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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 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

REGULAR SCHEDULE OF DIVINE LITURGIES
Sunday: (Ukrainian) 8:30, 10:00 a.m.; (English) 12:00 noon.
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 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. 52
VOL.
/VOL.
NO.
51 40
/52
NO.
•/ NO.
19TH
50 •
14SUNDAY
• RESURRECTION
AFTER
OF FORE-FATHERS
PENTECOST
OF OUR LORD
•• TONE
TONE
• APRIL
22 •• DEC.
OCTOBER
05, 14,
2015
2014
04, 2015
Вервиця – це ключ дo нeба
Ця спільнота має назву Діти
Непорочно Зачатої Пречистої Діви
Марії. Діє вона при Іваниківській
греко-католицькі й ц еркві св.
Архангела Михаїла. Її учасниками є
близько 70 людей, що проживають в
Богородчанському районі (більшість
– в селі Іваниківка). Усі вони різні за
віком та станом здоров’я, проте їх
об’єднує віра в Бога та любов до
Пресвятої Діви Марії.
Кожної п’ятниці ось уже 5 років
вони збираються для того, щоб
вшанувати Матір Божу молитвою на вервиці та
попросити в Бога благодаті для потребуючих (хворих,
тяжкохворих, душ померлих). Ті учасники, що з різних
причин не можуть приєднатися до спільної молитви, у
призначений час
(а це 16.00.) моляться у своїх
домівках.
А розпочалася діяльність спільноти ось так. У селі
Іваниківка проживає жінка – Гаргат Марія
Володимирівна. У підлітковому віці через важку
застуду вона виявилася прикутою до ліжка. У той час,
коли її ровесники закохувались та створювали сім’ї,
пані Марія віддавала всю свою любов Богові,
намагаючись зрозуміти, яке призначення на цій землі
Він їй приготував. І одного дня вона таки отримала
відповідь на своє питання. Отець Микола Волосянко
передав Романові Головатчукові, (prodovwenn] na stor. 3)

The Golden Rule - "Do to others as
you would have them do to you."
Jesus' Sermon on the Mount is an
introduction to the life we should all be
living. The sermon is divide in 4 parts;
1-The Beatitudes-(Mt 5; 1-16), 2-The
New Covenant which is the fulfillment
of the Jewish Law of the Prophets
(Mt 5; 17-48), 3-Spiritual disciplines,
which are giving alms, prayer, and
fasting-(Mt 6; 1-7; 12), 4-Exortation to
righteousness-to hear Jesus' words and
live by it (Mt 7; 13-29) Jesus did not
come to destroy the Law but to fulfill it.
And it is fulfilled in love of God and neighbor, to love one
another as Jesus loves us and to treat on another the way we
want to be treated.
The Golden Rule of treating others the way we want
to be treated is found in other religions. Jesus wanted to
transcend the legalistic view of the Golden Rule that may
have sounded like this; 'Don't do evil to anyone, and you
won't receive evil.' It made people passive to reach out
to others and very selective in choosing friendships or
self-serving love as a means of selfishness serving the ego.
The Golden Rule has been misunderstood by many back
then as it is now as doing good and receiving good in return
or 'I scratch your back, you scratch mine.' But Jesus points
out that love must be freely given; even to those who will
respond with nothing, not even a simple "Thank you."
We ask 'Who are these other people that (CONT. ON PAGE 3)
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LITURGIES FOR THE WEEK
Sunday, October 04, 2015
(St. Francis)
2 Cor. 11:31 - 12:9; Lk. 6: 31-36
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Saturday, October 10, 2015
(Prayer Book pg. 221, 406)
(Molytovnyk. st. 215, 394)

8:30 #021 ++ Deceased Family Members of Fisanick, Guffrey
& Korenda Families — D. & K. Holowchak
10:00 For The Parish
12:00 #237 + Lesia Figacz — J. & R. Figacz

Monday, October 05, 2015
(St. Charitina)
Phil. 2: 12-16; Lk. 6: 24-30

8:15 #4494 + Wasyl Kiciak — Maciborski Family
*6:00p.m. Rosary (in Eng.)
*6:30p.m. Rosary (in Ukr.)

(St. Eulampius)
2 Cor. 1: 8-11; Lk. 5: 27-32

8:15 #4576 ++ Petro, Mychajlo, Wolodymyr
& Ivan Kulczytsky — Sister
4:00 #4519 ++Wasyl, Natalia & Marko Mordowanec—Family
Prayer Families: J. Kossak / T. Lisowsky

Sunday, October 11, 2015
(St. Hierotheus)
Heb. 13: 7-16; Jn. 17: 1-13

(Prayer Book pg. 222, 408)
(Molytovnyk. st. 216, 427)

8:30 #4409 + Fenia Hawiley — L. & L. Jachnycky
10:00 For The Parish
12:00 #4493 ++ For All Deceased Members of Knights of
Columbus

7:00p.m. #503 + Tereza Oleksi — daughter I. Schatz
Prayer Families: B. Korduba / A. Lycholat

Tuesday, October 06, 2015
(St. Thomas)
1 Cor. 4: 9-16; Jn. 20: 19-31

Altar Cleaning
Karen Holowchak

8:15 #4490 Happy & Blessed Birthday Osypa Shalay
*6:00p.m. Rosary (in Eng.)
*6:30p.m. Rosary (in Ukr.)

7:00p.m. #394 + Anastasia Butry — O. Shalay
Prayer Families: G. Kordyban / L. Luczynski

Wednesday, October 07, 2015
(Sts. Sergius & Bacchus)
Phil. 2: 24-30; Lk. 6:46 - 7:1

8:15 #445 ++ Ivan, Yaroslawa & Roman Rostkowycz
— L. Florchuk
#474 + John Wolar — F. & L. Passalaqua
*6:00p.m. Rosary (in Eng.)
*6:30p.m. Rosary (in Ukr.)

7:00p.m. #505 + Luba Fedorko — O. Zanke
Prayer Families: Y. Kornelyuk / O. Lobas

Thursday, October 08, 2015
(St. Pelagia)
Phil. 3: 1-8; Lk. 7: 17-30

8:15 #466 + Irene Petraszko — O.L.P.H.
#476 + Doris Jurek — M. Kwitkowsky
Ukrainian Village

11:00 #316 + Olga Gulawsky — Tomkiw Family

Terry Babenko, Steven Batkoski, Thomas Binkley,
Renee Bosbous, 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,
Jaroslawa Kovch, Virginia Michaluk, Brian Miller, Sophia
Nigrans, Joseph Notarfrancesco, Jesse Obriecht, Tamara
Olszewski, 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, Walter Stasyk, Paul Tac, Michael
Tereck Jr., Phyllis Tresh, Irene Tryciecky, Teri Turak, David
Tyro, Dolores Tyro, Laura Wojcik, Pat Yandura, Anna Zajac.
**Also, please pray for all our elderly that are ill, in nursing
homes and home bound.**
Pray For All The Men & Women in the
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

*6:00p.m. Rosary (in Eng.)
*6:30p.m. Rosary (in Ukr.)

7:00p.m. #410 + Joseph Parrell— D. & L. Haidukewych
Prayer Families: W. Kornylo / N. Litynskyj

Friday, October 09, 2015
(St. James)
1 Cor. 4: 9-16; Lk. 10: 16-21

8:15 #415 + Michael Tereck — B. Tereck
#469 + Michael A. Kostiuk — Gloria Duzey
*6:00p.m. Rosary (in Eng.)
*6:30p.m. Rosary (in Ukr.)

7:00p.m. #435 + Mychajlo Onyszczak — B. Melnyk
Prayer Families: T. Korovaychuk / A. Litynskyj

October – Month of the Rosary
We will have the Rosary
Monday thru Friday evenings
6:00p.m.- in Eng. 6:30p.m.- in Ukr. 7:00p.m. Liturgy
Saturdays & Sundays – before or after Liturgies

Wovten/ - Mis]c/ Vervyci
Qodenno vidmovl]=mo vervyc[
6:00ve;. - po anh. 6:30ve;. - po ukr. 7:00ve;. Sluwba Bowa
v subotu i nedil[
- vervy;a bude pered abo po Liturhij
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теперішньому голові церковної управи, книжечку про
життя однієї святої – Марти Робен, яка близько 50 років
жила на одному святому причасті і також була
паралізована, а в кінці віддала Богові і свій зір.
Романові Головатчукові історія Марії Володимирівни
видалася дуже схожою до історії цієї святої.
Порадившись, було вирішено, щоб до неї приходили
молитися діти та молодь. Постановили, що це буде
вервичка, але не одне таїнство, а цілий розарій (тобто
усі 4 частини вервиці, усі таїнства).
3 листопада 2008 р. Діти Непорочно Зачатої
Пречистої Діви Марії вперше зібралися в домі п. Марії
для спільної молитви. Саме цей день відзначають як
день заснування спільноти. Незважаючи на те, що
п. Марії 22 червня виповнилося 44 роки, усі – і школярі,
і дорослі – називають її просто Марійкою. Атмосфера
на зібраннях дуже тепла: після соборної молитви
учасники збираються за спільним столом, щоб випити
чаю та обговорити певні події. Час від часу
переглядають повчальні фільми про маленьких святих,
читають книги на релігійну тематику. Іноді, зазвичай
влітку, вдається побувати в інших містах (учасники уже
відвідали Яремчу, Закарпаття). Кілька дівчат
навчаються в недільній школі міста Бурштина. Часом
священики або монахині приїжджають у її дім на
спільну молитву.
Дитино Моя, яке невимовне захоплення переживаю
я, коли ви творите молитву святої Вервиці! Тоді я
щаслива, бо пізнаю Свої задуми у ваших серцях: коли
ви творите Вервицю, я бачу Ісуса, який сіє в серці
кожного з вас любов! Я називаю вас Своїми дітьми та
об’єдную в мирі, бо ви тепер одно: Христос живе та
зростає у вас, – такими словами п. Марійка звертається
до кожного, хто приходить до неї. Коли діти по черзі
промовляють Богородице, Діво…, вони неначе
вплітають квіти у вінок Матері Божої. На деякий час
оселя п. Марійки – звичайна сільська хатина –
перетворюється на місце духовної єдності, де звучать
чисті і світлі, впевнені та бадьорі голоси юних вірних.
Нещодавно учасники спільноти святкували п’яту
річницю від дня її заснування. Відзначили найперше
молитвою. Проте, з нагоди свята, Роман Головатчук
влаштував для дітей солодкий стіл, а найактивниших
учасників було відзначено грамотами.
Вервиця – це ключ до неба, – каже одна з учасниць
спільноти Василина Цвірла. – Молитва потребує
певного настрою, відсторонення від повсякденної
рутини. Удома не завжди вдається усамітнитись для
молитви, а сюди ми приходимо заради того, щоб разом
сотворити молитву.
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Jesus talks about?' Are they friends, random strangers?
Jesus clarifies this for us to include even enemies, those
who have exploited us and hurt us and those who have done
the worst possible things to us. From a human perspective
we want nothing to do with people like that, let alone love
them. But this is exactly the commandment that Jesus calls
us to follow: Love your enemies. We ask how we can
love our enemies since there is no how-to instructional
manual. Jesus taught us to "Be merciful as your Father
is merciful." (Lk 6; 36)
Jesus makes a point; God is good, mercy is good. We
can never be God and possess His goodness, but through
our Baptism we share in and partake of that goodness.
God's mercy and His mercy towards us should inspire us
to be merciful. God loves us and does not give up on us
so we should never give up on anyone, thinking they are
hopeless and lost because of their actions and deeds. If
God's grace can change us, He can change those who are
evil to become good. God loved us first. God doesn't love
us because we are good; we are good because God loves us.
God loves sinners and is always ready with his arms open to
welcome their return.
Through the Sermon on the Mount, Jesus calls us to
examine how we love our neighbors without expecting
anything in return, and this includes our enemies. To
deprive them of our love is to overlook our sinfulness, and
to deny that we are sinners. But there is a light in all of
that. We are made in God's image, and He desires that we
all share His spirit of mercy.
Most merciful Jesus, with sincere heart I beseech You:
Grant me the grace and strength to forgive all my enemies
with the same love with which You forgave Your torturers
on Golgotha. I forgive all who have, in any way wronged
me in thought, word, or deed; and I beg You with all my
heart: Do not punish them: but have mercy on them,
and give them in return, as much good as the evil they
wished me. Bless them, O Lord, with Your earthly and
heavenly good things. Amen.

Жовтень це місяць, присвячений на особливе
почитання Пресвятої Богородиці через проказування
вервиці. Впродовж цього місяця молімся до Матері
Божої просячи її материнського застуництва України.
Molims] za myr i kraqu dol[ Ukra\ny.
October, in the Catholic Church, is the Month
dedicated to the Holy Rosary, during this month let's
pray the Rosary for peace in Ukraine.

October 04, 2015

St. Josaphat, Warren, Michigan

Пapa: Zахищаймо Rodynu,
Vid C/oho Zalewyt/ Naшe Majbut/n=
Дбаймо про сім’ю та захищаймо її. З таким
закликом Папа Франциск звернувся до учасників
великого свята родин, яке відбулося в передостанній
день VIII Всесвітньої зустрічі сімей, яка відбувається в
місті Філадельфії в США. Беручи участь у молитовному
чуванні в суботу, 26 вересня 2015 р., вислухавши
свідчення з різних континентів, між якими була
розповідь української мами з Івано-Франківщини, Папа
Франциск відклав заздалегідь приготований текст та
промовляв експромтом.
Свято родин було калейдоскопом молитов, Божого
слова, музики, пісень, та свідчень родин з різних
континентів. Своїм талантом прославляли Господа Бога
та вшанували сім’ю Арета Френклін та Андреа Бочеллі,
а ведучим вечора був відомий актор Марк Уолберґ .
Тепло, радість та любов родин з усього світу
відобразилися у зворушені та усмішці Святішого Отця,
який уважно слухав свідчення чоловіків та жінок,
проваджених вірою крізь життя. Емі Уолл розповіла
про зцілення за заступництвом філадельфійської
святої Кетрін Дрексель від грухоти. Про зустріч,
побоювання та обітницю промовляли Камілліус та
Келлі з Австралії, які у листопаді збираються
побратися. Досвідом спільного життя поділилися Маріо
та Роза з Аргентини, які нещодавно відсвяткували
діамантове весілля (60-річчя подружжя).
Лист своєї матері до нареченого зачитала Джанна
Еммануела Молла, донька святої Джанни Беретти
Молли, Небесної Покровительки, разом зі святим
Іваном Павлом ІІ, VIII Всесвітньої зустрічі сімей. Про
радощі, труднощі, перемоги та відродження
розповідали подружні пари з Нігерії, США, Йорданії
та пані Леся Василів з України, яка розповіла про
те, як віра допомагла їй виховати двох синів, один з
яких хворіє на ДЦП.
Папа Франциск з великим зворушенням слухав
свідчення пані Лесі, вдивлявся у її синів – Богдана,
одягненого в підрясник семінариста, та Бориса у
вишиванці на інвалідному візку. Потім Святіший Отець
підвівся з крісла і зійшов на подіум, щоб особисто
привітати цю сім’ю. З великою ніжністю він пригорнув
та поцілував щасливого Бориса, привітався з його
зворушеними матір’ю та братом.
Коли прийшла черга промовляти Папі Францискові,
він відклав приготовану промову та від щирого серця
подякував родинам, які поділилися історіями свого
життя, та людям мистецтва, зазначивши, що свідчення і
краса – дві дороги, які ведуть до Бога.
Бог є добрим, прекрасним та істинним, як зауважив
Святіший Отець, а сім’я є Його задумом. Суспільство ж
зростає сильним, якщо будується на фундаменті сім’ї.
Розповівши, як одного разу якийсь хлопчик запитав
його про те, що Господь Бог робив перед створенням
світу, Папа відповів: Перш, ніж створити світ, Бог
любив, тому що Він – це Любов. Любов настільки
велика й нестримна, яка спричинилася до створення
прекрасного світу, який ми тепер (prodovwenn] na stor. 5)
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Pope Francis closes World Meeting of Families in
Philadelphia with a call to openness to miracles of love
for the sake of families of the world
Today the word of God surprises us with powerful and
thought-provoking images. Images which challenge us, but
also stir our enthusiasm.
In the first reading, Joshua tells Moses that two members
of the people are prophesying, speaking God’s word, without a
mandate. In the Gospel, John tells Jesus that the disciples had
stopped someone from casting out evil spirits in the name of
Jesus. Here is the surprise: Moses and Jesus both rebuke those
closest to them for being so narrow! Would that all could be
prophets of God’s word! Would that everyone could work
miracles in the Lord’s name!
Jesus encountered hostility from people who did not accept
what he said and did. For them, his openness to the honest and
sincere faith of many men and women who were not part
of God’s chosen people seemed intolerable. The disciples, for
their part, acted in good faith. But the temptation to be
scandalized by the freedom of God, who sends rain on the
righteous and the unrighteous alike (Mt 5:45), bypassing
bureaucracy, officialdom and inner circles, threatens the
authenticity of faith. Hence it must be vigorously rejected.
Once we realize this, we can understand why Jesus’ words
about causing “scandal” are so harsh. For Jesus, the truly
“intolerable” scandal consists in everything that breaks down
and destroys our trust in the working of the Spirit!
Our Father will not be outdone in generosity and he
continues to scatter seeds. He scatters the seeds of his presence
in our world, for “love consists in this, not that we have loved
God but that he loved us” first (1 Jn 4:10). That love gives us a
profound certainty: we are sought by God; he waits for us. It is
this confidence which makes disciples encourage, support and
nurture the good things happening all around them. God wants
all his children to take part in the feast of the Gospel. Jesus
says, “Do not hold back anything that is good, instead help it
to grow!” To raise doubts about the working of the Spirit, to
give the impression that it cannot take place in those who are
not “part of our group”, who are not “like us”, is a dangerous
temptation. Not only does it block conversion to the faith; it is
a perversion of faith!
Faith opens a “window” to the presence and working of the
Spirit. It shows us that, like happiness, holiness is always tied
to little gestures. “Whoever gives you a cup of water in my
name will not go unrewarded”, says Jesus (cf. Mk 9:41). These
little gestures are those we learn at home, in the family; they
get lost amid all the other things we do, yet they do make each
day different. They are the quiet things done by mothers and
grandmothers, by fathers and grandfathers, by children. They
are little signs of tenderness, affection and compassion. Like
the warm supper we look forward to at night, the early lunch
awaiting someone who gets up early to go to work. Homely
gestures. Like a blessing before we go to bed, or a hug after we
return from a hard day’s work. Love is shown by little things,
by attention to small daily signs which make us feel at home.
Faith grows when it is lived and shaped by love. That is why
our families, our homes, are true domestic churches. They are
the right place for faith to become life, and life to become
faith.
(CONT. ON PAGE 5)
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знищуємо.
Всю любов, яку Бог має в Собі, всю красу, яку Бог
має в Собі, всю істину, яку Бог має в Собі Самому, Він
передав сім’ї, – зазначив Наступник святого Петра,
пояснюючи, що сім’я дійсно є такою, коли здатна
розпростерти обійми та прийняти цю любов. Право і
можливість прийняти рішення Всевишній залишив за
нами, але навіть після зради Адама і Єви Він не
відвернувся від людства та супроводжує Його, навіть
віддавши нам Свого Сина.
У цьому контексті Папа вказав на красу відкритого
серця, якими були серця Марії та Йосифа, родини,
що мала серце відкрите для любові. Бог завжди стукає
до дверей сердець, – додав він, зазначаючи, що Богові
подобається стукати до дверей сімей, знаходити їх
об’єднаними, готовими виходити назустріч іншим
сім’ям, творячи, таким чином, суспільство доброти,
істини та краси.
Далі Святіший Отець зауважив, що в родині також
бувають труднощі, конфлікти, втома, але вона не
перестає бути фабрикою надії, воскресіння та життя,
тому що є Божим задумом. Ми стаємо на захист
сім’ї, тому що від цього залежить наше майбутнє,
– наголосив Святіший Отець.
(Radio Vatikan)
Папа: Кожен Oхрищений Pовинен Sповнити
Sвою Mісію в Церкві
А ти що готовий зробити? У світлі життєвої
історії святої Кетрін Дрексель Папа Франциск пригадав
духовним особам Пенсильванії про те, що одним
із великих викликів, які стоять сьогодні перед
Церквою, є пробудити в усіх вірних почуття
особистої відповідальності в місії Церкви. Свята
Меса з єпископатом, духовенством та чернецтвом
в катедральному соборі святих Петра і Павла у
Філадельфії у суботу, 26 вересня 2015 р., була першою
подією після його прильоту до цього міста, яке є
завершальним етапом його 10-ї Апостольської
Подорожі.
Посилаючись на архітектурний ансамбль базиліки,
в якій відбувалося богослуження, Святіший Отець
відзначив, що історія Церкви в цьому місті та в цьому
Штаті включає не лише зведення стін, але також
їх повалення. Це історія, – додав він, – яка розповідає
нам про покоління і покоління активних католиків, які
виходили на периферії, творячи спільноти для
здійснення богопочитання, виховання, милосердя та
служіння суспільству в загальному. Її свідченням є
численні храми, дзвіниці яких пригадують про
присутність Бога, численні школи та харитативні
структури.
У цьому контексті Наступник святого Петра
пригадав випадок з життя святої Кетрін Дрексель,
однієї з великих святих, яку зродила ця місцева
Церква. Коли вона була в Римі та розповідала Папі
Левові ХІІІ про необхідність місій, той запитав її: А ти?
Що ти робитимеш? Ці слова, – (prodovwenn] na stor. 6)
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Jesus tells us not to hold back these little miracles. Instead,
he wants us to encourage them, to spread them. He asks us to
go through life, our everyday life, encouraging all these little
signs of love as signs of his own living and active presence in
our world.
So we might ask ourselves: How are we trying to live this
way in our homes, in our societies? What kind of world do we
want to leave to our children (cf. Laudato Si’, 160)? We
cannot answer these questions alone, by ourselves. It is the
Spirit who challenges us to respond as part of the great human
family. Our common house can no longer tolerate sterile
divisions. The urgent challenge of protecting our home
includes the effort to bring the entire human family together in
the pursuit of a sustainable and integral development, for we
know that things can change (cf. ibid., 13). May our children
find in us models and incentives to communion! May our
children find in us men and women capable of joining others
in bringing to full flower all the good seeds which the Father
has sown!
Pointedly, yet affectionately, Jesus tells us: “If you, who
are evil, know how to give good gifts to your children, how
much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to
those who ask him!” (Lk 11:13). How much wisdom there is
in these few words! It is true that, as far as goodness and purity
of heart are concerned, we human beings don’t have much to
show! But Jesus knows that, where children are concerned, we
are capable of boundless generosity. So he reassures us: if only
we have faith, the Father will give us his Spirit.
We Christians, the Lord’s disciples, ask the families of the
world to help us! How many of us are here at this celebration!
This is itself something prophetic, a kind of miracle in today’s
world. Would that we could all be prophets! Would that all of
us could be open to miracles of love for the sake of all the
families of the world, and thus overcome the scandal of a
narrow, petty love, closed in on itself, impatient of others!
And how beautiful it would be if everywhere, even beyond
our borders, we could appreciate and encourage this prophecy
and this miracle! We renew our faith in the word of the Lord
which invites faithful families to this openness. It invites all
those who want to share the prophecy of the covenant of man
and woman, which generates life and reveals God!
Anyone who wants to bring into this world a family
which teaches children to be excited by every gesture aimed
at overcoming evil – a family which shows that the Spirit is
alive and at work – will encounter our gratitude and our
appreciation. Whatever the family, people, region, or religion
to which they belong!
May God grant to all of us, as the Lord’s disciples, the
grace to be worthy of this purity of heart which is not
scandalized by the Gospel!
(Vatican Radio)
For more information about the Pope, please visit
the website www.ugcc.org.ua or www.radiovaticana.va
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сказав Папа Франциск, – перемінили життя Кетрін, бо
пригадали, що по-суті, кожна людина силою Хрищення
отримала місію.
А ти?. Проповідник зазначив, що хотів би
виокремити два аспекти, пов’язані з цими словами у
контексті нашої особливої місії передавати радість
Євангелія та будувати Церкву.
Насамперед, як зауважив Святіший Отець, ці слова
були звернені до молодої особи, дівчини з високими
ідеалами, та перемінили її життя. Скільки ж молоді
в наших парафіях та школах мають такі самі ідеали,
великодушність та любов до Христа і Церкви!,
– підкреслив Глава Католицької Церкви, запитуючи: Чи
даємо їм простір й допомогу, щоб вони могли здійснити
своє завдання?
Одним із великих викликів, які стоять сьогодні
перед Церквою, є пробудити в усіх вірних почуття
особистої відповідальності у місії Церкви, та вчинити їх
здатними здійснити цю відповідальність, як учнімісіонери, як євангельська закваска нашого світу, –
сказав Папа, додаючи, що це вимагає неабиякої
креативності, щоб передавати спадщину минулого не
лише зберіганням структур й інституцій, які потрібні,
але, насамперед, відкриваючись на можливості, які
Святий Дух допомагає нам знаходити.
Далі Святіший Отець звернув увагу на те, що
ці слова були сказані до мирянки. Ми знаємо,
– підкреслив він, – що в суспільстві, яке швидко
змінюється, майбутнє Церкви вимагає вже відтепер
активнішої участі мирян. Тому, виклик полягає в тому,
щоб спричинятися до зростання духа співпраці та
спільної відповідальності, що не означає відмовлятися
від духовної влади, але розпізнавати та цінувати
численні дари, які Святий Дух поширює в Церкві,
зокрема, величезний внесок жінок, богопосвячених і
мирянок, в життя наших громад.
Подякувавши учасникам спільної молитви за їхню
позитивну відповідь на Христове запитання: А ти що
робитимеш?, – Папа закликав зберігати в пам’яті
радість цієї першої зустрічі з Ісусом, черпаючи з неї
вірність і нові сили. Під час цих днів Всесвітньої
зустрічі сімей, – додав він, – прошу вас особливо
задуматися над нашим служінням родинам, нареченим,
що приготовляються до подружжя, нашій молоді.
Підсумовуючи, Наступник святого Петра закликав
духовенство і чернецтво Пенсильванії з вдячністю і
довір’ям піднести свій погляд до Пречистої Діви
Марії, нашої Найсвятішої Матері, щоб за Її
заступництвом і надалі зростало пророче свідчення
могутності хреста Її Сина, щоб нести радість, надію та
силу нашому світові.
(Radio Vatikan)

Have you had a personal encounter with God in your life?
Catholicism is an entire way of life... but today it’s not
known. We might be familiar with different aspects of the
Catholic Faith. But how does it all fit together? And what
difference does it make for our lives? Come join us as we
explore our Catholic Faith in a deeper way. Do not remain
a tourist in this life, but rather become a pilgrim and truly
encounter Jesus Christ.
See the “big picture” of the Catholic Faith in a way that
helps you know it and live it.

Symbolon: The Catholic Faith Explained
Part II: Living the Faith
A focus on our encounter with God in the sacraments and moral life.
A series of eight weekly classes
- started, Sept. 22, 2015 @ 7PM
in St. Josaphat Ukrainian Catholic Church classroom

Learn how our faith calls us to be pilgrims in our
temporary earthly lives, and shows us how to have a
personal encounter with Jesus Christ our Savior, so
that we may be lead back home to our true destiny – of
spending eternity with God our Father in heaven.

10/06/15 - Episode 3: Walk Through the Mass
– Exploring the Sacred Liturgy
10/13/15 - Episode 4: Penance and Anointing of the
Sick – God’s Mercy Revealed
10/20/15 - Episode 5: Matrimony and Holy Orders
– The Sacraments of Service & Communion
10/27/15 - Episode 6: A Catholic Moral Vision
– Virtue, Grace & the Path to Happiness
11/03/15 - Episodes 7 & 8: A Love That Lasts
– Discovering Authentic Love & God’s
Plan for Sexuality
11/10/15 - Episodes 9 & 10: Catholic Social Teaching
– Building a Civilization of Love & Protecting
the Dignity of the Human Person
SPONSORED BY: THE KNIGHTS OF COLUMBUS - ST. JOSAPHAT
COUNCIL #8441
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Best Wishes, Health, Happiness
and God's Blessings.

Happy Birthday
Olga Czarnonycz, Eugenia Kohut,
Dimitri Halushka, Pauline Pokorski, David Perun,
Anna Perun, Regina Wolicki, Yaroslav Kornelyuk,
Henry Bachman, Alexander Kulak,
Eugene Jurkiw, Orysia Divito, Natalia Tetiuk,
Stefanie Gulawsky, Paul Hrynkiw,
Nadya White, Nina Prybula, Alexander Aleshire

Mnoha] Lita!
Calendar of Events
Oct. 4th…………...First Day of Fall Liturgy Schedule
8:30am, 10:00am & 12:00noon

Oct. 18th…………. IC Schools Benefit Banquet
at 4:00pm at St. Josaphat Banquet Center
Oct. 23th-24th….....Rummage Sale
Oct. 30th………….Steak Out at St. Josaphat Banquet Center
Nov. 26th…………Thanksgiving

Solemn Holy Communion Class
Please register now for children
that are making their
Solemn Holy Communion
on May 22, 2016.
Today is the last Sunday to register.

Catechism & Religion Class
for Children
Please register now for children
(ages 8 to 14)
who would like to attend
the Cathecism and Religion class (in English).
Classes will begin today
Sunday, October 04, 2014 - 10:30a.m.
Please call the call the office at 586-755-1740
for more information about the classes.

CHOIR PRACTICE
The St. Josaphat Church Choir cordially
invites new members to join. Practice is held
each Wednesday at 7:00pm.
PROBY XORU

Xor pry na'ij cerkvi, має svo\ zvy;ajni proby що
seredи, v hod.7-ij ve;ora. Rado vita=mo novyx ;leniv
xoru.
Meetings / Sxodyny
Marijs/ka Dr. Im. Zarvanyc/ko\ - Bowo\ Materi
povidomla= qo>
7-oho wovtn] v hod. 4>00p.p. - Sxodyny
O.L.P.H. Sodality and Holy Name Society –
Tuesday, October 13th – Rosary at 1:00pm followed by a
meeting. Hostess: Erika Pawlyk
St. Josaphat Knights of Columbus #8441 will hold their
meeting on Monday, October 19th - 7:30pm.

House For Sale - $134,000
House (1300 sq. ft.) for sale 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.

Rummage Sale
Friday, October 23rd
and Saturday, October 24th
It’s almost fall and our Rummage
Sale is just around the corner.
We are in dire need of young
strong men for set-up and moving furniture. We also need
patient people for sorting, sales, food servers and clean-up.
If you would like to help, please contact Karen Holowchak
at 248-960-9612 or email at kayholow2755@gmail.com.
Any help would be greatly appreciated.
All proceeds will go for church renovations.
Collection dates and times are as follows:
(Please try to bring donations at these times)
Tuesdays: 10am — 3pm:
Oct. 6th, 13th
Thursdays: 3pm — 8pm:
Saturdays: 10am — 3pm:
Oct. 8th, 15th
Oct. 10th, 17th
Please do not leave items outside the garage
since there will be no one to attend to them. Last year,
it rained a couple of times and items got wet and were
unsalable. Thank you.

