
22 травня, 2022 

  Неділя Сліпонародженого 

НЕДІЛЯ,  5/22 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

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

ВІВТОРОК, 5/24 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 5/25 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 5/26 Вознесіння ГНІХ 

8:45 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 5/27 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 5/28         5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 5/29 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

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

Оголошення   

1- Garage Sale на підтримку України 

28 травня (9:00-16:00) у нас відбудеться 

Парафіяльний Garage Sale. Усі зібрані пожертви 

будуть спрямовані на підтримку України. Якщо ви 

готові допомогти, ви можете прийти і допомогти в той 

же день або ви можете принести речі, які знаходяться 

в хорошому стані, для продажу на garage sale. Для 

отримання додаткової інформації телефонуйте в наш 

офіс за номером 770-760-1111. 

2-Матері в молитві 

29 травня відбудеться наступна молитовна зустріч спільноти “Матері в молитві”. 

Зустріч відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

3-Парафіяльні чування 

3 червня (п’ятниця), на нашій парафії відбуватимуться чування. Вони будуть 

розпочинатися об 9:30PM і триватимуть приблизно до опівночі (12AM). Молитва-це 

найкращий засіб, аби здобути Боже благословення для себе та для ближніх. Зокрема, 

молитва в нічний час має особливу силу, оскільки ми жертвуємо своїм сном та 

відпочинком заради розмови з Богом. Якщо ми знайдемо час на Бога, то Господь 

обов’язково знайде час на нас. Запрошуємо усіх бажаючих на чування! 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Івана 9, 1-38 
 Переходивши, побачив Ісус чоловіка, зроду сліпого. Запитали його, отже, учні його: 

«Учителю, хто згрішив? Він - чи батьки його, що сліпим він уродився?» «Ані він не 

згрішив, ані батьки його, - відказав Ісус, - але щоб ділам Божим виявитись на ньому! 

Поки дня, маємо виконувати діла того, хто послав мене, - бо ніч надходить, за якої ніхто 

не зможе діяти. І поки я у світі - я світло світу.» Сказавши те, сплюнув на землю, спого-

товив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав: «Іди, вмийся в купелі 

Силоамській», - що у перекладі означає: «Зісланій». Отож подався той, умився - і 

повернувся зрячим! Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили: «Чи то ж 

не той, який ото все сидів - жебрачив?» Одні казали: То він, - інші: Ні, лиш подібний до 

нього. Він же каже: «Це я!» Тож питались його: «Як воно так, що прозріли твої очі?» А 

він: «Чоловік, що Ісусом звуть його, споготовив глей, очі мені помастив та й мовив: Піди 

до Силоаму, вмийся. Я пішов, умився - і прозрів.» Вони його тоді питають: «Де він?» - 

«Не знаю», каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був, до фарисеїв. Було ж у суботу, коли 

то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. То й фарисеї спитали його, як він прозрів. А 

він їм: «Глею поклав мені на очі, я вмився, й ось бачу.» Деякі з фарисеїв твердили: «Не 

від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує.» Інші мовили: «Чи може ж грішний чоловік 

отакі чудеса чинити?» Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть: «А ти що 

про нього кажеш - про те, що очі тобі відкрив?» Одрікає: «Пророк він.» Проте юдеї щодо 

нього не вірили, що був він сліпий і прозрів, - аж поки не закликали батьків отого 

прозрілого. Спитали їх: «Чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А 

тепер як же він бачить?» Батьки його і відказали, мовивши: «Знаємо, що то наш син, і що 

сліпим він був уродився. А як він тепер бачить -не знаємо, і хто відкрив йому очі - не 

відаємо. Спитайте самого: він дорослий, сам про себе скаже.» Так батьки його казали, бо 

юдеїв страхалися: юдеї бо вже були домовилися, щоб виключити кожного з синагоги, хто 

Христом його визнаватиме. Тим то батьки його й казали: Дорослий він, - самого 

спитайте. Отож удруге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому: «Богові 

славу воздай! Ми знаємо, що той чоловік - грішник.» «Чи грішник він, - озвався він, - я 

не знаю. Знаю одне: був я сліпим, а тепер бачу.» Вони ж йому на те знов: «Що він таке 

тобі сподіяв? Як він очі тобі відкрив?» 

Той їм відказує: «Я вже вам оповів, та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете? Чи, може, 

і ви його учнями бажаєте стати?» Ті з лайкою накинулись на нього, і сказали: «Ти його 

учень! Ми - Мойсеєві учні! Ми знаємо: до Мойсея промовляв Бог. А цього не знаємо, 

звідкіля він.» У відповідь чоловік сказав їм: «Ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, 

звідкіля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислухує грішників, коли ж 

хтось побожний і його волю чинить - ось того він вислухує! Нечувано одвіку, щоб 

хтонебудь відкрив очі сліповродженому. Був би він не від Бога - нічого не спроможен би 

був зробити!» Озвались і сказали йому: «Ти ввесь у гріхах уродився, а нас навчаєш?» І 

прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, 

промовив до нього: «Віруєш у Чоловічого Сина?» А той: «А хто він, Господи, щоб я 

вірував у нього?» Ісус же йому: «Ти бачив його; він - той, хто говорить з тобою.» Тоді 

той і сказав: «Вірую, Господи!» - і поклонився йому. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 5/15/22 конвертах - $521, анонімні пожертви - $481,  

свічки - $40 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1042 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

26 трав. –Вознесіння ГНІХ 

3 чер. –Чування 

5 чер. –П’ятидесятниця 



 

Protection of the Mother of God 

Ukrainian Catholic Church 

Byzantine Rite 

2880 Highway 138 NE 

Conyers, GA 30013 

 

Священик Володимир Петриця 

 

Emergency phone 224-400-0558 

Email: parish@mogchurch.com 

www.mogchurch.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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mogchurch.com/

