
22 січня, 2023 

Неділя Закхея 

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

10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) 

ПОНЕДІЛОК,1/23 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 1/25 8:00 am  Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 1/26 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 1/27 8:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян 

СУБОТА, 1/28 4:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 1/29 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 

Лука 19, 1 – 10  
Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через (місто). А був там чоловік, Закхей на ім'я; 

він був головою над митарями й був багатий. Він 

бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із-за 

народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, 

виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо 

Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те 

місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: 

“Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі.” І зліз той швидко 

і прийняв його радо. 

Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали: “До чоловіка грішника зайшов у 

гостину.” А Закхей устав і до Господа промовив: “Господи, ось половину майна 

свого даю вбогим, а коли чимсь когось і покривдив, поверну вчетверо.” 

Ісус сказав до нього: “Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він син Авраама. 

Син бо Чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло.” 

 

 

Перший Лист до Тимотея 4,9 – 15 

Вірне це слово й повного довір'я гідне. На це бо й трудимося та боремося, тому 

що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, 

особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, 

але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі й чистоті. Заки я 

прийду, віддавайся читанню, умовлянню та навчанню. Не занедбуй у собі дару, 

що був даний тобі через пророцтво з накладанням рук збору пресвітерів. Про це 

міркуй, будь увесь у цьому, щоб поступ твій усім був очевидний. Пильнуй себе 

самого та навчання; дотримуйся цього, бо, робивши це, спасеш себе самого й тих, 

що слухають тебе. 

Вислови Святих 
«У моїй найглибшій рані я побачив твою славу, і вона засліпила мене». Св. Августин 
Гіппонський 
«Я виявив парадокс: якщо ти любиш, поки не стане боляче, більше не може бути 
болю, тільки більше любові». Св. Мати Тереза з Калькутти 
«Справжнє кохання вимогливе, але його краса полягає саме в вимогах, які воно 
висуває». Папа Франциск 
«Ми не можемо всі робити великі справи, але ми можемо робити маленькі справи з 
великою любов’ю». Св. Мати Тереза з Калькутти 
«Мати право робити щось зовсім не те ж саме, що мати рацію, роблячи це». Г.К. 
Честертон 
«Не всі святі починали добре, але добре закінчили». Св. Йоан Віанней 
«Зверніть очі на Бога і залиште робити Йому. Це все, про що вам потрібно 
хвилюватися». Св. Джейн Франсіс де Шанталь 
«Диявол боїться сердець, запалених любов’ю до Бога». Свята Катерина Сієнська 
«Бути спокушуваним є ознакою того, що душа дуже угодна Господу». Св. Падре Піо 
з П'єтрельчіни 
«Недобре дозволяти нашим думкам турбувати нас або взагалі турбувати». Свята 
Тереза Авільська 
«Ніколи не бійтеся надто любити Пресвяту Богородицю. Ви ніколи не зможете 
любити її більше, ніж любив Ісус». Св. Максиміліан Кольбе 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 1/15/23 конвертах - $642, анонімні пожертви - $360,  

свічки - $50, річні парафіяльні пожертви - $300 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $1352 

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/

