
6 листопада, 2022 

  22-га Неділя по Зісланні Святого Духа 

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

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ВІВТОРОК, 11/8 св. Арх. Михаїла та усіх Небесних Сил 

5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 11/9 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 11/10 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

СУБОТА, 11/12 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 11/13 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)   

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Луки 8, 41 – 56  
 Аж ось прийшов чоловік, Яір на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до 

ніг Ісуса, він почав його просити зайти до нього в 

хату, бо була в нього дочка одиначка, яких 

дванадцять років, і вона вмирала. І як він ішов 

туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, 

що була хвора дванадцять років на кровотечу й 

витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з 

них не міг її оздоровити, підійшовши ззаду, доторкнулась краю його одежі й умить 

стала здоровою - спинилась її кровотеча. Ісус спитав: “Хто доторкнувся мене?” А 

що всі відпекувались, Петро мовив: “Наставниче, то люди коло тебе юрмляться і 

тиснуться.” Ісус же сказав: “Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з 

мене.” Побачивши жінка, що не втаїлася, тремтячи підійшла й упавши йому до ніг, 

призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно 

одужала. Сказав їй Ісус: “Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі!” Він говорив ще, 

як приходить хтось від голови синагоги і каже: “Твоя дочка померла, не турбуй 

більш Учителя.” Ісус почувши це, озвався до нього: “Не бійся, тільки віруй, і вона 

спасеться.” Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім 

Петра, Йоана та Якова з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. 

Він же мовив: “Не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить.” І ті сміялися з нього, 

бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку й голосно промовив: “Дівчино, 

пробудися!” І дух її повернувсь до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй 

їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що 

сталося. 

Вислови Святих 
«Я хочу вічності. Я народився для 

більшого». 

– Святий Станіслав 

«Материнство Марії є зразком 

усього материнства». 

«Коли хто приходить до мене, я 

хочу привести їх до Нього». 

«Любов — це вже кінець, 

оскільки Бог є любов». 

«Кожен, хто шукає правду, шукає Бога, усвідомлює він це чи ні». 

– Св. Тереза Бенедикта від Хреста (Едіт Штайн) 

«Диявол може спробувати використати образи життя, а іноді й наші власні помилки, щоб 

змусити вас відчути, що Ісус справді любить вас, справді прилипає до вас. Це небезпека 

для всіх нас, і це дуже сумно, тому що це повністю протилежне тому, чого насправді хоче 

Ісус, чекаючи, щоб сказати тобі… Він любить тебе завжди, навіть коли ти не почуваєшся 

гідним». 

«Плодом мовчання є молитва. Плодом молитви є віра. Плід віри – любов. Плід любові – 

служіння. Плодом служіння є мир». 

«Я можу робити те, що ви не можете, ви можете робити те, що я не можу; разом ми 

можемо зробити великі справи». 

– Св. Тереза Калькутська 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 10/30/22 конвертах - $765, анонімні пожертви - $295,  

свічки - $111 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1171 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

8 лист. – св. Арх. Михаїла та 

усіх Небесних Сил 

15 лист. – початок Пилипівка  

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/

