
14 серпня, 2022 

  10-та Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 8/14  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

 

СУБОТА, 8/20 5:00 pm  Типіка (English) 

НЕДІЛЯ, 8/21 9:00 am Типіка (English)  

 

НЕДІЛЯ, 8/28  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

Оголошення   

1-Парафіяльні чування 

о. Володимира не буде в парафії з 15 по 27 серпня. Тієї однієї неділі (21 серпня), поки 

він буде закордоном, о.  диякон Михайло буде відправляти Обідницю в неділю на 9am 

англійською мовою.  

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Матея 17, 14 – 23 

Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши 

йому до ніг, каже: “Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко 

нездужає: часто кидається в огонь, часто й у 

воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони 

не могли його зцілити.” “Роде невірний та 

розбещений”, – відповів Ісус, – “доки мені з 

вами бути? Приведіть мені його сюди!” Ісус 

погрозив йому, і біс вийшов з хлопця; тож 

видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до 

Ісуса насамоті й спитали: “Чому ми не могли його вигнати?” Ісус сказав їм: “Через 

вашу малу віру; бо, істинно кажу вам: Коли матимете віру, як зерно гірчиці, то 

скажете оцій горі: Перенесися звідси туди – і вона перенесеться; і нічого не буде 

для вас неможливого. А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою 

і постом.” Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив до них: “Син Чоловічий має бути 

виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне.” І вони 

тяжко зажурились. 

Апостольське читання 

Послання до І Коринтян 4, 9-16 

Мені бо так здається, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, немов призначених на 

страту; ми бо стали видовищем і 

світові, й ангелам, і людям. Ми 

нерозумні Христа ради, ви ж у 

Христі розумні; ми немічні, ви 

ж - міцні; ви славні, ми ж без 

чести. До сього часу ми 

голодуємо і спраглі і нагі; нас 

б'ють, і ми скитаємось. Ми 

трудимося, працюючи 

власними руками; нас 

ображають, а ми благословляємо; нас гонять, а ми терпимо; нас ганьблять, а ми з любов'ю 

відзиваємося; ми мов те сміття світу стали, покидьки всіх аж досі. Не щоб осоромити вас 

я це пишу, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі 

учителів у Христі, та батьків не багато; бо я вас породив через Євангелію в Христі Ісусі. 

Отож благаю вас: Будьте моїми послідовниками. 

Вислови святих 
Ніщо не далеко від Бога». 

– Свята Моніка 

«Світ вимагає і очікує від нас простоти життя, духу молитви, милосердя до всіх, особливо 

до бідних, слухняності та смирення... Без цього знака святості нашому слову буде важко 

торкнутися серце сучасної людини. Це ризикує бути марним і стерильним». 

«Цей світ, у якому ми живемо, потребує краси, щоб не впасти у відчай. Саме краса, як і 

правда, приносить радість серцю людини і є тим дорогоцінним плодом, який протистоїть 

зношенню часу, який об’єднує покоління і змушує їх ділитися речами, захоплюючись». 

«Більше ніякої війни, ніколи знову війни. Саме мир, мир має керувати долями народів і 

всього людства». 

– Святий Павло VI 

«Якщо у вас є надто багато справ, з Божою допомогою ви знайдете час зробити це все». 

– Святий Петро Канісій 

«Піст – це душа молитви. Милосердя є джерелом життя посту. Тож якщо ви молитеся, 

постіть. Якщо постиш, прояви милосердя: якщо хочеш, щоб твоє прохання було почуте, 

вислухай прохання інших. Якщо ви не закриваєте своє вухо для інших, ви відкриваєте 

вухо Бога для себе». 

– Св. Петро Хрисолог 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 8/7/22 конвертах - $1140, анонімні пожертви - $378,  

свічки - $180 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1698 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

1 вер. –початок церковного 

року 

8 вер. –різдво Пресвятої 

Богородиці 

Літургійний євхаристійний набір 

Наразі наша парафія потребує нового Літургійного 

Євхаристійного комплекту. Орієнтовна ціна на 

Чашу та Дискос хорошої якості становить близько 

$1000 доларів. Якщо ви хочете допомогти нам 

придбати цей Євхаристійний комплект, ви можете 

зробити цільовий внесок для цього. 

 



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/

