29 травня, 2022
Неділя Святих Отців I-го Вселенського Собору в Нікеї
НЕДІЛЯ, 5/29
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні
ВІВТОРОК, 5/31 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
СЕРЕДА, 6/1
8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
ЧЕТВЕР, 6/2
5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
П’ЯТНИЦЯ, 6/3
8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
Чування
9:00pm - Сповідь
9:30pm - Акафіст
10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення
СУБОТА, 6/4
5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні
НЕДІЛЯ, 6/5
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні

спізнали тебе, єдиного, істинного Бога, і тобою посланого - Ісуса Христа. Я тебе на землі
прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. Тепер же прослав мене,
Отче, у себе - славою тією, що її я мав у тебе перед тим, як постав світ! Я об'явив твоє
ім'я людям, яких ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж передав мені їх, і зберегли
вони слово твоє. Нині збагнули вони, що все, тобою дане мені - від тебе; слова бо, тобою
мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і
увірували, що ти мене послав. Молю ж за них: не за світ молю, лише за тих, яких ти
передав мені, бо вони - твої. І все моє - твоє, твоє ж - моє, і в них я прославився. Я вже
більш не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду. Отче Святий! Заради імени твого бережи
їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми! Бувши з ними у світі, я беріг їх у
твоє ім'я; тих, яких ти передав мені, я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі,
щоб збулося Писання. Тепер же іду до тебе, і кажу те, у світі бувши, щоб вони радощів
моїх мали у собі вщерть.

Оголошення
1- Garage Sale на підтримку України
4 червня (9:00-16:00) у нас відбудеться Парафіяльний
Garage Sale. Усі зібрані пожертви будуть спрямовані
Найближчі події
на підтримку України. Якщо ви готові допомогти, ви
в парафії та єпархії
можете прийти і допомогти в той же день або ви 3 чер. –Чування
можете принести речі, які знаходяться в хорошому 5 чер. –П’ятидесятниця
стані, для продажу на garage sale. Для отримання
додаткової інформації телефонуйте в наш офіс за
номером 770-760-1111.
2-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!

Бо Павло вирішив плисти попри Ефес, щоб не баритися в Азії; поспішав бо, щоб, по змозі,
на день П'ятидесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету він послав у Ефес і прикликав
пресвітерів Церкви. Коли ж вони прийшли до нього, він до них промовив: «Ви знаєте, як
з першого дня, коли я вступив у Азію, увесь час поводився я з вами,
Зважайте на самих себе й на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами,
щоб пасли Церкву Божу, що її він придбав кров'ю власною. Я знаю, що по моїм відході
ввійдуть поміж вас вовки хижі, які не щадитимуть стада.
Та й з-поміж вас самих повстануть люди, що говоритимуть погубні речі, щоб потягнути
за собою учнів. Тому чувайте, пригадуйте собі, що я три роки, ніч і день, не переставав
кожного з вас із сльозами наводити на розум. А тепер передаю вас Богові і слову його
благодаті, що може збудувати й дати вам спадщину між усіма освяченими. Ні срібла, ні
золота, ані одежі я не вимагав ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, які зо
мною, служили оці руки. У всьому я показав вам, що, так працюючи, треба допомагати
слабосильним і пам'ятати слова Господа Ісуса, що сам сказав: «Більше щастя - давати,
ніж брати.»
Промовивши це, він упав на коліна і з усіма ними почав молитися. Усі тоді ревно
заридали і, припавши Павлові на шию, цілували його, смуткуючи найбільше з-за слів, які
він сказав, що вже більше не побачити їм його обличчя. І вони провели його до корабля.

Літургійні читання на неділю
Недільне Євангеліє
Івана 17, 1-13
Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав: «Отче, прийшла година! Прослав
свого Сина, щоб Син твій тебе прославив, згідно з владою, що її ти дав йому над усяким
тілом: дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому. А вічне життя у тому, щоб вони

Апостольське читання
Діяння 20, 16-18, 28-38

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ
Недільна збірка коштів за 5/22/22 конвертах - $738, анонімні пожертви - $474,
свічки - $190
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1402

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.

