3 липня, 2022
4-та Неділя по Зісланні Святого Духа
НЕДІЛЯ, 7/3
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)
ПОНЕДІЛОК, 7/4 8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
ВІВТОРОК,7/5
5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
СЕРЕДА, 7/26
8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
П’ЯТНИЦЯ, 7/8
8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
СУБОТА, 7/9
5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
НЕДІЛЯ, 7/10
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)

Літургійні читання на неділю
Недільне Євангеліє
Матея 8, 5-13
Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його
словами: “Господи, слуга мій лежить дома
Найближчі події
розслаблений і мучиться тяжко.”
в парафії та єпархії
Ісус каже до нього: “Я прийду й оздоровлю 27 лип. –Успіння св.Анни
його.” Тоді сотник у відповідь мовив: “Господи,
я недостойний, щоб ти ввійшов під мою
покрівлю, але скажи лише слово і слуга мій видужає. Бо і я теж підвладний чоловік,
маю вояків під собою, і кажу цьому: Іди, – і йде, а тому: Ходи, – і приходить; і слузі
моєму: Зроби це, – і він робить.” Почувши це Ісус, здивувався і сказав тим, що за
ним ішли: “Істинно кажу вам: Ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам,
що багато прийде зо сходу й заходу, і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковом у
Царстві Небеснім,
а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт
зубів.” І сказав Ісус сотникові: “Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою!” І видужав
слуга тієї ж години.

Апостольське читання
Послання до Римлян 6, 18-23
та що, звільнившися від гріха, стали слугами праведности. Я говорю по-людському,
через неміч вашого тіла. Бо так, як ви колись віддавали ваші члени на служіння

нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте ваші члени на
служіння праведності, на освячення. Коли ж ви були слугами гріха, ви були вільні
від праведности. Які ж плоди ви тоді мали? Того ви тепер соромитеся, бо кінець
їхній - смерть.
Тепер же, звільнившися від гріха і ставши слугами Богові, маєте ваш плід на
освячення, а кінець - життя вічне. Бо заплата за гріх - смерть, а дар ласки Божої життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашім.

Вислови святих
«Господь вимірює досконалість не кількістю чи величчю наших справ, але
способом, у який ми їх виконуємо».
«Душа, яка гуляє в любові, не відпочиває і не втомлюється».
«Наприкінці нашого життя нас усіх судитимуть за милосердям».
«Богу більше до вподоби одна робота, хоч і маленька, зроблена таємно, без
бажання, щоб про неї дізналися, ніж тисяча, зроблена з бажанням, щоб люди знали
про неї. Ті, хто працюють для Бога з найчистішою любов’ю, не тільки не
піклуються про те, чи бачать інші їхні справи, але навіть не прагнуть, щоб сам Бог
знав про них. Такі люди не переставали б служити Богові, з тією ж радістю та
чистотою любові, навіть якби Бог ніколи про це не дізнався».
– Св. Йоан від Хреста

«Ніхто з нас не самотній у цьому світі. Кожен із нас є важливою частинкою
великої мозаїки людства в цілому».
«Сьогодні, поклоняючись Пресвятому Серцю, ревно молімося за мир. Перш за
все за мир у наших серцях, а також за мир у наших родинах, у нашій країні та в
усьому світі. Серце Ісуса, наш мир і примирення, помилуй нас!»
«Немає такого хреста, якого Христос уже не народив для нас і не несе зараз
разом з нами».
«Не впадайте у відчай. Ми — пасхальний народ, і алилуя — наша пісня».
«Я благаю вас: ніколи, ніколи не втрачайте надії, ніколи не сумнівайтеся, ніколи
не втомлюйтеся і ніколи не падайте духом. Не бійтеся».
– Святий Іван Павло ІІ
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ
Недільна збірка коштів за 6/26/22 конвертах - $491, анонімні пожертви - $276,
свічки - $71
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $838

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.

