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St. Josaphat, Warren, Michigan

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 9:00 a.m.– 4:00 p.m.
(Office is closed for lunch 12:00 –1:00 p.m.)

IC Schools: 586-574-2480 • www.icschools.org / www.icschools.net

SUMMER SCHEDULE OF DIVINE LITURGIES
Sunday: (Ukrainian) 9:00 a.m.; (English) 11:00 a.m.
Saturday: (Ukrainian) 8:15 a.m.; (English) 4:00 p.m.
Weekdays: (Ukrainian) 8:15 a.m.
Holy Days & Obligatory Feasts: (Ukr.) 9:00 and (Eng.) 7:00 p.m.
Confessions - During Liturgies
Saturday 4:00pm, Sunday 9:00 & 11:00 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.
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12-та по Зісланні Святого Духа
Що доброго маю чинити, щоб мати
життя вічне? Мт. 19, 16-26
Подібне запитання, яке поставив
юнак Ісусові, часто турбує нас.
Відчуваючи потребу Божої допомоги,
люди деколи питають: Що робити, які
молитви молитися, щоб отримати певну
ласку, щоб Бог допоміг вирішити дану проблему?
Відповідаючи на це питання, треба мати на увазі, що
успіх молитви залежить не від кількості молитов, виду
молитви, яку будемо відмовляти, а від якості молитви:
тобто від сили віри - чи твердо вірю, що Бог може це
зробити, і від надії на Бога - наскільки сильно очікую
цієї допомоги від Господа, від довір’я Божій любові, а
не від надії на себе. Достатньо відмовляти з вірою
щоденні молитви, або можна ще молитися молитви на
різні потреби, щоб отримати бажану Божу поміч.
Запитання юнака „що доброго маю робити?”
свідчить про велику його надію на себе, свої
можливості, що було причиною його душевного
неспокою відносно готовності до життя вічного.
Буває в житті так, що люди, звертаючись до Бога
про поміч, більше надіються на Божі дари (напр.
здоров’я) у вирішенні справ, ніж на Бога, більше
люблять Божі дари, ніж самого Бога. Тому духовне
життя таких християн часто зводиться до дотримання
релігійних звичаїв, закону задля закону, а не з любові
до Бога і довір’я Йому і його святій волі.
Відповідаючи юнакові, Ісус

(prodovwenn] na stor. 3)

The Nicene Creed-Symbol
of our Catholic Faith-Part 1
(CONT. FROM BULLETIN 07/14)

I believe in One Lord, Jesus Christ, the
only Son of God, eternally begotten of the
Father - Jesus Christ is the Lord of all.
The title means that Jesus is master of all,
and has connotations of deity, since the
Hebrew word 'adonai' and the Greek word
'kyrios' (both meaning Lord) were applied to Yahweh-God
in the Old Testament. However, unlike earthly rulers, Jesus
is a friend of the oppressed and a servant. Jesus is in a
unique relationship with God the Father. While Hebrews
kings were sons of God symbolically (see Psalm 2), Jesus
is the only Son of God by nature. Begotten has the meaning
of born, generated, or produced. God the Son is born
out of the essence of God the Father. Just as a child shares
the same humanness of his/her parents, the Son shares
the essential nature of God with the Father. Since God is
eternal, the Son, being begotten of God, is also eternal.
The Son is often called the 'Only-Begotten God' in early
Christian literature, including John 1; 18 in many
manuscripts.
Light from Light, true God from true God — God the
Son exists in relation to God the Father. The Son is not the
Father, but they both are God. Just as a torch is lit one to
another, the Father and Son are distinct, but both light.
Some Christians called Sabellians or Modalists, said that
the Father, Son, and Holy Spirit were one God who changes
roles. So when God creates, he is Father, (CONT. ON PAGE 3)
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LITURGIES FOR THE WEEK
Sunday, August 16, 2015
(Icon of Christ)
1 Cor. 15: 1-11; Mt. 19: 16-26

(Prayer Book pg. 222, 393)
(Molytovnyk. st. 216, 381)

9:00 For The Parish
11:00 #4483 Special Intention — O.L.P.H. Sodality Intention

Wedding Bann II
Christopher J. Pozios & Adrianna M. Thibault
Baptism
Veronica Zadorozna daughter of Mr. & Mrs. Mykhaylo
Zadoroznyy (Oksana Nahumenyuk) was baptized in
our church on Sunday, August 9, 2015.

Monday, August 17, 2015
(St. Myron)
2 Cor. 8: 7-15; Mk. 3: 6-12

8:15 #4644 ++ Anna Tymn & Jean Babenko — G. Duzey
#416 + Wasyl Kolodchin — Family
Prayer Families: L. Jachnycky / C. Olszewski, Jr.

Tuesday, August 18, 2015

Tadey Nevistyuk son of Mr. & Mrs. Vitaliy Nevistyuk
(Tatyana Kulchitsky) was baptized in our church
on Sunday, August 9, 2015.
God Bless Them and Mnohaya Lita!

(Sts. Florus & Laurus)
2 Cor. 8:16 - 9:5; Mk. 3: 13-19

8:15 #4622 ++ Maksym, Stefania, Mychajlo & Bohdan
— Ohar Family
Prayer Families: G. Jacks / T. Olow

Wednesday, August 19, 2015
(St. Andrew)
2 Cor. 9:12 - 10:7; Mk. 3: 20-27

8:15 #4471 ++ Mychajlo & Katyryna — A. Kowal
Prayer Families: M. Jakovichtchouk / M. Olesnavich

Thursday, August 20, 2015
(St. Samuel)
2 Cor. 10: 7-18; Mk. 3: 28-35

8:15 #4582 Health, Happiness & God's Blessings for
Myroslaw & Irene Pryjma — Children & Grandchildren
Ukrainian Village
11:00 — No Liturgy

Terry Babenko, Steven Batkoski, Thomas
Binkley, Sviatoslav Cherniawskyy, Amanda
Cliffton, Kataryna Czemerys, Kathy Dorosz,
Christine Lash-Farion, Mychajlo
Fedorenko,
Thomas Gula, Vasyl Halayda, Alfred Hetkowski, Paul
Hryshko, Dorothy Kail, George Kazaniwsky, Suzanne Kotas,
Rolf Lorenz, Virginia Michaluk, Brian Miller, Sophia
Nigrans, Jesse Obriecht, Tamara Olszewski, John Paluch,
Marty Peters, Douglas Podgorski, Walter Roback, Stephanie
Salata, Pearl Sawchuk, Quinn Shalay, Joshua Sherman,
Nicole Sherman, Angela Shrubowich, Peggy Slowinski,
Rosemary Smith, Walter Stasyk, Michael Tereck Jr.,
Irene Tryciecky, Teri Turak, David Tyro, Dolores Tyro,
Laura Wojcik, Anna Zajac.
**Also, please pray for all our elderly that are ill, in
homes and home bound.**

nursing

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

Prayer Families: F. Jasso / O. Ohar

- From our parish & families -

Friday, August 21, 2015
(St. Thaddeus)
2 Cor. 11: 5-21; Mk. 4: 1-9

8:15 #373 Health & God's Blessings for Members
of Kostiuk Family

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

Prayer Families: V. Jovanovic / O. Novak

Saturday, August 22, 2015
(St. Agathonicus)
1 Cor. 2: 6-9; Mt. 22: 15-22

8:15 #4297 + Ivan Kalymon — O. & R. Karanec
4:00 #4504 + John Gadowski — Daughters
Prayer Families: E. Jurkiw / G. Nordstrom

Sunday, August 23, 2015
(Sts. Luppus & Irenaeus)
1 Cor. 16: 13-24; Mt. 21: 33-42

(Prayer Book pg. 222, 395)
(Molytovnyk. st. 216, 383)

9:00 For The Parish
11:00 #079 + Bohdan Lewytsky — Family

Altar Cleaning
Linda Zajac

Молитви за мир та спокій в Україні
Молимось, щоби Господь наш Ісус Христос
захистив Україну від видимих і невидимих ворогів,
щоби зберіг неподільною, свобідною і незалежною
Українську державу, щоби припинив ворожнечу між
владою і народом та зупинив міжусобну боротьбу,
щоби напоумив владу не застосовувати зброю проти
народу, який обрав її, щоби викорінив в нас ненависть і
гнів та всі інші пристрасті, що руйнують
братолюбність, і вселив в серця наші любов до своєї
Батьківщини, щоби послав мир і злагоду народу
нашому і простив нам усі провини вільні і невільні,
благаємо Тебе, Чоловіколюбний Господи, вислухай і
скоро помилуй.
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сказав, що „Богові все можливо” – все буде можливе
тому, хто покладає надію на Бога, довіряє його волі,
приймає Божі способи вирішення своїх проблем.
Одного разу покликали священика до родини, в якій
була важко хвора молода дівчина. Але прийшовши в їх
дім, він побачив, що дівчина не хвора, а одержима злим
духом. Священик почав відмовляти молитви на
вигнання злого духа. У кінці молитви злий вийшов з неї
і сказав: „Давно би забрав тебе, грішнице, як твою
подругу (яка повісилась), як би не монахиня з твого
роду”.
Як бачимо, хто довіряє своє життя Богу, отримує
щедре Боже благословення, що сходить через нього
також на родину, діє і захищає їх.
Щоб наше духовне життя і молитовні старання були
плідні, а зокрема запевнювали нам життя вічне, дбаймо
найперше про любов Бога, довіряймо себе і наше життя
Його любові і милосердю, а Він подбає про вирішення
проблем нашого життя і спасіння душі.
о. Михайло Чижович, редемпторист

Особистість митрополита Шептицького. Топ-10
фактів з життя владики Понеділок, 27 липня 2015
(prodovwenn] z ostatnoho b[letenu)

Факт 4. Турбувався про освіту свого народу та був
щедрим меценатом
Митрополит був відомий не лише за свій внесок у
розвиток Греко-Католицької Церки в Україні, а й завдяки
своїй меценатській роботі. Шептицький пережив дві
Світові війни, міжвоєнний період, ув’язнення російською
владою та не полишав свій народ і допомагав йому
підійматися на ноги після чергового падіння.
А н д р е й Ш е п т и ц ь к й з а с н ув а в Л ь в і в с ь к у
грекокатолицьку богословську академію, Богословське
наукове товариство, український католицький інститут.
У 1905 році засновує Український національний музей,
відстоює ідею Українського університету у Львові.
Шептицький підтримував діяльність приватних шкіл,
товариства Просвіта, Рідна школа, НТШ, об'єднання Луг,
Пласт тощо.
Роль Глави УГКЦ у духовному, фізичному та
соціальному житті українського народу важко
переоцінити: він відкривав садочки і школи, допомагав
молодим художникам, у соборі Святого Юра організував
Народну школу імені Грінченка для бідних дітей,
повіддавав усі свої землі для створення там шкіл, заснував
Народну лічницю, де могли безоплатно лікуватися бідні.
До кінця свого життя Митрополит допомагав кожній
людині, що просила його допомоги, як духовно, так і
матеріально.
Під час Другої світової війни владика відновив роботу
Українського Червоного хреста – для допомоги
пораненим, хворим і полоненим.
Факт 5. Засуджував нацизм і рятував євреїв
Митрополита Андрея Шептицького не раз висували на
звання Праведника народів світу - за його заслуги перед
єврейським народом у часи нацистської
(prod. na stor. 4)
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while on earth, he is Son, and so forth. However, at Jesus'
baptism, we have all Three Persons, Father, Son and Holy
Spirit, interacting at the same time. In John 8; 17-18, the
Father and Son testify as two witnesses and not one. God
the Son is not half-god or inferior to God the Father. God
the Son is fully God, distinct from the Father, yet not
divided from the Father. The Arians believed that Jesus
could be called 'god', but not true God. Thus, they believed
that Jesus was the first creation of God, a perfect man who
mediated between God and creation.
Begotten, not made, one in being with the Father.
Through Him all things were made — Some Christians
today (Jehovah's Witnesses) and in the past (Arians),
suggested that Jesus was a creation of God. The creed tells
us that just as when a woman gives birth she does not create
a child out of nothing, bring begotten of God, the Son is not
created out of nothing. Since the Son's birth from the Father
occurred before time was created, begotten refers to a
permanent relationship as opposed to an event within time.
God the Father and God the Son are equally divine, united
in substance and will. Father and Son share the same
substance or essence of divinity. That is, the Father and
Son both share the qualities and essential nature to make
one in reality God. However, sharing the same substance
does not mean they share the same identity of person.
Example: Think of 3 humans: they share a common nature,
the essential qualities and essence of humanity, but are not
the same person (although unlike the persons of the Trinity,
humans do not share one will). The Bible tells us that
through the Son, the Word of God, all things have been
created. As the Word-Logos, the Son is the agent and
artificer of creation.
For us men and our salvation He came down from
heaven: by the power of the Holy Spirit, He was born of
the Virgin Mary and became man. — Jesus came from
heaven, from a numinous reality other than our own. While
the creed says 'down', it is important to remember that our
language is limited. Heaven is not 'up', just as God is no
biological male father. Due to the limits of language, we
ascribe heaven symbolically and spatially. God the Son
became incarnate in the person of Jesus of Nazareth. He
was born of a Virgin through the Holy Spirit. God became
truly human in Jesus Christ. Jesus of Nazareth was and is a
real human being and not simply a spirit or a ghost. The
incarnation of God in Christ is the ultimate act of love,
because rather than sending an angel or a good human to
establish the redemption and restoration of creation, God
Himself became human.
For our sake He was crucified under Pontius Pilate;
He suffered, died and was buried. On the third day He
rose again in fulfillment of the Scriptures — Jesus died on
a cross, suffered as humans do, truly died, and was laid in a
tomb. "The Word became flesh and dwelled among us…"
In John's Gospel, 'flesh' means humanity with all its
limitations Jesus did not pretend to go through the motions
of being human, He truly is! He lived

(CONT. ON PAGE 4)
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окупації. Він був чи не єдиним українцем, що не боявся
відкрито засуджувати Голокост і особисто врятував 150
євреїв, переважно дітей, від знищення німцями.
У своїх посланнях Митрополит виступав проти
переслідування і знищення євреїв, відкрито писав про це і
нацистському керівництву. За ініціативи владики євреям
видавали фальшиві документи, аби ті могли втекти за
кордон.
За порятунок та підтримку євреїв під час Голокосту
Митрополита посмертно удостоїли нагородою Яна
Карського.
Факт 6. Умів поводитися з бізнесом, реформував
банківську справу
Уміння Андрея Шептицького вести бізнес допомогло
тогочасному релігійному середовищі накопичувати
капітал, вкладати його в потреби населення та розвивати
Греко-Католицьку Церкву.
УГКЦ не один раз намагалася створити свій банк. Але
їй це не вдавалось, аж поки цим не зайнявся владика
Шептицький. Для початку він створив українське страхове
товариство Дністер, яке надавало послуги всім релігійним
об’єднанням. Відтак, коли у Дністрі накопичився певний
капітал, Шептицький перетворив страхову компанію на
банк, який не лише успішно працював, а й збільшував свої
фінансові можливості.
Для Андрея Шептицького важливо було, аби банк та
інші фінансові структури базувались саме в Україні, адже
в той час усі гроші з нашої держави вивозились у Відень.
Завдяки злагодженому менеджменту та розумному
керівництву Шептицькому вдалося зробити неймовірне
– створити фінансові гілки в селах та районах, довести
людям, що, вкладаючи гроші, вони згодом отримають від
цього блага у своєму повсякденному житті.
Митрополит Шептицький фінансував господарство,
закуповував нову техніку кооперативам, бо розумів, що
економічний розвиток багато в чому залежить від
продуктивності та швидкості праці.
Факт 7. Знався в мистецтві, бо сам був митцем
Глава УГКЦ дуже добре розбирався в мистецтві,
зокрема в іконописі. Це було зумовлено, мабуть, і тим, що
і він сам мав талант до малювання. Малювати ікони
Шептицького та його братів учила мати.
Коли в 1901 році владика оселився в митрополичих
палатах на Свято-Юрській горі, він почав збирати
колекцію рідкісних ікон, які згодом стали неабиякою
мистецькою та християнською спадщиною українців.
Митрополит намагався збирати давні українські ікони,
книжки, також до його колекції потрапили і рідкісні
європейські творіння. Усі ці духовні скарби він переніс у
Національний музей. Одна з найбільш цінних ікон, що
викупив Андрей Шептицький – це Богородчанський
іконостас, який владика повернув Україні з Варшави.
Митрополит створював художні школи, виділяв
митцям стипендії на навчання в Європі, купував їхні твори
на аукціонах. Таким чином Шептицький підтримував
мистецтво, сприяв духовному розвитку молодого
покоління та поновлював свою колекцію новими іконами.
(prodovwenn] nastupnoho b[letenu)

among us, and shared our lot in life experiencing everything
we experience. Jesus rose from the dead and appeared to
His disciples, spoke with them and ate their presence to
confirm the realty of his resurrection. His body is a glorified
body beyond time and space; He appears and vanishes, yet
still bears the wounds of the Passion on his body to confirm
Thomas' faith. The word 'again' is used because Jesus' first
rising was his birth. To rise again is to be alive again.
He ascended into heaven and is seated at the right
hand of the Father. He will come again in glory to judge
the living and the dead and His kingdom will have no end
In the ancient science, heaven was thought to be 'up'; we
look up when we pray, at the Liturgy, introducing us to the
Anaphora, the celebrant turns to the East, raises his hands
upward and proclaims; "Let us lift up our hearts." So in the
Scriptures, Jesus is said to 'ascend to heaven'. Whatever
happened that day, Luke said Jesus "went up" to heaven.
He sits at the right hand of God the Father. Again, we are
limited in our language and experience of spatiality. Heaven
is not up, and Jesus sitting at the Fathers' right means
sharing authority with the Father, and not literally sitting
next to Him. Jesus is coming again to righteously judge the
living and the dead. Despite all of humanity's efforts, His
Kingdom cannot be destroyed. The creed says Jesus is
coming; it does not say when or how, nor speculate the date
of his return.
(CONT. NEXT BULLETIN)
St. Josaphat Church Donation
+ In Memory of Anastasia Ziwinski
$ 1,000.00 — Olga Gucwa

Ukrainian
Sunflower Festival
Thank you
to our Raffle Winners
for their church donations
To: Emilia Bajko
Festival Early Bird Raffle Winner
for her $50.00 church donation.
To: Chrystyna Kozak
Festival 4th Prize Raffle Winner
for her $150.00 church donation.
To: Ireneus Kozak
Festival 1st Prize Raffle Winner
for his $200.00 church donation.
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St. Josaphat, Warren, Michigan

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

Happy Birthday

Looking For Caretaker Work
A Ukrainian woman is looking to help take care of
an elderly person.
For more information, please call (248) 224-5697.

Myroslaw Pryjma, Amy Paskin, Irene Pryjma,
Mykola Delenko, Lydia Haidukewych,
Alberta Petrouleas, Stefania Szawronskyj,
Jean Sharon, Douglas David, Ihor Terletskyy,
Gregory Gulawsky, Lisa Pryjma,
Taras Varenytsa, Nicole Kusznir, Adrianna Thibault

Looking for a Ukrainian woman to take care of a
2 year old child between 2 to 3 days a week.
For more information, please call Ulana at (586) 277-6001.

Mnoha] Lita!

Looking For Caretaker

Calender of Events

Looking for a Ukrainian woman to help take care of
an elderly woman. Available during the weekends from
Friday evenings through Sunday evenings in the Warren
area. Please call (586) 604-8901 for more information.

Sept. 1st…………...First Day of School at I. C. School
Sept. 7th…………...Labor Day
Oct. 4th……………First Day of Fall Liturgy Schedule

8:30am, 10:00am & 12:00noon

Oct. 18th…………. IC Schools Benefit Banquet

4:00pm at St. Josaphat Banquet Ctr

Oct. 19-31st………Trip to Brazil & Argentina
Oct. 30th………….Steak Out at St. Josaphat
Nov. 26th…………Thanksgiving

Looking For a Nanny

Looking For Caretaker
Looking for a Ukrainian woman to help take care of
an elderly woman in the Warren area. Available to work
as a live-in caretaker either part-time or full-time.
Must have transportation to take to stores and appointments.
Please call Anna (586) 746-5446 for more information.

`50 year` Class Reunion
Immaculate Conception High School
Class of 1965
Immaculate Conception Grade School
Class of 1961
Please contact: Olga (Iwaniusz) Quesada
home: 248-486-4013 cell: 248-408-4440
Let's get together in celebration of life. Reaching out to
parents and family members of our classmates (especially
to those living out of state), please forward the above
information regarding our class reunion.

House For Rent
House (1300 sq. ft.) for rent near the area of St. Josaphat
Church. It has a kitchen, living room, 3 bedrooms,
2 1/2 baths, finished basement and 2 car attached garage.
For more information, please call Andrij at 248-941-4153
or email avygnanski@gmail.com

Eparchial Appeal — Share 2015
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 2015 Annual Eparchial Appeal.
+parxial/nyj Zaklyk — Share 2015
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 2015 - +parxial/nyj Zaklyk.

Steak

Upcoming Event!

Steak Out!!
Steak Dinner Event
Friday, October 30, 2015
5:00 to 8:00p.m.
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more information in upcoming bulletins

