
2 жовтня, 2022 

  17-та Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 10/2  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ВІВТОРОК, 10/4 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 10/5 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 10/6 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 10/7 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

Чування 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 10/8 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 10/9 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)   

 

Оголошення   

1 - Святкуйте Новий Літургійний рік – Духовно прийміть священика 

Небесне воїнство невпинно поклоняється, коли ми 

відзначаємо початок нового літургійного року, 1 

вересня. Долучіться до свята, духовно усиновивши 

священика. Станьте другою «душею» для єпископа, 

священика чи семінариста в нашій єпархії, підносячи 

щоденні молитви, піст та інші благання. Щоб взяти 

участь, надішліть своє ім’я та адресу електронною 

поштою на адресу: spirituallyadoptapriest@gmail.com. Вкажіть своє бажання отримати 

молитовну картку англійською чи українською мовою. Або увійдіть на сторінку 

https://stjosaphateparchy.com. Дякуємо за заступництво за наших священиків.  

 

2 - Парафіяльні чування 

7 жовтня (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! 

 

3 - Парафіяльний празник 

16 жовтня відбудеться святкування 24-річчя парафії. Після недільної Літургії о 10:30 

ранку ми матимемо обід. Ласкаво просимо всіх! 

 

4-Єпархіальний фінансовий звіт 

Єпархіальний фінансовий звіт за 2021 рік доступний за посиланням 

www.stjosaphateparchy.com/financial-statements/. 

 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Луки 6, 31 – 36  
І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, 

що вас люблять, яка вам заслуга? Таж бо й грішники люблять тих, що їх люблять. І 

коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? Та й грішники те саме 

чинять. І коли ви позичаєте тим, 

від кого маєте надію назад 

узяти, яка вам заслуга? Адже і 

грішники грішникам позичають, 

щоб відібрати від них рівне. Ви 

ж любіть ворогів ваших, добро 

чиніте їм, і позичайте, не 

чекаючи назад нічого, а велика 

буде ваша нагорода, й будете Всевишнього синами, бо він благий для злих і 

невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. 

Апостольське читання 

ІІ Послання до  Коринтян 6, 16 - 7, 1 
Які взаємини між храмом Божим та ідолами? Ми бо храм Бога живого, як сам Бог 

сказав був: «Я поселюся в них, і (посеред них) буду ходити. Буду їхнім Богом, вони ж 

будуть моїм народом. Тож вийдіть з-поміж них і відлучіться, - каже Господь. Нечистого 

не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду вам Отцем, ви ж будете мені синами та дочками 

- каже Господь Вседержитель.» Маючи ж такі обітниці, о любі, очистьмо себе від усякої 

скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому острасі. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 9/25/22 конвертах - $701, анонімні пожертви - $351,  

свічки - $50 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1102 

Допомога Україні - $300.  

Garage Sale  на допомогу Україні - $1634 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

7 жов. – Чування 

16 жов. – Парафіяльний 

Празник 

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. 

 

https://stjosaphateparchy.us8.list-manage.com/track/click?u=d92608631fd7ee286db4c508a&id=62e3bc7e96&e=2ca84cd360


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/

