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НЕДІЛЯ ПІСЛЯ БОГОЯВЛЕННЯ 
10 СІЧНЯ, 2021 

 

ГЛАВА УГКЦ: «САМЕ В ПОСТАТІ ДІВИ МАРІЇ КОЖНА ЖІНКА МОЖЕ 
ВІДКРИТИ ДЛЯ СЕБЕ ПОВНОТУ ПОКЛИКАННЯ БУТИ ЖІНКОЮ» 

Благословенними є ті діти, які мають тата і 
маму. Ніхто не може замінити батьків дитині, 
яка потребує простору любові та людяності. 
Але так само благословенними є старші тати і 
матері, які мають можливість доживати віку у 
своїй родині разом зі своїми дітьми і бути 
зігрітими їхньою любов’ю. Таку думку висловив 
Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав під час проповіді 
до вірних у Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового у другий день Різдвяних свят. 

   Предстоятель розповів, що проповідь про 

народження Христа від Діви належить ще до апостольських часів. Звістка про те, що 
Христос народився від Діви, від початку поширення християнської віри належала до 

невід’ємної частини Євангелія. 

   «Споглядаючи нині постать Діви Марії, – відзначив духовний лідер, – ми дякуємо 
Богові і Творцеві за дар її Богоматеринства. Саме в постаті Діви Марії кожна жінка 

всіх часів і народів може відкрити для себе повноту покликання бути жінкою, 
повноту жіноцтва, яка постає перед нашими очима в усій величі Її 

Богоматеринства». 
   А святий Йосиф, продовжив він, є начебто прикладом, що значить бути справжнім 

батьком, який чуває над життям дитятка, захищає, рятує його, виборює йому місце в 
людському суспільстві. «Пресвята родина є прикладом першої школи справжніх 

людських стосунків, – наголосив Блаженніший Святослав і додав: – Недаремно 
Святіший Отець Франциск в сучасних обставинах пандемії проголосив  2021 рік 

Роком святого Йосифа. Адже цього року минає 150 років від часу, коли Пій ІХ                 
                  (продовження на ст. 4) 

http://tv.ugcc.org.ua/media/gallery/full/h/i/his-beatitude-8-1-2021-1.jpg
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SUNDAY AFTER THEOPHANY 
JANUARY 10 2021 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ (11го до 17го січня, 2021) 
ОRDER OF SERVICES (January 11th to 17th, 2021) 

Понеділок – Mon. 11 8:00 A.M.  +Stephen & Diane Storkel - family 

Вівторок – Tues. 12  8:00 A.M. +Diane Storkel -family 
Cереда – Wed. 13 8:00 А.M. +Marian Wereminsky (P) – Zofia Rajter 

Четвер – Thurs. 14 ОБРІЗАННЯ ГНІХ / CIRCUMCISION  (Julian calendar) 
 9:00 A.M. Rev. Andrii Kuzniak – Luba Lukomskyj 

  Rev. Mykhailo Kuzma – Olha Pohribnij 
  In thanksgiving for all help – Luba Lukomskyj 

 7:00 P.M. Cheely family 
П’ятниця - Fri. 15 8:00 A.M. +Stephen Storkel - family 

Субота – Sat. 16 9:00 А.M. Bishop Benedict – Luba Lukomskyj 
  Cheely family 
  Special Intention 

Неділя – Sunday 17 8:30 А.M. Mothers in Prayer intentions 
 10:00 A.M. Fr. Robert Piorkowski 

  Evash & Denise Kocur - family 
 11:30 A.M. for our parishioners 
 

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

Добровольского, о. Андрія Чировського, o. Богдана, Tима Гайдера, Дебi Плiшки,  

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, 
Джері Купер і за всіх недужих. 

PLEASE PRAY FOR:  Fr. Frank Avant, Fr. Mykhailo Kuzma, Fr. Tom Dobrowolsky, 

Fr. Andriy Chirovsky, Fr. Bohdan, Tim Heider, Debbie Plishka, Marge Matviuw, Luba 

Chorny, Eugene Pawlisz, Bohdan Yurinets, Luba Lukomskyj, Andrea Andres, Betty 

Jachniw, Laryssa Das, Jackie Myshkiewicz, Anna Nazar, Calvin McMahon, Nataliya 

Lisova, Michael Sullivan, Maria Stupen, Jerry Cooper аnd all those in need of our 

prayers.  

 

ВАШ ДАР БОГОВІ ТА ПАРАФІЇ – YOUR GIFT TO GOD & PARISH 
Неділя 3го січня / Sunday, December 3rd – $2,659.00 

Різдво ГНІХ / Nativity of our Lord (Jan. 7, 2021) - $2,306.00 
Будівельний Фонд / Building fund (includes GoFundMe) - $4,394.00 
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(продовження з ст. 2) 

проголосив святого Йосифа покровителем Католицької Церкви. Вшанування святого 
Йосифа назавжди увійшло в побожність і українського народу». 

   Папа Франциск проголосив 2021 рік також Роком родини. «Він наче запрошує всіх 
нас ще раз відкрити цінність подружжя як плідної нерозривної єдності у любові між 

чоловіком і жінкою. Можливо, тільки тепер починаємо щораз то глибше розуміти 
Божий дар родини для людства, дар батьківства і дар материнства. Ми бачимо, що 

саме цього року, який був позначений роком пандемії, сім’я, родина остаточно була 
тим середовищем, де більшість людей могли перебороти цей невидимий вірус», – 

вважає Предстоятель. 
   «За Божим задумом, – переконує проповідник, – родина, сім’я є Євангелієм, де 

повинно починатися і завершуватися гідне життя кожної людини». 
   Тому сьогодні, у цей другий день Різдвяних свят, Глава Церкви закликає 

помолитися за українські родини, які переживають непрості часи, глибокі 
випробування. За його словами, одним із таких внутрішніх ворогів сім’ї є домашнє 

насильство. Статистика каже, що, зокрема, під час суворого карантину рівень 

насильства зростає в геометричній прогресії. Там, де всіх має зігрівати любов, часто 
панує ненависть одне до одного. 

   «Молімося за наші родини, за наших батьків, які живі та які відійшли у вічність. 
Молімося за тих, кому Господь Бог дав привілей назвати вас і мене "дитино моя", як 

казав колись Блаженніший Любомир. Молімося за тих дітей, яких Господь повірив 
опіці тата і мами, за сиріт, які мріють про справжню родину, де можна стати 

повноцінною гідною людиною», – сказав він. 
   Блаженніший Святослав закликає також молитися за наших дівчат і хлопців, які 

сьогодні бояться створювати сім'ю. «Молімося, щоб у всіх наших громадах, парафіях 
нам ніколи не забракло дитячого сміху, навіть і крику, бо це один із способів, як діти 

сьогодні прославляють новонародженого Спасителя. Нехай Пресвята родина буде 
для нас сьогодні прикладом для наслідування», – побажав Глава УГКЦ. 

Департамент інформації УГКЦ 

 

 

 

SIMPLICITY IS MORE PLEASING … 
MEDITATION:     Souls that make an appeal to My mercy delight Me. To such souls 
I grant even more graces than they ask. I cannot punish even the greatest sin-

ner if he makes an appeal to My compassion, but on the contrary, I justify him in 

My unfathomable and inscrutable mercy (Diary, 1146). 
 

MY PRAYER RESPONSE     Jesus, I appeal to Your mercy for me a sinner and for mercy on 

the whole world. Help all of us to appeal to Your great mercy. May we be justified by Your 
unfathomable and inscrutable mercy! 
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ОГОЛОШЕННЯ  
1. Просимо віддайте одни годину вашого часу що тижня помолитися в присутності 

Евхаристійного Христа в нашому храмі.   
2. Цього тижня ми святкуємо Обрізання ГНІХ і Св. Василія в четвер 14го січня (за 

юліянським календарем).  Св. Літургії о 9 рано і 7 вечір. 
3. Просимо приносити суху їду і їду в пушках на допомогу потребуючим. 

4. З огляду на збільшення кількості захворювань на COVID-19, та щоб запобігти 
поширенню інфекції, ми змушені відкликати відвідини домів з Свят Йорданським 

Благословенням у новому році. Наші отці будуть благословити воду на Йордан і 
можна буде взяти Свячену Водицю додому, а після унормування ситуації з 

пандемією ми будемо раді відвідати ваші домівки.  ЯКЩО ХТОСЬ КОНЕЧНО БАЖАЄ 
ПРОШУ ЗВЕРНУТИСЯ ДО ПАРАФІЯЛЬНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ. 

 

ANNOUNCEMENT 
1. 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?” 

2. This week we celebrate the Circumcision of our Lord on the Julian calendar on 
Thursday.  Divine Liturgies will be celebrated at 9 AM and 7 PM. 

3. Please continue bringing dry and canned goods to help the needy. 
4. Due to the increase in Covid-19 illness and to avoid jeapordizing everyone’s health, 

our priests will not be blessing homes with the Theophany Holy Water this year.  You 
will be able to take home the waters Blessed on the Feast of Theophany.  When the 

situation changes for the better we will visit all those who ask.  IF YOU FEEL IT IS 
ESSENTIAL THAT YOUR HOME BE BLESSED, PLEASE CONTACT FR. MYKHAILO AT THE 

PARISH NUMBER. 
 

BIBLE STUDY IN ENGLISH 
     We are offering a bible study of the narrative books of the bible. (Genesis to Acts)  We will start 
Thursday, Jan 14th. 7PM to 9PM. This is an extremely organized 24 week study. (Ending in June)  
The timeline arranges key people, places, and events of scripture in chronological order. This study 
shows how all the books of the bible fit together to tell the story of salvation.   
It shows the genealogy of Jesus from Adam  
God's plan of salvation through a series of Covenants -  
     The 7-9 time is:  
One hour of Small (Distanced) groups to go over the homework in the study guide (average 10 ques-
tions per week).  
One hour of DVD explaining the chapters.  
You will take away understanding of the Story of Salvation, through 12 periods:  
     Mary and Tom Kashul went through this study. It's an amazing foundation which will help you un-
derstand the rest of the New Testament, and where many of our beliefs and worship traditions come 
from in the bible.  

COST of THE COURSE BOOK / Study Guide, and charts is - $34.95  
If we order together we will plan to pick up the books in Milwaukee to save on the shipping.   

For more information call Tom Kashul @ 847-825-2874 
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SHARE 2021 EPARCHIAL APPEAL  

January 10th 
In less than two months, Share 2021 campaign has raised a total of $28,918.01 in parishes through-
out the Chicago area. We have been truly blessed by those who have led the campaign through their 
service and financial gifts. The parish and Eparchy are extremely grateful to receive such gifts that are 
given in the spirit of love and gratitude to a God that has richly blessed every one of us.  Thank you for 
your support! 
 

ЄПАРХІАЛЬНИЙ ЗАКЛИК 2021 
10 січня 
Менше ніж за два місяці кампанія Share 2021 зібрала загалом $28,918.01 на чиказьких 
парафіях. Ми надзвичайно вдячні провідникам цьогорічного Заклику і всім щедрим 
жертводавцям. Наша парафія та Єпархія надзвичайно вдячні отримувати дарунки, зроблені з 
любов’ю та вдячністю Богу, який щедро благословив кожного з нас. Дякуємо вам за вашу 
підтримку! 
 

IS YOUR MARRIAGE IN TROUBLE? TURN TO  
ST. JOSEPH! 

St. Joseph is often invoked as the patron of happy marriages, ready to help couples 
steer their relationship through any storm. 

   Maintaining a happy marriage in today’s world is not easy, and at times can seem like a 
disaster that will never be resolved. 

   While there are many practical things that can be done to save a marriage, one way to 
invoke divine aid is through the intercession of St. Joseph. 
   St. Joseph is known as the patron saint of happy marriages, as he was privileged to be 

married to the Virgin Mary! Many have turned to him for help with their marriages and have 
not been disappointed. 

   The 19th-century book Devotion to Saint Joseph explains why we should turn to this par-
ticular heavenly intercessor. 

   The world, we may say, resembles a vast sea agitated by storms and interspersed 
with numberless shoals. Among these there is … the marriage state wherein daily we are … 

[challenged by the possibilities of a] new shipwreck. Those then who perceive themselves to 
be in danger have need of a good pilot to guide them safely into port. [B]ut can they 

desire one more experienced than St Joseph, who by the will of God Himself contracted the 
purest and happiest marriage that can be imagined? 

   The author then exhorts all couples to turn to St. Joseph as a model and protector. 
   [I]f you wish…to preserve peace in marriage … and in a word to render your home 

tranquil and happy, place it under the protection of him whom God established as 
head of the Holy Family. Let Joseph be your counselor, your steward, your model. God 

Himself has established him the protector of those engaged in the married state. 
   If you are looking for spiritual help during your marriage crisis, do not hesitate to turn to 
St. Joseph, asking his help, but most of all imitating his virtues. 
 

 

SAINTS’ QUOTES PRAISING MARY, THE MOTHER OF GOD 
 

St. Bernard of Clairveaux 
   “Mary is that happy ark, in which those who take refuge will never suffer the shipwreck of eternal perdi-
tion” 
   “Remember that it has never been heard of in any age, that any sinner who turned to you was rejected 
by you. I am a miserable sinner, but I turn to you and trust in you.” 
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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! 
 

“…Children, is your heart open to-

wards Jesus? Have you completely surren-
dered your life into His hands? Have you ac-

cepted Jesus as your father, to whom you 
can always turn and in Him find consolation 

and everything you need to live true 
faith?...” (12/25/20 Jakov) 
 

Our Lady asks us very good questions in her mes-
sage through Jakov. They are foundational ques-

tions. She wants us to look at our relationship to 
Jesus and be honest with ourselves. How open am I to Jesus? Do I have secrets in my 

heart that I do not want to share with Him? Am I afraid of Jesus? Do I really believe He 
is my God? Have I closed my heart to His presence in the Eucharist? Have I completely 

surrendered my life to Jesus, given it into His hands? Do I hold on to certain habits or 
desires that Jesus would like me to change? Am I stubborn? Am I lazy? What keeps me 

from surrendering to Jesus? And do I believe that Jesus is my father, the one I can al-
ways count on to care about me and console me, and provide for me as His little one?  

Good questions.  

   Fr. Slavko Barbaric understood that we have to answer these questions. In his medita-
tions for Adoration, at St. James, he prayed so sweetly and deeply for us before Je-

sus. Here is one of his prayers during Adoration: 
   “Be praised, my Lord, for eternity, because with Your Words You are calling me to 

Yourself. You are my Lord and my master. It is only You Who I want to serve and no-
one else. In this moment I place at Your feet all my worries and fears, my sadness, and 

my mistrust. I entrust to You everything that is tormenting me. Life is difficult when we 
are bound, held captive, and overwhelmed by our concerns. But You, in your love, You 

offer us the freedom of birds and the beauty of lilies. Because of my worries and plans, I 
don not have the time for those close to me, not even for my friends. And yet, You 

promised me that You would take care of me… 
   “Oh my God, You want me to become like a child, so that from the early morning until 

late at night I live joyfully with total devotion to You, without wracking my brain as to 
how I should continue. Naturally, I also wonder if it is possible to live in such a carefree 

manner. Yes, it’s possible because You tell me that it is, Lord Jesus. I will certainly un-

derstand it when I reach the point when You are everything to me and my highest 
good. My Jesus, How could You not be praised, not be adored! How could I not pray to 

You day and night! Therefore, My Jesus, make me understand that You are the only 
love, the ultimate goal of my life!” (“Medjugorje and Fr. Slavko Barbaric” p. 259) 

   As we begin this new and very challenging year, may we draw ever closer to Je-
sus. Mother Mary, Pray for us! Fr. Slavko, Pray for us! 

In Jesus, Mary, and Joseph! 
Cathy Nolan 

©Mary TV 2021 



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!  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 


