
 

 

Immaculate Conception Ukrainian Catholic Schools 
29500 Westbrook • Warren MI 48092  USA 

(586) 574-2480 • Fax (586) 574-3497 • www.icschoolswarren.org 

Our Mission:  Immaculate Conception Catholic Schools provide students with academic excellence, 

instruction in the Byzantine Catholic faith and Ukrainian language, history, and culture. 

“Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed 
and will enlarge the harvest of your righteousness”.  2 Corinthians 9:10 

 

Dearest Brothers and Sisters in Christ and Beloved Ukrainian-Detroit Community and Friends,  
 

Praise be Jesus Christ! Praise Him forever! 
 

SUPPORT IC SCHOOLS, CELEBRATE FATHER DANIEL’S 25TH JUBILEE 
 

For almost 90 years, Immaculate Conception Schools has been a jewel at the center of our Ukrainian-American 
community.  We are excited to celebrate the hard work of our forefathers by continuing our traditions, teaching, 
and support of new immigrant families. Many community groups, including our Saturday School “Ridna Skhola” 
& Ukrainian Youth Organization “Chernyk”, depend on the wellbeing of Immaculate Conception Ukrainian Catholic 
Schools to continue offering their cultural enrichment programs to the wider community.   
 

Immaculate Conception Schools wants to flourish for years to come. Yet, COVID-19 has presented unique 
challenges, challenges Immaculate Conception Schools reacted to rapidly, seamlessly transitioning from face to 
face instruction to online learning.  We have now returned to campus for in-person instruction for the 2020/2021 
school year, but we are not out of the woods yet.  We have implemented safety measures according to AoD, 
CDC, and State of Michigan guidelines which have increased operational costs including online learning 
platforms, sanitizing, and health precautions.  Updated textbooks, repaving the parking lot, and a new boiler 
system are all much needed.  For health and safety reasons, traditional fundraising methods like the Benefit 
Banquet, which funded these kinds of improvements, must be replaced with online fundraising.     
 

This year, we dedicate our (virtual) Benefit Banquet to celebrating a person who has selflessly served the 
community.  In 2020 Father Daniel Schaicoski, OSBM celebrates 25 years of dedication to Immaculate 
Conception Church with 23 years serving IC Schools as a teacher and administrator.  We take this opportunity to 
honor the leader who has enabled IC Schools to mold young minds into strong individuals.  When asked, “How 
can we celebrate your devotion to the community?”, Fr. Daniel’s response was “Give back to the family that has 
so impacted my life, IC Schools.”   Please honor his Silver Jubilee of Priestly Ordination by making a tax deductible 
donation in his honor to Immaculate Conception Schools.  Send your check, payable to “IC Schools”, to 29500 
Westbrook Ave, Warren, MI  48092 or leave your donation at St. Josaphat or Immaculate Ukrainian Catholic 
Churches.  You can also use the link on our website, www.icschoolswarren.org, to make a virtual donation 
beginning 9 November 2020. 
 

We are asking the community to support IC’s mission of teaching our children in a safe, enriching, and spiritual 
environment.  Immaculate Conception Schools has set a fundraising goal of $375,000 to stay ALIVE and secure 
our future.  You may ask, what do I have to do with that?  Everything!  Your support is essential in continuing our 
mission of serving the community for another 90 years.  We count on your support and will continue to be forever 
grateful.  Gratitude is not a simple acknowledgment of another’s charity—to feel gratitude means to rejoice not 
only in the gift received, but also in the kindness of those who give.  We cherish your gift and appreciate your 
kindness.   
 
God bless you always and in everything, 
 
 
Rev. Emilian Dorosh, OSBM    Mary Ann Gruda 
Pastor       Principal 
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“А Той, Хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай Він зростить 
плоди праведности вашої”, 2 до Коринтян 9:10 

 
Дорогі брати та сестри у Христі, дорога українська детройтська громадо та друзі, 

 
Слава Ісусу Христу! Слава Навіки! 

 
ПІДТРИМАЙТЕ ІС ШКОЛИ, ТА ВІДСВЯТКУЙТЕ 25-Й ЮВІЛЕЙ о. ДАНИЇЛА ЧАЙКОВСЬКОГО, ЧСВВ  
 

Вже майже 90 років Школи Непорочного Зачаття є перлиною в центрі нашої українсько-американської громади. Ми 
раді вшановувати важку працю наших прабатьків, продовжуючи наші традиції, навчання та підтримку нових сімей 
українців. Багато громадських організацій, включаючи нашу суботню школу «Рідна школа» та Українську молодіжну 
організацію “Черник”, залежать від добробуту Українських католицьких шкіл Непорочного Зачаття, щоб мати змогу 
продовжувати свої культурні програми для широкої громадськості. 

 
Школи Непорочного Зачаття прагнуть процвітати на прийдешні роки. Однак, COVID-19 створив незвичні виклики, 
виклики, на які Школи Непорочного Зачаття швидко відреагували, плавно перейшовши від особистого навчання до 
навчання в режимі онлайн. Зараз ми повернулися до приміщення школи, щоб продовжити особисте навчання у 
2020/2021 навчальному році, проте ще рано спочивати на лаврах. Ми впровадили заходи безпеки згідно з вказівками 
Архідієцезії Детройту, CDC та штату Мічиган, що збільшило експлуатаційні витрати, включаючи навчальні онлайн 
програми, санітарну обробку приміщень та заходи безпеки. Оновлено підручники, проведено ремонт паркінгу та 
облаштовано нову систему опалення, - всі ці заходи є вкрай необхідними. З міркувань здоров’я та безпеки традиційні 
методи збору коштів, зокрема Благодійний Бенкет, який зазвичай фінансував подібні витрати, повинні бути замінені 
на збір коштів онлайн. 

 
Цього року ми присвячуємо свій (віртуальний) Благодійний Бенкет вшануванню людини, яка безкорисливо служить 
громаді. У 2020 році о. Даниїл Чайковський, ЧСВВ святкує 25 років служіння Церкві Непорочного Зачаття, 23 роки з 
яких, він працює в Школах Непорочного Зачаття в якості вчителя та адміністратора. Ми хочемо скористатися 
нагодою, щоб вшановати людину, яка допомагає Школам Непорочного Зачаття формувати молоді уми та виховувати 
сильних особистостей. На запитання: “Як ми можемо відзначити вашу відданість громаді?”, о.Даниїл відповів: 
"Відплатіть спільноті, яка стала визначальною у моєму житті, - Школам Непорочного Зачаття". 
 
Будь ласка, вшануйте Срібний ювілей священичого стану о.Даниїла, ЧСВВ зробивши благодійну пожертву на користь 
Шкіл Непорочного Зачаття. Надішліть свій чек, виписаний на “IC Schools”, за адресою 29500 Westbrook Ave, Warren, 
MI 48092, або залиште свою пожертву в церкві Св. Йосафата або в церкві  Непорочного Зачаття. Також ви можете 
скористатися посиланням на нашому веб-сайті www.icschoolswarren.org, щоб зробити віртуальну пожертву, 
починаючи з 9 листопада 2020 року. 

 
Ми просимо громаду підтримати місію Шкіл Непорочного Зачаття щодо навчання наших дітей у безпечному, 
корисному та високо-моральному середовищі. Перед Школами Непорочного Зачаття стоїть мета зібрати кошти у 
розмірі 375 000 доларів, щоб ВИЖИТИ та мати змогу працювати у майбутньому. Ви запитаєте, що вам до цього? Все! 
Ваша підтримка необхідна для продовження нашої місії служіння громаді ще на наступні 90 років. Ми розраховуємо 
на вашу підтримку і будемо довіку вдячними за неї. Вдячність - це не просто визнання чужої благодійності - відчувати 
вдячність означає радіти не тільки отриманому подарунку, але й доброті тих, хто дарує. Ми дорожимо вашою 
пожертвою та цінуємо вашу доброту. 

 
Нехай благословить вас Бог, завжди і в усьому, 
 
Преподобний о.Еміліан Дорош, ЧСВВ                                                                 Мері Енн Груда, 
Пастор                                                         Директорка 


