
20 листопада, 2022 

  24-та Неділя по Зісланні Святого Духа 

НЕДІЛЯ, 11/20 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ПОНЕДІЛОК, 11/21 Вхід в Храм Пресвятої Богородиці 

5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 11/23 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 11/24 9:30 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 11/25 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 11/26 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 11/27 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)   

Оголошення 

1-Збірка св.Андрія 

27 листопада буде збірка св.Андрія. Це спеціальна збірка для потреб душпастирського 

служіння Блаженнішого Святослава Шевчука. Нижче подаємо лист Владики Богдана 

Данила щодо цієї збірки. 

 

Лист від Владики Богдана Данила 

Шановні браття і сестри в Христі, 

Слава Ісусу Христу! 

Щороку, навколо свята св. Андрія Первозванного (30 листопада), наші парафії у всій 

Українській Католицькій Церквімають спеціальну збірку для потреб пастирського 

служіння Блаженнішого Святослава.Збірка Святого Андрія об'єднує нас у солідарності з 

Блаженнішим Святославом, Главою 

Української Католицької Церкви та його 

служінням для тих, хто цього потребує. Ваша 

щедрі  сть дозволяє Блаженнішому Святославу 

служити нашим страждаючим братам і сестрам 

у світі.Метою Андріївської збірки є надання 

Патріарху Святославу фінансових засобів для відповіді до тих, хто страждає внаслідок 

війни, пригнічення та стихійного лиха, а також допомагає нашим вірним у Східній 

Україні, Сибіру та Казахстані.Ваша допомога особливо потрібна цього 

року,черезстраждання та людські втрати в Україні, спричинені російським вторгненням; 

потреби мільонів біженців в Україні та поза межами України – передусім жінок і дітей.Як 

християни, ми покликані дивитись поза себе та служити іншим, особливо тим, кому 

пощастило менше ніж нам! Давайте допоможемо Блаженнішому Святославу знайти тих, 

кому потрібна наша допомога.Дякую, що через свою щедрість, ви стоїте у солідарності 

із Блаженнішим. Продовжуйте 

молитися за наших братів і 

сестер у вірі, які стикаються з 

лихом.Будь ласка, щедро 

пожертвуйте до збірки св. 

Андрія Первозванного у вашій 

парафії! 

Щиро Ваш, 

+ Богдан Данило 

Єпископ Єпархії св. Йосафата 

 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Луки 12, 16 – 21  
І він розповів їм цю притчу: В одного багача земля вродила гарно. І почав він 

міркувати, кажучи сам до себе: Що мені робити? Не маю де звезти врожай мій! І 

каже: Ось що я зроблю: розберу мої стодоли, більші побудую і зберу туди все 

збіжжя і ввесь мій достаток та й скажу душі своїй: Душе моя! Маєш добра багато в 

запасі на багато років! Спочивай собі, їж, пий і веселися! А Бог сказав до нього: 

Безумний! Цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно 

буде? Отак воно з тим, хто збирає для себе, замість щоб багатіти в Бога.” 

 

Цитата від св. Антонія Падуанського 

«Жадібна людина насправді не багата, а бідна. 

Вона не контролює свої гроші, але контролюється ними. 

Вона не володіє своїм багатством, але нею володіє багатство. 

Вона може мати багато речей, але для неї особисто вона має надто мало». 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 11/13/22 конвертах - $581, анонімні пожертви - $657,  

свічки - $147 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1385 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

21 лист. – Вхід в Храм 

27 лист. – збірка св.Андрія 

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/

