
14 червня, 2020  

 Перша Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 6/14  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

ВІВТОРОК, 6/16 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 6/17  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 6/18  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 6/19 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 6/20 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

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

  Оголошення  

 Роздуми Томи Кемпійського 

25. Про життя всередині душі. 

Частина-1 

Царство Боже є між вами, каже Господь (Лк.17,21). Навернися цілим своїм серцем до 

Господа і покинь цей нужденний світ, і твоя душа знайде бажаний спокій.  

Вчися погорджувати змисловим світом й віддаватися 

внутрішньому життю, і побачиш, що Царство Боже 

завітає до тебе.  

А Царство Боже - це мир і радість у Святому Дусі 

(Рм.14,17); безбожні його не мають.  

Христос завітає до тебе і потішить, якщо в серці 

приготуєш для нього достойне привітання.  

Вся Його слава і величність походить із глибини серця, бо тільки там Йому добре.  

У серці духовної людини Він часто гостює, солодко розмовляє, ласкаво потішає, 

приносить святий спокій та напрочуд дивну дружбу.  

Ну, вірна душе! приготуй своє серце для цього нареченого, щоб забажав до тебе завітати 

і в тобі перебувати.  

Бо Він так каже: " Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме і злюбить його мій 

Отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло"(Йо. 14,23).  

Отже дай Христові увійти в твоє серце, а все інше не допускай.  

Коли матимеш Христа, тоді станеш багатим і буде у тебе всього доволі.  

Він дбатиме про тебе і щиро про все старатиметься, і тоді не буде потреби покладатися 

на людей.  

Бо люди швидко змінюються і несподівано покидають нас. А Христос залишиться повіки 

і вірно стоятиме біля тебе аж до кінця.  

Не треба занадто надіятися на немічну і смертну людину, хоч би вона й була дбайлива і 

до вподоби тобі, та й тим не треба багато журитися, коли хтось часом, тобі противиться 

і суперечить. 

Знаймо наших святих 

Про Святого Митрофана 

(згадується 17 червня) 

Святий Митрофан походив з дуже 

славної, з імператорами порідненої 

родини. Народився він у Римі. Його 

батько називався Дометій, а старший брат – Проб. Коли ж батько разом зі своїми двома 

синами прийняв святе хрещення, він перебрався з Риму до Візантії. 

З часом його син Митрофан став єпископом Візантії. Коли святий Костянтин Великий 

зайняв східну частину держави, він мав до святого Митрофана, тоді вже старого літами, 

велику пошану. У владики Митрофана був помічник, єпископ святий Олександр, який 

представляв його на Першому Вселенському соборі в Нікеї. На цьому Соборі, на 

прохання імператора, за єпископом Візантії, а відтепер це місто мало називатися 

Царгород, було визнано патріяршу гідність. Коли Отці Собору у Візантії посвячували 

підвалини Нового Риму, тобто Царгорода, імператор у супроводі святого Олександра, 

патріярха Олександрійського, його диякона святого Атанасія та інших відвідав тоді уже 

дуже хворого святого Митрофана, і той сказав: “Через десять днів я вмру, а моїм 

спадкоємцем стане мій єпископ-помічник Олександр, а після нього – чтець Павло” (який 

мав тоді лиш 12 років). А звертаючись до святого Олександра, патріярха 

Олександрійського, святий Митрофан сказав так: “Диякон твій Атанасій, хоробрий воїн 

Христовий, він буде твоїм наступником, і з моїм спадкоємцем, Олександром, і зі 

спадкоємцем мого наступника, Павлом, вони багато попрацюють на благо Христової 

Церкви”. Усе це сповнилося. Святий Митрофан помер 4 червня 326 р. у глибокій 

старості, на 117 р. життя. 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 06/07/20 конвертах - $1255, анонімні пожертви - $240, 

свічки - $129 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1624 

 

 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

15 черв. – Початок Петрівки 

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

