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IMMACULATE CONCEPTION UKRAINIAN CATHOLIC 

CHURCH 

ПАРАФІЯ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ ПРЕЧИСТОЇ 

ДІВИ МАРІЇ 
116 East Illinois Avenue 

PALATINE, ILLINOIS 60067-7116 
ПАРОХ - FR. MYKHAILO KUZMA – PASTOR 

(847) 991-0820       e-mail: frmykhailo@att.net       web page: icshrine.org 
СОТРУДНИК – FR. YAROSLAV MENDYUK – ASSOCIATE PASTOR 

(224) 801-1907       е-mail: ymendyuk@gmail.com 
Facebook: Immaculate Conception Ukrainian Catholic Church-Palatine 

YouTube: Immaculate Conception Ukrainian Church - Palatine 

НЕДІЛЯ ПРАОТЦІВ 
13 ГРУДНЯ, 2020 

 

«ТЕ, ЗА КОГО ЧИ ЗА ЩО МИ МОЛИМОСЯ, ПОКАЗУЄ, ЯКІ МИ 
ХРИСТИЯНИ, ЯКОЇ ДУШІ ЛЮДИ», – О. ВАСИЛЬ БАГЛЕЙ ПІД 

ЧАС ЕФІРУ «ВЕРВИЦЯ ЄДНАЄ» 
Ми носимо в серці свої наміри, прохання, які вкладаємо в руки Богородиці. 

Проте сьогодні помолімося насамперед за тих, хто має більшу потребу, ніж 
ми. До цього закликав о. Василь Баглей з Козови на Тернопільщині під час 

онлайн-молитви «Вервиця єднає». 
   Кажуть, що внутрішню суть людини дуже 

тонко видно по тому, з яких речей вона 
сміється. Перефразовуючи це в нашому 

християнському контексті, можна сказати, 

що те, які ми християни, видно по тому, за 
що ми молимося. Наш внутрішній світ, нашу 

душу видно по тих наміреннях, які ми 
засилаємо до Господа Бога. 

Отець Василь розповів, що в минулому 

столітті в Греції жив святий, якого дуже 

шанує сучасна Греція, – Нектарій Егінський. 

Люди приїжджали до нього з усього світу, 

просячи молитовного заступництва. Він 

якось відкрив секрет своєї молитви, чому його Господь вислуховує, – через руки 

Марії. 

   «Він звертався до Богородиці на "ви". Святий Нектарій казав: "Прошу, вислухайте 

мене, бо я не за себе прошу, я за інших..." І Марія його вислуховувала. Щось 

подібне було у відомому паломницькому місті Люрді. Є реальний випадок,  

(продовження на ст. 4) 
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SUNDAY OF THE FOREFATHERS 
DECEMBER 13, 2020 

  

ПОРЯДОК БОГОСЛЖЕНЬ (14го до 20го грудня, 2020) 
ОRDER OF SERVICES (December 14th to 20th, 2020) 

Понеділок – Mon. 14 8:00 A.M.      +Bohdan (40th day P) – Anna Senishin 
Вівторок – Тues. 15 8:00 A.M.  +Stephen Storkel – family 

Середа – Wed. 16 7:00 P.M. +Stephen & Diane Storkel - family 
Четвер – Thurs. 17 8:00 A.M.    Maria Kuzma (B-day) – family 

  +Fr. Robert Piorkowski, Natalia Lozynsky 

  Pope Francis – Luba Lukomskyj 
П’ятниця – Fri. 18 8:00 A.M.  +Stephen & Diane Storkel - family 

Субота – Sat. 19 СВ. ОТЦЯ МИКОЛАЯ (юліян. кал.) –  
 ST. NICHOLAS 

 9:00 A.M. Jim & Betty Dorsey – Cheely family 
  Health of all sick parishioners 

Неділя – Sunday 20 8:30 A.M.  Special Intention 
       10:00 A.M. Sanctity of clergy 

                                    11:30 A.M. for our parishioners  
 

ВАШ ДАР БОГОВІ ТА ПАРАФІЇ – YOUR GIFT TO GOD & PARISH 
Неділя 29 листопада / Sunday, November 29th – $2,117.00 

Неділя 6 грудня / Sunday, December 6th – $2,564.00 

Будівельний Фонд / Building Fund (Collection, Ukr. School, GoFundMe) - $5,913.00 

Цвіти / Flowers - $877.00 
 

 

ПРОСИМО МОЛИТИСЯ ЗА: о.Френка Аванта, o. Mихайла Кузьму, о. Тому 

Добровольского, о. Андрія Чировського, o. Вейна Ручкого, 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. Mykhailo Kuzma, Fr. Tom Dobrowolsky, 

Fr. Andriy Chirovsky, Fr. Wayne Ruchgy, Fr. Bohdan, Tim Heider, Debbie Plishka, Olha 
Schirmer, Marge Matviuw, Luba Chorny, Eugene Pawlisz, Bohdan Yurinets, Luba Lukom-

skyj, Andrea Andres, Betty Jachniw, Laryssa Das, Jackie Myshkiewicz, Anna Nazar, Cal-
vin 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) 

зафіксований у люрдських хроніках. Одному відомому хірургові з Німеччини 

діагностували четверту стадію раку. Йому не треба було роз'яснювати, що це за 

хвороба. Медицина була безсила перед його хворобою. Він з надією поїхав у Люрд 

просити заступництва в Діви Марії. Йому було 54 роки», – розповів священник. 

«Там він побачив багато хворих молодих людей, маленьких дітей, які теж надіялися 

на заступництво Марії. Його переповнило велике співчуття до цих людей. Він 

прийшов до люрдського гроту і каже: "Маріє, я би ще хотів пожити трохи, але, 

мабуть, мій час уже пройшов. Подивися на тих дітей, і радше вислухай їхню 

молитву. Їм більше потрібно". І поїхав додому. Через місяць він знову пройшов 

обстеження і в нього не виявили жодної хвороби», – додав о. Василь. 

Цей жест милосердя, співчуття, за його словами, бажання насамперед комусь добра, 

а не собі полонило серце Діви Марії. 

   «Ми носимо в серці свої наміри, прохання, які вкладаємо в руки Богородиці, однак 

помолімося насамперед за тих, хто має більшу потребу, ніж ми. Помолімося за тих 

людей, які сьогодні, можливо, прикуті до лікарняного ліжка. Помолімося за людей, 

які мають у серці безвихідь, страх, не бачать сенсу життя, які збилися з дороги», – 

закликав о. Василь Баглей. 

   Починаючи від свята Покрову Пресвятої Богородиці, «Живе телебачення» щоденно 

в прямому ефірі транслює молитву на вервиці. Початок молитви о 20:00 за 

київським часом. 

   «Вервиця єднає» – така назва не випадкова, адже в цьому задумі одразу декілька 

ліній єдності. Передусім, наша молитва єднає українців з усього світу. Наша молитва 

єднає священнослужителя, який в ефірі її провадить, з усім загалом вірних. Наша 

молитва єднає єпископів, священників із різних материків і країн, адже щодня 

провадить молитву інший душпастир. Наша молитва єднає всіх нас у «молитві на 

українській землі», адже цими днями сестри відразу декількох згромаджень 

виготовляють вервиці з бурштину, які можна собі придбати в інтернет-

крамниці shop-ugcc.com.ua. 

Департамент інформації УГКЦ 

 

With a Suffering Soul 
Meditation: 
Jesus: Poor soul, I see that you suffer much and that you do not have even the 

strength to converse with Me. So I will speak to you. Even though your suffer-
ings were very great, do not lose heart or give in to despondency. But tell Me, 

My child, who has dared to wound your heart? Tell Me about everything, be sin-
cere in dealing with Me, reveal all the wounds of your heart. I will heal them, 

and your suffering will become a source of your sanctification (Diary, 1487). 
 

My Prayer Response: 
Lord Jesus, in my suffering I reveal the wounds of my heart, so You may heal them. May 

my suffering become a source of my sanctification. 

    

https://shop-ugcc.com.ua/vervytsya-yednosti-z-burshtynu
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ОГОЛОШЕННЯ  
1. Хто забрав до дому на зберігання іконостас чи інші ікони з стафої церкви, 

просимо принести до нової церкви.  Щиро дякуємо усім за ваше зберігання оцих 
цінних ікон підчас будови нашої церкви.   

2. Просимо пожертвуйне одну годину вашого часу що тижня помолитися в 
присутності Евхаристійного Христа в нашому храмі.  Вибрати собі вигідний час та 

вписатися до цього апостоляту молитви можна при вході із церкви. 
3. Просимо приносити суху їду і їду в пушках на допомогу потребуючим. 

4. 13го грудня святкуватимемо наш Парафіяльний Празник.  Літургії о год. 8:30, 
10:00 i 11:30 як звичайно. 

ANNOUNCEMENT 
1. We would like to ask everyone who took the icon screen and other icons for storage 

to bring them back at this time.  Thank you for having taken care of them during the 

time of construction.   
2. 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?” 

3.  Please bring dry and canned foods to help those in need.  Thank you. 
4. We will be celebrating our praznyk on Sunday, Dec. 13.  Divine Liturgies will be 

celebrated at 8:30 and 10:00 AM and 11:30 AM. 
 

SHARE 2021 EPARCHIAL APPEAL  
December 13th, 4th Bulletin Announcement 

Giving of our time, talent and treasure is not about giving as a sacrifice. It is about 
giving until you feel good about what have given. Thank you for supporting Share 2021 

and our Eparchy. 
ЄПАРХІАЛЬНИЙ ЗАКЛИК 2021 

13 грудня, 4-е оголошення: 
Ділитися своїм часом, талантами і заощадженнями не означає дарувати аж до 

знемоги. Радше треба ділитися доти, поки триває відчуття радості і щастя від того, 
що дали. Дякуємо за підтримку Share 2021 та нашої Єпархії! 
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"Feeding the poor" campaign 
   Тhe Ukrainian Greek-Catholic Church is promoting a campaign “Feeding the Poor” 
which is aimed at organizing "foodbanks" at each UGCC parish (in Ukraine and abroad) 

and helping especially those who are suffering as a result of Covid-19. 
   This is the message of the Bishops of the Ukrainian Greek Catholic Church entitled     

“You will be left with only one thing: what you have given to the poor!”. The UGCC Bish-

ops are inviting the faithful throughout country to participate in a new charity cam-
paign called “Feeding the poor.” The program consists of the ongoing collection of 

non-perishable food items as well as personal care items for distribution to individuals 
and families in need. 
 

     Responding to the Patriarch's call to help feed the hungry during the Covid-
19 pandemic, please donate non-perishable food items for those in 

need.  Collection boxes are outside the entrance to the main sanctuary. 
     For those in need, food is available on the table by the stairs in 

the entrance.  Please take what you need.  Every 2 weeks, we will donate any 
remaining items to a local foodbank. 

     If you know of someone who can use assistance but is not able to get to the 
church's food pantry, please tell one of our priests. 

 
     На заклик нашого Патріарха ми почали збиртати суху їду та їду в пушках 

на поміч потребуючим.  Їду можна скинути при вході до церкви.   

     Хто має потрбу або собі або іншим потребуючим можна взяти це що 
потрібне.  Що два тижні це що залишилося буде подароване отим що 

помагають потребуючим в Палатайні. 
      Якщо потрібно помогти отим що не зможуть приїхати до церкви, прошу 

повідоміть отців. 

 

MEDJUGORJE'S TEN SECRETS: HOW TO PREPARE (REVISED AND UPDATED)  

 
 

  

 
 

 

 

   The Most Comprehensive Book in the World about 
Medjugorje's Ten Secrets. 

   Explains How to Prepare for the Secrets and Chas-
tisements That Will Soon Come to the World. 

   Hope for the World and the New Era of Peace 

   Father Petar, designated recipient of Mirjana’s First 
Secret, said, “Everything is closer and closer. Never in 
the whole world has the situation been so sad and so 
bad.…Never in history have there been so many sinners 
and unbelievers. We are feeling that something has to 
happen very quickly. It cannot continue like this much 
longer. God has to do something very quickly!” 246 
pages, paperback 
 

 

 

 

https://ugcc.us4.list-manage.com/track/click?u=b415701ebbd3fe69f4536efa7&id=a03eb70734&e=f398f0a62d
https://store.spiritdaily.com/v/vspfiles/photos/GI-2306-2.jpg
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OUR LADY OF MEDJUGORJE, QUEEN OF PEACE 
“Medjugorje is the spiritual center of the world” 

(St. Pope John Paul II) 
Dear Family of Mary! 

 
(This week we celebrated) …the Solemnity of the Immacu-

late Conception. I believe this day is very important in the 
plans of God. Let’s pray very much to our Mother, the 

Immaculate Conception, that she can guide us into the 

way of peace. Here is the consecration prayer that Our 
Lady gave us through Jelena…. 

 
Consecration to the Immaculate Heart of Mary 

(Given by Our Lady to Jelena Vasilj, 11/28/1983) 
O Immaculate Heart of Mary, overflowing 

with goodness, Show us your love for us. 
May the flame of your heart, Oh Mary, 

Descend upon all peoples. 
We love you immensely. 

Impress in our hearts a true love. 
May our hearts yearn for you. 

Oh Mary, sweet and humble of heart, 
Remember us when we sin. 

You know that all mankind are sinners. 

Through your most sacred and maternal heart, 
Cure us from every spiritual illness. 

Make us capable of looking at the beauty of your maternal heart, 
And that, thus, we may be converted 

to the flame of your heart. Amen 
 

Some messages to help us draw close to our Mother’s Immaculate Heart: 
   September 25, 2009 "Dear children, with joy, persistently work on your con-

version. Offer all your joys and sorrows to my Immaculate Heart that I may 
lead you all to my most beloved Son, so that you may find joy in His Heart. I am 

with you to instruct you and to lead you towards eternity... Thank you for hav-
ing responded to my call." 

   May 25, 2010 "Dear children! God gave you the grace to live and to defend all 
the good that is in you and around you, and to inspire others to be better and 

holier; but Satan, too, does not sleep and through modernism diverts you and 

leads you to his way. Therefore, little children, in the love for my Immaculate 
Heart, love God above everything and live His commandments. In this way, 

your life will have meaning and peace will rule on earth. Thank you for having 
responded to my call." 

 
In Jesus, Mary and Joseph! 

Cathy Nolan   
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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!  

 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


