
11 вересня, 2022 

Неділя перед Воздвиженням  

Чесного Хреста Господнього 

НЕДІЛЯ, 9/11  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

НЕДІЛЯ, 9/18 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)   

 

Оголошення   

1-Парафіяльні чування 

о. Володимир не буде в парафії з 12 по 17 вересня. 

 

2- Garage Sale на підтримку України 

24 вересня (9:00-16:00) у нас відбудеться Парафіяльний Garage Sale. Усі зібрані 

пожертви будуть спрямовані на підтримку України. Якщо ви готові допомогти, ви 

можете прийти і допомогти в той же день або ви можете принести речі, які знаходяться 

в хорошому стані, для продажу на garage sale. Для отримання додаткової інформації 

телефонуйте в наш офіс за номером 770-760-1111. 

 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Івана 3, 13 – 17 
Ніхто не ввійшов у небо, крім того, хто зійшов з неба: 

Син Чоловічий! 

Тож так, як Мойсей змія підняв у пустині, - так треба 

Синові Чоловічому бути піднесеним, 

щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. 

Бог бо так полюбив світ, що Сина свого 

Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не 

загинув, а жив життям вічним. 

Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише ним - світ спасти. 

 

Апостольське читання 

Послання до Галатів 6, 11-18 
Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. 

Ті, що хочуть показатися гарними тілом, - вони силують вас обрізатися, щоб тільки 

уникнути переслідування за хрест Христа. Бо й самі обрізані, не додержують закону, а 

хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведи, Боже, 

чимсь хвалитися, як тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ 

розп'ятий, а я - світові; бо ані обрізання, ані необрізання є щось, лише - нове створіння. 

На тих, які поступають за цим правилом, мир на них і милосердя, а й на Ізраїля Божого. 

На майбутнє нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. 

Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, брати! Амінь. 

 

Вислови святих 
«Моліться, сподівайтесь і не хвилюйтеся. Хвилюватися марно. Бог милосердний і почує 

вашу молитву. Молитва — це найкраща зброя, яку ми маємо; це ключ до Божого серця». 

«Ідіть бадьоро і зі щирим і відкритим серцем, скільки можете, і коли не можете завжди 

зберегти цю святу радість, принаймні не втрачайте довіри до Бога». 

«Не втомлюйтеся через речі, які викликають тривогу і тривогу. Необхідно тільки одне: 

піднести свій дух і любити Бога». 

«Будьте веселі. Ісус подбає про все. Довірмося Ісусу та нашій небесній Матері, і все 

вийде добре». 

«Найпрекрасніший акт віри — це той, який здійснюється в темряві, в жертві та з 

надзвичайними зусиллями». 

«Ісус з вами, навіть коли ви не відчуваєте Його присутності. Він ніколи не буває так 

близько до вас, як під час ваших духовних битв. Він завжди поруч, поруч з вами, 

заохочуючи вас мужньо вести вашу боротьбу. Він поруч щоб відбити удари ворога, щоб 

ти не постраждав». 

«Як це втішно знати, що ти завжди під захистом небесного духа, який ніколи не покидає 

тебе, навіть коли ти насправді ображаєш Бога. Яка чудова ця велика істина для того, хто 

вірить. Кого варто боятися, тоді , від побожної душі, яка намагається полюбити Ісуса, 

коли її супроводжує такий славетний воїн? 

«Міцно прив’яжимося до Скорботного Серця нашої Небесної Матері і роздумуймо над 

Її  безмежним горем і над тим, наскільки дорогоцінною є наша душа». 

– Святий Піо да П'єтрельчина 

«Святе Причастя — це найкоротший і найбезпечніший шлях до неба». 

«... ніхто ніколи не знав Христа так глибоко, як вона [Пречиста Матір], і ніхто ніколи не 

може бути більш компетентним як провідник і вчитель пізнання Христа». 

– Св. Пій X 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 9/4/22 конвертах - $570, анонімні пожертви - $470,  

свічки - $71 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1111 

 

Protection of the Mother of God 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

14 вер. –Воздвиження Хреста 

Господнього 

1 жов. –Покрова Матері 

Божої 



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/

