
30 жовтня, 2022 

  21-ша Неділя по Зісланні Святого Духа 

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

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ВІВТОРОК, 11/1 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 11/2 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 11/3 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 11/4 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

Чування 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 11/5 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 11/6 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)   

 

Оголошення   

1 - Парафіяльні чування 

4 листопада (п’ятниця), на нашій парафії 

відбуватимуться чування. Вони будуть розпочинатися 

об 9:30PM і триватимуть приблизно до опівночі (12AM). 

Молитва-це найкращий засіб, аби здобути Боже 

благословення для себе та для ближніх. Зокрема, 

молитва в нічний час має особливу силу, оскільки ми 

жертвуємо своїм сном та відпочинком заради розмови з Богом. Якщо ми знайдемо час на 

Бога, то Господь обов’язково знайде час на нас. Запрошуємо усіх бажаючих на чування! 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Луки 8, 26 – 39  
Вони пристали в краю Геразинськім, що проти Галилеї. 

Як Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав 

бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі й мешкав не в хаті, а по гробах. 

Побачивши Ісуса, закричав, припав йому до ніг і сказав голосом сильним: “Що 

мені й тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене!” 

Бо він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і 

його тоді в'язали кайданами та ланцюгами й стерегли, та він трощив окови, і демон 

гонив його по пустинях. Ісус же спитав його: “Як тобі на ім'я?” “Легіон!” - відповів 

той, багато бо бісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в 

безодню. А було там велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони просили 

його, щоб він дозволив їм увійти в них. І він дозволив їм. Вийшли ті демони з 

чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро та й потонуло. 

Побачивши, що сталося, пастухи кинулись урозтіч і розповіли про це в місті та по 

селах. І вийшли люди подивитися, що сталось. Вони прибули до Ісуса й знайшли, 

що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, зодягнений та при умі - і 

злякались. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все 

населення Геразинської округи 

почало його просити, щоб 

відійшов від них, бо великий 

страх огорнув їх. І він увійшов до 

човна й повернувся. А чоловік, з 

якого вийшли біси, просив Ісуса, 

щоб бути з ним, але він відпустив 

його, кажучи: “Вернися додому й 

розкажи все те, що Бог зробив тобі.” Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що 

Ісус зробив йому. 

 

Апостольське читання 

Послання до  Галатів 2, 16 – 20 

…довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса 

Христа, ми й увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не 

ділами закону; бо ніхто не оправдається ділами закону. Коли ж, шукаючи 

оправдання 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. 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 10/23/22 конвертах - $396, анонімні пожертви - $686,  

свічки - $50 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1132 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

4 лист. – парафіяльні 

чування 

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. 

 



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/

