19 червня, 2022
2-га Неділя по Зісланні Святого Духа
НЕДІЛЯ, 6/19
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні
ПОНЕДІЛОК, 6/20 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
ВІВТОРОК, 6/21 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
СЕРЕДА, 6/22
8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
НЕДІЛЯ, 6/26
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)
Оголошення
2-Парафіяльні чування
1 липня (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
Найближчі події
знайдемо час на Бога, то Господь обов’язково знайде
в
парафії та єпархії
час на нас. Запрошуємо усіх бажаючих на чування!
19 чер. –збірка на Місійний
фонд
3-Матері в молитві
26 червня відбудеться наступна молитовна зустріч 29 чер. –св. Петра та Павла
спільноти “Матері в молитві”. Зустріч відбудеться 1 лип. –Нічні Чування
після Божественної Літургії в церкві.

Літургійні читання на неділю
Недільне Євангеліє
Матея 4, 18-23
А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів: Симона, що звався
Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки. І до них
мовив:
“Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей.”
І ті негайно кинули сіті й пішли за ним.
Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів: Якова, сина Заведея, та
Йоана, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх
покликав.
Вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним.

І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи Добру Новину
про Царство й вигоюючи всяку хворобу й всяку недугу в народі.

Апостольське читання
Послання до Римлян 2, 10-16
…слава ж і честь, і мир усякому, хто чинить добро: юдеєві перше, а потім грекові,
бо Бог не вважає на особу.
Бо ті, що згрішили поза законом, поза законом і згинуть; а ті, що згрішили під
законом, будуть суджені законом.
Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, а виконавці закону оправдаються.
Бо коли погани, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони,
не мавши закону, самі собі закон;
вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління
і думки, то засуджуючи їх, то оправдуючи, в день, коли Бог, згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через
Ісуса Христа.

Вислови святих
« Вся земля — жива ікона обличчя Божого».
– Іоанн Дамаскин
«Зверніться не до своїх страхів, а до своїх сподівань і мрій. Думайте не про свої
розчарування, а про свій нереалізований потенціал. Піклуйся не про те, що ти спробував
і що зазнав невдачі, а про те, що ти ще можеш зробити».
«Секрет усього полягає в тому, щоб дозволити себе нести Богу і таким чином нести Його
іншим».
«Якщо Бог створив тіні, то для того, щоб краще підкреслити світло».
«Спрямуйте всі свої вчинки та свої жертви на цю мету, щоб усі вони послужили для
того, щоб зробити вас більш щасливим і задоволеним у раю».
– Іоанн XXIII
«Хочете, щоб наш Господь дав вам багато благодатей? Відвідуйте Його часто. Ти
хочеш, щоб Він дав тобі мало благодатей? Відвідуйте Його рідко. Відвідування
Пресвятого Причастя є потужним і незамінним засобом подолання нападів диявола.
Частіше відвідуйте Ісуса в Пресвятіх Тайнах, і диявол буде безсилий проти вас».
«Ходи ногами по землі, а в серці будь на небі».
– Святий Іван Боско
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ
Недільна збірка коштів за 6/12/22 конвертах - $785, анонімні пожертви - $838,
свічки - $61
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1684

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.

