18 вересня, 2022
Неділя після Воздвиження
Чесного Хреста Господнього
НЕДІЛЯ, 9/18
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)
ПОНЕДІЛОК, 9/19 5:30 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
ВІВТОРОК, 9/20 5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
СЕРЕДА, 9/21
8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
П’ЯТНИЦЯ, 9/9
8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
СУБОТА, 9/10
5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
НЕДІЛЯ, 9/11
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)
Оголошення
1 - Garage Sale на підтримку України
24 вересня (9:00-16:00) у нас відбудеться
Найближчі події
Парафіяльний Garage Sale. Усі зібрані пожертви
в
парафії та єпархії
будуть спрямовані на підтримку України. Якщо ви
готові допомогти, ви можете прийти і допомогти в той 1 жов. –Покрова Матері
же день або ви можете принести речі, які знаходяться Божої
в хорошому стані, для продажу на garage sale. Для
отримання додаткової інформації телефонуйте в наш офіс за номером 770-760-1111.
2- Парафіяльний празник
16 жовтня відбудеться святкування 24-річчя парафії. Після недільної Літургії о 10:30
ранку ми матимемо обід. Ласкаво просимо всіх!

Літургійні читання на неділю
Недільне Євангеліє
Марка 8, 34 – 9,1
І прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм: "Коли хтось хоче йти за
мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною.
Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить; а хто погубить свою душу мене ради
та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити
свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто, отже, буде
соромитися мене й моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того
посоромиться і Син Чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими

ангелами." І сказав їм: "Істинно кажу вам: Є деякі з отут присутніх, що не зазнають
смерти, аж поки не вздріють Царства Божого, що прийде у могутності."

Апостольське читання
Послання до Галатів 2, 16-20
…довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса
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.

Христа, ми й увірували в
Христа

Ісуса,

щоб

оправдатися нам

вірою в

Христа, а не ділами закону; бо
ніхто не оправдається ділами
закону.

Коли

оправдання

ж,

шукаючи

у

Христі,

виявилося, що й ми самі грішники, - то невже Христос - служитель гріха? Жадним
робом! Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, то я себе самого
оголошую переступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити:
я -розп'ятий з Христом. Живу вже не я, а живе Христос у мені. А що живу тепер у
тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене й видав себе за мене.

Вислови святих
«Любов — дивовижна і божественна річ. Вона ніколи не втомлюється і ніколи не думає,
що зробила достатньо».
«Хто знаходить Бога, той знаходить усе, хто втрачає Бога, той втрачає все». «Милосердя
— це те, з чим ніхто не втрачається і без чого ніхто не спасається».
«Нехай молитва приносить тобі більше задоволення, ніж суперечки, і милосердя, що
зміцнює, більше, ніж знання, що надихає».
«Що легше, солодше, приємніше, як любити добро, красу і любов, повнотою якої єси
Ти, Господи, Боже мій».
«Знай, що ти створений для слави Божої і для свого вічного спасіння. Це ваша мета; це
центр вашого життя; це скарб твого серця».
«Школа Христа – це школа милосердя. В останній день, коли проходитиме загальний
іспит, взагалі не буде питань по тексту Арістотеля, афоризмам Гіппократа чи абзацам
Юстиніана. Благодійністю буде весь навчальний план».

– Св. Роберт Беллармін

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.

