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26401 ST. JOSAPHAT DRIVE • WARREN, MI 48091 
Rectory & Office: 586-755-1740 • Fax: 586-755-1399 
www.stjoschurchosbm.com • Email: stjucch@aol.com   

Parish Centre: 586-758-7711 • www.stjosaphatbanquets.com   

Email: stjosaphathall@aol.com 
 

Pastor: Fr. Mario Dacechen, OSBM 
 Cell: 917-842-2819 • Email: madario88@gmail.com 

 

Assistant: Fr. Walter Rybicky, OSBM • Email: FrWalterR@yahoo.com 
                        

Office Hours: Monday – Friday 10:00 a.m.– 4:00 p.m.   
Sundays 9:30 a.m.– 12:00 p.m. 

(Office is closed for lunch 12:00 –1:00 p.m.) 
IC Schools: 586-574-2480 • www.icschools.org / www.icschools.net 

 

REGULAR SCHEDULE OF DIVINE LITURGIES 
Sunday: (Ukrainian) 8:30, 10:00 a.m.; (English) 12:00 noon. 

Saturday: (Ukrainian) 8:30 a.m.; (English) 4:00 p.m. 
Weekdays: (Ukrainian) 8:30 a.m. 

Holy Days & Obligatory Feasts: (Ukr.) 9:00 and (Eng.) 7:00 p.m. 
Confessions - During Liturgies 

Saturday 4:00pm, Sunday 8:30, 10:00 & 12:00 and all Holy Days  

To arrange for Baptism, Confirmation, Holy Communion  
and Funerals - call the Office first.  

For Weddings make an appointment with the Pastor, 
at least 6 months ahead. 

 

Palm Sunday 

      “Rejoice, O city of Zion, and dance with joy, O 

Church of God; for behold, your King comes to you in 

meekness and humility: the children welcome Him and 

sing: Hosanna in the highest: blessed are You, O       

compassionate Lord: have mercy on us.” 

     Today Jesus enters Jerusalem.  He is not seated on a 

white stallion escorted by soldiers, but enters on a colt of a 

donkey, the lowliest of animals escorted by children and 

His disciples. He is not the King of War, Power, Pride, and 

Riches. He is the King of Kings, the King of Peace and  

Humility. Rightly so, since the name ‘Jerusalem’ means 

‘city of peace’.   Children greet Him with palms, the symbol 

of victory, and they cry ‘Hosanna-Save, we pray’.  This act 

of greeting Christ on the part of innocent children speaks 

the truth; for Christ alone saves us, if we pray to Him and 

the palm branches are tokens of victory, for Christ’s victory 

comes through the Tree of the Cross. 

     Besides the children and citizens of Jerusalem greeting 

the Lord, the Scribes and Pharisees who were displeased 

were there.  There were also those who expected the     

Messiah to be a worldly Messiah, a man of violence who 

would expel the Romans.  They would be greatly mistaken 

and disappointed.  Within a few days the very same people 

who cried ‘Hosanna’ will be shouting ‘Crucify him’,      

preferring a murderer in His place.  Within a few days Our 

Lord will suffer, because He is innocent, and all the        

innocent suffering of the world, much of which we have 

seen in our time will be taken up in Him. 

     We are entering Holy Week-Passion Week   (cont. on pg. 3) 

Владика Венедикт на Благовіщення: 
      «Якби Богородиця сказала «ні», то історія нашого 
спасіння б не відбулася.»  
      Церква святкує Благовіщення Пресвятої Богородиці. 
Це подія, в якій Архангел Гавриїл сповістив Марії 
добру новину про те, що вона народить Сина Божого. 
      Цього року Благовіщення випадає на Страсний 
тиждень (Страсний Страсну п’ят). Про те, як правильно 
святкувати цього року це свято, розповідає владика 
Венедикт, голова Патріаршої літургійної комісії УГКЦ. 
Владико, а де відбулася ця історична подія сповіщення 
Марії доброї новини? 
      Найперше вона відбулася на землі. Тому це для нас 
є принциповим і дуже важливим. Бо Господь із великої 
своєї любові захотів стати людиною. Коли дивимося на 
світлину космосу, то наша Земля подібна до маленької 
цятки на тлі всіх планет. Але саме на Землі сталося 
Благовіщення, коли Бог стає людиною. 
      Ми можемо докладно прочитати євангельську 
оповідь про цю подію. І навіть більше, можемо 
побувати на тому місці, коли відвідаємо Святу Землю. 
Однак треба пам’ятати, що ця подія має пряме 
відношення до нас. Адже Бог воплотився задля 
спасіння кожного з нас. Тому Святі Отці вважали, що 
цей празник розпочинає нову еру в історії спасіння 
людства. Ми повинні святкувати той момент, в якому 
для нас благовістується ця новина. 
      А чи можна вважати цю подію початком приходу 
Божого Сина на світ, тобто першим актом Його 
втілення? 
      Безумовно, тому що «так»   (prod. na stor. 3) 
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LITURGIES FOR THE WEEK  

Sunday,  March 20, 2016                          
Palm Sunday                                                     (Prayer Book pg. 290)                                                                                                             

Phil. 4: 4-9;  Jn. 12: 1-18                                                    (Molytovnyk. st. 280)               

8:30 #780 Health, Happiness & God's Blessings for  

                           Slava Glinska & Antonina  — Glinska Family 

10:00 For The Parish  

12:00 #707 ++ All Deceased Family Members  

                                                           — R. & V. Maksimowich  

 
Monday,  March 21, 2016     
(St. James) 

Acts 10: 34-43; Mt. 24: 3-35 

8:30 #600 Health & God's Blessings for Happy Birthday  

                                      Jaroslaw & Diana — W. & M. Kusznir  

        #962 Health & God's Blessings Anna Bihun — Family 
Prayer Families:  B. Fedorak / I. Shamraj 

 
Tuesday,  March 22, 2016  
(St. Basil) 

1 Cor. 1:18 - 2:2; Mt. 24:36 - 26:2 

8:30 #560 + Wolodymyr Kowal — A. Kowal 

        #791 + Paul Dzul — L. Kolodchin 
Prayer Families:  J. Fedorak / B. Serediuk 

 
Wednesday,  March 23, 2016  
(St. Nicon) 

1 Cor. 2: 6-10; Mt. 26: 6-16 

8:30 #813 + Walter Levandivskyj — M. Levandivskyj 

        #873 + Anna Zajac — K. Krawetz 
Prayer Families:  S. Fedorinec / A. Serafyn 

 
Holy Thursday / Velykyj :etver,  March 24, 2016  
1 Cor. 11: 23-32; Mt. 26: 1-20... 

9:00 #991 Health & God's Blessings for Diana Tryciecky 

                                                                              — D. Fedorak 

7:00pm - Lord's Passions — Gospels  

             - Strasna Utren] :ytann] 12 +vanhelij              
Prayer Families:  O. Fedorowycz / W. Senyk 

 
Good Friday / Velyka P’]tnyc],  March 25, 2016                                                                                                                                               

Annunciation of the Blessed Virgin Mary 
9:00 #961 Special Intention 

1:00pm - Placing of the Holy Shroud 

              -Ve;irn] - Polowenn] Plaqanyci  

*Confessions till 6:00pm 

6:00pm - Jerusalem Matins 

             - +rusalyms/ka Utren] 

 
Holy Saturday / Velyka Subota,  March 26, 2016                                                                                                      
Rm. 6: 3-11;  Mt. 28: 1-20 

10:00am -7:00pm - Adoration 

                             - Adoraci] Plaqanyci 

*Confessions from 4:00pm - 7:00pm 
 

 

 

Altar Cleaning 

Mary Katsaros and Margaret Chupa 

Easter Sunday / Velykodn] Nedil],  March 27, 2016                            
Acts. 1: 1-8;  Jn. 1: 1-17                                                     (Prayer Book pg. 309)                                                                                                                       
                                                                                               (Molytovnyk. st. 300)                                           

 7:00am -Resurrection Matins / Divine Liturgy 

             - Voskresna Utren] ta Vro;ysta Sv. Liturhi]    

11:00am - Private Intention (Eng / Ukr) 
             - Sv. Liturhi] (Anh / Ukr) 

 

Terry Babenko, Steven Batkoski, Thomas Binkley,       

Renee Bosbous, Sviatoslav  Cherniawskyy,  Amanda    

Cliffton,   John   DeHate,  Kathy   Dorosz,   Irene   

Lash, Christine  Lash-Farion,  Mychajlo  Fedorenko,   

Thomas   Gula,   Vasyl     Halayda,   Olga  Halushka,   Alfred      

Hetkowski,   Dorothy   Kail,  Suzanne  Kotas,  Jaroslawa   Kovch,  

Irene  Krasicky,  Allyson  Logan, Virginia   Michaluk,   Brian  

Miller,  Sophia   Nigrans,  Patrick  Nordstrom,  Jesse   Obriecht,   

Tamara  Olszewski,  Lily  Ondusky,  John   Paluch,  Marty  Peters,  

Douglas   Podgorski,  Christopher   Portalski,   Riley  Portalski,   

Walter   Roback,  Stephanie  Salata,   Pearl   Sawchuk,  Dick Schultz, 

Joshua  Sherman,  Nicole  Sherman,  Angela  Shrubowich,  Peggy 

Slowinski,  Rosemary Smith,  Michael   Tereck  Jr.,   Phyllis  Tresh,   

Teri  Turak,  David   Tyro,   Pat  &  Michael  Yandura.   
**Also, please pray for all our elderly that are ill, in nursing homes 

and home bound.** 

Pray For All The Men & Women in Military Service - In Active Duty 

- From our parish & families - 

Vlady Calice,  Michael Crill, John Darga,  Michael Poff,  Eugene        

Poterfield, Christopher V.., Jordan Wenson,  Nicholas Zablonski, 

Stanislav Zibrivskyy            
                                             (Please inform the office of any updates) 

 
 

 
Calender of Events 

 

March 25th……….Good Friday  

March 27th………Easter Sunday 

April 3rd………….Sviatchene - 1:30p.m. St. Josaphat Ctr  
April 17th…………I.C. School Ladies Tea 
May 7th………….. May Crowning - 4:00p.m.   
May 8th………….. Mother’s Day 
May 14th………… Mt. Olivet Cemetery - 10:00a.m. (Sat) 
                                                                 — Panakhyda & grave blessings 

May 15th………… First Solemn Holy Communion  
                                                                            - at I.C. Church @ 10a.m. 

May 15th……….... Pentecost Sunday 
                                                 Resurrection Cemetery — 2:00p.m.  
                                                                      Panakhyda & grave blessings 

May 22nd………... First Solemn Holy Communion  
                                                  - at St. Josaphat Church @ 12 noon 
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beginning with the celebration of the Last Supper         

when Christ instituted the Eucharist and the Priesthood.  In      

Cathedral churches the Sacred Chrism-Holy Myron which 

is used to administer the Sacrament of Holy Chrismation     

-Confirmation is consecrated by the Patriarch-Metropolitan  

-Bishop, and the foot washing ceremony is repeated with 

the bishop representing Christ washes the feet of 12 priests 

who represent the 12 Apostles.  On Thursday evening, we 

have the reading of the 12 Passion Gospels telling us all the 

details of Jesus’ betrayal, His trial before Pilate, His   

scourging and Crucifixion.  On Friday afternoon the burial 

shroud of Christ is placed in the tomb for us to venerate.  

On Friday evening, the Jerusalem Matins is chanted around 

Christ’s tomb, lamenting His death and praising His descent 

into Hades. 

      “Passing from the feast of palms and branches , O 

faithful, to the venerable to the venerable and saving 

solemnity of the sufferings of Christ, let us behold Him 

who voluntarily endures his Passion for us, and in 

thanksgiving, let us sing: O Fountain of mercy and   

Harbor of salvation, O Lord, glory be to You!” 
   

Great and Holy Friday 

Jesus Christ - The Man of Sorrows 
      On Great and Holy Friday, Christ died on the Cross.  He 
gave up His with the words; "It is finished/
consummated." (John 19; 30)  He had accomplished the 
work for which His Heavenly Father had sent Him into the 
world.  He became man in the fullest sense of the word.  He 
accepted the baptism of repentance from John in the      
River Jordan.  He assumed the whole human condition,            
experiencing all it alienation, agony and suffering,         
concluding with the lowly death on the Cross. "…he was 
numbered among the transgressors, yet he bore the sins of 
many, and made intercession for the transgressors."   (Isaiah 
53; 12) 
     On the Cross Jesus became the "man of sorrows'        
acquainted with grief', whom the prophet Isaiah had      
foretold.  He was "despised and forsaken by men"           
and "smitten by God and afflicted".  (Isaiah 53; 3, 4)  He 
became the one with "no form or comeliness that we  
should look at him, no beauty that we should desire 
him." (Isaiah 53; 2)  His   appearance was 'marred beyond 
human  semblance, and his for beyond that of the sons of 
men." (Isaiah 52; 14)  All these messianic prophecies were 
fulfilled in Jesus when He hung from the Cross. 

 

UCARE Donation  
 

+ In Memory of Jerome Kozak 
 

$ 100.00 —  Roman & Myroslawa Stefaniuk 

$  50.00 —   Irene Woryk & Christine Woryk 
 

Богородиці дає акт Божому зачаттю. У нашій 
свідомості народження дитини святкуємо тоді, коли 
вона народжується. Проте початок життя дитини 
(плоду) розпочинається в лоні матері. І тут 
простежується віковічне вчення Церкви про те, що 
зачатий плід в лоні матері – уже особа. Коли говоримо в 
цьому аспекті про Ісуса Христа, то тоді це вже був Бог, 
який зачався як людина. 
      Свято Благовіщення є дуже поширеним, як у 
Західній, так і Східній Церквах. Чим відрізняються ці 
святкування? 
      Принципових відмінностей у цьому між Східною і 
Західною Церквами немає. Тут варто додати, що майже 
всі свята розпочинали святкувати на Сході. Згодом вони 
переходили на Захід. Свято Благовіщення дуже тісно 
пов’язане зі святом Різдва. Тому і святкуємо через 
дев’ять місяців після свята Благовіщення народження 
Сина Божого. Для нас після свята Успіння Пресвятої 
Богородиці – це друге богородичне свято 
      Цього року ми простежуємо унікальний випадок, 
коли свято Благовіщення збігається зі Страсною 
п’ятницею. Як правильно в такому разі святкувати це 
свято? 
      Немає значення, коли саме припадає це свято. 
Навіть тоді, коли це свято припадає на Страсну 
п’ятницю і виставлена Плащаниця, задля цього свята 
служиться Божественна Літургія. І навіть у тому разі, 
коли свято Благовіщення збігається з Великоднем. Бо 
це свято є початком нашого спасіння. Якби Богородиця 
сказала «ні», то історія нашого спасіння не відбулася б. 
                      Розмовляла Руслана Ткаченко  -  Департамент інформації УГКЦ 

Плащаниця – німий свідок, що промовляє 

      У місті Турині в Італії виставлено полотно Святої 

Плащаниці. Мільйони людей ідуть до цього храму, щоб 

зупинитися на кілька хвилин біля цього полотна. Люди 

приходять різні і поведінка різна також. Все стає 

зрозуміло навіть по тому як називають візит: хтось каже, 

що їде подивитися на плащаницю, хтось їде на 

поклоніння, хтось із цікавості, а хтось із обов’язку. Є ті, 

хто вірить у її надзвичайність, інші заперечують її 

автентичність. Є цікаві, котрі оглядають кожну затемнену 

пляму, стараючись щось знайоме побачити, інші немов 

байдужі до того, щоб щось побачити, бо закривають очі, 

натомість у них відкривається серце. Підходять туристи 

фотографуються на пам’ять, щоб була згадка. 

Наближуються із трепетом духовні особи і вклоняються, 

щоб віддати належне і у своєму серці залишають на згадку 

незабутні пережиття. 

Плащаниця – це відповідь і запитання. 
      Плащаниця – це проста тканина, що місить у собі 

велику таємницю. Науковці бажають розгадати її загадку, 

яка з кожним дослідженням вказує на ще одну сторону 

істини, і водночас залишає ще щось у тіні. Розумні люди 

цього світу сперечаються і доказують один одному, а 

віруючі – просто моляться. Віруючих переконують на 

основі різних досліджень у своїх теоріях і здогадах, а 

віруюча людина не дискутує, бо не може заперечити факт 

особливого пережиття присутності Бога біля цієї святині. 

Духовне єднання відбувається природно   (prod. na stor. 4) 

http://www.rozdum.org.ua/?p=1597
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    St. Josaphat and Immaculate Conception 

Churches  

celebrating  
 

Sviatchene  
 

Sunday, April 3, 2016 at 1:30p.m.  
 

St. Josaphat Banquet Centre  

 
Tickets available at both church offices  

      St. Josaphat - 586-755-1740  

      Immaculate Conception - 313-893-1710   

  

Deadline: Tuesday, March 22nd  

Adults $20.00                           

Children under 10 - free admission  

 
 

Parafi\  sv. Josafata i Neporo;noho 

Za;att]  

sv]tku[t/  

 

Sv];ene 
 

v nedil[, 3-ho kvitn], 2016 v 1:30p.p.  
 

v cerkovnij zali sv. Josafata  

 

 

kvytky mowna kupyty v cerkovnyx kancel]ri]x  

      sv. Josafata - 586-755-1740  

      Neporo;noho Za;att] - 313-893-1710    

 

do vivtirka, 22-ho berezn]         

dl] doroslyx $20.00  

a dity do 10 rokiv - vstup vil/nyj  

і воно не потребує наукових доказів. 
Плащаниця – це ікона. 

      Для віруючих східної традиції плащаниця – це перш за 

все ікона. Споглядаючи на цей нерукотворний витвір, ми 

наближуємося до первообраза, тобто Христа. Пізнаємо 

ціну нашого відкуплення, величину Божої любові. 

Відтворюємо у своїй пам’яті слова Учителя про 

жертвенну Любов. Через споглядання ікони очима, 

відкриваються наші духовні очі. Через споглядання 

нашими духовними очима Бога, відкривається наша душа 

до Божого світла. Світло приходить і просвічує людину. 

Просвічена людина продовжує нести це світло. 

просвічений несе світло іншим. Так споглядання образу 

творить відбиток цього образу на житті людини. Цей 

образ розноситься по цілому світі. Усі різні і всі 

нагадують одного, котрий сказав: так пізнають, що ви мої 

учні. 

Плащаниця – у собі поєднує смуток і радість. 

      На цій тканині є водночас сліди від терпіння і сліди від 

радості, сліди смерті і воскресіння. Цей справді був Син 

Божий, Він виніс на собі муки, виконуючи волю Отця. 

Кожна рана – це свідчення Любові. Було боляче від мук, 

що були і було радісно від того, що буде. Марна би була 

проповідь про «принесену в жертву Любов», якби Вона не 

воскресла. 

Тіло воскреслого пройшло через тканину і залишило 

відбиток. Плащаниця, єдиний свідок воскресіння: німий 

свідок, що сам собою промовляє про найбільше таїнство   

– про Воскресіння Божого Сина. 

Плащаниця – це особлива згадка. 

      Твої очі спокійно дивляться на полотно. Так 

вібувається зустріч із св.Плащаницею – це зустріч із 

Сином Чоловічим. Дивлячись ти пригадуєш Його життя і 

Його жертву за тебе. Він чекав на цю зустріч, щоб ще раз 

показати свідчення Своєї Любові до тебе. 

      Очі опускаються додолу. Це зустріч із самим собою, де 

ти задумуєшся над собою: хто ти є і куди ти йдеш? 

Пригадуєш своє минуле і находиш у ньому причину твого 

теперішнього наслідку. Мрієш …. Для сповнення мрій 

потрібно змін у тобі і в твоєму цілому житті. Опущені очі 

поступово піднімаються вгору. Знову бачать цей відбиток 

на Святому полотні. Він вже не чужий, не далекий, рідний 

і близький. Народжуються перші слова молитви … 

зітхання … і знову тиша. Щось стається дивне і 

незрозуміле, при цьому всьому є ясність. Поки Він є у 

твоєму житті, він є світлом і темрява тебе не поглине. Час 

іти далі. На твоє місце чекають інші. Його займуть тоді, 

коли ти відійдеш у сторону. 

      Ти не хочеш йти. Тобі тут добре. 

      Відводиш очі в сторону. Храм темний. Йде світло від 

Плащаниці. Знову приходять слова: поки Я є у твоєму 

житті, Я є світлом і темрява тебе не поглине. Саме цю 

ясність відчуваєш у своєму серці і вже не боїшся 

вернутися у темряву. Відчуваєш маленьке завдання 

освітлити її своїм життям. 

      Приходять люди і відходять. Лише Бог знає, що 

приносять у своєму серці до Святині Христа і що від неї 

виносять. Так було колись, так продовжується і                

посьогодні. 
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Meetings / Sxodyny 
 

St. Josaphat Knights of Columbus #8441 will hold their 
meeting on Monday, March 21st - 7:30pm. 
 

Marijs/ka Dr. Im. Zarvanyc/ko\ - Bowo\ Materi  

povidomla= qo> 

3-oho kvitn] v hod. 10>00rano - Spil/ne Sv. Pry;ast] 

6-oho kvitn] v hod. 4>00p.p. - Sxodyny 

House For Rent 
 

St. Clair Shores on Little Mack Between 10 Mile and 
Stephens.  3 Bedrooms, 1 and ½ bath (½ bath is off master 
bedroom) ranch with large kitchen (gas stove and refrigerator) 
living room, attached garage, full basement and large lot. 
Lawn and snow service included. 

$1,200/ month, Call Ron at 586-419-2008 

Looking to Work 
A Ukrainian speaking woman is looking for work to take care 

of  an  elderly  person.  Work  schedule  is  flexible.  For  more   

information, please  call  Luba  Naymova at 313-244-5718. 

Looking to Work 
Part-time cleaning positions available in the evenings (Monday 
through Friday) in Southfield area. Pays well. Earn              
extra money for cleaning commercial buildings. Must have      
transportation and  no criminal  background.  For  information,  
please  call  Carmen  at  586-201-9801. 

American Red Cross Blood Drive 
 

St. Josaphat Church w/ Our Lady of Grace Catholic Church 
Sunday, April 03, 2016  8:00a.m. – 1:45p.m.  

at the Our Lady of Grace Catholic Church. 
 

      To be eligible to give blood, you must be at least  17 years old        
(at least 110 pounds based on height and be in generally good health). 
      For more information or to schedule an appointment, please  call 
Bohdan at 586-754-5251. 

   
Catechism & Religion Class for Children 

given by Br. Joao 
 

Classes are on Sundays at 10:00a.m 
     for children (ages 8 to 12 years old). 

             

Please call the call the office at 586-755-1740 for more information. 
 
 

 

 

"LIFE'S BIG QUESTIONS" 
      “Loving Father, help me to BECOME 
THE BEST VERSION OF MYSELF by 
seeking Your will and becoming a living 
example of Your love in the world. Open 
my heart to the areas of my life that need 

change, in order for me to carry out the mission and experience 
the joy You have imagined for my life.” 
      Excerpt from “Dynamic Catholic Prayer” featured in Decision 
Point. 
      Attention parents of our parish youth! If the above prayer 
touched your heart, please consider having your teenager (13-18 
years of age) take part in Decision Point. Decision Point is a   
program currently being run in our parish Youth Group to 
enlighten and educate teens about living our Catholic faith.  
      To see what Decision Point is all about, go to http://
dynamiccatholic.com/confirmation/view-program/ and watch the 
video titled “Navigation” from session one. Then, please consider 
bringing your teen(s) to attend one of our Youth Group sessions. 
They are currently being held on Sundays at 10:30 am - 11:30 am 
in the parish hall (prior to the 12:00pm liturgy).  
      Please contact our Youth Group facilitator, Katryna          
Czemerys, at katryna.maria@gmail.com for more information. 
With enough interest in this program, we hope to expand our 
Youth Group and keep our parish thriving. This endeavor is    
being supported by our St. Josaphat Council #8441 of the Knights 
of Columbus. Please consider it! 

 
 

Catholic Faith Formation Series  
presented by St Josaphat Council #8441 Knights of Columbus 

Please come on Tuesdays at 7:00 pm & meet in the classroom. 
 

TRE ORE – The Seven Last Words of Christ 

The “Three Hours Agony” or Tre Ore is a liturgical service 
held on Good Friday from noon to 3 o’clock to commemorate 
the Passion of Christ. Specifically, it refers to the three hours 
that Jesus hung on the Cross and includes a series of homilies 
on the seven last words of Christ.  Father Barron was invited 
by Cardinal Timothy Dolan to preside over the Tre Ore service 
at St. Patrick’s Cathedral in New York, and the content of his 
presentation is being featured here. Come and listen.  
       March 22 – The First, Second & Third Words 
  First:  Father, forgive them, they know not what they do. 

 Second:  Today you will be with me in Paradise. 

 Third:  Woman, behold your son. Behold your mother. 

 

Потрібні Учителі Української Мови  
 

Українській Школі Непорочного Зачаття потрібені 
учителі української мови для викладання предмету        
в 1-8 класах на Шкільний рік 2016/2017.  
Особа мусить легально перебувати у США, досвід 
викладання предмету, володіти українською та 
англійською мовами. 

      Зацікавлених просимо звертатись до о. Даниїла 

Чайковського  по телефону (586) 907 8552. 

 

 

Best Wishes, Health, Happiness  
 and God's Blessings. 

  

Happy Birthday  

 

Fr. Roman Hykavy, OSBM 
 

Anna Bihun, Mary Kowalyszyn, Helen Senyk, 

Jeanette Onachuk, Anastasia Kaliszczak, Sonia Kushnir, 

Maria Dackiw, Alfred Hetkowski, Vladya Kumlyk, 

Jaroslaw, Kusznir, Sylvia Karpinsky, Lydia Turyansky, 

Maria Levandivskiy, David Scott, Lesia Szkilnyk, 

Carly Sowirka, Andrij Zachar, Galyna Shubelyak, 

David Holowchak, Jason Prior, Peter Sawka 

http://dynamiccatholic.com/confirmation/view-program/
http://dynamiccatholic.com/confirmation/view-program/

