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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.

VOL. 53 / NO. 20 • PENTECOST SUNDAY • MAY 15, 2016
Свято Зішестя Святого Духа
Після Вознесіння Господнього
апостоли перебували в тій горниці, яка
служила їм місцем Таємної Вечері. Вони
відчували свою мізерність та ницість
перед силою та величчю світу цього.
Сила, яка їх об’єднувала – вірність
Христу, вони всі свято надіялись що
Господь не залишить їх у світі, вони
чекали на обіцянку Ісуса Свого Учителя.
Душі їхні єднались в братолюбстві,
думки возносились в Небеса, серця їхні горіли
постійним пошуком Господа. Цей благий порив,
бажання, яке розкривало цю глибину їхніх простих
сердець зробило апостолів в очах Божих гідними
освячення. Ось і настав день П’ятидесятниці. Площа
біля Єрусалимського храму тріщала по швах, люди
говорили різними мовами. Велика маса людей зібралась
на традиційні для часу єврейської п’ятидесятниці
жертвоприношення. Апостоли злучені молитвою
просили, щоб Господь просвітив їхніх братів, які
перебували в темноті невідання про Божого Агнця,
що вже прийшов та взяв на Себе тягар людського
гріха. Саме в часі їхньої молитви почалось творитись
щось безумовно незвичне для людської свідомості.
Відбувалось те, чого вони ще не могли до кінця
зрозуміти. «Ось роздався зненацька з неба шум,
неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім,
де вони сиділи» Дії 2.2. Не встигли апостоли від
одного оговтатись, як за цим явленням наступає
нове: «І з'явились їм поділені язики, (prod. na stor. 3)

To make room for the Holy Spirit
The feast of Pentecost commemorates
the descent of the Holy Spirit upon the
Apostles, marking the completion of the
work of redemption. Jesus Christ died on
the Cross to pay for our sins. In and
through His Resurrection we are justified,
but the full effects of Christ's redemptive
works are made possible through the
descent of the Holy Spirit. The Holy Spirit
works in the Church guiding her, and is the
teaching and missionary aspect of the
Church, teaching and sanctifying her members. "The Lord
redeemed us by His Blood; He gave us His soul for our
souls, His Flesh for our flesh, and sent forth the Spirit of the
Father to bring unity and communion between God and
man. Through the Holy Spirit, He gave God to men,
through the Incarnation, He raised man to God." (St. Ireneaus of Lyon)
Pentecost is also called 'Trinity Sunday'-the One God is
the Father, and the Son, and the Holy Spirit. One God
worshipped in 3 Persons. 'The Holy Spirit was, is, and ever
shall be without beginning, and without end, forever united
and numbered with the Father and the Son. He is Life and
Life-creating, the Light, the Giver of Life, Good in Himself,
the Fountain of Goodness, through whom the Father is
known, and the Son glorified. All acknowledge one Power,
one Order, one worship of the Holy Trinity.'
Christ referred to the Holy Spirit as the 'Paraclete'
-"Comforter', 'Advocate', and 'Counselor'. The Holy Spirit
comforts and controls our restless hearts (Cont. on pg. 3)
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LITURGIES FOR THE WEEK
Sunday, May 15, 2016
Pentecost Sunday

Sunday, May 22, 2016
(Prayer Book pg. 355)
(Molytovnyk. st. 347)

Acts 2: 1-11; Jn. 7: 37-52, 8: 12

8:30 #502 ++ Stefan Oslawski & Dmytro Kostyniuk
— L. Kostyniuk
Moleben / Moleben/

10:00 No Liturgy (Solemn Holy Communion at I.C. in Hamtramck)
12:00 #788 + Claudia (Ohryn) Elston — L. Nestorowich
& Family

*2:00pm - Resurrection Cemetery - Panakhyda & grave blessings

Monday, May 16, 2016
Holy Trinity
Eph. 5: 9-19; Mt. 18: 10-20

9:00 #912 Special Intention for Family — M. Dobish
6:00p.m. Liturgy - Special Intention - Moleben / Moleben/
Prayer Families: J. Howard / J. Polgar

Tuesday, May 17, 2016
(St. Andronicus)
Rm. 1: 1-7, 13-17; Mt. 4:25 - 5:13

8:30 #927 + Irene Tryciecky — A. & Z. Serafyn
#995 + Jerome Kozak — S. & A. Fedenko
6:00p.m. Moleben / Moleben/
Prayer Families: K. Hreha / M. Pokorski

Wednesday, May 18, 2016
(St. Theodotus)
Rm. 1: 18-27; Mt. 5: 20-26

8:30 #624 Health & God's Blessings for Bohdan & Lesia
— A. Florchuk
6:00p.m. Moleben / Moleben/
Prayer Families: P. Hrynkiw / M. Plichota

Thursday, May 19, 2016
(St. Patrick)
Rm. 1:28 - 2:9; Mt. 5: 27-32

8:30 #836 + Stefania Prysiazniuk — L. Bluj
#1095 + Adrian Panasiuk — Family
6:00p.m. Moleben / Moleben/

(Prayer Book pg. 226, 363)

(St. Basiliscus)
(Molytovnyk. st. 220, 353)
Heb. 11:33 - 12:2; Mt. 10: 32-33, 37-38, 19: 27-30

8:30 Moleben / Moleben/
#1104 Health & God's Blessings for Birthday
Roman Wasylyk — Family
10:00 For The Parish
12:00 #897 Special Intention — O.L.P.H. Sodality

Altar Cleaning
Mary Katsaros and Margaret Chupa
Congratulations!
Michael Victor Wowk and Kendra Helene Maurer have
entered into the Bond of Holy Matrimony in our church on
Sunday, May 14, 2016.
God Bless You and Mnohaya Lita!
Baptism
Logan Michael Gasparovich son of Timothy Gasparovich
and Renee Langer was baptized in our church on
Sunday, April 17, 2016.
God Bless You All and Mnohaya Lita!
+ May They Rest in Peace +
Nataliya Sas passed away on April 10, 2016 at the age of
57 and was buried from St. Josaphat on April 13, 2016.
Sophie Jakymowych passed away on April 24, 2016 at
the age of 85 and was buried from St. Josaphat
on April 29, 2016 at Resurrection Cemetery.
Please Remember Them In Your Prayers

Ukrainian Village

11:00 #1123 + Walter Lewenetz — R. Tokarchuk
Prayer Families: J. Hrynkiw / S. Piwtorak

Friday, May 20, 2016
(St. Thaleleus)
Rm. 2: 14-29; Mt. 5: 33-41

8:30 #924 Health & God's Blessings for Bohdanna Kruczak
— Family
6:00p.m. Moleben / Moleben/
Prayer Families: J. Hryshko / M. Pinkos

Saturday, May 21, 2016
(Sts. Constantine & Helen)
Acts 26: 1-5, 12-20; Jn. 10: 1-9

8:30 Moleben / Moleben/ / General Panakhyda
#908 ++ Omelan & Zenowia — A. Popel
#1147 + Olga Gulawsky (1yr w/panakhyda)
— Chapp Family
4:00p.m. #519 ++ Osyp & Anna Malanchuk — O. Shalay
Prayer Families: S. Hryshko / P. Pierce

Moleben
We will have a Moleben service to the Blessed Virgin Mary at
6:00p.m. in the evening (Monday thru Friday).
Moleben/
Matymemo Moleben/ do Pre;ysto\ Divy Mari\
v hod. 6:00 ve;. kownoho dn] (vid ponedilka do p']tnyci).
Novenas
for deceased Mothers - May 19 thru May 27
za pomer'yx Materiv - 19-ho travn] do 27-ho travn]
There are special envelopes to list the names. The same will
be done for Father’s Day in June.

Prokimen — Po vsi zemli zalunav \x holos, na kraj svitu
- \xni slova.
Prokimenon — Through all the world their voice resounds;
their message reaches to the ends of the earth.
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мов вогонь, і осів на кожному з них»Дії 2.3 Що
відбувається? Апостоли знали що подібне могло
відбуватись в день коли давався закон і виключно на
горі Синай. Вони тоді зрозуміли їхній Учитель Ісус
Христос дає їм новий Закон. Апостоли відчули себе
духовно народженими. Прийняття Св. Духа дозволило
їм пригадати все про що говорив Христос, коли був
поруч з ними. Святий Дух своїм вогнем знищив в їхніх
серцях все що навіть пригадувало давнє гріхопадіння
людини. Він освітив та освятив їхні душі будуючи в
них певне вмістилище Божої благодаті. Ті, хто в дні
страстей нашого Спасителя були слабкі та малодушні у
цей день озброїлись щитом віри, повстали в силі та
славі пророкувань. Апостоли, які раніше більше ні в
чому не розумілись як в рибі та неводі, отримали силу
слова, яке розбивало знання мудреців, гордість та пиху
тих, хто перебуває при владі. По всьому світу понесли
вони Благу Новину вже не боячись переслідувань,
гонінь, мук та самої смерті. На прикладі апостолів
бачимо як Божественна благодать преображає та
змінює людину.
(prod. ostatnoho b[leten)
Tравневе Богослуження
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 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. (prod. na stor. 4)
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with the presence of the risen Lord, Jesus Christ, through
whom we ascend to the Father. The Holy Spirit comforts
us with the peace and joy of God in a world filled with
much sadness and anguish. He comforts us with a living
sense, here and now, of a bright and glorious world, the
Kingdom of God that awaits us when we leave this world.
The Holy Spirit is the pledge of our future inheritance.
We need to make room for the Holy Spirit in our hearts,
by cleansing our hearts from any evil presence. Just as no
one would pour a precious ointment of perfume into a
jar that reeks with a stale odor, so God does not send the
Holy Spirit into hearts that reek of sin. He does not force
Himself upon us and does not fill what has already
been filled. The Spirit assists in the cleansing/purification
process of our entire being, provided, we so desire.
We pray on a daily basis to the Holy Spirit privately, at
every Divine Liturgy the prayer 'Heavenly King, Comforter,
Spirit of Truth…' that the Spirit would come and 'dwell
in us and cleanse us from every impurity.' The Spirit
will cleanse us, dwell in us and make us Spirit-bearers, if
we seek His presence with faith, hope and love. The Holy
Spirit overcomes our weaknesses on our behalf: "The
Spirit helps us in our weakness, for we do not know how to
pray as we ought, but the Spirit Himself interceded for
us with sighs too deep for words." (Romans 8; 26)
Fr. Bernard, Fr. Christopher, Bishop Richard,
Terry Babenko, Steven Batkoski, Thomas Binkley,
Renee Bosbous, Sviatoslav Cherniawskyy, Amanda
Cliffton, John DeHate, Kathy Dorosz, 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.
**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)

Liturgy Received For The Repose of the Soul
+ In Memory of Olga Gulawsky
Chapp Family
St. Josaphat Church Donation
+ In Memory of Olga Gulawsky
$80.00 — Chapp Family
Immaculate Conception School Donation
+ In Memory of Sophie Jakymowych
300.00 — Ukrainian Future Credit Union
Board of Directors & Employees
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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."
Приклад: Пречиста Діва дуже часто виявляла Свою
ласку палким Своїм почитателям. Це бачимо на прикладі з
життя св. Йосафата. Св.Йосафат родився 1580 р. у
Володимирі-Волинському в побожній міщанській сім'ї
Гавриїла і Марини Кунцевич. З дитинства палко полюбив
Спасителя і Пречисту діву Марію і тому посвятив своє
ціле життя Божій славі. Служив ревно Богові спочатку
вдома як побожний хлопець, а потім як молодий учень у
місті Вільно, а дальше - як богомільний монах, слуга
Божий : диякон, священик, ігумен, архімандрит, нарешті,
як Вітебський єпископ і архієпископ Полоцький. Любив
понад усе свою рідну Церкву, свій обряд, свій український
народ. Цінив старі легенди, звичаї й установи церковні та
народні і свято їх заховував. Позаяк палко любив свою
Церкву і свій народ бажав для нього найбільшого дару
Божого на землі, - правдивої католицької віри. Бажав для
нього святої Унії, єдності церковної. Цілим серцем рвався
до святої праці, за яку Христос молився: щоби було одне
стадо і один пастир. За цю ідею не вагався кров свою
пролити, життя віддати. До подвигу цього готувався
особливо тоді, коли став ігуменом монастиря в селі
Жировицях, де знаходилася чудотворна ікона Пречистої
Діви Марії, чуда якої прославилися ще 1500 р.
Молитвами, Богослуженнями, покутуваннями і трудами
потягав за собою інших і приєднував до Католицької
Церкви. Ця ревність викликала проти нього ворожість
засліплених ворогів, жертвою котрої впав як архієпископ,
коли поїхав до міста Вітебська 2 листопада 1623 р.
Засліплені і підбурені міщани напали на єпископську
палату в неділю рано, коли після Утрені готувався до
Святої Літургії. Тяжко побили вірних його слуг, а самого
архієпископа, який мужньо вийшов до них, своїх
духовних дітей, щоб їх заспокоїти, вбили сокирою на
смерть. Так прославив його Господь мученичим вінцем,
нетлінними мощами, які збереглися донині і покладені у
наші антимінси.
(prod. nast. b[leten)

Meetings / Sxodyny
St. Josaphat Knights of Columbus #8441 will hold their
meeting on Monday, May 16th - 7:30pm.
Marijs/ka Dr. Im. Zarvanyc/ko\ - Bowo\ Materi
povidomla= qo>
1-oho ;ervn] v hod. 4>00p.p. - Sxodyny
5-oho ;ervn] v hod. 10>00rano - Spil/ne Sv. Pry;ast]

"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!
Divine Mercy in the Second Greatest Story Ever Told
presented by St Josaphat Council #8441 Knights of Columbus

Please come on Tuesdays at 7:00 pm & meet in the classroom.
Divine Mercy in the Second Greatest Story Ever Told is a dramatic 10-session journey featuring best-selling author and popular
speaker Fr. Michael Gaitley, MIC.
Fr. Gaitley weaves a tapestry of wonder and beauty from the
threads of the dramatic history of Poland, the
transformative
message of St. Faustina Kowalska, the
prophetic apparitions
of Our Lady of Fatima, the powerful witness of St. Maximillian
Kolbe, and the world-changing papacy of Pope Saint John Paul
II.
But this is more than just a masterful telling of the “Second
Greatest Story.” Thanks to the brilliant artistry of the Augustine
Institute’s world-class film team, this amazing story comes to life
like never before. In fact, you’ll not
just learn about the consoling message of Divine Mercy, you’ll experience it.
Episode 7 - The Secret of Divine Mercy
Episode 8 - God’s Master Plan
Episode 9 - Mary’s Knight
Episode 10 - The Final Question
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Best Wishes, Health, Happiness
and God's Blessings.

Happy Birthday
Jaroslawa Skypakewych, Bohdanna Kruczak,
Marie Dobish, Julia Kapitanec, Michael Pokorski,
Jaroslaw Karpinsky, Olga Kraska, Maria Piwtorak,
Martha Tatarsky, Larry McMellen, Thomas Sroka,
James Blazinski, Rebecca Holowaty, Igor Ivaniv,
Zoryana Lisnyy, Roma Gudziak, Maria Jakovichtchouk,
Andrejs Vatulaks, Kelly Maritczak, George Woloszczuk,
Kateryna Gudziak, Liona Makara, Rosemary Sobol

Mnoha] Lita!
House For Sale
26327 Cunningham Drive - $112,000

Brick ranch family home — 3 Bedrooms, 1½ bath, finished
basement, 2 car garage, deck and sprinkler system. For more
information, please call 586-783-9384.

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
English As A Second Language
The English language class is held at Our Lady of Grace
Parish (next to St. Josaphat Church) on Wednesdays
at 7:00p.m. The class is taught by Dr. Susan Fleming who
specializes in speech therapy. Everyone in welcome.

Oholo'enn]
Dohl]nu dytynu bud/-]koho viku u l[byj ;as doby ta
l[byj den/ tywn]. Ma[ dosvid roboty z dit/my, za
osvito[ u;ytel/, prakty;nyj psyxoloh.
Zvertatys] do Oksany na tel. (248) 688-4741.
The Ukrainian American Veterans
will hold it’s annual
Memorial Day Observance
on Monday, May 30, 2016 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.

Calender of Events
May 21st………… General Panakhyda - St. Josaphat 8:30a.m.
May 22nd…………First Solemn Holy Communion
May 30th…………Memorial Day

- at St. Josaphat Church @ 12 noon

Ukr. Am. Veterans Memorial Service
at 10:45a on St. Josaphat Church Grounds

June 5th…………. First Sunday - Summer Liturgy Schedule

9:00a.m. & 11:00a.m.

June 10th…………Second Annual Steak Out Dinner

- at St. Josaphat Banquet Ctr

June 19th…………Father's Day
July 4th…………. Independence Day
Aug 6th & 7th…... Sunflower Festival
Sept 5th…………. Labor Day
Oct. 2nd…………. First Sunday - Fall Liturgy Schedule

When making a donation and you are not using your
contribution envelopes, offering envelopes are available in
the back of the church. There are different kinds, so please
take the appropriate one so your contribution can be
accredited as you wish.
Please do not use them for candle donations.

If you wish to have flyers placed into the bulletin, we ask
if you can bring them to the church office by Wednesday.
$20.00 — 400 copies per week.
}kqo Vy bawa=te daty do b[leten[ povidomlenn]
(lytu;ky), to prosymo prynesty do cerkovno\ kancel]ri\
do seredy. Ko't na tywden/ - $20.00 za 400 kopi\.

Organizations that plan picnics / events requesting a priest
for Divine Liturgy, please contact the church office at
least three weeks in advance.

Orhanizaci\, ]ki planu[t/ maty Sv. Liturhi\ pid;as
lita, prosymo povidomyty cerkovne b[ro try tywni
napered.

Attention:
Please arrive in time for liturgical services. It is stated that
it is proper to arrive 5 minutes before the Liturgy begins.
Do Vaqo\ Uvahy:
Pro'u laskavo nezpizn]tys] do cerkvy, osoblyvo na
Sluwbu Bowu. Vkazano buty prynajmi p']t/ xvylyn
pered vidpravo[.

