НЕДІЛЯ, 9/4

4 вересня, 2022
13-та Неділя по Зісланні Святого Духа
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)

ВІВТОРОК, 9/6

5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні

СЕРЕДА, 9/7

8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні

ЧЕТВЕР, 9/8

5:00 pm 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-Парафіяльні чування
о. Володимир не буде в парафії з 12 по 18 вересня.

Літургійні читання на неділю
Недільне Євангеліє
Матея 21, 33 – 42
Слухайте іншу притчу. Був один чоловік-господар, що насадив виноградник. Він
обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило,
Найближчі події
вибудував башту, винайняв його виноградарям і
в парафії та єпархії
відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав 8 вер. –різдво Пресвятої
він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти від них Богородиці
плоди, йому належні. А виноградарі, схопивши 14 вер. –Воздвиження Хреста
його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж Господнього
укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше
від перших, але ті вчинили й з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина,
кажучи: Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили
між собою: Це спадкоємець. Нумо, вб'ємо його й заберемо собі його спадщину. І
взявши його, вивели геть з виноградника й убили. Отож, коли прибуде господар
виноградника, що зробить з тими виноградарями?”

“Лютих люто вигубить”, – відповіли йому, – “а виноградник винаймить іншим
виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно.” Тоді Ісус сказав їм:
“Чи в Письмі не читали ви ніколи: Камінь, що відкинули будівничі, став каменем
наріжним? Від Господа це сталось і дивне в очах наших.

Апостольське читання
Послання до І Коринтян 16, 13-24
Чувайте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Нехай усе у вас діється в любові.
А благаю вас, брати: Ви знаєте родину Степани, що вона первісток Ахаї і що вони
віддали себе святим на
Літургійний євхаристійний набір
службу; то щоб і ви також
Наразі наша парафія потребує нового Літургійного піддавалися таким людям і
Євхаристійного комплекту. Орієнтовна ціна на
кожному, хто трудиться та
Чашу та Дискос хорошої якості становить близько
$1000 доларів. Якщо ви хочете допомогти нам працює з ними. Я тішуся
придбати цей Євхаристійний комплект, ви можете приходом Степани, Фортуната
й
Ахаїка:
вони
вашу
зробити цільовий внесок для цього.
неприявність заступили, бо
заспокоїли мій дух і ваш. Отож, шануйте таких. Вітають вас Церкви азійські. Вітають
вас у Господі сердечно Акила і Прискилла з їхньою домашньою Церквою. Всі
брати вас вітають. Вітайте один одного святим цілунком. Привіт моєю рукою,
Павловою. Як хтось не любить Господа, анатема на нього! «Маран ата!» Благодать
Господа Ісуса з вами! Любов моя з усіма вами у Христі Ісусі!
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ
Недільна збірка коштів за 8/14/22 конвертах - $576, анонімні пожертви - $476,
свічки - $238
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1290
Недільна збірка коштів за 8/21/22 конвертах - $100, анонімні пожертви - $88
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $188
Недільна збірка коштів за 8/28/22 конвертах - $1271, анонімні пожертви - $289,
свічки - $60
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1620

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.

