
31 липня, 2022 

  8-ма Неділя по Зісланні Святого Духа 

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

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ВІВТОРОК,8/2 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 8/3  8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 8/4  5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 8/5 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

Чування 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 8/6 9:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 8/7  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)   

Оголошення   

1-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 14, 14 – 22 
А вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх 

недужих. 

Якже настав вечір, підійшли до нього його учні й кажуть: “Пусте це місце та й час минув 

уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи.” А Ісус сказав їм: “Не 

треба їм відходити: дайте ви їм їсти.” Вони ж мовлять до нього: “Ми маємо тут тільки 

п'ять хлібів і дві рибі.” Тоді він каже: “Принесіть мені їх сюди.” І, звелівши народові 

посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав 

ті хліби, і дав учням, а учні – людям. Всі їли до наситу й назбирали куснів, що зосталися, 

дванадцять кошів повних. 

Тих же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав 

учнів увійти до човна й переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як він 

відпускав народ. 

Апостольське читання 

Послання до І Коринтян 1, 10-18 
Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили; щоб 

не було розколів поміж вами, але щоб були поєднані в однім розумінні й у одній думці. 

Я бо довідався про вас, мої брати, від людей Хлої, що між вами є суперечки. 

Казку ж про те, що кожен з вас говорить: «Я - Павлів, а я - Аполлосів, а я -Кифин, а я - 

Христів.» Чи ж Христос розділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Або хіба в Павлове 

ім'я ви христилися? Дякую Богові, що я нікого з вас не охристив, крім Криспа та Ґая, щоб 

не сказав хтось, що ви були охрищені в моє ім'я. Охристив я теж дім Стефана; а більш не 

знаю, чи христив я когось іншого. Христос же послав мене не христити, а благовістити, 

і то не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став безуспішним. Бо слово про хрест - 

глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. 

 

Вислови святих 
«Давайте дуже любити Хрест, бо там ми відкриваємо своє життя, нашу справжню 

любов і нашу силу в наших найбільших труднощах». 

– Св. Марія Горетті 

«Майте мужність, які б не були ваші хрести». 

«Любіть один одного і допомагайте один одному». 

«Приліпіться до Божої волі». 

«Май мужність». 

«Нехай жодні перешкоди не заважають вам продовжувати сміливо». 

«Бог знає, що найкраще для всіх нас». 

«В Бога і для Бога». 

«Завдяки любові Бог завжди вів мене, завдяки любові Бог докоряє мені, завдяки любові 

Бог дозволяє мені бачити любов у всьому». 

«Будь вірним у дрібницях». 

– Свята Марія МакКіллоп 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 7/24/22 конвертах - $891, анонімні пожертви - $441,  

свічки - $78 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1410 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

6 серп. –Переображення 

15 серп. –Успіння 



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/

