
12 червня, 2022 

  1-ша Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ,  6/12 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:15 am Божественна Літургія (Ukrainian) із Хрестинами 

ПОНЕДІЛОК, 6/13 2:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 6/14 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 6/15 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 6/17 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 6/18         5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 6/19 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)  

Оголошення   

1-Збірка на Місійний фонд УГКЦ 

19 червня в нашій парафії буде збірка на Місійний 

Фонд УГКЦ.  

2- Молебень до Ісуса Христа 

Місяць червень по-особливому присвячений 

Пресвятому Серцю Ісуса. Тому, 19 червня після 

Недільної Божественної Літургії будемо молитися 

Молебень до Христа Чоловіколюбця. 

3-Матері в молитві 

26 червня відбудеться наступна молитовна зустріч спільноти “Матері в молитві”. Зустріч 

відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Матея 10, 32-22, 37-38 та 19,27-30 

 Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем 

небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того й я зречусь перед Отцем моїм 

небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І 

хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. 

Хто не бере свого хреста й не йде слідом за мною, той недостойний мене. 

Тоді озвався Петро і сказав до нього: “Ось ми покинули все й пішли за тобою; що 

будемо за те мати?” 

Ісус відповів їм: “Істинно кажу вам: Ви, що пішли за мною: як новий світ настане, 

коли Син Чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох 

престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. 

І кожний, хто задля імени мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, 

дітей, поля, в сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. 

Багато з перших будуть останніми, а останні – першими.” 

Апостольське читання 

Послання до Євреїв 11, 38-12, 2a 

…вони, яких світ був невартий, блукали пустинями, горами, печерами та земними 

вертепами. І всі вони, дарма що мали добре засвідчення вірою, не одержали 

обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли 

досконалість. 

Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар 

і гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам, 

вдивляючися пильно в Ісуса, засновника й завершителя віри. 

 

Вислови святих 
«Любов має проявлятися на ділах більше, ніж на словах». 

«Є дуже мало людей, які усвідомлюють, що Бог зробив би з ними, якби вони повністю 

віддалися Його рукам і дозволили створити себе Його милістю». 

«Що Він зробив для мене? Він полюбив мене і віддав мені всього Себе. Що мені робити 

для Нього? Я буду любити Його і віддаватися Йому беззастережно». 

– Святий Ігнатій Лойола 

«Не сумнівайтеся, не вагайтеся, ніколи не впадайте у відчай у милосерді Божому.  

Надійся та май впевненість в святій Тайні Сповіді». 

– Святий Ісидор Севільський 

«Навіть у світі серце Марії було настільки наповнене материнською ніжністю і 

співчуттям до людей, що ніхто ніколи не страждав так за власний біль, як Марія за біль 

своїх дітей». 

– Святий Ієронім 

«Дій, і Бог буде діяти, працюй, і Він працюватиме». 

– Свята Жанна д’Арк 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 6/5/22 конвертах - $585, анонімні пожертви - $575,  

свічки - $72 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1232 

Підтримка України: garage sale: $1200, анонімна пожертва - $750   

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

19 чер. –збірка на Місійний 

фонд 

29 чер. –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 

 

Emergency phone 224-400-0558 

Email: parish@mogchurch.com 

Website: 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/

