
27 листопада, 2022 

  25-та Неділя по Зісланні Святого Духа 

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

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ВІВТОРОК, 11/29  5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 11/30 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 12/1 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 12/2 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

Чування 

9:00pm - Сповідь 

9:30pm - Акафіст 

10:00pm - Божественна Літургія та молитви на оздоровлення 

СУБОТА, 12/3 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 12/4 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)   

Оголошення 

1 - Парафіяльні чування 

2 грудня (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 13, 10 – 17  
Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка що її тримав дух у 

недузі вісімнадцять років: вона була скорчена й не могла ніяк випростатись. 

Побачивши її Ісус, покликав і промовив до неї: “Жінко, ти звільнена від твоєї 

недуги.”І поклав на неї руки й вона зараз же випросталась, і почала прославляти 

Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і 

мовив до народу: “Шість день є, коли маєте працювати; тоді, отже, приходьте й 

оздоровляйтесь, а не в день суботній.” Господь у відповідь сказав до нього: 

“Лицеміри! Чи кожний з вас не відв'язує свого вола або осла від ясел і не веде 

його поїти? Цю ж жінку, 

дочку Авраама, що її сатана 

зв'язав ось вісімнадцять 

років, не треба було від цих 

узів звільнити в день 

суботній?” І як він говорив 

це, усі противники його 

засоромились, а ввесь народ 

радів усім славним вчинкам, які він зробив. 

Лист до Ефесян 4, 1 – 6 

Павло, волею Божою апостол Ісуса Христа, святим, що в Ефесі і вірним у Христі 

Ісусі: благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа. 

Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба 

всяким духовним благословенством у Христі. Бо в ньому він нас вибрав перед 

заснуванням світу, щоб ми були святі й бездоганні перед ним у любові. Він 

призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали його синами через Ісуса 

Христа, за рішенням своєї доброї волі, на хвалу слави своєї благодаті, якою він 

обдарував нас у любім своїм Сині. 

Вислови святих 

«Нехай ніщо не турбує вас, нехай ніщо не лякає. Все минає. Бог ніколи не змінюється. 

Терпінням все досягається. Одного Бога достатньо…» 

«Бо бурі, як хвиля, швидко минають. І повертається гарна погода, тому що присутність 

Господа, яку вони відчувають, змушує їх швидко забути про все». 

«Хоч ти звертаєшся до багатьох святих, як до своїх заступників, особливо ходи до 

святого Йосифа, бо він має велику силу перед Богом». 

«Життя коротке; наші випробування тривають лише мить». 

– Св. Тереза Авільська 

«Часто достатньо одного слова чи посмішки, щоб оживити зневірену душу». 

«Ти досить добре знаєш, що наш Господь дивиться не стільки на велич наших вчинків і 

навіть не на їхні труднощі, скільки на любов, з якою ми їх робимо». 

– Св. Тереза з Лізьє 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 11/20/22 конвертах - $777, анонімні пожертви - $478,  

свічки - $155 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1410 

Збірка на день подяки - $251 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

27 лист. – збірка св.Андрія 

6 груд. –св.Миколая 

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/

