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23ТА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ П’ЯТДЕСЯТНИЦІ 
(СВ. АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА І ВСІХ АНГЕЛІВ) 

8 ЛИСТОПАДА, 2020 
 

ГЛАВА УГКЦ СВЯЩЕННИКАМ ІСПАНІЇ: «КОЖНОГО 
ДНЯ ДБАЙТЕ ПРО СВОЄ ДУХОВНЕ ЖИТТЯ» 

В умовах пандемії, коли люди залякані, закриті і самотні, вони особливо 

потребують священника, який би їх розрадив, потішив і дав би їм духовну 
пораду. Про це заявив Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 

Блаженніший Святослав під час онлайн-спілкування зі священниками УКГЦ, які 
душпастирюють в Іспанії. 

   «Прощу вас, отці, щодня неустанно дбати 

про своє духовне життя. Востаннє, коли я 

відвідував Іспанію і мав нагоду з багатьма із 

вас зустрітися, я про це вас окремо просив: 

дбайте про те, щоби ваше сумління, як 

християнина, як Христового священника, було 

вільне від гріха. Шукайте там, де ви є, 

доброго духівника, доброго сповідника, до 

якого ви могли б звернутися в потребі. І дуже 

прошу вас, часто сповідайтеся», - звернувся 

Блаженніший Святослав до отців. 

Глава УГКЦ підкреслив, що неможливо уявити 

здорового життя священника Христової Церкви, якщо йому бракує щодня трьох 

елементів: молитви, Святої Євхаристії і Служби Божої та читання Святого Письма. 

«Слухайте Бога, який до вас промовляє кожного дня у своєму Слові. Він хоче до нас 

говорити щодня, а не тільки раз на рік під час реколекцій. Читання і слухання 
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Божого слова наповнить вас тим Божим посланням,  яке ви відтак промовите до 

своїх людей», - зазначив Глава Церкви.                                 (продовження на ст. 4) 

23RD SUNDAY AFTER PENTECOST 
(ARCHANGEL MICHAEL & ALL ANGELS) 

NOVEMBER 8, 2020 

  

ПОРЯДОК БОГОСЛЖЕНЬ (9го до 15го листопада, 2020) 
ОRDER OF SERVICES (November 9th to 15th, 2020) 

Понеділок – Mon. 9 8:00 A.M.     +Rev. Mykola, Olha, Vlodko, Hryhorij, Natalia,  

   Kasia, Lewko, Vera, Slawko, Dana, Adrian – L. L 
Вівторок – Тues. 10 8:00 A.M.  +Diane Storkel – family 

   +Mykola, Anna, Kasia, Hryhorij, Natalia, Lewko, 
   Vera, Slawko, Dana, Adrian – Luba Lukomskyj 

Середа – Wed. 11 7:00 P.M.  Marko, Susie, Colby, Hope, Trevor, Taylor, Jared,  
   Yarko, Sonia – Luba Lukomskyj  

Четвер – Thurs. 12 8:00 A.M.   +Stephen & Diane Storkel - family 
  Special Intention: Mychajlo 

П’ятниця – Fri. 13 8:00 A.M.  +Marian Wereminsky (P) – L. Lukomskyj 
Субота – Sat. 14 9:00 A.M. Special Intention: Mychajlo 

  For sanctity of priests and religious 
  For peace in America & world 

Неділя – Sunday 15 8:30 A.M.  Growth in love 
                                                        Mothers in prayer 

   Rev. Yaroslav Mendyuk 

       10:00 A.M. Health: Andrea Andres – Mary Brown 

                                    11:30 A.M. for our parishioners  
 

ВАШ ДАР БОГОВІ ТА ПАРАФІЇ – YOUR GIFT TO GOD & PARISH 
Неділя 1 листопада / Sunday, November 1st – $2,284.00 

Будівельний Фонд / Building Fund - $3,421.00  
 
 

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, Любу Лукомську, Андрею Андрес, Євгенію Яхнів, Жоану Сокальську, 
Лярису Дас, Джекі Мишкіевич, Анну Назар, Келвин Мекмен, Наталію Лісову, 

Михайла Саливина, Марію Ступень, Кеті Мекмен 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, Luba 

Lukomskyj, Andrea Andres, Betty Jachniw, Laryssa Das, Jackie Myshkiewicz, Anna Naz-

ar, Calvin McMahon, Nataliya Lisova, Michael Sullivan, Maria Stupen, Cathy McMahon, 

аnd all those in need of our prayers.           
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(продовження з ст. 2) 

   Блаженніший Святослав також зауважив, що всі реколекції і духовні вправи 

повинні спонукати до постійного навернення. «Всяке навернення - це відвернення 

від служіння собі, від самопочитання і привернення до служіння іншому, Богові та 

ближньому. Це  

дорога навернення, якою ми повинні щодня йти, хоча ми спокушувані служити собі, 

дбати про власні інтереси і ставити їх вище від Божих», - додав Отець і Глава УГКЦ. 

   Він також відзначив, що Папа Франциск вживає термін “душпастирське 

навернення”. “Це означає, що ми покликані подбати про найслабших, про найбільш 

опущених, згублених, найбільш віддалених. Ми маємо вийти за межі власної церкви, 

власної громади і шукати тих, хто ще не прийшов.  Так багато наших вірних в 

Іспанії, які ще не інтегровані в спільноти наших парафій у тій країні. В умовах 

пандемії, коли люди залякані, закриті й самотні, вони так потребують священника, 

який би до них постукав і прийшов, можливо через телефонний дзвінок чи 

запрошення у вайбер-групу; який би поцікавився, поспілкувався, потішив, 

розрадив, дав духовну пораду. Найбільше багатство нашої Церкви - наші люди. 

Дуже прошу, заопікуйтеся нашими людьми, бо на чужині вони є найбільш 

відкинутими. Дайте відчути нашим вірним, що вони потрібні, що Господь про них 

пам’ятає, а їхня Церква є завжди поруч”, - закликав Блаженніший Святослав 

душпастирів. 

Глава УГКЦ поспілкувався зі священниками Іспанії в рамках реколекцій, які 

організував Пасторально-міграційний відділ УГКЦ на прохання самих душпастирів і 

за сприяння Ординаріату для вірних католиків східного обряду в Іспанії. У днях 

духовної віднови взяли участь понад 20 священників. Тема реколекцій: “Господь і я 

– простір довіри”. Реколектант - ігумен Свято-Успенської Унівської лаври ієрм. Йона 

Йозеф Максім, студит. 

   «Я думаю, такі онлайн-реколеції, які відбулися для наших душпастирів, що 

служать у певній країні, у таких надзвичайних умовах і обставинах, - це унікальний 

досвід. Дякую отцям, які проявили цю ініціативу, бо це ви звернулися з таким 

проханням до владики Степана, до нашої Церкви, щоб організувати для вас такі 

духовні вправи. Для мене це вияв вашої духовної зрілості, свідчення того, що ви 

дбаєте про своє духовне життя і хочете сопричастя та спілкування в контексті рідної 

Церкви», - зазначив Блаженніший Святослав. 

Глава Церкви також подякував владиці Степану за те, що єпископ відгукнувся на 

прохання священників Іспанії та ПМВ і організував такі реколекції, і власне 

реколектанту, ієромонахові Йоні, за проведення днів духовної віднови. 

   До учасників реколекцій звернувся також вікарій Ординаріату для вірних 

католиків східного обряду в Іспанії о. Андрес Мартінес Естебан, закликавши їх 

практикувати нові здобутки у своєму щоденному служінні. 

Джерело: Пасторально-міграційний відділ 

http://pmv.ugcc.org.ua/latest-news/item/1113-hlava-uhkts-sviashchennykam-ispanii-kozhnoho-dnia-dbaite-pro-svoie-dukhovne-zhyttia.html?fbclid=IwAR2Q7zW25-JK25MD-txXRPB2BNEBCjQ0KEYAeEKPc6aNu_v1jhzNwEYOSXY
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Victim Souls for Priests 
Mediation: 
 

My daughter, why are you weeping?  After all you yourself offered to un-

dertake these sufferings.  Know that what you have taken upon yourself for 
that souls is only a small portion.  He (Father Sopocko) is suffering much 

more (Diary, 596). 
My daughter, suffering will be a sign to you that I am with you (Diary, 669). 

 

My Prayer Response: 
 

Lor    Lord, Jesus, as St. Faustina took on the sufferings of Fr. Michael Sopocko, her 

spiitual director and confessor, please accept the sufferings of victim souls offered 
for priests.  And remind me, Lord, to offer my own sufferings for priests. 

ОГОЛОШЕННЯ  
 

1. Парафіяльна Рада матиме засідання в суботу 14 листопада о год. 10:15 рано. 

2. 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. 
3. Просимо віддайте одни годину вашого часу що тижня помолитися в присутності 

Евхаристійного Христа в нашому храмі.  Вибрати вам вигідний час та вписатися 
до цього апостоляту молитви можна при виході із церкви. 

4. На многі і благі літа о. Ярославові з нагоди дня народження. 
5. Щира подяка усім котрим зробили пожертву для родини Едварда (хлопчика в 

Тусоні бвитого водієм авта).  Позбирали ми $2,304.00 на потреби родини. 
 

ANNOUNCEMENT 
 

1. The Parish Pastoral Council will meet on Saturday, November 14th at 10:15 AM 

2. 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. 
3. Please sign up for one hour a week to spend time and pray in the presence of our 

Eucharistic Lord.  Please choose your time and sign up as you exit the church.  
Remember that our Lord asked the Apostles: “Could you not spend one hour with 

me?” 
4. Many blessed years to Fr. Yaroslav who celebrated his birthday this week. 

5. Thanks to all who donated to the cause of the  young boy in Tucson who died 

tragically when hit by a speeding driver.  Our collection netted $2,304.00 
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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 a great bishop, St. Charles Bor-

romeo. He is known for his work on the Council of 
Trent. But as it says in the Magnificat today: When he 

was appointed to Milan, a diocese that had lacked a res-
ident bishop for eighty years, Charles renewed Catech-

esis and led the mostly lax clergy by his own austere 
example and diligent preaching. “We ought to walk in 

front,” he told his priests, “and our subjects will follow 
us more easily.” 
   Imagine living in a diocese without a bishop for eighty 

years! It must have felt like a family with out a fa-
ther. St. Charles loved the people and so he worked tirelessly to restore the diocese through 

teaching and pastoral care for his priests and for the people.  
   I think we could pray today for our priests and bishops. They are in a very difficult mo-

ment for the Church and the world. We can ask St. Charles Borromeo to pray for them and 
lead them into a deeper devotion to Jesus and a more disciplined life of faith. We certainly 

must pray for our priests and bishops, knowing what a responsibility they bear and how im-
portant it is that they represent Jesus well. 

   St. Charles wrote this prayer for priests, that we can pray every day: 
Prayer for priests by Saint Charles Borromeo: 

   O Holy Mother of God, pray for the priests your Son has chosen to serve the Church. Help 
them, by your intercession, to be holy, zealous, and chaste. Make them models of virtue in 

the service of God's people. Help them be pious in meditation, efficacious in preaching, and 
zealous in the daily offering of the Holy Sacrifice of the Mass. Help them administer the Sac-

raments with love and joy. Amen. 
   Our Lady asked us to pray for our priests in this message: 
September 25, 2017 "Dear children! I am calling you to be generous in renuncia-

tion, fasting and prayer for all those who are in temptation, and are your brothers 
and sisters. In a special way I am imploring you to pray for priests and for all the 

consecrated, that they may love Jesus still more fervently; that the Holy Spirit may 
fill their hearts with joy; that they may witness Heaven and Heavenly mysteries. 

Many souls are in sin, because there are not those who sacrifice themselves and 
pray for their conversion. I am with you and am praying that your hearts may be 

filled with joy. Thank you for having responded to my call." 
This message would also make a very good prayer. We need to pray for our priests and 

bishops without judging, but only with love. We need to pray for those who are in tempta-
tion, those who are in sin and need conversion, those who have lost their fervor for Jesus, 

those who need the Holy Spirit and do not witness Heaven and Heavenly mysteries. It is our 
job to pray for them, and fast and offer sacrifices!! That is something we can do!! 

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!  
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St. Paul’s simple formula for preserv-

ing unity 

 
Attila JANDI | Shutterstock 

Share  

960 

Philip Kosloski | Jun 08, 2020 

In the Letter to the Ephesians St. Paul lays out a simple yet powerful guide to 

preserving unity. 

It is a praiseworthy endeavor to strive for unity in our world, but not always easy to accom-

plish. Unity requires cooperation on both sides and this can be a long and arduous task. 

St. Paul in his letter to the Ephesians lays out a simple, yet profound formula for unity. He 

describes what is required for unity to be preserved and how to go about maintaining it. 

I, then, a prisoner for the Lord, urge you to live in a manner worthy of the call you have re-

ceived, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another 

through love, striving to preserve the unity of the spirit through the bond of 

https://aleteia.org/author/philip-kosloski/
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peace: one body and one Spirit, as you were also called to the one hope of your call; one 

Lord, one faith, one baptism; one God and Father of all, who is over all and through all and 

in all. (Ephesians 4:1-6) 

His words of advice are quite simple, but very difficult to accomplish! 

It means that we have to humble ourselves before another and treat others 

with gentleness, patience and love. Too often we don’t have one of these key ingredi-

ents and each time we let ourselves slip, it threatens that unity. 

Above all, we must attach ourselves to Christ and let God unite us together in a bond that 

nothing can break. 

Rather, living the truth in love, we should grow in every way into him who is the head, 

Christ, from whom the whole body, joined and held together by every supporting ligament, 

with the proper functioning of each part, brings about the body’s growth and builds itself up 

in love…be renewed in the spirit of your minds, and put on the new self, created in God’s way 

in righteousness and holiness of truth. (Ephesians 4:15-16, 23) 

If we can follow St. Paul’s formula, we will be much closer to unity than we could ever be on 

our own. 

 


