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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 

 

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 10:00a.m.– 4:00p.m.   
Sundays 9:30a.m.– 12:00p.m. 

(Office is closed for lunch 12:00 –1:00 p.m.) 
IC Schools: 586-574-2480  

www.icschools.org  /  www.icschools.net 
 

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. 

 

 

Regular Schedule of Divine Liturgies 
Sunday: (Ukrainian) 8:30a.m., 10:00a.m., (English) 12:00noon. 

Saturday: (Ukrainian) 8:30a.m.; (English) 4:00p.m. 
Weekdays: (Ukrainian) 8:30a.m. 

Holy Days & Obligatory Feasts: (Ukr.) 9:00a.m. and (Eng.) 7:00 p.m. 
Confessions - During Liturgies 

Saturday 4:00, Sunday 8:30, 10:00 & 12:00 and all Holy Days 
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Z nahody Dn] Materi, 

   serde;no vita=mo vsix na'yx  

    dorohyx Materiv! 

Qaslyvoho i blahoslovennoho Vsim  

Dn] Materi! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bless and be blessed. 
Love and be loved. 

Celebrate and be celebrated. 
 

Hope your day  
is a beautiful reflection 

of all the light and goodness 
you share with the world. 

   

To all the Mothers, 

we extend our heartfelt greetings for a  

Happy and Blessed Mother’s Day! 
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LITURGIES FOR THE WEEK  
Sunday of Fathers of First Council 

Sunday, May 13, 2018 

Acts. 20: 16-18, 28-36;  Jn. 17: 1-13       (Pr. Bk. pg. 224, 350) (Mol. st. 218, 343)                                                         

8:30 #2207 + Daria Rychtycka — O. & R. Karanec  

10:00 — For The Parish  Moleben / Moleben/   
12:00 #2348 + Irena Tryciecky — D. Fedorak 
 

Monday,  May 14, 2018                          
(Mtr. Isidore) 

Acts 21: 8-14;  Jn. 14: 27-15:7     

8:30 #154 + Roman Skypakewych — B. & S. Sawka 
*6:00pm  Moleben / Moleben/ 

Prayer Families:  W. Dudun / G. Stebens 

 
Tuesday,  May 15, 2018                  
(Ven. Pachomius) 

Acts 21: 26-32;  Jn. 16: 2-13  

8:30 #2363 Special Intention for Family — Dobish Family 
*6:00pm  Moleben / Moleben/ 

Prayer Families:  Y. Dumanskyy / S. Stasyk 

 
Wednesday,  May 16, 2018                   
(Ven. Theodore) 

Acts 23: 1-11;  Jn. 16: 15-23 

8:30 #2269 + Peter Kushnir 1 yr w/panakhyda — wife Sonia 

        #2425 ++ Maxim, Mychajlo, Bohdan, Wolodymyr  

                                                       & Mychajlo — Ohar Family  
*6:00pm  Moleben / Moleben/ 

Prayer Families:  M. Dundon / N. Stasyk 
 
Thursday,  May 17, 2018                 
(Ap. Andronicus) 

Acts 25: 13-19;  Lk. 16: 23-33 

8:30 #2299 + Iwan, Tekla & Mykola Warka — W. Kusznir 
*6:00pm  Moleben / Moleben/ 
 

Ukrainian Village   

11:00 #170 + Walter Dobush — B. Dorosz  

Prayer Families:  A. Dutko / R. Stachowski 

 
Friday,  May 18, 2018                                            

(Mtr. Theodotus) 

Heb. 27: 1-44;  Jn. 17: 18-26 
8:30 #2351 + Ihor Iwanyckyj — M. & K. Iwanyckyj 

         #191 + Nadia Repeta — Family 
*6:00pm  Moleben / Moleben/ 

Prayer Families:  G. Duzey / K. Spiewak 

 
Saturday, May 19, 2018                              
(Mtr. Patritius) 

Acts 28: 1-31;  Jn. 21: 15-25                                                                                                                                                                           

8:30 #2272 + Jaroslaw Karpinsky — Family 

         #095 + Adrian Panasiuk — Family 
    Moleben / Moleben/  
4:00pm #2229 ++ Osyp & Anna Malanchuk — Shalay Family 
Prayer Families:  A. Duzyj / O. Sowirka 

 
Altar Cleaning 

Karen Holowchak 

Sunday, May 20, 2018 

Acts. 2: 1-11;  Jn. 7:37-52, 8:12              (Pr. Bk. pg. 225, 355) (Mol. st. 219, 347)                                                         

8:30 #036 Health & God's Blessings for Jennifer, David and 

                                                 Andrew — D. & K. Holowchak  
10:00 — For The Parish  Moleben / Moleben/   
                       Birthday Blessings for Rosemary Sobol and  
                                                                           Bohdanna Kruczak 

12:00 #2158 Health & God's Blessings for All Mothers  

                                                of Our Parish — OLPH Sodality 
 

 

Fr.  Bernard  Panczuk, OSBM,   
Fr.  Lawrence  Lawryniuk,  OSBM,    
Emily   Berezowsky,   Eugene    Berezowsky,  Carol   
Berry,  Thomas  Binkley,   Renee   Bosbous,  Jackie 

Curtin,  John   DeHate,  Alexandra  Eillis,   Irene  Erard,   Gregory    
Gazda,    Thomas     Gula,    Vasyl      Halayda,    Rebecca          
Holowaty,    Dorothy     Kail,      Suzanne    Kotas,   Irene    Krasicky,   
Ulana   Kushner,    John    Lalich,    Christine   Lash-Farion,        
Allyson   Logan,   Bohdan       Melnyk,    Virginia    Michaluk,   
Brian    Miller,    Irene    Nehaniv,   Sophia   Nigrans,   Tamara      
Olszewski,    Lily   Ondusky,   John    Paluch,    Sharon     Peper,     
Marty   Peters,   Pauline   Pokorski,    Christopher    Portalski,     
Walter   Roback,  Catherine   Rozmanek,    Stephanie   Salata,     
Pearl    Sawchuk,     Nestor   Scherbey,   Kornel    Senyk,    Stephan  
Shenduk,   Pauline   Shenduk,  Rosemary   Smith,   Maria            
Kuchar-Soroka,   Olha      Soroka,   Mary   Spear,     Michael   Tereck    
Jr.,   Lisa    Thompson,   Mike   Tomaszewski,   Teri    Turak,    
David    Tyro,   Olga   Wojtyshyn,   Adya  Lash-Wynarczyk.  
**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 - 

Nicholas Bensette,  Lina    Calice,   Vlady    Calice,   John   Darga,   

Nicole   Iwanuisz,   Stanislav  Zibrivskyy          
                                                   (Please inform the office of any updates 

Baptism 

Selena Rose Loos daughter  of  Brian Loos and                 

Kathy Cionka was  baptized  in  our  church  on  Sunday,   

May 06, 2018. 
 

God Bless You and Mnohaya Lita! 

 

+ May He Rest in Peace + 
 

Michael Pokorski passed  away  on  May  01,  2018  at        
the age  of  79  and  was  buried  from  St.  Josaphat  on       
May 05,  2018. 
 

Please Remember Him In Your Prayers 

 

Novenas 
for living Mothers - May 13th thru May 21st 

for deceased Mothers - May 22nd thru May 30th 
 

Dev']tnyci 

za wyvyx Materiv - 13-ho travn] do 21-ho travn]  

za pomer'yx Materiv - 22-ho travn] do 30-ho travn]  
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Молитва за Матерів 

     Всемогутній вічний Боже, Ти створив людський рід      

– чоловіка і жінку, в якому жінку наділив бути матір’ю. 

Ти не покинув їх тоді, коли вони згрішили первородним 

гріхом, і послав до людського роду з великої своєї 

любови свого Єдинородного Сина Ісуса Христа для 

спасіння людей грішних, щоб кожен, хто повірить         

в нього, не загинув, а жив життям вічним. 

     Твій Син Ісус, вмираючи на хресті за людський рід, 

передав в особі свого учня Івана свою матір нам, 

грішним людям. 

     Дякуємо Тобі, Господи Боже, за таку велику опіку 

над нами і просимо Твого Сина, щоб поблагословив 

наших українських матерів та матерів усього світу. 

     Ісусе Милосердний, не залишай наших матерів без 

свого нагляду і веди їх дорогою спасіння через свої 

святі Таїнства до Небесного Царства. 

     Мати Божа і наша Мати, молися за наших добрих 

матерів. Передавай їхні щирі молитви своєму Синові. 

Бо не чувано ніколи, щоби Ти не помогла. Випрошуй 

всіх ласк для наших матерів, а ті, які будуть матерями 

за твоєю материнською опікою і молитвами, нехай 

Господь Бог обдаровує їх материнською любов’ю, щоб 

Україна пишалася гідними матерями на всі віки. Амінь. 

Мамі 

      За те, що Ти під серцем своїм носила мене і вже   

тоді полюбила, коли навіть ще не бачила мене — дякую 

Тобі, Мамо. 

      За цей Твій перший ніжний поцілунок, що Ти на 

моєму чолі зложила тоді коли я плачем цей світ 

привітав, — дякую Тобі, Мамо моя! А той Твій 

поцілунок такий свіжий, такий материнський! І за те 

дякую Тобі, Мамо, що його на собі ще дотепер чую.    

За всі пестощі Твої дякую Тобі Мамо! 

      За те, що Ти мої малі руки перший раз до молитви 

зложила, і за те, що навчила мене вимовити велике ім’я 

Того, по котрім найбільше, хіба, ім’я Мама дякую Тобі, 

Мамо моя. 

      За недоспані ночі Твої над колискою моєю, коли Ти 

долі для Твоєї дитини просила — дякую Тобі, Мамо 

моя. За те, що чорнішою ночі Твоя розпука була тоді, 

коли Ти, Мамо моя, в часі недуги моєї, ночі цілі на 

молитві перебувала, коли за життя дитини Твоєї 

дрижала — дякую Тобі, мамо! 

      За те, що Ти за руку мене взяла і до школи перший 

раз повела — дякую Тобі, Мамо! 

      І за те, що знов за руку мене взяла, коли до Церкви 

мене, повела, разом зі мною клякнула й Ісуса до свого 

серця прийняла, тоді коли я перший раз Ісусом 

причащався, дякую Тобі, Мамо! 

      За те, що навчила мене любити Божу Матір, дякую 

Тобі Мамо! За всі турботи й терпіння, яких я був 

причиною, дякую Тобі, Мамо! За Твої великі жертви 

для мене, дитини Твоєї, дякую Тобі, Мамо! 

     A Mothers' Day Creed 
     I believe in Jesus Christ, the Son of the living God, who 

was born of a promise to a virgin named Mary.  I believe in 

the love Mary gave her Son, that caused her to follow Him 

in his ministry and stand by His cross as He died. 

I believe in the love of all mothers, and its importance in the 

lives of the children they bear.  It is stronger than steel, 

softer than down, and more resilient than a green sapling on 

the hillside. 

      It closes wounds, melts disappointments, and enables 

the weakest child to stand straight and tall in the fields of 

adversity.  I believe in this love, even at its best, is only the 

shadow love of God, a dark reflection of all we expect of 

Him in this life and in the next. 

      And I believe that the most beautiful sights in the world 

is a mother who lets this greater love flow through her to 

her child, blessing the world with the tenderness of her 

touch and the tears of her joy. 

      Thank God for mothers, and thank mothers for helping 

us understand God! 

Mothers Day Prayer 

      God our Creator, we pray: for new mothers, coming to 

terms with new responsibility; for expecting mothers,    

wondering and waiting; for those who are tired, stressed or 

depressed; for those who struggle to balance the tasks of 

work and family; for those who are unable to feed their 

children due to poverty; for those whose children have 

physical, mental or emotional disabilities; for those who 

have children they do not want; for those who raise children 

on their own; for those who have lost a child; for those who 

care for the children of others; for those whose children 

have left home; and for those whose desire to be a mother 

has not been fulfilled.   

      Bless all mothers, that their love may be deep and     

tender, and that they may lead their children to know and  

do what is good, living not for themselves alone, but for 

God and for others. 

Amen. 

Moleben 
 

We will have a Moleben service to the Blessed Virgin   

Mary  in  the  month of  May (Monday – Friday at 6:00pm,           

Saturday - 8:30am   and   Sunday - 10:00am).  
 

Moleben/ 

Matymemo Moleben/ do Pre;ysto\  Divy  Mari\ v travni. 

(vid ponedilka do p']tnyci v 6:00ve;., v subotu po        

8:30 liturhi\  i  v  nedil[  po 10:00 liturhi\). 
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 Марія - Ідеал Жінки І Матері 
      Знаємо, що батьки є прикладом для своїх дітей. 
Якщо це характерні особи, якщо це добрі люди, то їхні 
діти мають в них взірець, котрий можуть наслідувати. 
Але що, якщо це люди не гідні, злі, розпусні, з 
покаліченим характером? Тоді також той вплив 
власного прикладу переноситься на їхніх дітей. Діти 
наслідують своїх батьків, бачать в них свій ідеал. А хто 
є прикладом для батьків? 
      Багато добра походить від добрих жінок, шляхетних 
матерів. Однак є велике зло, яке несуть егоїстично 
мислячі матері про материнство. Жінка, мати, тільки 
тоді виконує ідеально свою місію, коли у своїх думках, 
словах і вчинках наслідує Діву Марію. 
      Марія є ідеалом жінки - матері. Якщо жінки 
візьмуть Її собі за приклад і будуть Її наслідувати, їхня 
сім'я зміниться до кращого. Тоді їхні діти будуть 
подібними на Її Сина Ісуса, тоді християнські сім'ї 
будуть подібними до Назаретянської: благословенні, 
обдаровані миром, радісні і щасливі. Як цього 
досягти?... Роздумуючи над життям Святої Родини, 
діями Діви Марії. Часто ставлячи собі запитання: Як у 
цій ситуації реагувала б Богородиця? І тоді сам         
Дух  Святий  буде  підказувати  правильні  відповіді. 
      Робити так потрібно часто, якомога частіше, 
постійно! І життя такої родини зміниться на краще. 
Тільки з допомогою Матері Божої жінки можуть бути 
мудрими і достатньо сильними у боротьбі проти       
будь-якого гріха. 
      Всі пам'ятки від наших матерів для нас є дорогими. 
Чи це маленька чи велика річ. Пам'ятка є нам 
дорогоцінною не вартістю в грошах, а скоріше 
спогадом про материнську любов, з якою нам це 
залишила. 
      Ми, християни, маємо таку особливу пам'ятку від 
Діви Марії - святий розарій. Правда, Вона не сама його 
змайструвала, не нанизувала на шнурочок 50 зернин... 
Молитва святого розарію розвинулась у ХІІ столітті з 
так званого "народного псалтиря", коли замість 150 
псалмів молились 150 разів молитву "Радуйся Маріє". У 
ХІV столітті це було поділено на десятки. У ХV столітті 
до кожного десятку додалися таємниці та роздуми і так 
виник наш теперішній розарій. Пречиста Діва об'явила 
його святим душам, і коли приходить з неба на землю, 
завжди сама тримає його у своїх руках. Під час кожних 
відвідин звертається до чистих людських душ як в 
Лурді, у Фатимі та багатьох інших, прохаючи: 
"Моліться розарій!" 
      Папа Йоан ХХІІІ сказав: "Священик після бревіарія 
(молитва посвячених Богу осіб - прим. ред.), світська 
особа після Служби повинна в руках мати розарій та 
побожно його молитись". Він сам давав приклад, бо 
щодня його молився, навіть ставши Папою Римським. 
      У молитві розарію Пречиста Діва пригадує нам всю 
історію спасіння: - радісним - прагне відтворити нам 
любов Отця; - розарієм світла - життя свого Сина; 
- болісним - жертву нашого відкуп-лення;- славним        
- єднаємось  з  Богом  у  вічному  житті. 

      Чи вдається мені помолитись коли-небудь цілий 
розарій? Якщо це систематично вдавалося Папі 
Римському, чому це хоча б іноді не може вдатися мені? 
Нашим християнським сім'ям може прийти охорона 
тільки від Бога, через нашу Мати Діву Марію і через 
вас, дорогі жінки і матері - якщо будете мудрими, 
святими, сильними і подібними до Діви Марії. Просіть 
Її щоб вам допомогла стати такими! 
      Діво Маріє, допоможи відновити людське покоління 
через святих і жертовних матерів!        о. Адріан Коваль, Довге 

 St. Josaphat Church Donation 
    

$50  Ihor & Yuliya Romanyshyn 
 

St. Josaphat Church Donation 
 

+ In Memory of Mariia Vladyka  
    

$100  Vladyka Family 
 

+ In Memory of Eugene Turyansky       

$150  Turyansky Family 
 

+ In Memory of Katherine Kuncho 

$300  Trojanowsky Family 
 

St. Josaphat Church Donation 
 

+ In Memory of Jaroslaw Baziuk  
    

$40    Zenon & Eugenia Kossak      $50 Ihor & Irene Bohay 

$50    Mr. & Mrs. George Wonsul 

$50    Roman & Tamara Petraszczuk 

$100  Mr. & Mrs. Raymond Stecko 
 

Immaculate Conception School Donation 
 

+ In Memory of Jaroslaw Baziuk   

 

$25  Bohdan & Sophie Koshiw 

$50  Roman & Zirka Zubar 

 

Tuesday Night Faith Formation  
invites you to a new faith formation program  

dedicated to Eucharist,  every Tuesday Night at 7:30pm! 
 

May 15:   Session 9:  The Mass 
The Eucharist affected the thinking of the early Church in 
all aspects of its worship and practices. But how did the 
Apostles put into practice Christ’s command to “Do this in 
memory of me?" The story of two men and the miraculous 
encounter they had on the road to Emmaus could show us 
more than we realize. 
 

May 22:   Session 10:  Revelation 
The book of Revelation, with all of its apocalyptic imagery 
and focus on the end of time, has a great deal to teach us 
about liturgy and worship. Dr. Pitre brings our study of the 
Eucharist to a powerful conclusion. 
 

For more information contact Orest at orest.sowirka1@gmail.com    
or Zach at zachgala@gmail.com. 
There is no cost or registration. Refreshments are provided with 
every session.   

mailto:orest.sowirka1@gmail.com
mailto:zachgala@gmail.com
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Jaroslawa Skypakewych, Marie Dobish, Julia Kapitanec, 

Olga Kraska, David Taras, Martha Tatarsky,  

Larry McMellen, Anne Nordstrom, Thomas Sroka, 

James Blazinski, Maria Jakovichtchouk,  

Mykhailo Smolei, Ruslan Krynytsky, Kelly Maritczak, 

George Woloszczuk, Liona Makara 

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

 

Happy Birthday  

Mnoha] Lita! 
 
 

Names printed are for birthdays for this week — from Sunday thru Saturday 

Meetings / Sxodyny 

O.L.P.H. Sodality – Tuesday, May 15th – Rosary at  
1:00pm  followed  by   a  meeting. 
 

St. Josaphat Knights of Columbus #8441 will hold     

their  meeting on  Monday,  May 21st  -  7:30pm. 

Calender of Events 
 

May 13th …….. Mother's Day 
13-ho travn] .... Den/ Materi  
May 13th …….. Novena for Living Mothers (for 9 days) 
13-ho travn] .... Dev']tnyc] Ma\vky za Mamiv wyvyx  
May 19th …….. Mt. Olivet Cemetery - 10:00a.m. (Sat) 
                                                                    - Panakhyda & grave blessings 

19-ho travn] .... Panaxydy na Cvyntari (mt. Olivet) 10am 
May 20th …….. Pentecost Sunday - 2:00pm 
                            Resurrection Cem. - Panakhyda & grave blessings 
20-ho travn] .... Sv]to Zislann] Sv. Duxa 
                         Panaxydy na Cvyntari  Resurrection 2:00pm 
May 22nd…… Novena for Deceased Mothers (for 9 days) 
22-ho travn] .... Dev']tnyc] Ma\vky za Mamiv pomerqyx   
May 26th …… General Panakhyda after 8:30am liturgy 
26-ho travn] .... Zahalna Panaxyda po 8:30rano liturhi\ 
May 27th…...…First Solemn Holy Communion  
                                                                                     - St. Jos. at 12noon 

27-ho travn] .... Perqe Uro;yste Sv]te Pry;ast]  
                                                           sv. Josafata v 12 poludn] 

May 28th…...…Ukr./Am. Veterans Memorial Day 
                                          Observance - St. Josaphat at 10:45am 

June 3rd…….…Summer Sunday Liturgy schedule 
        - Sept 23rd                                    – 9am (Ukr.) & 11am (Eng.) 
3-ho lypn] …….Litnyj Por]dok Liturhij (Nedil]) 
        do 23-ho veresn]                                    -9am (Ukr.) & 11am (Anh.) 
June 17th …….. Father's Day 
17-ho lypn] ….. Den/ Bat/ka  
Aug 4th-5th…... Sunflower Festival at St. Josaphat  

4-ho -5-ho serpn] .... Son]'nykovyj Festyval/  
                                                                        - sv. Yosafata 

Sept 30th…….…Fall Sunday Liturgy schedule 
                                        – 8:30 & 10:00am (Ukr.) & 12noon (Eng.) 
30-ho veresn] …Osinyj Por]dok Liturhij (Nedil]) 
                                                  – 8:30 & 10:00rano (Ukr.) & 12pp (Anh.) 
 

   You are invited to help organize    

Ukrainian American Teachers in 

Michigan. This effort, in addition to    

social  interaction  with other teachers, 

willprovide understanding on how      

issues like the Holodomor are taught in Michigan Schools  

and  what  may  be  done  about  it.  

Please respond to: 

Marie Zarycky (586)757-5571 or mariecher@comcast.net  
 

 

 

Attention: 

If you are interested in helping our Church, the Ushers are 

looking for new volunteers. Volunteers can be either male 

or female and 18 years old or older. If you are interested    

or have questions, please  contact Michael Holowaty at      

586-634-1913 any  day  after  6:00p.m. 

 
Please Note: 

Now that Spring has come, our Banquet Center will be  

holding weddings, showers and other private functions,     

so please, do not go through or enter the hall while a      

function is going on. Your cooperation will be greatly     

appreciated. 
 

Koly  vyxodymo  z cerkvy,  prosyt/s]  ne  jty  do      

parkovo\  ploqi  ;erez  cerkovno\  zali. 

 
Please Note: 

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. 
 

 
 

Please Note: 
Organizations that need to place flyers into the bulletin, please 
bring them to the church office by noon on Wednesdays.     
We ask for 350 copies and a $20 payment per week.  
 

Orhanizaci\, ]ki xo;ut/ davaty lystivky do b[lytynu, 

prosymo prynesty do cerkovno\  kancel]ri\  v  seredu    

do  poludn] - 350 kopi\  i  $20. 
 
 

Using cell phones in church is not proper. 
Please turn cell phones off when entering the church. 

 

Zaxod];y do cerkvy, vidlu;im telefony. 
 

Elderly Care Needed 
 

We are looking for someone to help an elderly woman.        

For more information, please call Darlene at 586-295-4123. 
 

We are looking for someone to help an elderly man.        

For more information, please call church office at            

586-755-1740. 

mailto:mariecher@comcast.net

