Наша родина вірних благословенна з багатьох сторін. Ми приймаємо, як скарб,
свободу збиратися для молитви, освіти, спілкування та різних видів спільного діяння. Ми
пишаємося багатим спадком, набутим нашою парафією за час існування, та місією, яку
вона відіграє у житті громади. Для того, аби гарантувати ріст і процвітання нашої парафії
НА СЛАВУ БОЖУ ми розпочинаємо компанію для збирання $2.2 міл, коштів, необхідних
для побудови нової Церкви і Епархіяльного Відпустового Храму.
Перед парафіянами тепер стоїть величезне завдання побудови Українського
Католицького Храму в м. Палатайн. Згідно з Канонами Католицької Церкви (1230-1231):
“Термін «відпустовий храм» (shrine) означає церква або інше святе місце, яке за
схваленням місцевого управління є місцем відвідування віруючими і паломниками...”
Ця святиня буде частиною католицької ініціативи «Нова євангелізація» і служитиме як
центр молитви для єпархії Святого Миколая. Це дасть нам привілеї та більші можливості
краще допомогти багатьом віруючим зблизитися з Ісусом Христом на прохання Патріарха
Святослава і наших єпископів. Як ми молилися протягом багатьох років, нехай Матір
Божа, Віднахідниця загублених дітей, спасе нас всіх, а особливо тих, хто не пізнав любові
її Сина. І під керівництвом єпископа Річарда ми щодня молимося за зцілення душі, тіла,
розуму і духу для всіх, що потребують Божої зцілюючої любові.
Беручи на себе завдання будівництва нашого нового Храму, давайте згадаємо слова
нашого улюбленого Патріарха Святослава, який заявив: "Єпископ Річард сказав, що вам
потрібно два мільйони доларів, щоб побудувати цю нову церкву. Ви знайдете їх, якщо
Ісус Христос стане наріжним каменем в житті кожного з вас ". Нашим завданням є те, щоб
рости у святості. Як наш Господь вчив нас: “Шукайте ж найперше Царства Божого і правди
Його, і це все (всі матеріальні потреби) будуть додані вам." (Мт. 6:33)
Освячення у вересні 2011 року наріжних таблиць для нової церкви Патріархом
Святославом Шевчуком і Єпископом Річардом Семінаком і отримання дозволу на
будівництво від “Zoning Board” і міської ради м.Палатайн було першим кроком. Тепер ми
підійшли до наступної стадіїi, заручившись вашою молитвою і підтримкою та ентузіазмом
лідерів проекту, розпочинаємо компанію НА СЛАВУ БОЖУ в справі збирання коштів (2.2
міліони доларів) на будівництво Відпустового Храму. Щоб виконати цю амбітне завдання,
ми запрошуємо кожного члена нашої парафії, а також друзів, родичів та сусідів зробити
обітниці.
Пожертви можна відсилати на рахунок № 163668 Української Кредитної Спілки
"Самопоміч"; через web сайт http://www.ukrainianic.net/, викристовуючи РауРаl або
кредитну картку; або відіславши чека на адресу: 755 S.Belton St, Palatine, IL, 60067.
Додаткову інфомацію можна отримати зателефонувавши на телефон 847-991-0820, або
написавши на email: frmykhailo@att.net.

