
12 липня, 2020  

 П’ята Неділя по Зісланні Святого Духа та 

Святих Петра та Павла 

НЕДІЛЯ, 7/12 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Володимира Гетьмана   

ВІВТОРОК, 7/13 4:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 7/14 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 7/15 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 7/16 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 7/17 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 7/18 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 7/19 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

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

 

    Оголошення  

1-Матері в молитві 

25 липня відбудеться наступна молитовна зустріч 

спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться 

після Божественної Літургії в церкві. 

 

 Роздуми Томи Кемпійського 

1. Про життя всередині душі. 

Частина-2 

Наперед заведи мир у себе, а тоді зможеш ще й інших заспокоювати.  

Тихомирна людина більше корисна, ніж та, що дуже вчена.  

Пристрасна людина навіть добру річ на зле оберне і при тому щось зле згадає.  

Добра тихомирна людина обертає все на добре.  

Хто завів у себе святий спокій, той не підозрює нікого; а хто з будь-чого невдоволений, 

того постійно тривожать всілякі підозріння: такий ні сам не має спокою, ні іншим людям 

не дасть.  

Він часто таке верзе, чого б не повинен казати, і тим легковажить, що найбільше 

придалося б йому зробити.  

Він зважає на те, що інші люди мають робити, а не дбає про те, до чого він сам 

зобов`язаний.  

Отже подбай насамперед про себе; щойно тоді по справедливості можна буде тобі дбати 

і про ближнього.  

Ти вмієш гарненько виправдати і прикрасити свої вчинки, а не хочеш прийняти вибачень 

інших людей.  

Було б справедливіше, якщо б ти себе звинувачував, а свого брата виправдовував.  

Коли хочеш, щоб тебе люди терпіли, то й ти також терпи їх.  

Вважай, як далеко тобі до правдивої любові й покори: вона не вміє ні на когось гніватися, 

ні нарікати, хіба тільки на себе.  

Невелика заслуга спілкуватися з 

добрими і лагідними людьми, бо це вже 

від природи всім до вподоби. Кожна 

людина прагне мати спокій і більше 

любить таких, що однієї з нею думки.  

Знаймо наших святих 

Преподобних отців наших Томи і 

Акакія 

(згадуються 20 липня) 

Преподобний Тома був воїном. Він пізнав усю марноту світу, скинув з себе обладунки і 

надягнув монашу одежу. Відтоді хрест став його єдиною зброєю. Він відвідував у пустелі 

самітників і подивляв їх подвиги. А потім пішов, за проводом святого пророка Іллі, який 

йому явився, на гору Малея в Ликаонії. Там він почав провадити життя самітника, 

свідоме Бога, ангельське й чисте та сповнене каяття. Витримав довгу боротьбу зі 

спокусами й упокорив тіло духові, тобто отримав найбільшу перемогу. Бог скріплював 

його багатьма небесними видіннями і дав йому силу оздоровляти хворих, бо й перед 

людьми не затаїлося його святе життя, тому вони горнулися до нього, раді почути його 

науки й отримати його благословення. Поблизу печери святого, за його молитвами, 

почало бити джерело цілющої води. А коли Господь покликав його до себе, то й після 

смерти біля його гробу не припинялися чуда. Жив преподобний Тома у дев’ятому 

столітті. 

Про преподобного Акакія Йоан Ліствичник пише у своїй “Духовній драбині”, що той, 

молодий віком, був з одним монахом, який бив його немилосердно. Святий Йоан Саваїт 

одного разу побачив того юнака з побоями на тілі і дивувався його терпеливості й утішав 

його, що терпіння подасть плоди спасіння. Дев’ять років з найглибшим смиренням 

страждав преподобний Акакій, та, однак, не покинув злого монаха. Так святий і помер, 

давши найбільший приклад послуху та смирення, а Бог прославив його гріб численними 

чудами. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 07/05/20 конвертах - $1020, анонімні пожертви - $259, 

свічки - $125 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1404 

Protection of the Mother of God 

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 

12 лип. – св. Петра та Павла 

25 лип. – зустріч Матері в  

молитві 



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

