
7 червня, 2020  

 Зіслання Святого Духа 

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

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Лідію Онисько 

ВІВТОРОК, 6/9 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 6/10  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 6/11  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 6/12 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 6/13 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 6/14    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-4 

О, якби то не треба було нічого іншого робити, як 

тільки всім серцем і устами хвалити Господа, Бога 

нашого! О, якби ти ніколи не потребував ані їсти, ані 

пити, ані спати, а міг безупинно віддаватися лише 

духовним справам! Тоді був би ти далеко щасливіший, 

ніж тепер, коли з якої-небудь потреби мусиш служити 

тілу. Якби не було тих конечних потреб, а тільки 

духовна пожива для душі, якої ми, на жаль, досить 

рідко коли шукаємо.  

Коли людина дійшла до того, що вже ні в якому створінні не шукає для себе втіхи, тоді 

лише вона починає мати сердечне вподобання в Бозі: тоді вже вона буде вдоволена всім, 

що випаде. Тоді вона не буде ані тішитися чимось великим, ані над малим сумувати, але 

цілком буде надіятися на Бога, який є для неї всім у кожній речі: для неї по правді ніщо 

не гине і не вмирає, бо все живе для Нього і жваво слухає в мить Його святої волі. Завжди 

пам`ятай про кінець та про те, що змарнований час вже не вернеться ніколи. Без 

запопадливості та пильності ніколи не набудеш чеснот.  

Як почнеш холонути до них, будеш зле почуватися.  

Але коли щиро старатимешся, знайдеш святий спокій і відчуєш, як то праця стає щораз 

легша, завдячуючи ласці Божій і твоєму замилуванню в чесноті. Чоловік, охочий і 

пильний, до кожного діла готовий. Набагато важче чинити опір хибам і пристрастям, 

аніж упрівати від тяжкої фізичної праці. Хто не вистерігається дрібних хиб, помалу впаде 

у великі. Завжди будеш тішитися ввечері, якщо день із користю перебудеш.  

Пильнуй себе, заохочуй до праведності, упоминай; і хай діється з іншими людьми, що 

хоче, а ти не опускайся. Настільки поступиш уперед, наскільки сам себе присилуєш. 

Амінь. 

Знаймо наших святих 

Два Святі священномучении Терапонти 

(згадуються 8 червня) 

Сьогодні Церква вшановує двох святих 

з таким іменем, і обидва вони 

постраждали за святу віру. 

Перший був єпископом міста Сардії, в 

Ликії. Він навернув дуже багато поган 

до Христової віри. В часи імператора 

Валеріяна мучитель Юлій наказав 

ув’язнити святого Терапонта, його били жилами, потім морили голодом у в’язниці. 

Згодом Юлій наказав вести святого мученика за собою до міста Синаон, у Фриґії, і до 

галатської Анкири – і в кожному місті святого піддавали новим мукам. Під кінець у Лідії, 

над рікою Ермою, мучитель велів стяти святого Терапонта, після тяжких мук, мечем. 

Сталося це 258 р. 

Другий святий Терапонт був єпископом на острові Кипрі. Мученицьку смерть він 

прийняв у часи Диоклетіяна. 25 травня 866 р. мощі святого було перенесено до 

Царгорода, де Господь прославив їх численними чудами. 

 

Safe Environment Notice 

It is important, from time to time, to remind the people of our Eparchy that if anyone has been 

the victim of sexual abuse by the clergy or laity, he or she should come forward and make that 

known either to the bishop, to one’s pastor, or to a member of the special Review Board that 

handles such cases. The bishop can be reached at his Chancery at: 1-440-888-1522 or by 

writing at: Most Rev. Bishop Bohdan J. Danylo, Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat, 

P.O. Box 34780, Parma, OH 44134 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 5/31/20 конвертах - $315, анонімні пожертви - $303, 

свічки - $107 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $725 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

7 черв. – П’ятидесятниця 

7 черв. – Третє віднайдення 

чесної голови св. предтечі і 

хрестителя Господнього 

Йоана. 

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

