
25 вересня, 2022 

  16-та Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 9/25  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ВІВТОРОК, 9/27 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 9/28 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 9/29 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 9/30 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 10/1 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 10/2 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- 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 

Луки 5, 1 – 11  
Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля 

Генезаретського озера, побачив два човни, що стояли край озера; рибалки вийшли з них 

і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його 

відплисти трохи від землі, а сам, сівши, з човна почав народ учити. Коли він перестав 

говорити, сказав до Симона: “Відчали на глибінь та й закиньте ваші сіті на ловитву.” 

Озвався Симон і каже: “Наставнику, всю ніч трудились ми й нічого не піймали, але на 

твоє слово закину сіті.” Так вони й зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали 

рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли 

й допомогли їм. Прийшли вони 

й наповнили обидва човни, аж 

почали потопати. Побачивши це 

Симон Петро, припав до колін 

Ісуса й каже: “Іди від мене, 

Господи, бо я грішна людина.” 

Жах бо великий огорнув його й 

усіх, що були з ним, із-за риб, 

що їх піймали; також і Якова та Йоана, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус 

же промовив до Симона: “Не бійся! Віднині людей будеш ловити.” І витягши човна на 

берег, кинули все й пішли слідом за ним. 

Апостольське читання 

ІІ Послання до  Коринтян 6, 1-10 
Як співробітники, ми закликаємо вас, щоб благодаті Божої не приймати марно. 

Бо каже: «Сприятливого часу я вислухав тебе, і в день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер 

- час сприятливий, ось тепер - день спасіння.» Ми не даємо нікому ніякої нагоди до 

спотикання, щоб не виставляти на глум наше служіння; але в усьому виявляємо себе, як 

слуг Божих, у великій терпеливості, скорботах, у нуждах, у тіснотах, під ударами, в 

темницях, у заколотах, у трудах, у неспанні, у постах, у чистоті, у знанні, у 

довготерпеливості, у лагідності, у Святому Дусі, у щирій любові, у слові правди, в силі 

Божій, у зброї справедливости в правиці й лівиці, у славі й безчесті, у наклепах і в добрій 

славі; як обманці, однак правдиві, як незнані, а проте надто знані; як ті, що вмирають, а 

все живі; як карані, та не забиті; як сумні, та завжди веселі; як бідні, а багатьох 

збагачуємо; як ті, що нічого не мають, а все посідаємо. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 9/11/22 конвертах - $481, анонімні пожертви - $264,  

свічки - $50 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $795 

 

Недільна збірка коштів за 9/18/22 конвертах - $1345, анонімні пожертви - $409, 

свічки - $40 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1794 

Допомога Україні - $500 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

1 жов. –Покрова Матері 

Божої 

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. 

 



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/

