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The Story of Two Brothers 

Two brothers live on either side of a hill. One is wealthy but has no family; the other has 

a large family but limited wealth. The rich brother decides one night that he is blessed 

with goods and, taking a sack of grain from his silo, carries it to the silo of his brother. 

The other brother decides that he is blessed with many children, and since his brother 

should at least have wealth, he takes a sack of grain from his silo and carries it to that of 

his brother. Each night they go through this process, and every morning each brother is 

astounded that he Has the same amount of grain as the Day before. Finally one night 

they meet at the top of the hill and realize what’s been happening. They embrace and 

kiss each other. 

 

And at that moment a heavenly voice declares: “This is the place where I can build my 

house on earth”. The point of the story is that this degree of brotherly love is necessary 

before God can be manifest in the World. 
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Притча  про двох братів. 

Два брати жили біля невеликої гори, один з одного боку, а другий з ішого боку гори. 

Один заможний матеріально, але в нього не було дітей. Другий мав велику сім'ю, 

дітей, та був бідним. Багатий брат однієї ночі вирішує, що Він благословенний своїм 

урожаєм і бере мішок збіжжя із своєї стодоли, та несе до стодоли свого брата. 

 

Другий брат вирішив, що він благословенний великою сім'єю, дітьми, а оскільки 

його брат немає дітей, сімії,  то Йому належиться принаймні мати багатство.Він бере

мішок зерна із своєї стодоли та несе до стодоли свого брата. 

  

Кожної ночі вони проходять цей процес, і кожного ранку кожен брат здивований 

тим, що в нього така сама  кількість зерна, як і напередодні. 

 

Нарешті однієї ночі вони зустрічаються на вершині пагорба і розуміють, що 

відбувається. Вони обіймаються  і цілують один одного. 

 

І в ту ж мить небесний голос проголошує: «Це місце, де я можу побудувати свій дім 

на землі» 

 

Суть притчі полягає в тому, що такий вчинок братерської любові необхідний перед 

тим, як Бог може проявитися у Світі. 

. 
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2020/2021 School Year 

��������������	

����
�	����������

Immaculate Conception Ukrainian  Catholic Schools , REGIS-

TRATION for 2021-2022 School year, for all families,  returning 

and new,  began on Monday, 1 March 2021. Visit our Admissions 

page to learn more: www.icschoolswarren.org/admissions. 
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рік  в Українських Католицьких Школах Непорочного Зачаття. �

Для реєстрації дітей до денних Українських Католицьких Шкіл 

Непорочного Зачаття просимо відвідати: 

www.icschoolswarren.org/admissions 
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Квіти до Божого Гробу в пам'ять померлих членів родини 

або друзів можна замовити в церковному офісі особисто або 

по телефону 313-893-1710, а також в в неділі в церковному 

комітеті. Ціна квітки - $20.00. Квіти прикрасять нашу церкву 

підчас свят, а опісля, ви можете, при бажанні, забрати лілії 

додому. 
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You may order Easter Flowers in memory of your departed loved 

ones.  The flowers will stay by the Shroud on Good Friday and 

will enhance our Church during the Easter time.  The cost of each 

flower is $20. You may order them by contacting our Church, by 

mail or on Sundays in the Church Committee room.  

 

============ 

��������	�
����

Просимо тих, хто має можливість, принеcти вербові гілочки 

до церковного гаражу для свячення в Вербну неділю. 

�

��������

Lincoln Henry Wise 

son of Mark Wise and Emelia Soroka was baptized at our church 

on February 28, 2021 
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Ми створили новий веб-сайт нашій церкві з  

адресою 

www.icchurchosbm.com 

============ 

Перше Урочисте Святе Причастя 2021 

неділя, 16 травня о 10:00 год.  ранку 
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Dear Parishioners and Friends, 

 

We have our team back and, we will be making Easter Paskas. Ukrainian Easter Paska 

bread will be for sale at IC Church in Hamtramck on Sunday, March 22. It will also be on 

sale during the week at IC Monastery (11700 McDougall St., Hamtramck MI 48212).  

Sunday, March 28, and Monday through Thursday of the Holy Week.  

We will also make Paskas for the Ukrainian Easter (Julian calendar). Paska will be for sale on Sunday, April 25. All pro-

ceeds to support IC Church and Schools 

        � �������������
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У неділю, 22 березня в залі церкви Непорочного Зачаття в Гамтремку буде 

продаватися українська Великодня паска. Також ви можете придбати паски  протягом 

тижня в монастирі Непорочного Зачаття ( 11700 St. McDougall St., Hamtramck MI 48212). 

Паски можна придбати і в неділю, 28 березня, та з понеділка до четверга протягом 

страсного тижня в церковному офісі. 

На український Великдень (юліанський календар) також будемо пекти і продавати 

їх у неділю, 25 квітня. 
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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. 
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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. 
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Наречені мають записатися  в книгу на вінчання заздалегідь, але не менш як за 6 місяців до церемонії шлюбу. Напротязі     6-ти 

місяців наречені повинні відбути підготовчі бесіди з парохом. Принаймні один з наречених, або їх батьки мають бути 

зареєстрованими активними парафіянами Церкви Непорочного Зачаття, щоби вінчання могло відбутися  саме в нашій Церкві 

Непорочного Зачаття. 
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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 церкви. 
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В нашій Церкві відправляється Свята Літургія, сповідь та благословення кожної першої п'ятниці місяця о 7:00 вечора. Ваші 

намірення просимо чітко написати  на картці та кинути то скриньки при вході до церкви. 
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 Donations for this Fundraiser will be published in April 2021in the Easter bulletin. Please consider making a donation to support        

Immaculate Conception Ukrainian Catholic Schools, all donations are tax deductible.  

 

 

 



THIS SPACE IS

Ukrainian 
Village

1 BR Apartments For Older 
Adults (Over 62)

• Wellness Center
• Van Transportation
• 24 Hr. Maintenance
• Walking Distance

to Shopping
26377 Ryan • Warren

586-755-7720

Buhay Funeral Chapel

 Christopher A. Buhay, Director
 For your convenience, we now have facilities near St. Josaphat Church
 313-891-6577

 STERLING
 FAMILY MEDICINE P.C.
 Oleh Bolukh, M.D.

2539 East 12 Mile Rd. • Warren MI
(586) 558-5075

Appointment • Walk-in • Urgent Care

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0246

Buying a home? Selling a home?
Please call: Andrew Konopada

 Cell
 586-306-1906
 Office
 248-646-8416

Over 2,000 Sales!
Українська Обслуга

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
24 Hr. Emergency Service

$20 OFF ANY SERVICE

313-558-8757

Contact Larry Burgett to place an ad today! 
lburgett@4LPi.com or (800) 477-4574 x6268 


