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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.stjoschurch.com • Email: stjucch@aol.com

Parish Centre: 586-758-7711 • www.stjosaphatbanquets.com
Email: stjosaphathall@aol.com

Basilian Fathers

Pastor: Fr. Mario Dacechen, OSBM
Cell: 917-842-2819 • Email: madario88@gmail.com
Assistant: Fr. Walter Rybicky, OSBM
Cell: 586-457-3314 • 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
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To arrange for Baptism, Confirmation, Holy Communion & Funerals - call the Office first.
For Weddings make an appointment with the Pastor, at least 6 months ahead.
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Вхід у храм Пресвятої Владичиці
нашої Богородиці і Приснодіви Марії
Празники Пресвятої Богородиці в
нашому церковному календарі займають
перше місце після празників
Господських. Головне завдання
Богородичних празників – це показати
нам велич, гідність і святість Пречистої
Діви Марії, Її роль у відкупленні
людського роду та заохотити нас до її
вшанування і наслідування. Найбільші
Богородичні празники, такі як: Різдво й
Успіння, говорять нам про перші та
останні хвилини Її життя на землі. Одинокий празник,
котрий нам висвітлює дитинство Пресвятої Богоматері
- це празник Введення в храм, який святкуємо 21
листопада та 4 грудня. В наших Богослужіннях він має
назву: "Вхід у храм Пресвятої Владичиці нашої
Богородиці і Приснодіви Марії." Празник Введення
хоче нам відкрити деякі таємниці з дитячих років
Пречистої Діви Марії, Її виховання у святині та Її
приготування до найвищої гідності: бути Матір'ю
Божого Сина.
Свята Євангелія нічого не говорить нам про подію
Введення в храм Пресвятої Богородиці. Цей празник, як
і празник Різдва й Успіння Божої Матері, заснований на
традиціях Церкви й на апокрифічних книгах, передусім
Протоєвангелії Якова і Псевдо-Євангелії Матея "Про
Різдво Пречистої Діви Марії". З цих джерел
довідуємося, що батьки Пречистої Діви (prod. na stor. 5)

Entrance of the Mother of God
into the Temple
'Hail, Holy Throne of God, divine
sanctuary, house of glory, jewel most fair,
chosen treasure house and mercy seat for the
whole world, heaven showing forth the glory
of God. Purest Virgin, worthy of all praise,
sanctuary dedicated to God and raised
above all human condition, virgin soil,
unplowed field, flourishing vine, fountain
pouring out waters, virgin bearing a child,
mother without knowing man, hidden
treasure of innocence, ornament of sanctity,
by your most acceptable prayers, strong with the authority
of motherhood, to our Lord and God, Creator of all, your
Son who was born of you without a father, steer the ship of
the Church and bring it to quiet harbor.'-St. Germanus of
Constantinople
The feast of Mary's entrance and presentation to the
Temple was already celebrated in the 6th century. When
Mary was a young girl of 3, her parents Joachim and Ann
brought her to the Temple in Jerusalem to be presented to
God that she would be raised by the holy women who lived
there. The practice of presenting daughters to the Temple
was part of a Jewish custom. There, they would receive
their formation-they would be educated and brought up by
holy women who lived there until the age of 15, when they
were ready to be married.
There is a tradition behind Mary's presentation. Joachim
and Ann were old and childless, which was (cont. on pg. 5)
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Altar Cleaning
Rosemary Dyell

(Prayer Book pg. 225, 415)
(Molytovnyk st. 219, 402)

8:30 # 1580 ++ Joseph & Rostyslawa Jachnycky — Family
10:00 — For The Parish
12:00 # 1639 ++ Stefan & Maria Hryhorczuk
— Szajenko Family

Baptism
Eliana Garcia daughter of Reynaldo Garcia and Ashley
Johnson was baptized in our church on Sunday,
November 05, 2017.
God Bless You and Mnohaya Lita!

Monday, November 20, 2017
(St. Samuel)
2 Thess. 1: 1-10; Lk. 12:13-15, 22-31

8:30 #1467 ++ Jaroslaw, Anastasia, Wasyl & Terry Kiciak
— I. Maciborski
#1692 + Halyna Panczak — Murskyj Family
Prayer Families: P. Hrynkiw / J. Polgar

+ May She Rest in Peace +
Lidia Kit passed away on November 1, 2017 at the
age of 96 and was buried from St. Josaphat on
November 6, 2017 at White Chapel Cemetery.
Please Remember Her In Your Prayers

Tuesday, November 21, 2017
Presentation of the Blessed Virgin Mary
Heb. 9: 1-7; Lk. 10:38-42, 11: 27-28

9:00 #2142 ++ Roman & Marika Terlecky
— mama K. Fedak w/ Family
#1664 + Petro Koniuch — D. Koniuch
10:00 #2419 + Vera Krywyj 40th day — Family
Prayer Families: J. Hrynkiw / M. Pokorski

Wednesday, November 22, 2017
(St. Philemon)
2 Thess. 2: 1-12; Lk. 12: 48-59

8:30 #1445 + John Futiak — Family
#2321 + Bradke Family — B. Melnyk
Prayer Families: H. Hryshko / M. Plichota

Dear Father Walter Rybicky!
Please accept our profound appreciation for agreeing to be
the spiritual leader from St. Josaphat Parish on Thursday,
Nov. 2, 2017.
Thank you for the specially composed prayer for the
intention of millions of victims of the Holodomor, for taking
the trip to Lansing in such unwelcome weather and
for supporting this event physically and morally.
We also appreciate the loyal parishoners who accompanied
you on the bus.
Vera Andrushkiw
President of UNWLA Detroit Region

Marie Zarycky

UNWLA Holodomor Commemoration Chair

Thursday, November 23, 2017
Thanksgiving Day
2 Thess. 2:13-3:5; Lk. 13: 1-9

8:30 # Health & God's Blessings for Clergy & Parish
Prayer Families: S. Hryshko / M. Plichota

Friday, November 24, 2017
(St. Catherine)
2 Thess. 3: 6-13; Lk. 13: 31-55

8:30 #1941 ++ Jerry & Wolodymyra Celuch — L. LePage
#2450 + Evhen Shtykalo — Morozovsky Family
Prayer Families: S. Hulyk / S. Piwtorak

Saturday, November 25, 2017
(St. Clement)
Gal. 1:3-10; Lk. 9: 37-43

8:30 #1666 ++ Teodor, Mykola & Roman — R. Tokarchuk
4:00p.m. #1715 ++ Petro & Maria Derkacz
— Odarka & Halyna
Prayer Families: T. Hundich / M. Pinkos

Sunday, November 26, 2017
Eph. 4: 1-6; Lk. 10:25-37

(Prayer Book pg. 226, 417)
(Molytovnyk st. 220, 404)

8:30 #1761 + Tekla Hrynczuk (1yr) — GM Coworkers of
son Michael
10:00 — For The Parish
12:00 #1510 + Michael Czemerys — Family

Qyra Pod]ka
Минулої неділі ми торжественно відсвяткували
наш Храмовий Празник та великий 400-літній
Ювілей Василіанського Чину Св. Йосафата.
Складаю мою найщирішу подяку всім
учасникам, які своєю участю звеличили це
торжество. Також висловлюю мою сердечну подяку
всім організаторам, працівникам, добровольцям ta
vsim qo vystupaly, які своєю співпрацею
спричинилися до успішного святкування.
Всевдячний
Парох
Sincere Thank You
Last Sunday, we festively celebrated our St. Josaphat
Feast Day and the 400th Anniversary of the Basilian
Order of St. Josaphat.
I sincerely thank all the participants who came to
celebrate this joyous occasion with us. I express my most
sincerest thank yous to all the organizers, workers,
volunteers and performers who with their hard work and
dedication made this a memorable and joyous occasion.
Sincerely
Pastor
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Thoughts and Prayers
When we count our many blessings, it isn't hard to see
that what we value most in life are the treasures that are free…
For it's not the things that we possess that signify our wealth,
But the blessings that are priceless like our priests, sisters,
family, friends and health.

We wish all our Parishioners and their families
a very Happy and Blessed Thanksgiving.
Fr. Mario Dacechen, OSBM
Fr. Walter Rybicky, OSBM

My bawa=mo vsim parafi]nam i \x rodynam
zdorov'], rodynnoho qast]
i Bowoho blahoslovenn] na Den/ Pod]ky.
o. Mario Dacyшyn, :SVV
o. Volodymyr Rybic/kyj, :SVV

День Подяки

В наступний четвер святкуватимемо "День
Подяки". Сьогодні в благодарній св. Літургії ми
стараємося подякувати Господу Богову за всі Його
добродійства для нас.
Вдячність є ознакою доброго й шляхетного
серця. Кожна людина є чутлива на вдячність.
Вдячносте бажають люди, її бажає і цінить Бог.
Скільки природних і надприродних добродійств
уділяє нам Господь Бог кожного дня, кожної
хвилини! Про деякі з них ми свідомі, а про деякі
навіть несвідомі.
Предобрий Бог дав нам життя, дає нам здоров'ям,
родинне щасття, свободу, добробут, можність
розвиватися... І все це ми приймаємо як щось нам
належне.
Подяка сьогодні хай буде: Богові - за наше життя, за
постійну опіку над нами та примноп щоденні ласки
якими нас наділяє, за св. Тайни та ласку бути членами
католицької Церкви. Нашим родичам - за життя
і виховання, А коди вони вже відійшли до вічносте то
помолімся за їх душу, щоб Бог дав їм Царство Небесне.
Нашій родині, приятелям, учителям ...і всім тим, які
помагають нам щоденно. Нашій державі, Америці, яка
приняла нас і дає нам кондиції життя, старається,
опікується та захищає нас. Тут маємо свободу
і добробут. Моя подяка парафіянам за співпрацю,
піддтримку та вирозуміння.
ВІТАЄМО ВСГХ ПАРАФІЯН І ГОСТЕЙ З
ПОДЯКИ,

ДНЕМ

THANKSGIVING
Father, all of Creation rightly owes You thanks and
praise.
Your justice, love and mercy abound.
We thank You for this day and all You have given us.
For the Passion, and Death of Your Divine Son…
we thank You Father…through the Cross, He
redeemed the world.
For the Church we thank You Father…it is our
beacon of salvation.
For the martyrs and saints who give testimony to
Your Son…we thank You Father…their love abides
with us forever.
For loving spouses…we thank You Father…
together we seek you.
For the gift of children…we thank You Father…
they are Your precious gifts to us and to the world.
For the gift of our families, loved ones and good
friends…we thank You Father…Through them we
see the reflection of Your Son.
For jobs, our homes and all that we have…we
thank You Father…give us only that which we need,
as we seek Your Kingdom.
For the bounty that we are about to eat…we thank
You through Christ Our Lord. Amen
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Про подяку Богові
Кожне благо, яке маємо, та всяке добро, яке робимо, є Боже й від Бога. Тому
нашим обов'язком є дякувати Йому за все, за кожне благо, яке отримуємо від
щедрої Його правиці, явне чи ні, за всякий добрий дар, за кожен добрий
подвиг і за всяку нашої природи, та якими ми пізнали Бога. Ми можемо
розрізняти добре й погане; самою природою ми навчені вибирати корисне та
відвертатися від шкідливого. Будучи відгороджені від Бога гріхом, ми знову
покликані до спілкування з Богом, визволені кров'ю Єдинородного Сина від
ганебного рабства.
Як нам виявити перед Богом свою вдячність? Робім те, що хоче від нас Бог,
який плекає нас своєю щедрістю. Чого ж хоче Бог? Обдаровуючи нас своїми
благами, Бог хоче, щоб ми, бачачи їх, безнастанно згадували про Нього.
Завжди зігріваймо у нас почуття вдячности Богові, особливо дбаймо про це
в храмі під час літургії, на якій приноситься Богові безкровна жертва Євхаристія, що значить подяка. Пам'ятамо, що ми нічим іншим не зможемо
виразити подяку Богові як тільки повною готовністю все своє життя і себе самих
принести в жертву Богові на славу Його всесвятого імени.
Добру перемогу над ворогами нашого спасіння, як нам і заповідано: "...за
все дякуйте: така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі" (Сол. 5,18). Дбаймо,
щоб зігрівати в собі почуття подяки до Бога щойно прокинувся зі сну, потім
упродовж дня і засинаймо також зі словами подяки на вустах, тому що ми
занурені в Божі благодіяння, серед яких є і сон. Богові не потрібні наші подяки,
але Божі благодіяння нам необхідні. Найкращим засобом, щоб зберегти
прихильність благодійника до себе, - говорить св. Золотоустий, - є пам'ять про
добро та безперервна подяка. І св. Ісаак пише: "Подяка того, хто приймає,
спонукає того, хто дає, давати дари ще більші від попередніх. Хто невдячний за
мале, той і невдячний буде за велике. Дар не збільшується тільки тоді, коли
немає за нього подяки" (Сл. 2). Святий Василій Великий додає до цього
благотворну пересторогу: "Тому, що ми не дякуємо за блага, які отримали від
Бога, то щоб привести нас до тями, необхідно їх у нас забрати. Як очі не бачать
дуже близько, але вимагають відповідної відстані, так і невдячні душі через
втрату благ звичайно починають відчувати попередню милість і, не відчуваючи
ніякої вдячности до свого благодійника, поки користувалися дарами, після
втрати шкодують за минулим.
Як розігріти в собі почуття вдячности Богові та завжди його зберігати?
Розглянь усі Божі благодіяння до людського роду, й до тебе самого, й частіше
думай про них і прокручуй в своїй пам'яті, і якщо в тебе є серце, то не зможеш
не підносити до Бога подячних пісень.

Father all-powerful, your gifts of love are countless and your goodness infinite.
On Thanksgiving Day we come before you with gratitude for your kindness:
open our hearts to concern for our fellow men and women,
so that we may share your gifts in loving service.
We ask this trough our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.
Amen
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Марії св.
Яким і Анна будучи бездітними, дали
обіцянку, якщо в них народиться дитина, то віддадуть Її
на службу Богу у Єрусалимський храм. Господь Бог
вислухав їхні молитви і дав їм доньку. Коли їй
виповнилося три роки, батьки привели Її до храму і
віддали в руки первосвященика Захарії, батька св. Івана
Предтечі. Тут Пресвята Богородиця перебувала
тривалий час аж до заручин з св. Йосифом. Празник
Введення належить до 12-ти великих празників.

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

Happy Birthday
Myroslava Brezden, Stefania Lojuk, Lorraine Short,
Mariya Kohut, Michael Karpiak, Mykhajlo Dyachun,
Michael Chovich, Andrij Hnatievych, Xenia Chovich,
Michael Szajenko, Janeen Chupa, Vitaliy Yavorskyy

Mnoha] Lita!
Names printed are for birthdays for this week — from Sunday thru Saturday

Calender of Events
Nov 23rd …….. Thanksgiving — office closed
Dec 6th……….. St. Nicholas
Dec 24th /25th… Christmas Eve & Christmas Day
Dec 31st ……… New Years Eve
Jan 1st ……….. New Years Day
Jan 6th ……….. Epiphany— Blessing of Water
Jan 14th………. Prosphora at 1:30pm at St. Josaphat Hall
Olya Yalovenko — performing

Feb 2nd ………. Presentation of Our Lord-Blessing of Candles
Feb 12th………. First Day of Lent
Feb 16th………. First Friday - Fish Fry at St. Josaphat Hall
Mar 25th …….. Palm Sunday— Annunciation of BVM
April 1st ……… Easter
April 15th…….. Sviatchene at 1:30pm at St. Josaphat Hall
American Red Cross Blood Drive
St. Josaphat Church w/ Our Lady of Grace Catholic Church
Sunday, December 10, 2017 8:00a.m. – 2:00p.m.
at Our Lady of Grace Catholic Church.
To be eligible to give blood, you must be at least 17 years old
and in good health.
For more information, please call Bohdan at 586-754-5251.

seen as a curse. She began to pray earnestly for God to
bless her with a child. And she made a promise to the Lord,
that she would bring the child to the Temple to be raised in
the service of God. And of course, God answered her
prayers with an incomparable grace in human history;
the Immaculate Conception. There in the Temple she was
always busy with work, prayer, study of the Scriptures and
loving God with her whole heart. She became an example
to the young girls there, the priests and the holy women.
In the Western Church, consecrated persons renew their
vows to the Lord in memory of the offering of Mary to the
Lord's service. Today is the Beatification of Fr. Solanus
Casey OFM Capuchin, who prayed novenas to the Mother
of God for his calling to the priesthood. Last week, we
celebrated the 400th Anniversary of the Order of St. Basil
the Great and 55 years of service in the Greater Detroit
area. But sadly, prior to the celebrations, we buried 2
of our Basilian priests; Fr. Leo Goldade OSBM, and
Fr. Christopher Wojtyna OSBM. Please pray for vocations,
and if your son/daughter expresses interest in serving God
as a priest or sister, don’t discourage them, but encourage
them. How wonderful it would be for parents to dedicate
their sons and daughters to the religious life in imitation of
Joachim and Ann presenting their daughter, Mary to the
Temple.
'Hail Mary full of grace; all generations call you
blessed. Hail Mother of God, when asked by the angel to
bear the Son of the Most High, filled you with faith, and
you responded; "Let it be done unto me." Holy Mother of
Jesus, at the wedding feast at Cana, you prompted your Son
to perform His first sign. Be with us as we discern our
life's work and guide us in the way we are called to follow
in the footsteps of your Son. Bless and embrace the loving
parents of all priests, deacons, brothers and sisters.
Intercede for us to the Lord of the harvest to send more
laborers to the harvest in this land dedicated to your honor.
Let the Word of your Son be made flesh anew in the lives
of persons anxious to proclaim the good news of everlasting
life. Amen.'

**** Help Wanted ****
We are looking for someone to fill the position for a fulltime
Office Administrator with preferred previous office experience.
Computer experience and multitasking is a plus. Please submit
your resume at office@metrictool.net. Please no phone calls.

Elderly Care Needed
We are looking for someone to help an English speaking elderly
woman with cooking, cleaning, laundry and personal care.
Needed for daily visits and some evenings/nights. For more
information, please call Darlene at 586-295-4123.

Memorial Christmas Poinsettias
The donation is $25.00 per plant.
Please come to the church office to make arrangements.

Please Note:
Special collection for "Andrew's Pence" which supports the
missionary activities in our Ukrainian Catholic Churches.

Rizdv’]ni Kvity

We will be collecting for this during the liturgies these two
weekends Nov. 25th & 26th and Dec. 2nd & 3rd.

Pojnsety budut/ v cerkvi pid ;as sv]t. $25 za vazonok.
Proqu pryjty i zamovyty v cerkovnij kancel]ri\.

