5 червня, 2022
Зіслання Святого Духа
НЕДІЛЯ, 6/5
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому наміренні
ПОНЕДІЛОК, 6/6 ПОНЕДІЛОК СВЯТОГО ДУХА
8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
ВІВТОРОК, 6/7
5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
СЕРЕДА, 6/8
8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
П’ЯТНИЦЯ, 6/10 8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
СУБОТА, 6/11
5:00 pm Божественна Літургія (English) в особливому наміренні
НЕДІЛЯ, 6/12
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:15 am Божественна Літургія (Ukrainian) із Хрестинами
Оголошення
1-Збірка на Місійний фонд УГКЦ
19 червня в нашій парафії буде збірка на Місійний Фонд УГКЦ.

Літургійні читання на неділю
Недільне Євангеліє
Івана 7, 37-52; 8,12
Останнього ж великого дня свята стояв Ісус і закликав на ввесь голос: «Коли
спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є!
Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки
води живої з нутра його потечуть!» Так він
про Духа казав, що його мали прийняти ті, які
увірували в нього. Не прийшов був ще Дух

Найближчі події
в парафії та єпархії
19 чер. –збірка на Місійний
фонд
29 чер. –св. Петра та Павла

Святий, бо Ісус не був ще прославлений.
Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали: «Він дійсно пророк.» Інші ж: «Він Христос.» Ще інші: «Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, ще з
роду Давидового Христос прийде, з села Вифлеєму, звідки був Давид?» І роздор
виник із-за нього серед народу. Бажали і схопити його деякі, та ніхто не наклав рук
на нього. Повернулись, отже, слуги до первосвящеників та фарисеїв, а ті питають
їх: «Чому не привели його?» Слуги ж відказують: «Ніколи чоловік не говорив так,

як цей чоловік говорить.» Фарисеї ж: «Чи й не ви дали себе звести? Невже хтось із
старшини або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що закону не
знає!» Але озвавсь до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був же один з
них: «Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу та
й не довідавшися, що він робить?» Ті ж йому: «Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то й
побачиш: з Галилеї пророк не приходить.»

Апостольське читання
Діяння 2, 1-11
А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив
увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на
кожному з них.
Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух
давав їм промовляти. А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх
народів, що під небом.І як зчинився той шум, зійшлась велика юрба і хвилювалася,
бо кожний чув, як вони говорили його мовою.
Здивовані й остовпілі, вони один до одного казали: «Хіба не галилеяни всі оці, що
розмовляють? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову:
партяни, мідяни, еламії, і мешканці Месопотамії, Юдеї і Каппадокії, Понту й Азії,
Фригії і Памфілії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Кирени, римляни, що тут
перебувають, юдеї і прозеліти, крітяни й араби - ми чуємо їх, як вони нашими
мовами проголошують величні діла Божі?»
Safe Environment Notice
It is important, from time to time, to remind the people of our Eparchy that if anyone has been
the victim of sexual abuse by the clergy or laity, he or she should come forward and make that
known either to the bishop, to one’s pastor, or to a member of the special Review Board that
handles such cases. The bishop can be reached at his Chancery at: 1-440-888-1522 or by
writing at: Most Rev. Bishop Bohdan J. Danylo, Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat,
P.O. Box 34780, Parma, OH 44134
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ
Недільна збірка коштів за 5/29/22 конвертах - $501, анонімні пожертви - $360,
свічки - $75
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $936

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.

