
9 жовтня, 2022 

  18-та Неділя по Зісланні Святого Духа 

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

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ЧЕТВЕР, 10/13 6:30 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 10/14 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 10/15 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 10/16 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

11:00 am Божественна Літургія (Ukrainian)   

 

Оголошення   

1 - Парафіяльний празник 

16 жовтня відбудеться святкування 24-річчя парафії. 

Після недільної Літургії о 11:00 ранку ми матимемо обід. 

Ласкаво просимо всіх! 

 

2-Єпархіальний фінансовий звіт 

Єпархіальний фінансовий звіт за 2021 рік доступний за 

посиланням www.stjosaphateparchy.com/financial-statements/. 

 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Луки 7, 11 – 16  
Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні й сила народу. 

Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, 

єдиного в матері своєї, що була вдовою; і було з нею досить людей з міста. 

Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: “Не плач.” І приступивши, 

доторкнувсь до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: “Юначе, кажу тобі, 

встань!” І мертвий підвівся і почав говорити. І він віддав його матері. Страх огорнув 

усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: “Великий пророк устав між нами”, і: 

“Бог навідався до народу свого.” 

 

Апостольське читання 

ІІ Послання до  Коринтян 9, 6 - 11 

Але я кажу: Хто скупо сіє, скупо буде жати; хто ж щедро сіє, той щедро жатиме. 

Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу: Бог любить того, хто 

дає радо. А Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви у всьому 

мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло, 

як написано: «Розсипав, дав убогим; праведність його перебуває вічно.» Той, хто 

достачає насіння сіячеві, додасть і хліб на поживу, і примножить ваше насіння та 

зростить плоди вашої справедливости, щоб ви у всьому збагатилися всякою 

щедротою, яка через нас складає Богові подяку. 

 

 

Вислови Святих 

«Крім хреста, немає іншої 

драбини, якою ми могли б 

потрапити на небо». 

“…дари благодаті зростають у 

міру зростання боротьби”. 

– Свята Роза Лімська 

 

«Я помираю з радістю, бо хочу з’єднатися з моїм Богом. Живи так, щоб смерті не боятися. 

Кому на світі добре живеться, смерть не страшна, а солодка й дорога». 

– Свята Роза Вітербська 

 

«Господи, я покладаюся лише на Тебе в силі. Дай мені Свою руку, щоб підтримати мене, 

Свої плечі, щоб нести мене, Свої груди, щоб я поклав на них голову, Свій Хрест, щоб 

підтримати мене, Свою Євхаристію, щоб мене живити. На Тобі, Господи, засну й 

спочину з миром». 

«Той, хто має Ісуса, має все». 

«Навчіться дозволяти іншим робити свою частку роботи. Можливо, справи будуть 

зроблені гірше, але у вас буде більше спокою на душі і здоров'я на тілі. І якими 

мирськими інтересами ми не повинні пожертвувати, щоб отримати ці благословення?” 

«Мене наповнює радістю усвідомлення того, що я можу щодня віддавати своє життя за 

Бога, що я можу добровільно жертвувати ним для Нього. Можливо, я не мученик за віру, 

але можу бути мучеником милосердя». 

«Несімо свій хрест і залишмо Богу визначати довжину і вагу». 

– Сент-Роуз Філіппінська Дючесн 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 10/2/22 конвертах - $680, анонімні пожертви - $1567,  

свічки - $40 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1287 

Особлива пожертва для парафії - $1000.  

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

16 жов. – Парафіяльний 

Празник 

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


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/

