
11 грудня, 2022 

   Неділя Праотців 

НЕДІЛЯ, 12/11 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ПОНЕДІЛОК, 12/125:30 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ВІВТОРОК, 12/13 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 12/14 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 12/16 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 12/17 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 12/18 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

 

Оголошення 

1-Служба Божа наступної неділі 

18 грудня, в неділю буде лише одна спільна Служба Божа двома мовами. Божественна 

Літургія розпочнеться об 9:00 am ранку. 

 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Луки 14, 16 – 24  
А Ісус озвавсь до нього: “Один чоловік справив 

вечерю велику й запросив багатьох. 

Під час вечері послав він слугу свого сказати 

запрошеним: Ідіть, усе готове. Тоді всі вони 

однаково почали відмовлятися. Перший йому 

сказав: Поле купив я, мушу піти на нього 

подивитись; вибач мені, прошу тебе. Другий 

сказав: П'ять пар волів купив я і йду їх 

спробувати; прошу тебе, вибач мені. А інший 

мовив: Я одружився і тому не можу прийти. 

Повернувся слуга й розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каже 

до слуги свого: Іди щоскоріш на майдани й вулиці міста й приведи сюди вбогих, 

калік, сліпих, кульгавих. Пане, - озвавсь слуга, - сталось, як ти велів, і місця є ще. 

Сказав пан до слуги: Піди на шляхи та огорожі й наполягай увійти, щоб дім мій 

наповнився. Кажу бо вам: Ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері.” 

Лист до Колосян 3, 4 – 11 

Коли ж Христос, ваше життя, з'явиться, тоді й ви з ним з'явитесь у славі. 

Умертвлюйте, отже, ваші 

земні члени: розпусту, 

нечистоту, пристрасті, лиху 

пожадливість, зажерливість 

- що є ідолопоклонство. За 

все це падає гнів Божий на 

неслухняних. Ви самі 

нещодавно поводилися так само, коли жили в тому. Тепер же відкиньте й ви все 

те геть від себе: гнів, лютість, злобу, наклеп, сороміцькі слова з ваших уст! 

Не говоріть неправди одне одному, бо ви з себе скинули стару людину з її ділами 

й одягнулися в нову, що відновлюється до досконалого спізнання, відповідно до 

образу свого Творця. Тим то немає грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні 

варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного, а все й у всьому - Христос. 

 

Вислови святих 

«Дай мені, Господи, Боже мій, розум, щоб Тебе пізнати, серце, щоб Тебе шукати, 

мудрість, щоб Тебе знайти, поведінку, яка приємна Тобі, вірну наполегливість в 

очікуванні Тебе і надію, щоб нарешті Тебе обійняти». 

«Як мореплавців веде до порту сяйво зірки, так християн веде до неба Марія». 

– Св. Тома Аквінський 

  

«…Служити бідним означає йти до Бога. Ви повинні бачити Бога в обличчях бідних». 

«Проявляйте милосердя до інших, щоб не було нужденного, якого б ви зустріли без 

допомоги. Бо яка у нас надія, якщо Бог відбере від нас Своє Милосердя?» 

– Св. Вінсент де Поль 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 12/4/22 конвертах - $710, анонімні пожертви - $598,  

свічки - $110 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1418 

 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

25 груд. – Різдво Христове 

26 груд. – Собор Пресвятої 

Богородиці 

27 груд. – Первомученика 

Степана 

1 січ. – Обрізання ГНІХ та св. 

Василія Великого 

6 січ. – Богоявління Господнє 

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/

