
17 липня, 2022 

  6-та Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ,  7/17 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ВІВТОРОК,7/19 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 7/20 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 7/21 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 7/22 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 7/23 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 7/24 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)   

 

Оголошення   

1-Матері в молитві 

30 липня відбудеться наступна молитовна зустріч спільноти “Матері в молитві”. Зустріч 

відбудеться після Божественної Літургії в церкві. 

2-Парафіяльні чування 

5 серпня (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! 

 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Матея 9, 1 - 8 

 Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє 

місто. 

І от принесено до нього розслабленого, що лежав 

на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав 

розслабленому: “Бадьорися сину, твої гріхи 

відпускаються.” Та тут деякі з книжників заговорили між собою: “Він хулить.” Ісус, 

знавши їхні думки, каже: “Чого лукаве думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: 

Твої гріхи відпущені, – чи сказати: Встань і ходи! Та щоб знали, що Син Чоловічий 

має владу на землі гріхи відпускати”, – каже розслабленому: “Встань, візьми твої 

ноші та й іди до свого дому.” Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши 

це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Ідучи звідтіля, Ісус побачив 

мимохідь чоловіка, на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього: “Іди за 

мною!” Той устав і пішов слідом за ним. 

 

Апостольське читання 

Послання до Римлян 12, 6-14 

Маючи ж, згідно з даною нам благодаттю, різні дари: коли то дар пророцтва, 

виконуймо його мірою віри; хто має дар служіння, нехай служить; хто навчання, 

нехай навчає; хто напоумлення, нехай напоумляє. Хто дає - у простоті; хто головує 

- дбайливо; хто милосердиться - то з радістю. Любов нехай буде нелицемірна; 

ненавидівши зло, приставайте до добра. Любіть один одного братньою любов'ю. 

Пошаною один одного випереджайте. В ревності не будьте ліниві, духом горіть, 

Господеві служіть; веселі в надії, в горі терпеливі, в молитві витривалі; святих у 

потребах спомагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте тих, що вас гонять; 

благословляйте, не проклинайте. 

 

Вислови святих 
Будьте добрими, любіть Господа, моліться за тих, хто Його не знає. Яка це велика 

благодать — пізнати Бога!» 

– Св. Йосифіна Бахіта 

«Завжди вперед, ніколи назад». 

– Св. Юніперо Серра 

«Ісусе, я люблю тебе». 

«Хто навчить мене того, що Богові найугодніше, щоб я це робив?» 

«Я не свій; Я віддав себе Ісусу. Він повинен бути моїм єдиним коханням. Стан 
безпорадної бідності, який може спіткати мене, якщо я не вийду заміж, мене не 

лякає. Все, що мені потрібно, це трохи їжі та кілька предметів одягу. Працею рук 

моїх завжди зароблю те, що потрібно, а що залишиться, віддам рідним і бідним. 

Якщо я захворію і не буду працювати, то буду як Господь на хресті. Він 

змилосердиться наді мною і допоможе, я впевнена». 
– Св. Катері Текаквита 

 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 7/10/22 конвертах - $586, анонімні пожертви - $408,  

свічки - $75 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1069 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

27 лип. –Успіння св.Анни 



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/

