
28 червня, 2020  

 Третя Неділя по Зісланні Святого Духа 

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

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

ПОНЕДІЛОК, 6/29 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

СЕРЕДА, 7/1  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 7/2  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 7/3 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

Чування 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 7/4 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 7/5  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

 

  Оголошення  

1-Парафіяльні чування 

3 липня (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 

1. Про життя всередині душі. 

Частина-2 

Христос Хотів терпіти муки і зневаги, а ти смієш нарікати на щось?  

Христос мав ворогів та кривдників, а ти хочеш підтримувати зі всіма людьми 

приятельські і добросусідські стосунки?  

За що ж буде вінчатися твоя терпеливість, якщо не зустрінеш на своєму шляху 

прикростей?  

Яким чином станеш приятелем Христовим, якщо не хочеш терпіти ніякої кривди?  

Терпи з Христом і за Христа, якщо хочеш разом з Ним царствувати.  

Коли б ти хоч раз всім єством занурився у серце Ісусове і скуштував принаймні крихітку 

Його гарячої любові, тоді б ти вже 

зовсім не дбав про свою вигоду, а 

тішився б радше зневагою, яка тебе 

зустріне, бо Ісусова любов дає силу 

людині нехтувати собою.  

Хто любить Ісуса і правду, хто дійсно 

живе духовним життям, хто звільнився 

від невладнаних пристрастей, той може вільно звертатися до Бога, духом линути вище 

себе і там солодко спочивати.  

Хто все розуміє так, як воно є, а не так, як то люди кажуть або цінять, той справді мудрий, 

і той більше навчився в Бога, ніж у людей.  

Хто вміє жити духовним життям і маловажити зовнішнім світом, той не потребує 

окремішнього місця і не чекає догідної пори, щоб відбувати побожні вправи.  

Духовна людина швидко збирається з думками, бо вона ніколи не розсіює їх легковажно 

на зовнішній світ. 

Знаймо наших святих 

Про Святого Тихона 

(згадується 29 червня) 

У місті Аматунті, на острові Кипрі, жили вбогі міщани, а Бог їм дав побожного сина на 

ім’я Тихон (Тихон означає – “щасливий”). Уже з молодих літ юнак відзначався своїм 

милосердям. 

Його батько був пекарем, то ж Тихон потай роздавав убогим хліб, призначений на 

продаж. Бог поблагословив добре діло побожного юнака, бо одного разу чудесним 

способом помножив пшеницю в їх коморі. А крім того, Тихон дуже ретельно вивчав 

богословські науки, і невдовзі Аматунський єпископ Мнимоній висвятив його на 

диякона, а згодом на священика. Коли Мнимоній помер, тоді духовенство і народ 

однодушно вибрали Тихона єпископом, а до цього вибору найбільше спричинився 

святий Епіфаній, єпископ Саламини. Святий Тихон навернув до Христової віри багатьох 

поган, а жив він так чесно, що Бог за життя і після смерти прославив його багатьма 

чудами. Помер 425 р. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 06/21/20 конвертах - $951, анонімні пожертви - $311, 

свічки - $112 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1374 

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 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

3 лип. – парафіяльні чування 

7 лип. – Різдво св.Івана 

Хрестителя 



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

