
1 

 

IMMACULATE CONCEPTION UKRAINIAN CATHOLIC 

CHURCH 

ПАРАФІЯ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ ПРЕЧИСТОЇ 

ДІВИ МАРІЇ 
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YouTube: Immaculate Conception Ukrainian Church - Palatine 

КВІТНА НЕДІЛЯ 
28 БЕРЕЗНЯ, 2021 

 

ДЕСЯТЬ РОКІВ ТОМУ ВІДБУЛАСЯ ІНТРОНІЗАЦІЯ ГЛАВИ 
УГКЦ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

Сьогодні, 27 березня 2021 року, виповнюється рівно десять років з того дня, 

як обраний Виборчим Синодом Єпископів УГКЦ і потверджений 
Вселенським Архиєреєм новий Глава УГКЦ, Верховний Архиєпископ Києво-

Галицький Блаженніший Святослав зійшов на престол. 
 

   Чин інтронізації нового 

Глави УГКЦ  відбувався 27 

березня 2011 року, у 

Хрестопоклонну неділю, у 

Патріаршому соборі 

Воскресіння Христового в 

Києві. Урочистість 

розпочалася Хресною 

ходою, яка пройшла від 

церкви Благовіщення 

Пресвятої Богородиці до 

головного храму греко-

католиків. У процесії брали 

участь понад 350 

священників, 60 єпископів 

Української Греко-

Католицької Церкви та 

інших Східних Католицьких Церков, представники Апостольського Престолу, 

Європейської Єпископської Конференції, ієрархи Римо-Католицької Церкви в Україні. 

                        (закінчення на ст. 4)                                    

mailto:ymendyuk@gmail.com
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PALM (PUSSYWILLOW) SUNDAY  
MARCH 28, 2021 

  

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ (29го березня до 4го квітня, 2021) 

ОRDER OF SERVICES (March 29th to April 4th, 2021) 

Понеділок – Моnday 29  ВЕЛИКИЙ ПОНЕДІЛОК / GREAT MONDAY 

  7:00 P.M.      ЛІТУРГІЯ НАПЕРЕДОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ –  
   LITURGY OF PRESANCTIFIED GIFTS 

     Marko, Sue, Colby, Hope, Trevor, Taylor, Jared,  
    Yarko, Sonia – Luba Lukomsky 

Вівторок – Тuesday 30  ВЕЛИКИЙ ВІВТОРОК / GREAT TUESDAY 
  7:00 P.M.    ЛІТУРГІЯ НАПЕРЕДОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ –  

     LITURGY OF PRESANCTIFIED GIFTS 
   Rev. Ivan Krotec – Luba Lukomskyj 

Середа – Wednesday 31  ВЕЛИКИА СЕРЕДА / GREAT WEDNESDAY 
  7:00 P.M.    ЛІТУРГІЯ НАПЕРЕДОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ –  
     LITURGY OF PRESANCTIFIED GIFTS 

     Guardian Angels – Luba Lukomskyj   
Четвер – Thursdat 1  ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕР – GREAT & HOLY THURSDAY 

  10:00 A.M.   ЛІТУРГІЯ СВ. ВАСИЛІЯ - LITURGY OF ST. BASIL 
      All priests – Luba Lukomskyj  

  7:00 P.M.     УТРЕНЯ СТРАСТЕЙ З 12-МА ЄВАНГЕЛІЯМИ 
      PASSION МАTINS WITH 12 GOSPELS  

П’ятниця – Friday 2  ВЕЛИКA П’ЯТНИЦЯ – GREAT & HOLY FRIDAY  
  Строгий Піст – Strict Fast (no meat or dairy products) 

  2:00 P.M.   ВЕЧІРНЯ З ВИСТАВЛЕННЯМ ПЛАЩАНИЦІ 
     VESPERS WITH LAYING OUT OF SHROUD 

  6:00 P.M.    ЄРУСАЛИМСЬКА УТРЕНЯ – JERUSALEM MATINS 
Субота – Saturday 3   ВЕЛИКA СУБОТА – GREAT & HOLY SATURDAY 

  Піст - Fast  
  10:00 A.M.   LITURGY OF ST. BASIL - ЛІТУРГІЯ СВ. ВАСИЛІЯ 
     Intercession of St. John Paul II – Luba Lukomskyj 

  3:00 & 4:00 БЛАГОСЛОВЕННЯ ПАСОК (паркова площа)  
     BLESSING OF EASTER BASKETS (parking lot)   

Неділя – Sunday 4    ВЕЛИКДЕНЬ - RESURRECTION OF OUR LORD 
      6:00 А.M.   НАДГРОБНЕ, УТРЕНЯ І СВ. ЛІТУРГІЯ 

     NADHROBNE, MATINS & DIVINE LITURGY  
  7:00 A.M.   ВЕЛИКОДНА СВ. ЛІТ. -  RESURRECTION Div. Lit. 

     For our parishioners 
     RESURRECTION DIVINE LITURGY 

  10:00 A.M.  ВЕЛИКОДНА СВ. ЛІТ. -  RESURRECTION D.L.  
     Special Intention    

  11:30 A.M.  СВЯТА ЛІТУРГІЯ – DIVINE LITURGY (юліян. кал.) 
     Special Intention 
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(закінчення з ст. 2) 

   Введення на престол новообраного Глави УГКЦ розпочався із проголошення 
Секретарем Синоду Єпископів УГКЦ владикою Богданом Дзюрахом рішення Синоду 

про обрання владики Святослава на пост Глави УГКЦ. Відтак новообраний Глава 
Церкви зійшов на архиєрейський амвон, де під виголошення «Аксіос!» отримав 

архиєрейські відзнаки.   

   Обряд посадження Глави Церкви на горне сідалище, центральний літургійний 

момент інтронізації за візантійською традицією, здійснили митрополит 

Перемишльсько-Варшавський Іван Мартиняк, митрополит Філадельфійський Степан 

Сорока, митрополит Вінніпезький Лаврентій Гуцуляк, апостольський екзарх для 

українців Франції, країн Бенілюксу та Швейцарії владика Михайло Гринчишин, єпарх 

Самбірсько-Дрогобицький владика Юліан Вороновський та єпископ-емерит 

Стемфордської єпархії владика Василь Лостен. 

   Після цього новопоставлений Отець і Глава УГКЦ, Верховний Архиєпископ Києво-

Галицький, виголосив свою першу інтронізаційну проповідь. «Сьогодні ми, 

спадкоємці Володимирового хрещення, відчуваємо єдність з нашою історією і 

традицією, переймаємо дорогоцінний спадок наших великих попередників: слуги 

Божого митрополита Андрея Шептицького, патріархів Йосифа, Мирослава Івана та 

Любомира. Сьогодні ці мужі теплою рукою Любомира благословляють нас та роблять 

цей скарб живим, промовистим та просвічуючим для сучасного українця. "Святість 

об’єднаного Божого люду" є і буде стратегією розвитку нашої Церкви», – сказав 

новопоставлений Глава УГКЦ у завершальній частині свого першого патріаршого 

слова. 

   Додамо, що про заплановані заходи з нагоди відзначення 10-річчя інтронізації 

Блаженнішого Святослава можна дізнатися. 

Департамент інформації УГКЦ 
 

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

Чировського, o. Богдана, Джона Панько, Tима Гайдера, Дебi Плiшки, Мардж Матвіїв, 

Любу Чорну, Євгена Павліша, Любу Лукомську, Андрею Андрес, Євгенію Яхнів, 
Лярису Дас, Джекі Мишкіевич, Анну Назар, Келвин Мекмен, Наталію Лісову, Марію 

Ступень, і за всіх недужих. 
 

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

Fr. Andriy Chirovsky, Fr. Bohdan, Johnny Panko, Tim Heider, Debbie Plishka, Marge Mat-

viuw, Luba Chorny, Eugene Pawlisz, Luba Lukomskyj, Andrea Andres, Betty Jachniw, 

Laryssa Das, Jackie Myshkiewicz, Anna Nazar, Calvin McMahon, Nataliya Lisova, Maria 

Stupen, аnd all those in need of our prayers.  

 

ВАШ ДАР БОГОВІ ТА ПАРАФІЇ – YOUR GIFT TO GOD & PARISH 
Неділя 21го березня / Sunday, March 21st – $3,000.00 

Будівельний Фонд / Building fund - $3,898.00 

Діти Рідної Школи / Ridna Shkola Students - $1,656 (for Bldg. Fund) 
Великодній Базар / Easter Bazaar & Varenyky - $5,937.00 
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SAINTS’ QUOTES PRAISING MARY, THE MOTHER OF GOD 
 

St. Alphonsus Liguori 

“Mary has been called an ark more spacious than that of Noah. For only two animals of 
every kind were brought into the ark of Noah. But under the mantle of Mary, the right-

eous and sinners all find their place.” 
 

Our Lady of Guadalupe to St. Juan Diego 

“Am I not here, I, who am your Mother? Are you not under my shadow and protection? 
Am I not the source of your joy? Are you not in the hollow of my mantle, in the crossing 

of my arms? Do you need anything more? Let nothing else worry you or disturb you.” 
 

ОГОЛОШЕННЯ  
1. Просимо приносити суху їду і їду в пушках на допомогу потребуючим. 

2. Будь ласка віддайте одни годину вашого часу у молінні перед Евхаристійним Христом 

який перебуває в кивоті.  За інформацією дзвоніть до пані Лесі  Чернецької на тел. 847-

907-1624. 

3. Просимо усіх на Великопосні Відправи.  Порядок поданий вище 

4. Пироги можна сьогодні закупити в церквоній залі.  

5. Роздача лози після першої і другої Літургії.  Прошу зберігати порядок. 
 

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?”  For more information call Mrs. 
Lesia Chernetska at 847-907-1624. 

2. Please continue bringing dry and canned goods to help the needy. 

3. We invite everyone to our services for Holy Week.  The order of services is listed above. 

4. Pyrohy are available for sale after the Divine Liturgy in our church hall. 

5. Pussywillows will be distributed after the first and second Divine Liturgies.  Please follow the 

directives of our brothers. 
 

HOW MANY LOVE?  JESUS' LIFE BEGAN WITH MARY'S SUR-

RENDER AND ENDED WITH HIS 
   In looking back at apparitions, we note that in one, down in Argentina, the Virgin Mary 
said that two-thirds of the world has been “contaminated.” The implication was sinful-

ness and lack of love. 
   How can that be, you might wonder, when the word “love” is bandied about more than 

ever? 
   It is a word too often with no meaning. When it is said with no sincerity, it is a lie and 

thus just a four-letter word. It is not true love. It is said but not felt. 
   Also what comes to mind: “The most important love is love of God.” 

   A word of knowledge: “All true love flows from that.” 
   And so a crucial question: How much and how often do we love God — do we take 

time to simply let our highest emotions flow into His? Even this day, we are reminded of 
the right level of love when we recall how Mary said to the angel during the Annuncia-

tion, “Let it be done to me according to Your Word.” His Word is His Will. 

   Living for what He wants — for His Plan — and for His every cause, is acting in true 
love and sweeps the soul — having scoured it — into Heaven. 

https://airmaria.com/2008/12/11/am-i-not-here-who-am-your-mother-2/
https://spiritdailyblog.com/inspiration/how-many-love
https://spiritdailyblog.com/inspiration/how-many-love
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   Note how the very beginning of Jesus’ life on earth began with Mary’s words of sur-

render to God Almighty, and His life ended on that exact same note (“Nevertheless, let 
Your Will be done, not mine”). 

   It is the genius of the Holy Spirit that the 
Feast of the Annunciation occurs in close 

proximity to the Crucifixion. 
   On Good Friday, a tremendously powerful 

prayer during the Three Hours can be reading 
or recitation of the Psalms. 

   Praising God releases Grace and gives the 
Lord Creator what is His due. Meditate on that 

word almighty. Spend the day with that. 
   Perhaps in this we have an explanation, in 

our time, for why there is so much darkness. 
   The love we express often is not rooted in 

the primary love of the Lord — Who should be 

exalted all day every day, Whose Presence we 
must always acknowledge, and Who deserves 

infinite love not only because He is endless, 
tireless, unfathomable Goodness, but in sim-

ple gratitude for the fact that He made us (for 
eternity) to start with. He didn’t have to cre-

ate you. He didn’t have to create us! 
   In exchange, how could anyone not love 

Him above all else and above — far above — 
anyone? How could we not think of Him far 

more than any human? 
   When the heart connects to Him with love, it is purifying the soul and sending healing 

around the world and all the cosmos like a circle of light. Loving God is the first step to-
ward loving everyone and we should heed at this time of the year both for purification 

and recognition of our sins (the times we have not heeded the Commandment of love). 

We live at a time of great rancor — and great confusion as a result. 
God Almighty 

   When we love God, we tap into the Power behind the entire universe. 
   To think that God can keep track of every single living organism on this planet and 

every grain of sand and then to consider that there are more stars and even more gal-
axies than there are grains of sand, and that God is equally aware of every molecule and 

atom in those heavenly bodies is something too glorious and great for the human mind. 
   It is why we must perceive Him with the heart, which can comprehend. 

   When we love God, we are protected; the enemy cannot harm us. He can harass. He 
can cause sufferings. But these become redemptive sufferings when offered up, accruing 

to our sanctification. “Let Your Will be done, not mine.” Nothing benefits the soul more 
than simply taking the time to love God. 

   It is in that Love that miracles take place. 
   As it says in the Mass reading last Friday, “One of the scribes came to Jesus and asked 

him, ‘Which is the first of all the commandments?’ Jesus replied, ‘The first is this: Hear, 



6 

 

O Israel! The Lord our God is Lord alone! You shall love the Lord your God with all your 

heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.'” 
Read that every day — every morning — and especially during Holy Week. With all your 

strength. 
   From the heart. 

   Then you will know truth which sets you free. 
   There is nothing in life that could be as important today, on Good Friday, on Easter, or 

on any other day. 
 

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

(St. Pope John Paul II) 

 Medjugorje Message, March 25, 2021 
 

“Dear Children! Also today I am with you to tell 
you: Little children, who prays does not fear the 

future and does not lose hope. You are chosen to 
carry joy and peace, because you are mine. I have 

come here with the name 'Queen of Peace' because 
the devil wants peacelessness and war, he wants 

to fill your heart with fear of the future - but the 
future is God's. That is why, be humble and pray, 

and surrender everything into the hands of the Most High Who created you. 
Thank you for having responded to my call. ” 
 

Послання Богородиці, Цариці миру, 25 березня 2021 року  

 
   "Дорогі діти! І сьогодні Я з вами, щоб вам сказати: дітоньки, хто молиться, 

не боїться майбутнього й не втрачає надії. Ви вибрані, щоб нести радість і 

мир, бо ви є Мої. Я сюди прийшла з ім‘ям Цариці миру, тому що диявол хоче 
немиру та війни, хоче сповнити ваші серця страхом перед майбутнім, а 

майбутнє - Боже. Тому будьте смиренними, і моліться, і віддайте все в руки 
Всевишнього, Який вас створив. Дякую вам, що відповіли на Мій заклик”. 
 

 

 

https://www.medjugorje.ws/en/messages/210325m/
http://medjugorje.com.ua/poslannia/poslannya-bogorodyci-2021-r/5653-poslannya-bogorodyci-caryci-myru-25-bereznya-2021-roku-cherez-vizionerku-mariyu-lunetti.html


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!  

 

    

 
 

 
 

 


