
4 грудня, 2022 

  26-та Неділя по Зісланні Святого Духа 

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

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ВІВТОРОК, 12/6 св. Миколая 

5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 12/7 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 12/8 Зачаття св. Анною Пресвятої Богородиці 

5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 12/9 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

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

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)   

Оголошення 

1 – Добровільні Парафіяльні Внески 

Висловлюємо щиру вдячність усім хто своєю молитвою та пожертвами підримує нашу 

парафію. Також вдячні парафіянам котрі 

пожертвували річні парафіяльні внески родинам: 

1. Турило-Довгань 

2. Гнатів 

3. Гетьман 

4. Яворська/Кіров 

5. Дубельтман 

6. Онисько  

7. Тарафанюк 

Якщо когось не згадали, хто долучився, то будь ласка пригадайте. 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Луки 17, 12 – 19  
Коли він входив в одне село, вийшло йому назустріч десять прокажених, що 

стояли здалека. Вони піднесли голос і казали: “Ісусе, Наставнику, змилуйся над 

нами!” Побачивши їх, він промовив: “Ідіть та покажіться священикам.” І сталось, як 

вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав, повернувся, 

славлячи великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. 

Він був самарянин. Озвавсь Ісус і каже: “Хіба не десять очистилось? Де ж дев'ять? 

І не знайшовся між ними, щоб повернутись, Богові хвалу воздати, ніхто інший, 

окрім цього чужинця?” І він сказав до нього: “Встань, іди: віра твоя спасла тебе.” 

Лист до Ефесян 5, 9 – 19 

Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що 

Господеві подобається. 

Не беріть участи в безплідних ділах 

темряви, а радше їх картайте, 

бо що ті люди потай виробляють, 

соромно й казати. Все, що ганиться, 

стає у світлі явним, а все, що 

виявляється, стає світлом. Тому 

говорить: “Прокиньсь, о сплячий, і 

встань із мертвих, а Христос освітить 

тебе!” Тож, уважайте пильно, як маєте 

поводитися, - не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лихі. Тому не будьте 

необачні, а збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, 

а сповнюйтеся Духом. Проказуйте між собою вголос псалми й гимни та духовні пісні, 

співайте та прославляйте у серцях ваших Господа 

Вислови святих 

«Найпрекрасніший шедевр серця Бога – це серце матері». 

«Чи усвідомлюєте ви, що Ісус перебуває в скинії саме для вас — лише для вас? Він 

горить бажанням увійти в твоє серце…» 

«Не втрачайте жодної можливості принести якусь маленьку жертву, тут усміхненим 

поглядом, там добрим словом; завжди роби найменше правильно і роби все це заради 

любові». 

«Нехай ви довіряєте Богові, що ви саме там, де вам призначено бути». 

«Тепер я знаю, що справжнє милосердя полягає в тому, щоб зносити всі недоліки 

наших ближніх, не дивуючись їхнім слабкостям, а повчаючи їх найменшими 

чеснотами». 

«Я проведу своє небо, роблячи добро на землі». 

«Без любові вчинки, навіть найгеніальніші, нічого не вважають». 

«Треба пройти через тунель, щоб зрозуміти, яка чорна темрява». 

«Твої руки, Ісусе, є ліфтом, щоб піднести мене на небо». 

– Св. Тереза з Лізьє 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 11/27/22 конвертах - $951, анонімні пожертви - $566,  

свічки - $94 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1611 

Річні парафіяльні внески - $400 

Збірка св.Андрія- $300 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

6 груд. – св.Миколая 

8 груд. – Непорочне Зачаття 

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/

