертається до 

Христа. ажл 

Коли не вмієш роздумувати над високими і небесними правдами, залишайся при муках 

Христових і радо перебувай у Його святих ранах.  

Бо коли всім серцем припадеш до ран і предорогих синців Ісусових, то почуєш велику 

допомогу в біді, не будеш дуже журитися людською зневагою і легко стерпиш прикру 

обмову.  На цьому світі Христос також зазнав від людей зневаги, і в найтяжчу хвилину 

серед наруги знайомі та приятелі відреклися Його. 

Знаймо наших святих 

Про Святого Митрофана 

(згадується 17 червня) 

За правління імператора Юстина І (518-

527) святий Єфрем був намісником 

східної частини держави. Коли 29 

травня 526 р. в Антіохії стався 

страшний землетрус, Єфрем 

використав усю свою владу, щоб 

допомогти нещасним мешканцям 

зруйнованого міста. Якось, ідучи вулицею, Єфрем побачив сплячого старого чоловіка, 

над яким підносився ясний німб. Це його зацікавило, бо чоловік той був поденним 

робітником. Єфрем став його розпитувати і дізнався, що той старець є єпископом. Він 

покинув свій престол, щоб на самоті служити Богу, а тепер трудом своїх рук заробляє 

собі на хліб. Саме тоді цей старий єпископ, імени якого ми не знаємо, провістив святому 

Єфремові, що той стане патріярхом. 

Слід сказати, що тодішній патріярх Антіохії Евфрасій загинув під час землетрусу. 

Духовенство і народ, пізнавши глибоке благочестя, милосердя і всі чесноти святого 

Єфрема, обрали його патріярхом. Сталося це 527 р. Святий Єфрем зі смиренням прийняв 

цю тяжку ношу. Антіохія в ті часи була найбільшим вогнищем усяких нечестивих єресей, 

тож новий патріярх став завзято поборювати всі хибні науки і навертати заблуканих. 

Навчав він не тільки словом, але й своїми писаннями, він залишив нам у спадок багато 

повчальних послань і листів. 

Поблизу Єраполя подвизався один монах-стовпник, що впав у єресь. Святий Єфрем 

прийшов до нього, щоб його навернути з хибної дороги. Але гордий єретик став 

домагатися чуда. Він сказав, що готовий разом з Єфремом пройти випробування вогнем: 

вони обидва мають стати посеред вогню, а кому полум’я не завдасть шкоди, того й віра 

правдива. Святий відповів на те, що не годиться спокушати Господа Бога і домагатися 

чуда, однак він, уповаючи на Божу благодать, готовий задля спасіння душі заблуканого 

пристати і на це. Розпалили великий вогонь, але стовпник в останню мить злякався і не 

став у вогонь. Тоді святий Єфрем з молитвою кинув у вогонь свій омофор, а через три 

години, коли вогонь погас, омофор той знайшли цілим і неушкодженим. Монах-єретик 

пізнав свій блуд і навернувся. 

Святий Єфрем помер близько 545 р. Шостий Вселенський собор з великою похвалою 

згадує його писання і всі його труди. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 06/14/20 конвертах - $410, анонімні пожертви - $260, 

свічки - $183 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $853 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

7 лип. – Різдво св.Івана 

Хрестителя 

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

