
28 серпня, 2022 

  12-та Неділя по Зісланні Святого Духа 

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

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ВІВТОРОК, 8/30 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 8/31 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 9/1  5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 9/2 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

Чування 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 9/3 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 9/4  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)   

Оголошення   

1-Парафіяльні чування 

2 вересня (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 19, 16 – 26 
Аж ось один приступив до нього й каже: “Учителю! Що доброго маю чинити, щоб мати 

життя вічне?” Ісус сказав до нього: “Чому мене питаєшся про те, що добре? Добрий є 

один тільки (Бог). Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей.” “Яких?” – питає його. 

А Ісус до нього: “Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай 

батька-матір і люби ближнього твого, як себе самого.” Каже юнак до нього: “Все це я 

зберіг ізмалку. Чого мені ще бракує?” “Якщо хочеш бути досконалим”, – сказав Ісус до 

нього, – “піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі; потім приходь 

і йди за мною.” Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав бо велике майно. Тоді 

Ісус сказав до своїх учнів: “Істинно кажу вам: Трудно багатому ввійти в Небесне Царство. 

Іще кажу вам: Легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому ввійти в Боже 

Царство.” Почувши це, учні здивувалися вельми і сказали: “Хто ж тоді може бути 

спасенний?” Ісус глянув на них пильно й мовив: “У людей це неможливо, Богові – все 

можливо.” 

Апостольське читання 

Послання до І Коринтян 15, 1-11 
Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій і 

стоїте. Нею ви також спасаєтеся, 

коли держите її такою, як я вам 

проповідував; інакше ви увірували 

надармо Я бо вам передав 

найперше те, що й сам прийняв 

був: що Христос умер за наші 

гріхи згідно з Писанням; що був 

похований, що воскрес третього 

дня за Писанням; що з'явився 

Кифі, потім дванадцятьом; опісля ж з'явився він більш, як п'ятистам братів разом, 

більшість яких живе й досі, деякі ж померли. Опісля з'явився Якову, згодом усім 

апостолам. А наостанку всіх, немов якомусь недоносові, з'явивсь і мені; бо я найменший 

з апостолів, я недостойний зватись апостолом, бо гонив Церкву Божу. Благодаттю Божою 

я є те, що є, а благодать його в мені не була марна; бож я працював більше всіх їх, та не 

я, але благодать Божа, що зо мною. Чи то я, отже, чи то вони, - так ми проповідуємо, і так 

ви увірували. 

 

Вислови святих 
«Спасіння і вдосконалення людини полягає у виконанні волі Бога, яку вона повинна 

мати з огляду на все і в кожну мить свого життя». 

«Щоб любити Бога так, як Його слід любити, ми повинні бути відсторонені від усієї 

мирської любові. Ми не повинні любити нічого, крім Нього, або якщо ми любимо щось 

інше, ми повинні любити це лише заради Нього». 

– Св. Петро Клавер 

«Нехай Христа чують у нашій мові, нехай Христа бачать у нашому житті, нехай Його 

сприймають наші серця». 

– Св. Петро Даміан 

«Євхаристія – це життя народу. Євхаристія дає їм центр життя. Усі можуть зібратися 

разом без расових чи мовних бар’єрів, щоб відсвяткувати церковні свята. Воно дає їм 

закон життя, закон милосердя, джерелом якого воно є; таким чином він створює між 

ними спільний зв’язок, християнську спорідненість». 

– Святий Петро Джуліан 

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. 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

1 вер. –початок церковного 

року 

8 вер. –різдво Пресвятої 

Богородиці 



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/

