
16 серпня, 2020  

 Десята Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 8/16 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

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

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

СЕРЕДА, 8/19 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 8/20 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 8/21 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 8/22 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 8/23 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

     

Оголошення   

 Роздуми Томи Кемпійського 

3. Про добру тихомирну людину 

Частина-3 

На двох крилах людина злітає понад земним світом, 

а саме на крилах правоти і чистоти.  

Правота має бути в намірі, а чистота в почутті.  

Правота шукає Бога, чистота знаходить Його і радіє 

Ним.  

Коли станеш вільним від не владнаного почуття в 

серці, ні в якій добрій справі не матимеш 

перешкоди.  

Коли нічого іншого не прагнеш і не шукаєш, а тільки 

волі Божої і добра ближнього, то досягнеш свободи серця.  

Коли твоє серце буде чисте і праведне, тоді кожне створіння стане тобі дзеркалом 

життя і книгою святої науки.  

Немає створіння настільки дрібного і нікчемного, яке б не виявляло Божої 

досконалості.  

Коли твоє серце буде добре й чисте, тоді все без перешкоди побачиш і як слід 

зрозумієш.  

Чисте серце прозирає в небо і пекло.  

Хто який є в серці, так він судить словами.  

Якщо є якась радість на світі, то зазнає її неодмінно людина чиста серцем.  

А коли є якась мука і скрута, то найбільше вона дається нечистій совісті.  

Як залізо, вкинуте у вогонь, тратить іржу і розпікається, так і людина, яка всім серцем 

тулиться до Бога, скидає з себе лінощі і перетворюється зовсім у нову людину.  

Як тільки людина почне ледащіти, тоді вона боїться й легенької праці і радо приймає 

втіху від світу.  

Але як тільки вона зробить зусилля, щоб перемогти себе і мужньо йти по Божій 

дорозі, тоді вже менше відчуває те, що давніше важко їй давалося. 

 

Знаймо наших святих 

Про святого Максима 

(згадується 26 серпня) 

Відомості про ранні роки життя Максима досить обмежені. Прийнято вважати, що він 

народився і виріс в Константинополі  в аристократичній християнській родині. В 

юності вивчав філософію, риторику, граматику, праці древніх авторів, досконало 

оволодів богословською діалектикою. Набуті знання та здібності відкрили перед ним 

перспективи на державній службі, і він обійняв посаду першого секретаря імператора 

Іраклія. 

Тверді погляди Максима виявились, коли уряд, опинившись перед загрозою арабо-

іранського вторгнення, почав шукати підтримки єгипетських і сирійських християн-

єретиків та прийняв компромісне з ними вчення монофелітизму. Очевидно, саме це 

стало головною причиною, через яку Максим через 3 роки служби покинув придворне 

життя та постригся у ченці монастиря Філіппіка у Хризополі — місті на протилежному 

від Константинополя березі Босфору (нині стамбульський район Ускюдар). Смиренний 

та благочестивий характер припали до душі братії монастиря, яка згодом обрала його 

своїм ігуменом. 

Разом із учнем Анастасієм Максим перебрався до монастиря святого Георгія в Кізікосі. 

Там почав писати свої перші богословські книги. 

Коли іранська армія зайняла територію Анатолії (теперішня Туреччина), Максим був 

змушений переїжджати на Крит, згодом на Кіпр. А тоді у 632 році переселився 

до Карфагену. Тут під опікою св. Софронія (майбутнього Єрусалимського патріарха) 

вивчає христологічні твори св.Григорія Богослова та Псевдо-Діонісія Ареопагіта. 

Поступово він сам стає відомим богословом та автором духовних творів. Його 

авторитет серед духовенства і віруючих зростає настільки, що він стає неофіційним 

політичним та духовним лідером Північної Африки. На прохання Софронія у 633 році 

їздить з проповідями до Олександрії. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 08/9/20 конвертах - $951, анонімні пожертви - $261, 

свічки - $68 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1280 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

19 серп. –Переображення 

Господнє 

28 серп. – Успіння Пресвятої 

Богородиці 



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

