НЕДІЛЯ, 8/7

ВІВТОРОК,8/9
СЕРЕДА, 8/10
ЧЕТВЕР, 8/11
П’ЯТНИЦЯ, 8/12
СУБОТА, 8/13
НЕДІЛЯ, 8/14

7 серпня, 2022
9-та Неділя по Зісланні Святого Духа
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)
5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
9:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
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.

Найближчі події
в парафії та єпархії
15 серп. –Успіння

Літургійні читання на неділю
Недільне Євангеліє
Матея 14, 22 – 34
І зараз же спонукав учнів увійти до човна й переплисти на той бік раніше від нього, тим
часом як він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору помолитися насамоті.
Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря і його кидали хвилі, бо
вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі (Ісус) прийшов до них, ступаючи морем.
Учні, побачивши, що він іде морем, жахнулись. “То привид!” – заговорили й закричали
з переляку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: “Заспокойтесь, – це я, не страхайтеся!” Аж
тут Петро озвавсь до нього й каже: “Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до
тебе!” “Підійди!” – сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до
Ісуса; але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати й крикнув: “Господи,
рятуй мене!” Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього:
“Маловіре; чого засумнівався?” І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в
човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: “Ти істинно – Син Божий!” І перепливши,
прибули в землю генезаретську.

Апостольське читання
Послання до І Коринтян 3, 9-17
Ми бо співробітники Божі, ви - Божа нива, Божа будівля. За благодаттю Божою, даною
мені, я, мов мудрий будівничий, поклав основу, а інший на ній будує. Нехай же кожний
вважає, як він будує. Іншої бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, якою є
Ісус Христос. Коли ж хтось на цій
Літургійний євхаристійний набір
основі будує з золота, срібла,
Наразі наша парафія потребує нового Літургійного
самоцвітів, дерева, сіна, соломи, Євхаристійного комплекту. Орієнтовна ціна на
кожного діло стане явне; день бо
Чашу та Дискос хорошої якості становить близько
Господній зробить його явним;
$1000 доларів. Якщо ви хочете допомогти нам
бо він відкривається в огні, і
придбати цей Євхаристійний комплект, ви можете
вогонь випробовує діло кожного,
зробити цільовий внесок для цього.
яке воно. І коли чиєсь діло, що
його він збудував, устоїться, той
прийме нагороду; а коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди; однак він сам спасеться,
але наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви - храм Божий, і що Дух Божий у вас
перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий, а
ним є ви.

Вислови святих
«Подивіться на бідних зі співчуттям, і Ісус погляне на вас ласкаво у ваш останній день».
– Св. Марія від Хреста (Жанна Юган)
«Ніколи не бійтеся занадто любити Пресвяту Діву. Ви ніколи не зможете любити її
більше, ніж любив Ісус».
«А що стосується книги, з якої можна зростати в любові до Бога, то немає кращої книги,
ніж розп’ятий Ісус Христос».
«Найбільша отрута нашого часу — байдужість».
«Я дуже сильно молився Пресвятій Богородиці, щоб сказала мені, що зі мною станеться.
Вона з'явилася, тримаючи в руках дві корони, одну білу, другу червону. Вона запитала,
чи хочу я їх мати — один був за чистоту, інший — за мученицьку смерть. Я сказав: «Я
вибираю обидві». Вона посміхнулася і зникла».
– Св. Максиміліан Кольбе
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ
Недільна збірка коштів за 7/31/22 конвертах - $856, анонімні пожертви - $368,
свічки - $132
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1356
Допомога Україні - $1000

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.

