
15 січня, 2023 

32-га Неділя після Богоявління 

НЕДІЛЯ, 1/15  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ПОНЕДІЛОК,1/16 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 1/18 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 1/19 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 1/20 8:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

СУБОТА, 1/21 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 1/22 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

 

Оголошення 

1-Йорданське благословення домів 

Якщо хтось бажає, аби священик відвідав Вашу домівку із благословенням Йорданської 

води, то просимо дзвонити в церковний офіс 770-760-1111 або звертатися до пароха. 

 

Літургійні читання на неділю 

Недільне Євангеліє 

Матея 15, 21 – 28  
Ісус вийшов звідти й пішов в околиці тирську та 

сидонську. 

Коли це жінка ханаанянка вийшла з цих околиць 

і почала кричати: “Змилуйся надо мною, 

Господи, Сину Давида! Біс мучить мою дочку 

страшенно.” Він же не озвався до неї і словом. 

Тут приступили його учні й почали його 

просити: “Відпусти її, бо вона кричить за нами.” А він у відповідь промовив: “Я 

посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля.” 

Та ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже: “Господи, допоможи мені!” Він 

відповів їй: “Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам.” А вона каже: “Так, 

Господи! Але й щенята їдять кришки, що падають зо столу в панів їхніх.” Тоді 

відповів їй Ісус: “О жінко, велика твоя віра! Хай тобі буде, як бажаєш.” І видужала 

її дочка від тієї години. 

 

Перший Лист до Тимотея 1,15 – 17 

Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першім показав усю свою 

довготерпеливість, на приклад тим, що мають увірувати в нього на вічне життя. 

Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богу честь і слава на віки вічні! 

Амінь. Такий наказ тобі я доручаю, сину Тимотею, згідно з пророцтвами, що 

раніше були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою, 

 

Вислови Святих 
«І сказав мені Господь: «Дитино Моя, стражданням ти найбільше догоджаєш Мені». 
У своїх фізичних і душевних стражданнях, Моя дочко, не шукай співчуття у 
створінь. Я хочу, щоб аромат твого страждання був чистим і непідробним. Я хочу, 
щоб ти відокремилася не тільки від створінь, але й від себе… Чим більше ти 
полюбиш страждання, Моя дочко, тим чистішою буде твоя любов до Мене». Св. 
Марія Фаустина Ковальська: Боже Милосердя в Моєму Душа 
«Нехай ніхто не сумує, що знову і знову впав: бо прощення воскресло з гробу!» 
св.Іван Златоустий 
«Віра у воскресіння Ісуса говорить про те, що у кожної людини є майбутнє; крик 
про нескінченне життя, яке є частиною особистості, дійсно відповідає. Бог існує: це 
справжнє послання Великодня. Кожен, хто хоч починає розуміти, що це означає, 
також знає, що означає бути викупленим». Папа Бенедикт XVI 
«Марія, Пречиста Діва, також є Притулком грішників. Вона знає, що таке гріх, не 
через досвід його падіння, не через його гіркий жаль, а через те, що він зробив з її 
Божественним Сином». Преподобний Фултон Шин 
«Світ пропонує вам комфорт, але ви створені не для комфорту. Ви створені для 
величі». Папа Бенедикт XVI 
«Євхаристія — це таємниця мого дня. Це надає сили та сенсу всій моїй діяльності 
служіння Церкві та світу». Папа святий Іван Павло ІІ 
«Нічого великого не можна досягти, не витримавши багато». Свята Катерина 
Сієнська 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 1/8/23 конвертах - $1300, анонімні пожертви - $404,  

свічки - $246, річні парафіяльні пожертви - $200 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $2150 

Євхаристійний набір - $1188 

На допомогу українським воїнам - $881 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

2 лют. – Стрітення Господнє 

20 лют. – Початок Великого 

Посту 



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/

