Immaculate Conception Ukrainian Catholic Church
BASILIAN FATHERS

Церква Непорочного Зачаття
ОТЦІ ВАСИЛІЯНИ

June 2, 2019
Sunday of Holy Fathers of Nicea
Readings - Читання
Acts. 20:16-18, 28-36, Jn. 17:1-13

To be a community in the
Holy Spirit glorifying God by
proclaiming His works.

Почитання Серця Христового
У травні 1913 року в Генуї занедужав 13літній хлопчина. Недуга обхопила свою
жертву так сильно, що він вже в перші дні
втратив притомність і не було певності, що
вона до нього повернеться. Годі було
втішити його бідну матір. Вона боялася, щоб
її дитина не вмерла без св. Тайн. А той
хлопчина той був дуже набожний до
Христового Серця і вже почав був оцю
велику дев’ятницю перших п’ятниць. Чи ж
мав би Христос полишити його в ці останні
хвилини земного життя?..
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IC CHURCH & MONASTERY
11700 McDougall Street
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Divine Liturgies Schedule
Saturdays: Ukr. 8am & Eng. 4pm
Sundays: in Ukrainian 8:30 and 10:00;
in English 12:00 noon
Weekdays: 8:00 am
Confessions: before all Divine
Liturgies or at any time by calling
(313) 893 1710.
______________________________
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Father Daniel Schaicoski, OSBM
Superior
Монастир Отців Василіян
О. Даниїл Чайковський, ЧСВВ
Ігумен
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IC Church Office Hours
Monday-Thursday 9am - 4pm.
Telephone Numbers
Rectory - 313 893-1710
Fax - 313 893-2160
White House - (313) 893 1710
IC Schools - 586 907 8552
www.icschools.org

Tone 6

Проминуло 15 днів, відколи він втратив
свідомість. Було якраз надвечір’я першої п’ятниці червня. Аж тут, на
превелике здивування всіх, хлопчина будиться, наче з довгого сну, й питає:
− Який завтра день?
– Перша п’ятниця, – відповіла мати.
– А як я прийму св. Причастя, коли я в ліжку?
– Не лякайся, дитино, Ісус добрий. Він сам прийде до тебе, бо ж бачить, що
ти не зможеш піти до церкви.

Відразу покликали сповідника. Хлопчина висповідався з повною ясністю
розуму, а після коротенької молитви знову втратив пам’ять. Пробудився з
цього стану аж на другий день, як принесли йому Євхаристійного Ісуса.
Після короткої подяки знову втратив притомність, і так, напівмертвий,
прожив ще 12 днів. 18 червня віддав свою чисту душу в руки Того, хто,
бувши вірним своїй обітниці, прийняв його в царство своєї слави.
Дорогі у Христі, чого нас навчає цей випадок із життя? Найперше великої
любові до Ісуса і що Йому дорогі всі Його духовні діти чи послідовники.
Спаситель є правдивим Світлом на нашій піднебесній дорозі до вічності, а
Його Пресвяте Серце – живим прикладом, як насправді ми маємо любити
Господа Бога та своїх ближніх. «Хто йде за мною, не блукатиме у темряві»,
− мовить Ісус. Живучи В цьому світі, ми часто стрічаємося з темрявою,
проте коли слідуємо завжди за Христом, вшановуємо Його Найсвятіше
Серце (могутній духовний символ любові до нас грішних), то, звісно, не
пропадемо навіки, не розчинимося в ній.
Митрополит Андрей Шептицький, до речі писав ось що стосовно цього:
«Християнська побожність працювала від віків над тим, щоб Христу
(Продоження на 2-ій сторінчі)
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Liturgical Services Schedule

Sunday, June 2 - Sunday of Holy Fathers of Nicea
8:30am - + Roman Andruszkiw - Maria Zloczowskyj
10:00am - God’s blessings for all our Parishioners
- God’s blessings and good health for Sofia, Iryna, Natalia,
Roman Taras, Julia, Danylo, Sofia, Olha, Volodymyr, Taras,
Volodymyra - family
- God’s blesings and good health for friend - Nadia Burda
- God’s blessings and good health for Andrij, Natalia, Anya,
Alexandra, Larysa, Vlodko and Marta Hnatiuk
- Christine Stasiw Lazarchuk
12:00 noon - + Olga Bohay - I. Zwarycz
Monday, June 3 - St. Lucillian
8:00am - + Stacey and Al Fedak - N/N
Tuesday, June 4 - St. Metrophanes
8:00am - + Julian Paszkevich, with Panakhyda (40-th day)
- wife
+ Maria and Oleksa, with Panakhyda
Wednesday, June 5 - St. Dorotheus
8:00am - + Stephen Wilchowyj, with Panakhyda
- Christine Kohut
7:00pm - Moleben to the Sacred heart of Jesus

-Молебень до Серця Христового

Thursday, June 6 - St. Bessarion
8:00am - + Souls in Purgatory - N/N
+ Dmytro Lotockyj - Stefania Brezden
Friday, June 7 - St. Theodotus
8:00 am - God’s blessings and good health for Svitlana,
Oleksandr, ohdan, Anna, Dmytro, Halyna and all other family
members - Svitlana

7:00pm - First Friday service
7:00вечора - Служба 1-ї пятниці

Saturday, June 8 - Relics of Theodore
8:00 am - + Roman Lubomyr Andruszkiw - B. Andruszkiw
4:00 pm - + Irene and Michael Lukasik - family
+ Anne Kushner - Peter and Maria Skikun
Sunday, June 9 - Pentecost -Зіслання св. Духа
8:30am - God’s blessings and good health for Zinovij, Olena,
Maria, Danyil, Stefania, Jurij and Paula - Stefania Nosovska
10:00am - God’s blessings for all our Parishioners
- God’s blesings and good health for friend - Nadia Burda
12:00 noon - + Mykola Palamarchuk - Teodosia Palamarchuk
==============
SAVE THE DATE

IC Schools Benefit Banquet
Sunday, October 20, 2019
at 4:00 pm
St Josaphat Banquet Hall
Guest speaker: Dr. Roman Hryciw

Церква Непорочного Зачаття
Спасителю, як Богу і як Чоловіку, віддати найповнішу
честь. Природно, що й любов Христа-Чоловіка стосовно
людей мусила ставатись щораз виразнішим предметом
християнського культу. Вдумуючись у любов Христа,
Церква, під проводом Святого Духа, що в ній живе й
веде людські душі до пізнання і любові Бога, щораз
більше усвідомлювала собі, що любов є причиною
всього того, що Христос зробив для людей. Любов є
поштовхом цілого Його поступу і тому у вселенській
Церкві вид вшанування Христового Серця являється, як
символ Божої любові» (З декретів Львівського
Архиєпархіального Собору, 1940 р.).
Хто вірить правдиво у Господа Христа, довіряє Його
святим і неоманливим словам, той світить
надприродним Божим світлом. «Любов’ю відвічною
полюбив Я тебе» (Єрем. 31, 3). Набожність до
Христового Серця, що цілком згідна з духом Нового
Завіту та Передання Церкви, з Божої волі через св.
Маргариту Алякок була дана Ісусом для цілої
Вселенської Церкви без огляду на обряд. Це наше
спільне християнське багатство у боротьбі з
диявольським злом, котре прийняли раніше не тільки
римо-католики, а й УГКЦ, і заодно празник Божого
Серця утвердився у Східних Католицьких Церквах
Сірійців, Маронітів, Халдейців, Вірменів, Мелхітів і теж
Італо-греків. Папа Лев ХІІІ у своїй енцикліці,
заохочуючи до культу Христового Серця, пише
наступне: «Найгарячішим бажанням нашого Спасителя є
бачити, що в душах грішних зароджується і зростає
вогонь любові, яким горить Його Серце. Тому йдімо до
Нього, бо Він не чекає від нас нічого іншого, як тільки
взаємної відплати за Його любов».
Христос – Дорога, Правда і Життя (пор. Ів. 14, 6). Син
Божий, Спаситель, є Дорогою, якою людина може дійти
до Бога Отця. Тому Христос каже, що ніхто не
приходить до Отця, як тільки через Нього. А в ще
одному місці й іншими словами Він каже: «Я – двері.
Хто ввійде крізь Мене, спасеться» (Ів. 10, 9). Апостол
Петро навчає, що «немає іншого імені під небом, що
було дане людям, яким ми маємо спастися, крім імені
Ісуса Христа» (Ді. 4, 12). Божественний Спаситель
любить нас безмежною любов’ю, котра здатна огорнути
всіх на земній кулі
==============
Літний розпорядок Святих Літургій
Увага! Починаючи з неділі 23-го червня, Святі літургії в
неділі будуть відправлятися о 9:00 і 11:00 рано.
Summer Schedule for Sunday's
Starting June 23 there will be two Divine Liturgies on
Sunday's at 9:00 a.m. in Ukrainian and 11:00 a. m. English
IC Church Restoration
$250.00 - Nestor Pychtycky
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Important update
WE have begun the
restoration the half dome
(South side of our Church),
SME - Soil & Materials
Engineers Inc
GRUNWELL- CASHERO,
CO (General contractor) will
be responsible for the
restoration
In the near future, work needs to
be done on the east and west
walls of our church building
(mostly on the exterior) to
prevent water infiltration that
causes damage to the walls.
A better system to prevent
“sewer back up floods” in our
Church and
rectory basement is needed. Last summer we
cleaned the church and rectory
sewer to prevent “sewer back
up floods”, but more work will need to be done in the
future.
Due to additions to the church building restoration
project our new cost estimate for the completion of this
phase of restoration is approximately $280,000
Following the advice of the Immaculate Conception
Ukrainian Catholic Church Executive Council, and
approved by the Parish Pastor, we will continue the
Restoration of our church building one step at a time, as
much as our finances allow us to each year.
It is important to understand that a building like our
Church needs maintenance work every year, it is just
like your own home.
Thank you for your support of our Restoration project,
for allowing us to do the maintenance work needed to
our church building, and for your support of our Parish.
We have
accomplished great things in very difficult
times; we will continue to do so. With faith and
determination we will safeguard what we have received
for future generations, which is the mission given us by
the almighty.
Father Daniel Schaicoski, OSBM
Pastor/Superior

Церква Непорочного Зачаття
Wedding Banns
Ross Morgan Litvak and Evelina Dzvinchuk
Will be marriade at our church on June 22, 2019
==============
Moleben to the Sacred Heart of Jesus
During the month of June we will have Moleben
every Wednesday at 7:00 pm
Молебень до Найсвятішого Серця Христового
Напротязі травня ми будемо молитися до Найсвятішого
Серця Христового кожної середи о 7:00 вечора.
============
Memorial Panakhydas
June 8 - Mt. Olivet Cemetery by the main cross at
10:00 a.
m. followed by individual grave-site services
June 9 - Resurrection Cemetery at 2:00 p. m. by the main cross
followed by individual grave-site services.
============
Immaculate Conception Schools
"Sponsor a Child program".
Our Immaculate Conception Ukrainian Catholic Schools have a
financial assistance the program is dedicated to cover the annual tuition costs of specific students with economic need. All
donations to the program are tax
deductible. To sponsor a
child, please make your checks payable to 'IC Schools Sponsor a
Child Program'. If you have any questions please contact: Fr.
Daniel Schaicoski at 586-907-8552.
============
Запис нових парафіян
Ми вітаємо і запрошуємо усіх нових парафіян записатися в
нашу парафію. Ми вдячні Богу, що скерував Вас до Церкви
Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії в Гамтремку.
Просимо реєструватися, заповнюючи анкету в парафіяльному
офісі, або висилати через інтернет на адресу frdanieltchai@aol.com. Анкету знайдете при вході нашої .
==============
Замовлення Літургій
Ви можете замовити
Святі Літургії в офісі церкви
Непорочного Зачаття кожен день з понеділка до четверга з 9
години ранку до 4 години по обіді, дзвоніть на (313) 893 1710.
===============

ПРОВОДЯТЬ РЕЄСТРАЦІЮ

Українські Католицькі Школи
Непорочного Зачаття
Передшкілля
Програма для дітей (3 - 4 літньої вікової групи)
Садочок та учнів 1-8 класів на 2019—2020 навчальний рік.
Українські Католицькі Школи Непорочного Зачаття це
високий рівень освіти
Згідно загальних показників стандартного загально американського іспиту IOWA учні нашої школи
продемонстрували високі результати набутих знань.
Зацікавлених відвідати нашу школу запрошуємо звернутись у
шкільне бюро чи дзвонити по
тел. (586) 574 –
2480 з 9:00 ранку до 3:00 вечора.

