
23 жовтня, 2022 

  20-та Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 10/23 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ВІВТОРОК, 10/25 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 10/26 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 10/27 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 10/28 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 10/29 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 10/30 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)   

 

Оголошення   

1-Єпархіальний фінансовий звіт 

Єпархіальний фінансовий звіт за 2021 рік доступний за 

посиланням www.stjosaphateparchy.com/financial-

statements/. 

 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Луки 16, 19 – 31  
Був один чоловік багатий, що одягавсь у кармазин та вісон та бенкетував щодня 

розкішне. Убогий же якийсь, на ім'я Лазар, лежав у нього при воротях, увесь 

струпами вкритий; він бажав насититися тим, що падало в багатого зо столу; ба 

навіть пси приходили й лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели 

занесли його на лоно Авраама. Помер також багатий, і його поховали. В аді, 

терплячи тяжкі муки, зняв він очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на його 

лоні, і він закричав уголос: Отче Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря, 

нехай умочить у воду кінець пальця свого й прохолодить язик мій, бо я мучуся в 

полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за 

життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти 

мучишся. А крім того всього між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що 

хотіли б перейти звідси до вас, не можуть; ані звідти до нас не переходять. 

Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого; я маю п'ять 

братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. Авраам 

мовив: Мають Мойсея і пророків; нехай їх слухають. Той відповів: Ні, отче Аврааме, 

але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвавсь до нього: 

Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, 

не повірять.” 

 

Апостольське читання 

Послання до  Галатів 1, 11 – 19 

Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою; 

бож я її не прийняв, ані навчився від людини, лише - через об'явлення Ісуса 

Христа. 

Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу 

Церкву та руйнував її. 

Я перевищував у юдействі 

багатьох ровесників з мого 

роду, бувши запеклим 

прихильником передань моїх 

предків. 

Та коли той, хто вибрав мене 

вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, 

зволив об'явити в мені Сина свого, щоб я проповідував його між поганами, то я 

негайно, ні з ким не радившись, 

ані не подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в 

Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. 

По трьох роках по тому пішов я у Єрусалим відвідати Кифу і перебув у нього 

п'ятнадцять день. 

А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 10/16/22 конвертах - $1000, анонімні пожертви - $671,  

свічки - $75 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1746 

Допомога для України - $605 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

8 лист. – св. Арх. Михаїла 

та усіх Небесних Сил 

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
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/

