
24 липня, 2022 

  7-та Неділя по Зісланні Святого Духа 

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

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ПОНЕДІЛОК,7/25 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК,7/26 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 7/27 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 7/29 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 7/30 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 7/31 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)   

Оголошення   

1-Матері в молитві 

31 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, 27 - 35 
 І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два 

сліпці й кричали: “Помилуй нас, сину Давидів!” І коли 

він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, а він 

спитав їх: “Чи віруєте, що я можу це зробити?” – “Так, 

Господи!” - кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до 

їхніх очей, мовивши: “Нехай вам станеться за вашою вірою!” І відкрились їхні очі. Ісус 

же суворо наказав їм: “Глядіть, щоб ніхто не знав про це.” Та ті, вийшовши, розголосили 

про нього чутку по всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, що був 

біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи: 

“Ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі!” Фарисеї ж говорили: “Він виганяє бісів 

князем бісівським!” Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, 

проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. 

 

Апостольське читання 

Послання до Римлян 15, 1-7 
Ми, сильні, мусимо нести немочі безсильних, а не собі догоджати. Кожний із нас нехай 

намагається догодити ближньому: на добро, для збудування. Бо й Христос не собі 

догоджав, а як написано: «Зневаги тих, що тебе зневажають, упали на мене.» Все бо, що 

було написане давніше, написане нам на науку, щоб ми мали надію через терпеливість й 

утіху, про які нас Письмо навчає. Бог же терпеливости й утіхи, за прикладом Христа 

Ісуса, нехай дасть вам, щоб ви між собою однаково думали за Христом Ісусом; щоб ви 

однодушно, одними устами славили Бога й Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому 

приймайте один одного, як і Христос прийняв вас у Божу славу. 

Вислови святих 
Хрест Христовий є справжньою основою і головною причиною християнської 

надії». 

«Нікому, якою б слабкою він не був, не відмовляють у участі в перемозі хреста. 
Нікому не під силу молитва Христова». 

– Св. Лев Великий 

«Радуйся, Маріє — це роса, що падає з неба, щоб зробити душу плідною. Це 

чистий поцілунок любові, який ми даруємо Марії». 

«Якщо ви помістите всю любов матерів в одне серце, це все одно не 
дорівнюватиме любові Серця Марії до її дітей». 

«Ми ніколи не віддаємо Ісусу більшої пошани, ніж тоді, коли ми вшановуємо Його 

матір, і ми вшановуємо її просто і виключно для того, щоб вшанувати Його ще 

більш досконало. Ми йдемо до неї лише як до дороги, що веде до мети, якої 

прагнемо – Ісуса, її сина». 
«Бог є джерелом живої води, яка безупинно тече в серця тих, хто молиться». 

– Сент-Луїс де Монфор 

“Ісус Христос — усе моє багатство; Він один мені достатньо». 

– Святий Людовик Тулузький 

«Мені не потрібно нічого, крім Бога і втратити себе в серці Ісуса». 

«Божественне Серце — це океан, повний усіх благ, куди бідні душі можуть 

відкласти всі свої потреби; це океан, сповнений радості, щоб втопити весь наш 

смуток, океан смирення, щоб втопити нашу дурість, океан милосердя до тих, хто 

в біді, океан любові, в якому можна занурити нашу бідність». 

– Свята Маргарита Марія Алакок 
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 7/17/22 конвертах - $456, анонімні пожертви - $638,  

свічки - $184 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1278 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

25 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/

