
5 липня, 2020  

 Четверта Неділя по Зісланні Святого Духа 

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

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

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

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

ЧЕТВЕР, 7/9  8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 7/10 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 7/11 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

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

 

  Оголошення   

 Роздуми Томи Кемпійського 

1. Про життя всередині душі. 

Частина-2 

Не надавай занадто великої ваги тому, хто з тобою, а 

хто проти, але так роби і дбай, щоб Бог був присутній 

в кожній справі, яку ти робиш.  

Май чисту совість, і Бог оборонить тебе.  

Кому Господь хоче допомогти, тому нічия злоба не 

зможе зашкодити.  

Якщо вмієш мовчати і терпіти, то дочекаєшся Божої 

допомоги.  

Він знає, коли і як тебе звільнити, і тому можеш цілком покластися на Нього.  

Це Боже діло - допомагати і визволяти нас від усіх турбот.  

Нерідко причиною до зберігання ще більшої покори є те, що інші люди знають і 

осуджують наші помилки.  

Коли людина через свої помилки упокорюється, тоді легко їй помиритися з іншими, і 

вона без зусиль втамує гнів тих, які розгнівалися на неї.  

Покірного Бог боронить і спасає, покірного Він любить і втішає, до покірного Він 

прихиляється; покірного Він щедро обдаровує великою ласкою і після упокорення 

підносить його до слави.  

Покірному Він відкриває свої тайни і солодко приваблює його та запрошує до себе.  

Покірний, якщо зустрінеться зі зневагою, досить спокійно і швидко її здолає, бо він має 

силу від Бога, а не від світу.  

Не гадай собі, що ти духовно зріс, коли не вважаєш себе за гіршого від усіх людей. 

Знаймо наших святих 

Про Святого Тихона 

(згадується 29 червня) 
Святий Самсон, родом з Риму, 
посвоячений із найзнаменитішими 
міщанами, ба і з імператорським домом, 
був взірцем благочестивого і 
милосердного християнина. Щоб мати 
змогу ще більше допомагати ближнім, він 
вивчив лікарську науку і лікував бідних, 

однак не тільки не брав грошей, а ще й допомагав їм зі свого маєтку. Після смерти батьків 
більшу частину маєтку він роздав убогим, своїм слугам дав волю, і лиш з одним із них 
пустився пішки світом. Преподобний Самсон зазнав багато горя, пізнав, як то чоловік бідує в 
дорозі. Допомагав усюди, де лиш міг, лікував тіло і душу. Господь дав йому великий дар 
лікувати хвороби силою чуда, однак смиренний Самсон видавав це за лікарське вміння, бо 
хотів уникнути людської слави і похвали. 

Так прибув він до Царгорода і побудував там маленький будиночок, де приймав кожного, і 
подорожнього, і хворого – і сам їм прислуговував. Але слава його не могла довго 
приховуватися;довідався про нього патріярх і висвятив Самсона на священика. Сталося так, 
що цар Юстиніян тяжко захворів, а придворні лікарі не могли йому допомогти. Тоді покликали 
святого Самсона, і він своєю молитвою оздоровив імператора. Жодних дарунків святий 
приймати не хотів, лиш попросив Юстиніяна побудувати притулок для бідних і хворих людей. 
Цар зробив ходив, і прославився багатьма чудами. Помер у великий святості 531 р. Тіло 
поховано в церкві святого Мокія. 

Коли після смерти преподобного Самсона вогонь охопив велику частину міста, і до притулку, 
в якому він жив і помер, вже починало добиратися полум’я, тоді явився святий над будинком, 
і в тій хвилі пішов такий рясний дощ, що загасив усю пожежу, і місто, з допомогою святого, 
було врятовано. Один вельможа на ім’я Теодорит зламав собі ногу. У великому болю став 
він просити допомоги у святого Самсона і той явився йому ві сні, а на ранок Теодорит 
пробудився цілком здоровий. Настоятель притулку Генезій занедбував свої обов’язки, тоді 
явився йому преподобний і заповів тяжку Божу кару. Вранці прокинувся Генезій увесь 
покритий ранами та німий. Лиш покаявшись і призвавши на допомогу святого Самсона та 
отримавши помазання благовонним миром, що випливало з мощей святого, він знову став 
здоровий. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 06/28/20 конвертах - $990, анонімні пожертви - $122, 

свічки - $105 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1217 

 

 

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 

7 лип. – Різдво св.Івана 

Хрестителя 

12 лип. – св. Петра та Павла 



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

