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«ВЕРВИЦЯ ЄДНАЄ». ВІД ПОКРОВИ ЩОДНЯ У ПРЯМОМУ 
ЕФІРІ «ЖИВЕ ТБ» ЗАПРОШУЄ 

МОЛИТИСЯ ВЕРВИЦЮ 
   «Вервиця єднає» – така назва не випадкова, адже 
в цьому задумі одразу декілька ліній єдності. 

Передусім, наша молитва єднатиме українців з усього 
світу. Наша молитва єднатиме священнослужителя, 

який в ефірі провадитиме її, з усім загалом вірних. 
Наша молитва єднатиме єпископів, священників із 

різних материків і країн, адже щодня провадитиме 
молитву інший душпастир. Наша молитва єднатиме 

всіх нас у «молитві на українській землі», адже цими 

днями сестри відразу декількох згромаджень виготовляють вервиці з бурштину, які 
можна буде придбати (про це повідомимо додатково). 

Як усе відбуватиметься? 

   Починаємо на свято Покрови. Вервицю провадить визначений священник чи 

єпископ (щодня інший). Прямий ефір забезпечує «Живе ТБ» на всіх каналах і 

сторінках Церкви в соціальних мережах. Цей священнослужитель перебуває в себе 

вдома або у храмі. Він може молитися сам, або зі своєю сім’єю, або й зі своєю 

парафією. Все починається з коротких (5–7 хвилин) роздумів на основі Євангелія 

дня або інших тем, які можуть бути запропоновані. 

   14 жовтня молитву на вервиці провадитиме владика Володимир Груца зі Львова, 

15  жовтня – о. Володимир Сампара з Манчестера (Великобританія), 16 жовтня – о. 

Григорій Назар та сестри василіанки з Горлиці (Польща), 17 жовтня – о. Ігор 

Третяк з Бурштина, а в неділю, 18 жовтня, – о. Йосафат Бойко з Івано-Франківська.    

   Далі буде. 

   Запрошуємо всіх до спільної щоденної молитви до Пресвятої Богородиці! 

https://www.facebook.com/VolodymyrHruza
https://www.facebook.com/ovolodymyr.sampara
https://www.facebook.com/grzegorz.nazar/
https://www.facebook.com/grzegorz.nazar/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001615798381
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001615798381
https://www.facebook.com/JosafatBoyko1979/
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Департамент інформації УГКЦ 

21ST SUNDAY AFTER PENTECOST 
OCTOBER 25, 2020 

ПОРЯДОК БОГОСЛЖЕНЬ (26го жовтня до 1го листопада, 2020) 
ОRDER OF SERVICES (October 26th to November 1st, 2020) 

Понеділок – Mon. 26 8:00 A.M.  In thanksgiving: Tom – Kelecius family 

   +Fr. James Karepin 
Вівторок – Тues. 27 8:00 A.M.  +Diane Storkel – family 

Середа – Wed. 28  ЛІТУРГІЯ ДЛЯ ЗЦІЛЕННЯ – LITURGY FOR HEALING 
  7:00 P.M.   Special Intention 

     Donald Trump – Kelecius family 
Четвер – Thurs. 29 8:00 A.M.   +Stephen & Diane Storkel - family   

  Special Intention 
П’ятниця – Fri. 30 8:00 A.M.  +Ira Iwachiw (2nd anniv. P) – family 

   +Lew Lukomskyj – Luba Lukomskyj 
Субота – Sat. 31 9:00 A.M. For persecuted priests in world – Kelecius family 

  For sanctity of priests and religious 

  Special Intention 
Неділя – Sunday 1 8:30 A.M.  +Metropolitan Andriy Sheptytsky – L. Lukomskyj 

  10:00 A.M. In thanksgiving: Jonathan Kelcius family –  
   Kelecius family 

 11:30 A.M. for our parishioners  
 

ВАШ ДАР БОГОВІ ТА ПАРАФІЇ – YOUR GIFT TO GOD & PARISH 
Неділя 18 жовтня / Sunday, October 18th – $2,390.00 

for +Eduard Lautaire (in our parish in Tucson) – $2,304.00 

Церковні меблі /Church furnishings - $300.00 

Будівельний Фонд / Building Fund - $1,574.00  
 

 

ПРОСИМО МОЛИТИСЯ ЗА: о.Френка Аванта, o.Леонарда Корчинського,  

o. Mихайла Кузьму, о. Тому Добровольского, о. Андрія Чировського, Tима Гайдера, 

Дебi Плiшки, Ольгу Ширмир, Мардж Матвіїв, Любу Чорну, Євгена Павліша, Богдана 
Юринця, Світлану Санагурську, Любу Лукомську, Андрею Андрес, Євгенію Яхнів, 

Жоану Сокальську, Лярису Дас, Джекі Мишкіевич, Христину Рудавську, Анну Назар, 
Келвин Мекмен, Наталію Лісову, Михайла Саливина, Марію Ступень, Кеті Мекмен, 

Богдана Рудавського і за всіх недужих. 

PLEASE PRAY FOR:  Fr. Frank Avant, Fr. Leonard Korchinski, Fr. Mykhailo Kuzma, 

Fr. Tom Dobrowolsky, Fr. Andriy Chirovsky, Fr. Bohdan, Tim Heider, Debbie Plishka, 

Olha Schirmer, Marge Matviuw, Luba Chorny, Eugene Pawlisz, Bohdan Yurinets, Svitlana 

Sanahurska, Luba Lukomskyj, Andrea Andres, Betty Jachniw, Laryssa Das, Jackie Mysh-

kiewicz, Christine Rudawski, Anna Nazar, Calvin McMahon, Nataliya Lisova, Michael Sul-

livan, Maria Stupen, Cathy McMahon, Bohdan Rudawski аnd all those in need of our 

prayers.           
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(продовження з ст. 2) 
     Коли я став єпископом, то приймав багатьох людей, які приходили до мене на 
прийом. Я намагався їх якнайшвидше прийняти, щоб вони пішли. Це було не те 

прийняття... Пізніше я зрозумів, що це мене вимучує. Я помітив, що не дивлюся на 
ту людину, з якою спілкуюся, а думаю вже про наступну, яка чекає.   

     Важливо зустрічатися з людьми, якими вони є, і не керуватися стереотипами. 
Люди мають властивість змінюватися. Я свідомий того, що від людей можна чекати 

всього. Але дуже вірю людям, це дає їм площину рости. То хай ростуть. Я не 
залежний від того, чи вони добре повелися зі мною, чи зле. 

     Третя практика. Найголовніша справа мого життя – це та справа, яку я роблю 

тепер. Бо часто, коли ми робимо одне, думаємо про інше. Ми завжди до чогось 
біжимо, спішимо... Я не кажу, що взагалі не треба бігти, важливо бігти, але не до 

чогось. Важливий сам процес того, що ти робиш. Важливий сам процес, а не тільки 
мета, до якої ти біжиш. Я завжди пробую жити тут і тепер у тих обставинах, які маю 

в житті. 
     Для мене немає до і після, а є тільки ця мить мого життя. Саме розуміння тут і 

тепер дає мені розуміння, який наступний крок робити. Як кажуть американці, step 
by step. Коли ми йдемо по сходах, то не перестрибуємо з першої сходинки на п'яту, 

а робимо один крок, потім інший і так вперед.  
     Четверта практика – важливо зупинятися. Я зауважив, що більшість людей 

проводять час із мобільним... Вам не здається, що нам нецікаво бути із самими 
собою?! Ми постійно хочемо себе чимось зайняти. Погляньте на свій щоденник. Ми 

завжди маємо справи з кимось. Ми не маємо часу для себе. Ми не маємо часу, який 
ми б присвятили собі. Тому важливо зупинятися в часі: я сиджу на цьому місці і ніщо 

не вирве мене звідси. 

     І п'ята практика – зупинятися в часи бур. Погляньте, як часто різноманітні 
життєві бурі впливають на нас. Хтось щось сказав, і ми реагуємо. Хтось щось 

написав у фейсбуку, і ми знову реагуємо... 
     Коли я дивлюся на особисте життя, то розумію, що багато рішень приймав, коли 

був під тиском обставин, коли не зупинився.  
     Важливо зупинятися, хоч би яка була напруга, щоб не відбувалося, я напишу на 

дверях, ви будете ламати ці двері, а я їх не відімкну. Так, це нелегко, але 
погляньмо, в усіх релігіях існує сьомий день святкувати… 

     І коли ми навчимося пізнавати себе, розуміти себе, розуміти, який у нас є геній, 
розуміти найкращу версію самого себе, коли ми навчимося розуміти, що кожна 

людина, яку зустрічаємо в житті, має певну місію, має що сказати, коли ми 
усвідомимо, що ця мить нашого життя є унікальна і неповторна, коли ми навчимося 

зупинятися і не хапатися за мобільний, приділити час собі, не дітям, не чоловікові чи 
дружині, а собі, і коли ми навчимося зупинятися в часи бур, тоді відчуємо найбільше 

щастя бути собою. Ми відчуємо, що це щастя носимо в собі.  

     Перестаньмо жити так, наче пишемо чорнетку свого життя, засмакуймо життя 
тепер, цієї миті. 
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Із слова владики Венедикта Алексійчука, 

правлячого архиєрея єпархії Святого Миколая з осідком у Чикаго, у проєкті "TEDx 
Talks" 

 

Not Living for Ourselves 

 

Meditation: 

 

You are not living for yourself but for souls, and other souls will profit from 

your sufferings. Your prolonged suffering will give them the light and 

strength to accept My will (Diary, 67). 

 

My Prayer Response: 

 

Lord Jesus, help me and souls that are suffering with Your light and strength to accept 
Your will. Teach us, Lord, the value and profit of suffering for souls. Remind us that we 

are not living for ourselves. 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ  
1. Сповідальниця по правій стороні позаду храму. 
2. Вмивальки для мужчин і жінок знаходяться на долішній підлозі, окрім вмивальки 

на першому поверсі. 

3. Слава Ісусу Христу! 
Дорогі батьки, розпочинається реєстрація дітей на уроки приготування до першої 

сповіді та урочистого Святого причастя. За додатковою інформацію телефонуйте 
847-991-0820 та 773-799-7797. 

Заняття будуть проводитися що тижня в режимі онлайн через аплікацію Zoom. 
4. Просимо о поміч в наступну суботу з перенесенням церковних меблів з 

вантажного авта до нашої нової церкви о год. 10 рано. 
 

ANNOUNCEMENT 
1. The confessional is found at the back of the church on the right side upon entering. 

2. Washrooms are found for men and women on the first floor (basement) along with 
the one washroom on the second floor (church floor). 

3. On Thursday, October 14th, the Feast of the Protection of the Mother of God will be 
celebrated with Divine Liturgies at 9 A.M. & 7 P.M. 

Glory to Jesus Christ! Dear parents, if you would like to register your child for First 

Communion preparation lessons please call 847-991-0820 or 773-799-7797. Weekly 
lessons will be held via Zoom meetings. 

4. Men we need your help next Saturday at 10AM to move church articles from the 
storage truck into our new church.   
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   Please join the Ukrainian Catholic Education Foundation and the Ukrainian Catholic 

University (Lviv, Ukraine) for our Virtual Fundraiser to support UCU (join via ZOOM) on 

Sunday, November 8, 2020 at 1:00 p.m. CT; 2:00 p.m. ET.   Inspiring speakers, Metropolitan 

Archbishop Borys Gudziak, Former Ambassador William Taylor, lovely music, great 

entertainment, a virtual update about UCU and more.  We promise an afternoon that will be 

enjoyed by all.  To participate, register your email address with UCEF: 

ucef@ucef.org      Suggested registration: $50 – Suggested student registration: $25.  Once 

registered, UCEF will provide the link 2 days before the event. 

   Запрошуємо Вас взяти участь у віртуальній добродійній події на підтримку 

Українського Католицького Університету, яка відбудеться на он-лайн платформі Zoom  в 

неділю, 8 листопада 2020 року, о 1 годині дня. У програмі: надихаюча промова 

Митрополита Бориса  Ґудзяка, бувший амбасадор Вільям Тейлор, захоплюючий 

музичний виступ, відео-звіт про досягнення  Університету, спілкування в дружньому колі 

приятелів УКУ і УКОФ та інші ‘родзинки’.  Обіцяємо приємну, захоплюючу і теплу 

зустріч для усіх учасників! 

   Щоб взяти участь, повідомте УКОФ про Вашу електронну адресу, надіславши 

повідомлення до ucef@ucef.org, та зареєструйтеся на подію на вебсторінці Фундації: 

www.ucef.org запропонувано $50 а для студентів запропонивано $25.  Посилання для 

участі у події прийде на Вашу електронну адресу.  
 

CONSECRATION TO THE MOTHER OF GOD 
   0 Virgin Mary, most powerful Mother of Mercy, Queen of Heaven and earth, in accord-
ance with your wish made known at Fatima, I consecrate myself today to your Immacu-

late Heart. To you I entrust all that I have, all that I am. Reign over me, dearest Mother, 
that I may be yours in prosperity, in adversity, in joy and in sorrow, in health and in 

sickness, in life and in death. 
   Most compassionate Heart of Mary, Queen of Virgins, watch over my mind and heart 

and preserve me from the deluge of impurity which you lamented so sorrowfully at Fat-
ima. I want to be pure like you. I want to atone for the many crimes committed against 

Jesus and you. I want to call down upon this country and the whole world the peace of 

God in justice and charity. 

mailto:ucef@ucef.org
mailto:ucef@ucef.org
http://www.ucef.org/
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   Mindful of this consecration, I now promise to strive to imitate you by the practice of 

the Christian virtues without regard for human respect. I resolve to receive Holy Com-
munion on the first Saturday of every month when possible, and to offer daily five dec-

ades of the Rosary, with all my sacrifices in the spirit of penance and reparation. Amen. 
 

 

OUR LADY OF MEDJUGORJE, QUEEN OF PEACE 
“Medjugorje is the spiritual center of the world” 

(St. Pope John Paul II) 
Dear Family of Mary! 
   Today we celebrate the Feast of St. John Paul II, our be-

loved Pope who brought us into the 3rd Millennium with such 
great hope and faith. Fondly do we remember his brilliant 

pastoral encyclicals and letters. He fed our hearts, our souls, 
and our minds with the Faith. And he accompanied us 

through many tremendous difficulties and challenges in the 
world. He was a true father to us all.  

   Today I would like to share a short excerpt from his let-
ter: ROSARIUM VIRGINIS MARIAE- On the Most Holy 
Rosary! In these most difficult moments of the world and of 

the Church, we need to hear his fatherly voice, encouraging us to grasp the Rosary and pray 
with deep faith. I also am including a link to the entire text so that you may read it. Our Ho-

ly Father, Pope John Paul II, relied on the Rosary his entire life. Our Lady brought him 
through unimaginable difficulties and challenges with grace and strength. She will do the 

same for us.  
   Paragraph 40 and the conclusion of paragraph 42 from “On the Most Holy Rosary”: 

Peace 
40. The grave challenges confronting the world at the start of this new Millennium lead us to 

think that only an intervention from on high, capable of guiding the hearts of those living in 
situations of conflict and those governing the destinies of nations, can give reason to hope 

for a brighter future. 
   The Rosary is by its nature a prayer for peace, since it consists in the contemplation of 

Christ, the Prince of Peace, the one who is “our peace” (Eph 2:14). Anyone who assimilates 
the mystery of Christ – and this is clearly the goal of the Rosary – learns the secret of peace 

and makes it his life's project. Moreover, by virtue of its meditative character, with the tran-
quil succession of Hail Marys, the Rosary has a peaceful effect on those who pray it, dispos-
ing them to receive and experience in their innermost depths, and to spread around them, 

that true peace which is the special gift of the Risen Lord (cf. Jn 14:27; 20.21). 
   The Rosary is also a prayer for peace because of the fruits of charity which it produces. 

When prayed well in a truly meditative way, the Rosary leads to an encounter with Christ in 
his mysteries and so cannot fail to draw attention to the face of Christ in others, especially 

in the most afflicted. How could one possibly contemplate the mystery of the Child of Beth-
lehem, in the joyful mysteries, without experiencing the desire to welcome, defend and 

promote life, and to shoulder the burdens of suffering children all over the world? How could 
one possibly follow in the footsteps of Christ the Revealer, in the mysteries of light, without 

resolving to bear witness to his “Beatitudes” in daily life? And how could one contemplate 
Christ carrying the Cross and Christ Crucified, without feeling the need to act as a “Simon of 

Cyrene” for our brothers and sisters weighed down by grief or crushed by despair? Finally, 
how could one possibly gaze upon the glory of the Risen Christ or of Mary Queen of Heaven, 
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without yearning to make this world more beautiful, more just, more closely conformed to 
God's plan 

   In a word, by focusing our eyes on Christ, the Rosary also makes us peacemakers in the 
world. By its nature as an insistent choral petition in harmony with Christ's invitation to 

“pray ceaselessly” (Lk 18:1), the Rosary allows us to hope that, even today, the difficult 
“battle” for peace can be won. Far from offering an escape from the problems of the world, 

the Rosary obliges us to see them with responsible and generous eyes, and obtains for us 
the strength to face them with the certainty of God's help and the firm intention of bearing 

witness in every situation to “love, which binds everything together in perfect harmony” 
(Col 3:14). 

In Conclusion (42.): 
   May this appeal of mine not go unheard! At the start of the twenty-fifth year of my Pontifi-

cate, I entrust this Apostolic Letter to the loving hands of the Virgin Mary, prostrating myself 
in spirit before her image in the splendid Shrine built for her by Blessed Bartolo Longo, the 

apostle of the Rosary. I willingly make my own the touching words with which he concluded 
his well-known Supplication to the Queen of the Holy Rosary: “O Blessed Rosary of Mary, 

sweet chain which unites us to God, bond of love which unites us to the angels, tower of 
salvation against the assaults of Hell, safe port in our universal shipwreck, we will never 
abandon you. You will be our comfort in the hour of death: yours our final kiss as life ebbs 

away. And the last word from our lips will be your sweet name, O Queen of the Rosary of 
Pompei, O dearest Mother, O Refuge of Sinners, O Sovereign Consoler of the Afflicted. May 

you be everywhere blessed, today and always, on earth and in heaven”. 
   St. John Paul II, pray for us!! Be near to us!! Guide us!! 

In Jesus, Mary, and Joseph! 
Cathy Nolan 

©Mary TV 2020 



ПРИГАДУЄМО УСІМ ПАРАФІЯНАМ 

Щоб гідно принимати Святі Тайни парафіянин повинен жити за правилами віри та 

серйозно підготувитися. Добрі (віддані) парафіяни є ті котрі: 

1. В неділі й свята беруть участь в Святій Літургії 

2. Жертвують час, таланти і матеріaльно підтримують парафію 

3. Записані до парафії 

4. Знають загальні правди й молитви нашої віри 

A REMINDER TO ALL PARISHIONERS 
Reception of the Sacraments requires the committed practice of the faith and serious 

preparation.   Committed parishioners are those who: 

1. Attend Divine Liturgy on Sunday’s and Feast Days 

2. Give of their time, talents and financial resources 

3. Have enrolled in the parish 

4. Кnow and understand the basic prayer and tenets of our faith  
 

Remember Our Parish in Your Will 
    You can leave a lasting legacy to benefit future generations!  Please remember our Immaculate 
Conception Ukrаinian Catholic Parish when creating your will. Your good works will continue after you 
have gone!  Please contact the office for information. 

Згадайте нашу парафію у Вашому заповіті 
    Ви можете залишити частину своєї спадчини на благо майбутних поколінь!  Ласкавo, 
памятайте, парафію Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії при створеню Вашого заповіту.  
Ваші добрі діла будуть продовжуватися після Вашого повернення Додому, до вічного життя!  

 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


