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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) 8:15 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.
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Christ raises the son
Свята Вервиця - Школа
of
the widow of Nain
Християнської Досконалості
We
see
Jesus compassion and pity
Таємниця - це річ свята і нелегка
towards
the
widowed mother of an
для зрозуміння. Усі діяння Ісуса
only child. He calmly said; "Young
Христа святі і Божественні, поза як
man, I say to you arise." It was a
Він є одночасно Богом і чоловіком.
thundering message, the young man
Тому справедливо, що діяння
got up and began to speak and Jesus
Ісуса Христа і Пресвятої Діви
gave him back to his mother. The
називаються таємницями: приходять
crowd was awe-struck and praised God
бо на пам'ять незчисленні чуда,
and saw Jesus as a 'great prophet'. In
глибокі досконалості і піднесені
Old Testament times there were no
повчання одкровень через Святого
social
services
or
safety
net to that would provide some sort
Духа покірним і простим душам, котрі їх шанують.
of
support
for
this
woman.
Without a son to provide for her
Діяння Ісуса і Марії можуть називатися також
she
would
depend
on
the
charity
of friends and neighbors.
чудовими квітами, запах і краса яких відома тільки тим,
The
simple
statement;
'And
he
gave
him to his mother." is
хто наближається до них, вдихає їх запах і відкриває їх
powerful. What a happy reunion! All this because Jesus
вінок за допомогою старанних та виважених роздумів.
had compassion on her and told her; "Do not cry."
Справді, без розважань над Святими Тайнами
It was the "Lord", this is the first time the title 'Lord' is
нашого спасіння Вервиця була б, мабуть, нічим іншим,
applied
to Jesus. The Greek 'Ho Kyrios'-'The Lord'- is
як тілом без душі, матерією, позбавленою форми.
Yahweh
in the Septuagint translation of the Old Testament.
Роздуми відрізняють Вервицю від інших побожних
Ascribed
to Jesus, this title reveals that He is Lord and as
практик.
Lord,
He
has power over life and death. Bringing this
Перша частина Вервиці містить п'ять таємниць:
young man back to life is an anticipation of Jesus'
перша таємниця - це повідомлення Архангелом
resurrection from the dead, and reveals that even death is
Гавриїлом Пресвятої Діви; друга - Відвідини св.
not beyond Jesus' authority. The mystery of death pertains
Єлизавети; третя - народження Ісуса Христа; четверта to us all. We have limitations, we grow old and infirm, yet
жертвування Дитятка Ісус у храмі і очищення Пресвятої
we are still the masterpiece of God's creation. "You have
Діви; п'ята - знайдення Ісуса у храмі серед вчених
made him (man) little less than the angels, and you have
мужів.
crowned him in glory and honor." (Psalm 8; 5)
Таємниці ті називаються (prodovwenn] na stor. 3)
(CONT. ON PG 3)
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LITURGIES FOR THE WEEK
Sunday, October 11, 2015
(St. Philip)
Heb. 13: 7-16; Jn. 17: 1-13

Saturday, October 17, 2015
(Prayer Book pg. 222, 439)
(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

Monday, October 12, 2015
(St. Probus)
Phil. 4: 10-23; Lk. 7: 36-50

8:15 #4543 ++ Maria, Onufrij, Anna & Jaroslawa
— Babij Family
#4635 + Bohdan Kruczak — Family
*6:00p.m. Rosary (in Eng.)
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*6:30p.m. (in Ukr.)

7:00p.m. #418 + Andrea Haliw — S. & R. Bologna
Prayer Families: O. Kossak / P. Lisnyy

(St. Hosea)
2 Cor. 3: 12-18; Lk. 6: 1-10

8:15 #385 + Ewhenia Babij — M. Piwtorak
4:00 #4426 + Bohdan & Ewhenia Kiekisz — L. & I. Zajac
Prayer Families: I. Kowalysko / L. Letarte

Sunday, October 18, 2015
(St. Luke)
Gal. 2: 16-20; Lk 8: 5-15

(Prayer Book pg. 222, 409)
(Molytovnyk. st. 216, 397)

8:30 #4376 + Fenia Hawiley — L. & L. Jachnycky
10:00 For The Parish
12:00 #4484 Special Intention — O.L.P.H. Sodality Intention

Altar Cleaning
Helen Hryshko & Kathy Polgar

Tuesday, October 13, 2015
(St. Carpus)
Col. 1: 1-2, 7-11; Lk. 8: 1-3

8:15 #501 ++ Rostyslaw, Iryna, Ewhen & Stefan w/panakhyda
— K. Fedak & Family
#457 + Paaraska Klochko — M. Blonsky
*6:00p.m. Rosary (in Eng.)

*6:30p.m. (in Ukr.)

7:00p.m. #428 + Michael Yurkanin — H. Yurkanin
Prayer Families: M. Kostiuk / I. Lisikewycz

Wednesday, October 14, 2015
(Sts. Paraskeva & Nazarius)
Col. 1: 18-23; Lk. 8: 22-25

8:15 #498 + Anna Rudnycky — A. Babij
#437 + Michael Onyszczak — P. Pzykula
*6:00p.m. Rosary (in Eng.)

*6:30p.m. (in Ukr.)

7:00p.m. #509 + Luka Chovich — Marko Farion
Prayer Families: S. Kostiuk / T. Lewyckyj

Thursday, October 15, 2015
(St. Euthymius)
Col. 1: 24-29; Lk. 9: 7-11

8:15 #478 ++ Wolodymyr, Olena, Myron Kryziniwsky
— 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, 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

Ukrainian Village

11:00 #317 + Olga Gulawsky — A. & L. Litynskyj
*6:00p.m. Rosary (in Eng.)

*6:30p.m. (in Ukr.)

7:00p.m. #345 + Luba Petrini — Murskyj Family
Prayer Families: A. Kostyniuk / W. Lewenetz

Friday, October 16, 2015
(St. Longinus)
Col. 2: 1-7; Lk. 9: 12-17

8:15 #103 + Stefan Dulka — T. Dulka
#158 + Rosalyn Bauman — Olszewski Family
*6:00p.m. Rosary (in Eng.)

*6:30p.m. (in Ukr.)

7:00p.m. #336 + Mary Buhay — B. & G. Pryjma
Prayer Families: A. Kowal / M. Levandivskiy

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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радісними, бо несуть вони радість усьому світові.
Пресвята Діва і Ангели теж переповнилися радістю у ту
щасливу мить, коли Син Божий Воплотився. Св.
Єлизавета і св. Іван Хреститель наповнилися радістю,
коли їх відвідали Ісус й Марія. Небо і Земля
радувалися, коли народився Спаситель. Симеон відчув
велику втіху, беручи на руки Ісуса. Вчені мужі були
охоплені здивуванням, коли слухали відповіді Ісуса. А
хто ж буде спроможний висловити радість Марії і
Йосифа, коли знайшли Ісуса після трьох днів
відсутності?
Друга частина Вервиці складається з п'яти страсних
таємниць, у яких повстає перед нами Ісус Христос
виснажений стражданнями, вкритий ранами, обтяжений
ганьбою і болем. Перша - це молитва Ісуса і Його
ангела в Оливковому Саду; друга - бичування; третя увінчання терновим вінцем; четверта - Ісуса обтяжують
Хрестом; п'ята - розп'яття і смерть Ісуса на Голготі.
Третя частина Вервиці теж містить п'ять таємниць,
названих славними, оскільки роздумується у них про
Ісуса і Марію у тріумфі та славі. Перша - це воскресіння
з мертвих Ісуса Христа; друга - вознесіння; третя зіслання Духа Святого на апостолів; четверта - успіння
Пресвятої Діви; п'ята - її коронація. Це п'ятнадцять
вільних квітів Містичної Троянди; на них люблять
затримуватися мудрі бджоли, душі побожні, щоби
зібрати з них предивний нектар і зробити з нього мед
ґрунтовної побожності.

Історія Святої Вервиці
"Кожен, хто пропагує молитву на
Вервиці, матиме заступниками цілий
Небесний Двір ..."
Подано cв. Домініку і бл. Аляну де ля Рош

"Чому ви перестали молитися до
Святого Духа? Пам’ятайте, що Я
просила вас молитися завжди і кожен
час, щоб Святий Дух міг зійти на
вас", - слова нашої любимої Матері
Божої.
Молитва на Вервиці зародилася
в глибоку давнину II століття. На
Сході, у Сирії, християни, побудували перші монастирі,
почали молитися там, нанизуючи сушені зернята ягід на
шнурочки. Отож назва "вервиця" походить саме від
слова "верв", що означає "шнурок, мотузка".
В період середньовіччя Латинська Церква
перейняла Вервицю від Східної Церкви. З цього часу за
допомогою Вервиці той, хто молився на ній, отримував
Божі ласки, прощення своїх гріхів, укріплювалися у
вірі.
Першими великим пропагандистом молитви на
Вервиці був cв. Домінік (1170-1221). У Тулузі 1214
року перед ним з’явилася з Неба Матір Божа з трьома
небесними дівами і попросила
(prodovwenn] na stor. 4)

Regardless of our greatness, like all flesh and creatures
we depend on God. "When you take away their spirit, they
die and return to their dust.'"(Psalm 104; 29) We don't
know how the widow's son died, but his spirit had been
taken away and his flesh had been destined to return to the
dust. Death is the separation of the soul from the body. St.
Paul refers to death as the 'last enemy' which seems tragic
since the wholeness and integrity of the human person is
lost in death. When the Lord brought the young man back
to life again, his spirit returned to his body-his soul returned
to his body and he began to live again. Yet this in not
resurrection as applied to Christ. "For we know that Christ
being raised from the dead will never die again; death no
longer has dominion over him." (Rm. 6; 9)The young man
was resuscitated to life. He would eventually die and
await the resurrection of the dead at the end of time, a
resurrection prefigured and promised by the Lord's
resurrection and victory over death. The same applies to
Jairus' daughter and Jesus' friend Lazarus.
We are told today that we are just a bag of chemicals
with an evolved consciousness, and death is the collapse of
the biological organism and all consciousness is totally lost.
God's revelation in Scripture is completely and radically
different. To hear the Gospel is to fill us with the faith,
hope and love that can only come from the living God. Our
life is meaningful and our destiny is hopeful, because it is
eternal. E too can cry out with the crowd at Nain; "A great
prophet has risen among us. And God has visited His
people." And living within the Church we know that this is
the Lord who "shall come again to judge the living and
the dead; "whose Kingdom shall have no end."

Prayer For The Persecuted
O loving and Patient Jesus, we beseech You, look at the
tears of our brethren and listen to their prayers. Shorten,
O Lord, their sufferings; and grant them strength to endure
this persecution for Your greater glory and their eternal
salvation. Hasten the happy day when the tyrants of earth
and all adversities are removed; so that we may serve You
in peace and tranquility. Amen.

I would like to thank all those who have sent me
well wishes, prayers and gifts for my Birthday.
ЩИРОСЕРДЕЧНА ПОДЯКА

“Чим віддячуся Господеві
за усі Його добродійства”(ПС 116)!
Сладаю щиросердечну подяку всім
за щирі привівтання, молитви та подарунки
в день моїх уродин.
Нехай Бог благословить Вас,
а Причиста Діва Марія охороняє!

May God Bless you all,
Fr. Mario Dacechen
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поширювати молитву на Вервиці поміж християнами. У
XV столітті в Західній Європі, де молитва на Вервиці
була майже забутою, бл. Алан де Рупе (1428-1475)
допоміг відродити її. Пізніше місіонер cв. Людовік
Гріньйон де Монфорт (1673-1716) у молитві на Вервиці
доказав, що вона не тільки допомагає навертати і
спасати людські душі силою молитов Отче наш і
Богородице Діво, а є входженням у глибокі таїнства
життя, смерті, і воскресіння і слави Ісуса Христа і Діви
Марії. Він вважав, що Пречиста Діва Марія з усіх
набожеств найбільше цінує Вервицю, бо через неї
кожний християнин отримує прощення за провини,
звільняється від гріха, прагнучи досконалості, зростає у
ласці. Хто плаче, знаходить радість і спокій, хто в біді, допомогу і розраду …
Того, хто входить у світ Вервиці, не мучать сумніви
та помисли, не захоплюють пристрасті. Диявол і плоть
стають безсилими перед силою вінчальної молитви, яка
рятує світ від катастрофи війни, стихійних лих і хвороб.
Ця чудодійна молитва стає провидінням для
молитвеника, допомагає йому доторкнутись серцем до
одвічних тайн і небесних доброчеснот любові та миру.
У розповідях про св. Франціска згадується такий
випадок: один молодий чернець ревно відмовляв cв.
Вервицю щодня перед обідом. Одного разу він не зумів
її вчасно відмовити. Щоб не порушувати своєї обітниці,
він просив дозволу в настоятеля на запізнення до
обідньої трапези і пішов до монастирської каплички.
Настоятель, зауваживши, що хлопця досить довго
немає, послав до каплички іншого брата. Зайшовши
туди , він побачив, як молодого ченця Матір Божу та
двох ангелів огортало дивовижне сайво. На кожне
Богородице Діво… з уст молодого монаха виходила
біла троянда, її підхоплювали ангели та оздоблювали
нею корону на голові Пречистої Діви Марії…
Тому Вервицю називають ще Рожанцем, що в
перекладі означає корона троянд (рож). Блаженний
Алан де Рупе говорив, що Вервиця із 150 Богородице
Діво є великою короною із білих троянд для Марії, а
Вервиця із 16 Отче наш– малою короною із червоних
троянд для Ісуса.
Через серце Матері Божої лине молитва на Святій
Вервиці – пісня любові, таїнств життя Ісуса Христа і
Марії, джерело освячення, духовного збагачення
християнського життя.
Полюбіть світ Вервиці - "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."
Вервиця – таїнство, за своєю вагомістю друге після
Служби Божої. Услід за євхаристійним – містичне
втілення Царя в серці.
(prodovwenn] nastupnoho b[letenu)

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.

10/13/15 - 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

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.
Molims] za myr i kraqu dol[ Ukra\ny
Please pray for peace in Ukraine

October 11, 2015
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Best Wishes, Health, Happiness
and God's Blessings.

Happy Birthday
Paraska Szykula, Rose Grafe, Irene Krasicky,
Myroslawa Baranyk, Patricia Hawrylko, Mariya Kohut,
Lydia Luczynski, Maria Horeski, Irene Petrina,
Maria Delenko, Andrey Duzyj, Roma Senyk,
Eliot Bolde, Orest Woronowycz, Chrystyna Thibault,
John Nahirniak, Roman Nestorowicz,
Iryna Lawrin, Vitaliy Nevistyuk, John Kovalyshyn,
Brandin Truszkowski, Martha Bregin, Anthony Karpiak

Mnoha] Lita!
Calendar of Events
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
given by Sister Roseann
is being held on Sundays at 10:30a.m.
Solemn Holy Communion
will be on May 22, 2016.

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
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
House for sale near the area of St. Josaphat Church. For
information, call Natalia Marushchak — 248-821-6100
Продається дуже гарна, добра і дишева хата - можете
пішки йти до церкви Св. Йосифата, Кредитівок.. та
ОакRidge..

Rummage Sale
Friday, October 23rd
and Saturday, October 24th

Catechism & Religion Class for Children
given by Br. Joao
Please register now for children
(ages 8 to 14)
who would like to attend
the Cathecism and Religion class (in English).
Classes: Sunday, October 11, 2014 - 10:30a.m.
Please call the call the office at 586-755-1740
for more information about the classes.

Varenyky
Prosymo Parafi]n pomohty robyty varenyky
u vivtorok i seredu 27-28 wovtn] - 9:00 rano
Pe;evo
Prosymo Pan/ spekty solodke
na Parafi]lnu Ve;eru - 30 wovtn].

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)
(Last 3 days)
Tuesdays: 10am - 3pm: Oct. 13th
Thursdays: 3pm - 8pm: Oct 15th
Saturdays: 10am - 3pm: Oct 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.

