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Your Generous Mother’s Heart
For love you give, no matter what….
Cares you lift, any way you can…
Joy you bring, by being you…
Sacrifices you make, with all your heart…
God’s never-ending blessings on you incredible, generous, beautiful you.

To all the Mothers,
we extend our heartfelt greetings for a
Happy and Blessed Mother’s Day!

Z nahody Dn] Materi,
serde;no vita=mo vsix na'yx dorohyx materiv!

Qaslyvoho i blahoslovennoho
Dn] Materi!

May 14, 2017

Page 2

St. Josaphat, Warren, Michigan

LITURGIES FOR THE WEEK
Sunday, May 14, 2017

(Prayer Book pg. 222, 336)
(Molytovnyk. st. 216, 329)

Samaritan Woman

Altar Cleaning
Jeanette Onachuk and Bernice Tereck

Acts. 11: 19-26, 29-30; Jn. 4: 5-42

8:30 #1632 ++ Anastasia & Mychajlo — Woronowycz Family
10:00 — For The Parish - Moleben / Moleben/
12:00 #1475 + Walter Stasyk — Family

Monday, May 15, 2017
(St. Pachomius)
Acts. 9: 32-42; Jn. 5: 1-15

8:30 #1913 ++ Dennis & Olga Nestorowicz — Lidia Bluj
#1948 + Anna Olesniewicz — M. Olesnawich

+ May She Rest in Peace +
Sophia Bereziuk passed away on April 25, 2017 at
the age of 91 and was buried from St. Josaphat on
April 29, 2017 at Mt. Olivet Cemetery.
Please Remember Her In Your Prayers

6:00p.m. Moleben / Moleben/
Prayer Families: I. Kozak / E. Lechno

Tuesday, May 16, 2017
(St. Theodore)
Acts. 10: 1-16; Jn. 6: 56-69

8:30 #1733 Special Intention for Family — M. Dobish
6:00p.m. Moleben / Moleben/
Prayer Families: B. Kozakov / B. LePage

Wednesday, May 17, 2017
(St. Andronicus)
Acts. 10: 21-33; Jn. 7: 1-13

8:30 #1875 + Jaroslaw Karpinski — Family
#1954 + Anna Popel — Diane Kurylo
6:00p.m. Moleben / Moleben/
Prayer Families: S. Kozakov / N. Lawrin

Thursday, May 18, 2017
(St. Theodotus)
Acts. 14: 6-18; Jn. 7: 14-30

8:30 #1888 + Anna Berezowsky — L. Kolodchin
6:00p.m. Moleben / Moleben/

Ukrainian Village

11:00 #1827 + Carla Bondra — I. Maciborski

Fr. Bernard Panczuk, OSBM, Fr. Christopher Woytyna,
OSBM, Fr. Leo Goldade, OSBM, Fr. Lorence
Lawryniuk, OSBM, Fr. Demetrius Wysochansky, OSBM
Emily Berezowsky, Eugene Berezowsky, Carol Berry,
Thomas Binkley, Renee Bosbous, Amanda Cliffton,
Dennis
Connel, John DeHate, Alexandra
Eillis,
Christine
Lash-Farion, Thomas Gula, Vasyl Halayda, Rebecca Holowaty,
Nathan
Hicks,
Dorothy Kail,
Suzanne Kotas, Marcella
Kovalcik,
Anna Kowal, Irene Krasicky, Allyson Logan, Virginia
Michaluk, Brian Miller, Irene Nehaniv, Sophia Nigrans, Tamara
Olszewski, Lily Ondusky, John Paluch, Sharon Peper, Marty
Peters, Douglas Podgorski,
Christopher
Portalski, Walter
Roback,
Stephanie Salata, Pearl Sawchuk, Roman Seniuk,
Kornel Senyk, Michael Servoss,
Stephan Shenduk, Pauline
Shenduk, Angela Shrubowich, Peggy
Slowinski, Rosemary
Smith, Theresa
Soloman, Maria Kuchar-Soroka, Olha Soroka,
Mary Spear, Michael Tereck Jr., Lisa Thompson, Teri Turak,
Helen Derkacz-Turner, David Tyro, Olga Wojtyshyn, Adya
Lash-Wynarczyk
**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 Lina Calice, Vlady Calice, John Darga, Nicole Iwanuisz, Stanislav
Zibrivskyy
(Please inform the office of any update

Prayer Families: M. Kozara / M. Lawrin

Friday, May 19, 2017
(St. Patrick)
Acts. 10: 34-43; Jn. 8: 12-20

Moleben
Moleben services to the Blessed Virgin Mary are held daily
during the month of May.
Moleben/
Matymemo Moleben/ do Pre;ysto\ Divy Mari\ v travni.

8:30 #1916 + Adrian Panasiuk — Family
*6:00p.m. Moleben / Moleben/
Prayer Families: I. Krasicky / I. Lawrin

Saturday, May 20, 2017
(St. Thaleleus)
Acts. 10:44 - 11:10; Jn. 8: 21-30

8:30 #1656 Spiritual & Corporal Health for Bohdanna Kruczak
Moleben / Moleben/
4:00p.m #1458 + Osyp Malanchuk — O. Shalay & Family
Prayer Families: L. Kraska / O. Lawrin

Sunday, May 21, 2017
Man Born Blind

(Prayer Book pg. 223, 340)

(Molytovnyk. st. 217, 333)

Acts. 16: 16-34; Jn. 9: 1-38

8:30 #1778 ++ Philip Sotnyk & Bohdan Hradowyj
— M. Levandivskyj
10:00 — For The Parish - Moleben / Moleben/
12:00 #1960 *** God's Blessings for Communicants
and their Families***

Novenas
for living Mothers - May 10 thru May 18
for deceased Mothers - May 19 thru May 27
za wyvyx Materiv - 10-ho travn] do 18-ho travn]
za pomer'yx Materiv - 19-ho travn] do 27-ho travn]
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Вітаємо з Днем Матері
Щиро вітаємо всіх матерів з Днем Матері.
Нехай Небесна Ненька – Пречиста Діва Марія
хоронить усіх Вас і береже під своїм Покровом, а
Всевишній Господь зсилає Вам всі свої милості та
благословення.
Споконвіку мати була першим свідком Христовим
для дитини, тим, хто вкладав у дитяче серце перші
спасительні істини й упімнення. Без матерів, що віками
передавали своїм дітям віру й ідентичність, не було б ні
нашої Церкви, ні нашого народу. Тому нехай
Всемогутній Бог і надалі допомагає Вам бути
світильниками і стовпами віри в наших християнських
родинах.
Вітаємо і духовних матерів, які своїм
богопосвяченим життя, своїми молитвами підтримують
нашу Церкву й наш народ на шляху до вічної
Батьківщини в Небі. Нехай Вселаскавий Бог вчинить
ваше духовне материство ще пліднішим і радіснішим,
щоб ви й надалі були світильниками святості для
Церкви і народу. Многая Літа!

Молитва за Матерів
Всемогутній вічний Боже, Ти створив людський рід
– чоловіка і жінку, в якому жінку наділив бути матір’ю.
Ти не покинув їх тоді, коли вони згрішили первородним
гріхом, і послав до людського роду з великої своєї
любови свого Єдинородного Сина Ісуса Христа для
спасіння людей грішних, щоб кожен, хто повірить в
нього, не загинув, а жив життям вічним.
Твій Син Ісус, вмираючи на хресті за людський рід,
передав в особі свого учня Івана свою матір нам,
грішним людям.
Дякуємо Тобі, Господи Боже, за таку велику опіку
над нами і просимо Твого Сина, щоб поблагословив
наших українських матерів та матерів усього світу.
Ісусе Милосердний, не залишай наших матерів без
свого нагляду і веди їх дорогою спасіння через свої
святі Таїнства до Небесного Царства.
Мати Божа і наша Мати, молися за наших добрих
матерів. Передавай їхні щирі молитви своєму Синові.
Бо не чувано ніколи, щоби Ти не помогла. Випрошуй
всіх ласк для наших матерів, а ті, які будуть матерями
за твоєю материнською опікою і молитвами, нехай
Господь Бог обдаровує їх материнською любов’ю, щоб
Україна пишалася гідними матерями на всі віки.
Амінь
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Sunday of the Samaritan Woman
When the Lord approaches someone to converse with them,
they feel their sinfulness. Then the Lord calls them to service.
In Isaiah 6, he experiences the glory of God. He prostrated
himself and cried out: "Woe is me for I am lost! I am a man of
unclean lips, and I dwell with people for my eyes have seen
the King of Hosts." Then one of the seraphim took a burning
coal from the altar with tongs, touched his lips saying;
"Behold this has touched your lips, your guilt has departed
and your sin blotted out." The voice of the Lord asks whom
shall he send to His people, and Isaiah volunteers. In Luke 5;
1-8, after the miraculous drought of fish, Peter says to Jesus;
"Depart from me Lord, for I am a sinful man." Jesus
responded to Peter; "Do not be afraid. From now on you
will be fishers of men."
Jesus encounters a Samaritan woman who is drawing water
from the well at the hottest time of the day. Samaritans were
looked down upon, and the woman was well known for living
an immoral life. The conversation between Our Lord and the
Samaritan women begins with Jesus asking her for a drink.
The conversation turns into Jesus speaking to her about the
'living water' which she confuses with an unending flow of
water that only temporarily slakes ones thirst. Jesus touches a
sore spot by telling her; "Go, and fetch your husband and
come back." to which she replied; "I have no husband." The
Lord said to her; "You are right in saying; I do not have a
husband. For you have had five husbands, and the one
you have now is not your husband."
She is amazed that Jesus knew so much about her, but was
not offended. The Lord gives us the grace to recognize our
sinfulness, never to harm us, but to heal us. Medicine may
taste bitter, but if we don't take it, we will not recover from our
illness. Sin causes death of the soul and God does not
take pleasure in the death of the sinner, but in the sinner's
conversion so that he may live (Ezekiel 18; 23). We recognize
our sinfulness and need of salvation. The human soul is
burdened by sin, and conversion comes from God who draws
our hearts towards him. "Restore us to Yourself, O Lord,
that we may be restored." (Lamentations 5; 21) The Lord
wants to bring our sins to light so that we may repent of them,
convert, and confess them so that He may forgive us. Jesus
will not berate us. He came into the world to save sinners, not
to condemn them, provided that the sinner repents.
They discuss the Messiah, and finally Jesus reveals Himself
to her as the Messiah. She leaves her water jar and runs off to
tell the villagers; "Come see a man who told me everything
I have done. Could he possibly be the Messiah?" She
barely has become a convert, now she has become a
missionary. Her apostleship is in the form of a personal
witness. It all began with Jesus resting at a well and asking a
woman for a drink. She found Christ, the true Living Water,
and the Messiah, who, by His Blood, washes our sins away.
She becomes a missionary; 'Come and see for yourselves!'
The people came, and after seeing Jesus they said; "It is no
longer because of your words that we believe, for we have
heard for ourselves, and we know that this is indeed the
Savior of the world."
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(prod. ostat. b[l.)

Tравневе Богослуження
2) Бо потребуєте великої помочі Марії, щоб
спастися! - Чи ви невинні? Але ваша невинність завжди
у великій небезпеці. Скільки людей ще менш винних
від вас згрішило і впало в безодню пекельну!
Покутуєте? Але ваша стала постанова дуже непевна. Ці
звички, ці нагоди, ці давні товариші... вже мене
розумієте? Ви в гріху? Ой, як вам потрібна допомога
Марії, щоб навернутися! Пробували ви не раз, і все не
вдалось дотриматися постанови. Ах! Коли б не Марія,
може 6 ви загинули навіки.
3) Однак Богослужінням у цьому місяці можете
віднайти вашу вітчизну і спасіння. Чи ж можливо, щоб
така люба Ненька не вислухала побожного сина? Через
один параклис, через один піст, Вона стільки разів
наділяла визначними ласками найбільших грішників.
Розважте, що вам уділить за цілий місяць, який
присвячуємо для того, щоб служити їй!
4) Але горе вам, коли втратите цю ласку! Горе, коли
почнете, а через декілька днів покинете. Хто знає, чи це
не остання нагода, яку Бог подає вам, щоби
навернутися? Хто знає, чи з цим Богослужінням не
зв'язана ваша тривка постійність? А відтак, хто знає, чи
це не останній місяць вашого життя! Мати нагоду
здобути такою крихтою вітчизну і не вчинити цього що за нерозум, що за жаль у годині смерті! Розважте
про це і зважтеся.
Приклад: Брат Лев, вихованець св.Франца,
патріарха, мав таке видіння: всі брати і люди були вже
на долині Йосафата, на Страшному суді. З'явилися там
дві драбини: одна - біла, друга - червона і сягали вони
до самого Неба. На верху червоної драбини стояв Ісус
Христос із суворим обличчям. Біля драбини стояв св.
Франц і закликав: "Ходіть, брати мої, піднімайтеся з
довір'ям по драбині до Ісуса, не лякайтеся." Почали
вилазити. Хто ступив на другий щабель, хто - на третій,
хто - на десятий, але відразу ж упав на долину. Брати
затривожилися. Тоді промовив св.Франц: "Не кидайте
надії, мої брати, є ще друга драбина, біла. Піднімайтеся
по ній, і, напевно, зайдете в рай." Тільки це св.Франц
вимовив, як з'явилася на верху драбини Пречиста Діва
Марія у великому сяйві, і люди, що піднімалися по ній,
увійшли в рай. Справді, кого не спасе Божа
справедливість, того спасе заступництво Марії.
На згадку: Жертвуйте Пречистій Діві всі ваші
подвиги, труди, терпіння і всі добрі діла, які зробите
цього місяця. Це все віддавайте на її честь.
Жертва: Носіть на грудях медальйон Марії, а
притискаючи його до грудей з любов'ю, повторюйте
часто: "Дозволь, о Маріє, щоби це серце стало Твоїм."
Поклін: Радуйся, Брамо небесна.
Молитва: Найсвятіша Діво! Ми віддаємося цієї
хвилини в Твої милі обійми. Багато, ой (prod. na stor. 5)
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Most Gracious Heavenly Father,
We thank You for our mothers to whom You have
entrusted the care of every precious human life from its
very beginning in the womb.
You have given to woman the capacity of participating
with You in the creation of new life. Grant that every
woman may come to understand the full meaning of that
blessing, which gives her an unlimited capacity for selfless
love for every child she may be privileged to bear, and for
all Your children.
Watch over every mother who is with child, strengthen
her faith in Your fatherly care and love for her and for her
unborn baby. Give her courage in times of fear or pain,
understanding in times of uncertainty and doubt, and hope
in times of trouble. Grant her joy in the birth of her child.
To mothers You have given the great privilege and
responsibility of being a child's first teacher and spiritual
guide. Grant that all mothers may worthily foster the faith
of their children, following the example of Mary, Elizabeth,
and other holy women who follow Christ. Help mothers to
grow daily in knowledge and understanding of Your Son,
Our Lord Jesus Christ, and grant them the wisdom to impart
this knowledge faithfully to their children, and to all who
depend upon them.
Assist all "spiritual mothers", those who, though they
may have no children of their own, nevertheless selflessly
care for the children of others -- of every age and state in
life. Grant that they may know the joy of fulfilling this
motherly calling of women, whether in teaching, nursing,
religious life, or in other work which recognizes and fosters
the true dignity of every human being created in Your
image and likeness.
We beseech You to send Your Holy Spirit, the
Comforter, to all mothers who sorrow for children that have
died, are ill or estranged from their families, or who are in
trouble or danger of any kind. Help grieving mothers to
rely on Your tender mercy and fatherly love for all your
children.
We ask your blessing on all those to whom You have
entrusted motherhood. May Your Holy Spirit constantly
inspire and strengthen them. May they ever follow the
example of Mary, mother of Our Lord, and imitate her
fidelity, her humility, and her self-giving love. May all
mothers receive Your Grace abundantly in this earthly life,
and may they look forward to eternal joy in Your presence
in the life to come.
We ask this through our Lord and Savior, Jesus Christ,
who lives and reigns with You and the Holy Spirit, one
God, world without end.
AMEN.
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багато, маємо сказати Тобі від щирого серця цього
місяця! Скільки потреб маємо Тобі викласти! Скільки
ласк випросити! Благослови нас цього першого дня.
Твоє благословення нехай буде запорукою, що наші
молитви будуть вислухані. Амінь.
Богородице Діво...
Любов Марії
1) Любі християни! Великою є любов земної матері.
Наскільки Небо величніше від землі, настільки любов
Небесної Матері перевищує любов матері земної. Дитя
лежить на смертній постелі та розповідає матері своє
останнє бажання. Мати сповняє радо і точно останню
волю дитини. Спаситель на Хресті віддав усіх людей
Матері Своїй під її духовну опіку. Він сказав до Неї:
"Жінко, це син Твій!" Св. Отці одноголосно пояснюють
цей заповіт в нашу користь, і ми можемо називати
Марію своєю матір'ю. Цю волю Сина Свого сповняє
точно Пречиста Діва Марія. О, як же заспокоює й
ущасливлює нас ця думка: Марія наша Мати! Ми не
сироти на світі. Там, у Небі, царює могутня Небесна
Цариця, що любить нас, Вона невимовне тішиться, коли
діти заслуговують на її особливу поміч. А сила її дуже
велика. Св. Григорій слушно пише про Божу Матір:
"Ніщо не протистоїть її могутності, її силі, все йде за її
волею, все слухає її накази, все служить її молитвам".
2) Тому побожність до Марії - найплодовитіша
побожність, бо Вона є Матір'ю Бога. Впевнено можна
сказати, що Вона має в руках всі скарби всемогутності,
ласки й милосердя Сина. І чи може відмовити Ісус
святій Неньці, що Його годувала, берегла, виховувала,
йшла за Ним усюди, навіть під Хрест і аж до гробу?
Марія більше за всіх любила Ісуса, а Ісус не мав би
любити Марію більше за всіх?
3) Ця побожність є найсолодша, бо Марія - наша
Мати. "Моєю ненькою, - говорив один святий, — є
Пречиста Діва, а моя земна мати є лише
годувальницею". Яке солодке слово! Моя ненька є
Ненькою Ісуса! Ненька Ісуса є моєю ненькою! Ми сини
однієї і тієї самої неньки: Ісус і я! Тому Марія подає
нам ласку з материнською любов'ю. Вона не
задовольняється самим вислуховуванням, а говорить і
відповідає нашому серцю з таким почуттям лагідності і
принади, що дуже часто в нас сльози на очах.
4) Ця побожність дуже ніжна, бо Марія є матір'ю
грішників. Вони - розпинателі її Сина; проте Марія
любить їх, коли готові покаятися. Адже Вона є Матір'ю
грішників: якої радості зазнає її Серце, коли може
примирити цих двох братів, двох синів: грішника й
Ісуса! Коли й ви грішник, то можете вчинити велику
приємність Марії. Киньте до стіп її цей меч, яким
пробили Ісуса. Віддайте себе в її обійми і скажіть із
сокрушенним серцем: "Мати грішників, спаси мене."
(prod. nast. b[l.)

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

Happy Birthday
Jaroslawa Stetkewych, Bohdanna Kruczak, Marie Dobish,
Julia Kapitanec, Rosemary Sobol, Olga Kraska,
Martha Tatarsky, Larry McMellen, Thomas Sroka,
James Blazinski, Maria Jakovichtchouk, Ruslan Krynytsky,
AndrejsVatulaks, Kelly Maritczak, Zoryana Lisnyy,
George Woloszczuk, Kateryna Gudziak, Liona Makara

Mnoha] Lita!

Meetings / Sxodyny
St. Josaphat Knights of Columbus #8441 will hold
their meeting on Monday, May 15th - 7:30pm.

Calender of Events
May 21st ———— First Solemn Holy Communion

- at St. Josaphat Church at 12 noon

May 29th ———— Amer/Ukr Veterans Memorial Service
10:45am at St. Josaphat
June 3rd ———— Mt. Olivet Cemetery - 10:00a.m. (Sat)

- Panakhyda & grave blessings

June 4th ———— Pentecost Sunday — 2:00p.m.

Resurrection Cem. - Panakhyda & grave blessings

June 10th ———— General Panakhyda after 8:30 liturgy
Aug 5th & 6th —— Sunflower Festival

Eparchial Appeal — Share 2017
Giving of our time, talent and treasure is not about giving until
it hurts. Rather, it is about giving until you feel good
about what you have given. Please give substantially
of yourself and your resources. Please support Share 2017
- Annual Eparchial Appeal.
+parxial/nyj Zaklyk — Share 2017
Wertvuvann] svoho ;asu, talantu i skarbu ne ozna;a= davaty aw do zmenohy. Rad'e ce ozna;a= davaty doky
vy vid;uva=te pry=mnist/ z toho, qo vy daly. Prosymo
davaty qedro vid sebe zhidno zi svo\my mowlyvost]my.
Prosymo pidtrymaty Share 2017 - +parxial/nyj Zaklyk.
The Ukrainian American Veterans
will hold it’s annual
Memorial Day Observance
on Monday, May 29, 2017 at 10:45am
on the grounds of St. Josaphat Church at the Cross. After
the service, there will be a Wreath Laying Ceremony at the
Ukrainian American Veterans Monument across the street.
If it’s raining, the service will be in the hall.

