НЕДІЛЯ, 6/26

ВІВТОРОК, 6/28
СЕРЕДА, 6/29
ЧЕТВЕР, 6/30
П’ЯТНИЦЯ, 7/1

СУБОТА, 7/2
НЕДІЛЯ, 7/3

26 червня, 2022
3-тя Неділя по Зісланні Святого Духа
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)
5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
Чування
9:00pm - Сповідь
9:30pm - Акафіст
10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення
5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)

Літургійні читання на неділю
Недільне Євангеліє
Матея 2, 22-33
Світло тіла – око. Як, отже, твоє око здорове, все тіло твоє буде світле. А коли твоє
око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те
Найближчі події
світло, що в тобі, темрява, то темрява – якою ж
в парафії та єпархії
великою буде! Ніхто не може двом панам 29 чер. –св. Петра та Павла
служити: бо або одного зненавидить, а другого 1 лип. –Нічні Чування
буде любити, або триматиметься одного, а того
знехтує. Не можете Богові служити – і мамоні. Ось чому кажу вам: Не турбуйтеся
вашим життям, що вам їсти та що пити; ні тілом вашим, у що одягнутись. Хіба життя
не більш – їжі, тіло – не більш одежі Гляньте на птиць небесних: не сіють і не жнуть,
ані не збирають у засіки, а Отець ваш небесний їх годує! Хіба ви від них не
вартісніші? Хто з вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч один
лікоть? І про одежу чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як ростуть
вони: не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не
вдягався так, як одна з них. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають
його до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас, маловірні? Отож не
турбуйтеся, промовлявши: Що будемо їсти, що пити й у що зодягнемося? Про все

те побиваються погани. Отець же ваш небесний знає, що вам усе це потрібне.
Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться.

Апостольське читання
Послання до Римлян 5, 1-10
Оправдані ж вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа,
через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимося
надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках, знаючи, що
утиск виробляє терпеливість, терпеливість - досвід, а досвід - надію. Надія ж не
засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний.
Христос бо, тоді як ми були ще безсилі, у свою пору, помер за безбожних. Воно
навряд чи хто за праведника вмирає; бо за доброго, може, хтось і відважився б
умерти. Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми
ще були грішниками. Отож, тим більш тепер, оправдані його кров'ю, ми спасемося
ним від гніву. Бо коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю його
Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося його життям.

Вислови святих
«Бог мало просить, але дає багато».
«Молитва — це місце притулку для будь-яких турбот, основа бадьорості, джерело
постійного щастя, захист від смутку».
«Не вагаймося допомагати померлим і молитися за них».
– Іоанн Золотоустий
«Він належить тобі, але більше того, Він прагне бути в тобі, жити і панувати в тобі, як
голова живе і панує в тілі. Він хоче, щоб Його дихання було у вашому подиху, Його серце
у вашому серці, а Його душа — у вашій душі».
«Нашим бажанням, нашою метою, нашою головною турботою має бути сформувати
Ісуса в собі, щоб Його дух, Його відданість, Його прихильності, Його бажання та Його
характер жили й панували там. Усі наші релігійні вправи мають бути спрямовані на цю
мету. Це робота, яку Бог дав нам виконувати безперервно».
– Святий Іоанн Юдес
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ
Недільна збірка коштів за 6/19/22 конвертах - $431, анонімні пожертви - $382,
свічки - $60
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $873
Місійна збірка - $350

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.

