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8 речей, які католик має робити щодня 
Якщо ти працюєш або навчаєшся, то знаєш, як 

важливо правильно організувати час: ти розраховуєш, 

укладаєш денний розклад, обдумуючи, скільки хвилин 

присвятити його окремим елементам. Чи можна 

схожим чином упорядкувати свої стосунки з Богом? 

Переконайся! 

Пропонований перелік — це не детальні вказівки; ти не 

знайдеш тут рекомендацій, скільки часу присвятити тій чи 

іншій справі. Однак важливо, щоб вони потрапили до 

твого щоденного плану. Почни спокійно виконувати 

окремі елементи; вже невдовзі це не потребуватиме 

надмірної концентрації — це стане звичкою. 

1. Почни день від молитви до Божої Матері та читання 

Святого Письма 

Звучить банально? Але, погодься, ранок — це найгірша 

частина дня: підйом, будильник, розбудити дітей, 

чоловіка, пес, який хоче вийти на вулицю, сніданок, 

умивання, тяжкий вибір бездоганного одягу й транспорт, 

що не приходить вчасно. Взагалі, це пора поспіху, і 

додавання собі нових обов’язків — не найкраща ідея. 

Спробуй, однак, знайти 5 хвилин і дуже просто 

помолися — прочитай одне «Радуйся, Маріє…» і два 

абзаци з Біблії. Можеш також додати щось від себе: 

попросити про вдалий день, подякувати за спокійну ніч, 

перепросити за зло, що могло трапитися попереднього 

дня. Біблію можна читати по порядку, розділами або 

згідно з читаннями, які пропонує Церква на цей день. 
2. Будь привітним з іншими та самим собою 
Після визволення з ранкового хаосу ти нарешті 

зустрічаєшся зі світом. Інколи це надзвичай важко, але 

намагайся бути привітним із людьми в автобусі, трамваї 

чи на зупинці. Не приходь до праці в кепському настрої та 

не шукай сварки з колегами. Стався до інших так, як 
хочеш, щоби ставилися до тебе. Будь стосовно себе 

терплячим і спокійним — не вимагай надто багато, не 

намагайся бути ідеальним, уникай кар’єризму. Маєш 

право помилитися та просити інших про допомогу. 

Християнська любов передбачає, що ми маємо любити 

ближнього, як самого себе. Якщо ти   сам 

 

VOL. 56 / NO. 44 • TWENTY-FIRST SUNDAY AFTER PENTRECOST • TONE 4  •  NOVEMBER 03, 2019 

 

26401 ST. JOSAPHAT DRIVE • WARREN, MI 48091 
 

Rectory & Office: 586-755-1740 • Cell: 586-565-2600 
Email: stjucch@aol.com • www.stjoschurch.com   

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

             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.  (Closed for lunch 12:00 –1:00 p.m.)   
 

Regular Schedule of Divine Liturgies 

    Sundays: 8:30 a.m. & 10:00 a.m. (Ukrainian);  12:00 noon (English)   
Weekdays:  8:30 a.m. (Ukrainian)  Saturday: 9:00 a.m. (Ukrainian);  4:00 p.m. (English)    

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

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. 

Don’t blame incivility on religion.   

Christian principles are an antidote to nastiness. 
     Communism called religion the ‘opium of the people’.  

Wars are blamed on religion, yet preceding Communist and 

Nazi persecutions followed by the 2nd World War had their 

origins not in religion, but in ideology and racial purity.  The 

1932-33 man-made famine in Ukraine was created out of 

genocide, while Mao Tse Tung killed over 75 million         

Chinese. The Ukrainian Catholic Church was suppressed  by 

the Communists and forcibly joined to the state controlled       

Russian Orthodox Church, was not done for  religious reasons, 

but because it represented a separate,  national entity that     

they could  not  control. 

      The Golden Rule; “Do to others as you would have them 

do to you.”(Lk 6; 31), and to love one’s enemies (Lk 6; 27-36) 

have been forgotten.  People react in ways far  worse than  

being nasty.  Anger, rudeness, hate, prejudice and  violent  

response to pettiness have become the norm.  Our Christian 

faith teaches us that all human beings are created in God’s  

image for who Christ died on the Cross and rose from the 

dead.  Christians see other people as objects of God’s love,  

and the inherent and equal dignity of all, and that all           

human life from conception, birth and death is precious. 

     People have abandoned their Christian faith due to the rise 

of relativism, secular humanism, the sins of the churches and 

their leaders and members, the question of why God permits 

evil, and materialism.  The result of ‘nastiness’ does not come 

from Christian convictions, but from a result of straying    

from Christian convictions.  In other words, it’s not our belief     

system that is the problem, but it’s that we have strayed     

from what we believe.  If we Christians believe that Jesus is 

the “the Way, the Truth, and the Life,” we are compelled to 

follow Him into the world loving our neighbor, seeing Him    

in everyone, those who disagree with us, even the most       
despised, and caring for the people He came to redeem. 

     Christianity will make people uneasy. It reveals what is 

sinful, but through Jesus Christ’s death and resurrection,     

repentance and conversion offers forgiveness and redemption. 

The Lord revealed sin, and even identified illness with sin,   

but always with the intention to make the sinner   (prod. na stor. 4)   (cont. on pg. 3) 
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LITURGIES FOR THE WEEK  
Twenty-First Sunday after Pentecost 

Sunday,  November 03, 2019   (Pr.Bk. pg. 222, 409)(Mol. st. 216, 397) 
Gal. 2: 16-20;  Lk. 8: 5-15 

8:30 #1268 ++ Michael & Lillian Fisanick  
                                                             — D. & K. Holowchak   

10:00 — For The Parish 

12:00 #820 ++ Rev. Theodore & Stanislawa Lewytsky  
                                                  — J. & I. Tate & T. Lewytsky 

 
Monday,  November 04, 2019       
(Ven. Joannicius)                                  
Col. 2: 13-20;  Lk. 9: 18-22 
8:30 #888 + Michael Andriashko — O. Shalay    

 
Tuesday,  November 05, 2019                  
(Mrt. Galaction)                                  
Col. 2: 20-3:3;  Lk. 9: 23-27 
8:30 #1018 + Colette Chupa — N. Stetkewycz    

 
Wednesday,  November 06, 2019       
(Conf. Paul)                                  
Col. 3: 17-4:1;  Lk. 9: 44-50 
8:30 #473  Health & God's Blessings for Marta, Glenn 
                                         & Mattei Jacks — M. & I. Pryjma   

Ukrainian Village 

11:00 — Special Intentions 

 
Thursday,  November 07, 2019                          
(33 Mrts. Of Melitene)                                  
Col. 4: 2-9;  Lk. 9: 49-56 
8:30 #485 ++ Anastasia, Jaroslaw, Terry & Wasyl Kiciak 
                                                              — Maciborski Family    

 
Friday,  November 08, 2019                                                                                                                                                                                                                          
St. Michael of  Archangel 
Heb. 2: 2-10;  Lk. 10: 16-21 
9:00 #1305  Health & God's Blessings for  
                                      all UNA Members — UNA Br. 175 
7:00pm #946  Health & God's Blessings  
                                     for Sowirka Families — O. Sowirka 

 
Saturday,  November 09, 2019               
(Ven. Matrona)  
2 Cor. 5: 1-10;  Lk. 7: 1-10 

9:00 #1281 ++ Joseph, Wolodymyra, Stephania, Olha, 

                                               & Family members — Family  

4:00pm #1300 + Wolodymyr Charewych 
                                                              — Swaronskyj Family 

 
Sunday,  November 10, 2019   (Pr.Bk. pg. 223, 411)(Mol. st. 217, 399) 
Gal. 6: 11-18;  Lk. 16: 19-31 

8:30 #511  Special Intention — Jachnycky Family  

10:00 — For The Parish 

12:00 #654 ++ Jerry & Wolodymyra Celuch  
                                                                    — Stebens Family 

Altar Cleaning — Kathy Polgar and Stefania Szawronskyj 

 
 

  
+ May She Rest in Peace + 

 

Jeanette Bednar passed away on  September 22, 2019.          

A Memorial Service was held on October 19, 2019 at            

St.  Josaphat  Church. 

 

Please Remember Her in Your Prayers 
 
 
 
 

Mass Intentions for 2020  

We are accepting mass reservations for 2020. Please make 

sure you have completed your payments for this year. 
 
 

Sluwby Bowi na 2020 Rik  

Prosym  osobysto  pryjty  do  cerkovno\  kancel]ri\  ta      

v  cej  ;as  zaplatyty  Telefoni;no ne pryjma=mo.   
 
 
 
 
 

 

Thanksgiving and colder season 

is approaching and once again  

we are asking for donations  

to feed the less fortunate. 
 

Nablywa=т/с] Den/ Pod]ky i zymniqi dni.  

Prosymo skladaty  powertvy na obidy dl] bidnyx. 
 

$50  Anonymous 
 

Thank you for your donations.  D]ku[ za va'u powertvy. 

 
 

Молитва до Пресвятої Богородиці   
 

  Пресвята Богородице, у цій хвилині відновлюю своє 

бажання бути під Твоїм Покровом і благаю Тебе: 

Матінко моя Небесна, заопікуйся мною, моєю сім’єю і 

моєю церковною громадою. 

Як, тоді перед хрестом на Голгофі Ти стала матір’ю для 

учня, так і сьогодні я хочу стати твоїм сином/дочкою. У 

Твої руки віддаю душу мою і тіло, – все моє життя. 

Віддаю моїх рідних, моїх братів і сестер у Христі. 

Прошу Тебе, добра Небесна Мати, будь нашою 

Ненькою та Заступницею! 

Охороняй завжди мене і моїх ближніх сильним Твоїм 

Покровом у всіх небезпеках душі і тіла. Заступайся за 

нас перед Всевишнім та Своїми святими молитвами 

зменшуй Його Святий Гнів з причини наших гріхів! 

Вимоли ласку навернення і святого життя кожному з 

нас. 

Я добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно 

допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твій 

Святий Покров і твердо вірю, що під Твоїм Святим 

Покровом легше зможу уникати всіх небезпек для душі 

і тіла, та виконувати Божу Волю, а після смерті 

осягнути вічне щастя на Небі. Амінь. 
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 Best Wishes, Health, Happiness  
 and God's Blessings. 

 

Happy Birthday  
 

Gloria Duzey, Mary Huk, Patricia George, Mary Ginka, 

Genadijs Davidovs, James DeNardis, Igor Klepach,  

Marta Jacks, Julie Kisil, Leo Murskyj, Thomas Prychitko, 

Jeffrey White, Laurianne Woronowycz, Jennifer Petrovitch, 

Bohdana Dumanskyy,  Oleh Kukulyak,  Hanna Pateryn,  

Volodymyr Gnizdiukh, Lisa Kisil, Zander Kryzaniwskyj 

Mnoha] Lita! 
 

 

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

whole.  The Samaritan woman felt uncomfortable speaking 

with Jesus, but afterwards she recognized Him as the         

Messiah and became an apostle to her village.  A religion     

that lacks reconciliation with God, neighbor and oneself 

through repentance, ongoing conversion and love is bad      

religion! 

     St. John Paul II said that we are living in a ‘culture            

of death’.  The culture has deviated, and we are to bring it      

to repentance and conversion, and not according to it.         

Unfortunately there are some liberal Christian denominations 

that ignore Scripture, Christ’s words and the teaching of       

the Church regarding traditional marriage and the sanctity      

of life.  Even some liberal clergy have prayed in Planned        

Parenthood clinics calling it ‘sacred space of decision’, and 

that ‘God dwells here’.   

     Despite all of this, God is ruling and Jesus will be          

victorious.  Jesus tells us to persevere, we are to cultivate   

gentleness. St. Paul reminds us to ‘fight the good fight.”      

and St. Peter reminds us to mix ‘kindness with courage’ to 

those who disagree.  While we should regret the lack of love 

on the part of some Christians has been damaging, we need not 

look far to figure out how to fix our lack of civility.  If we 

Christians want people to be more civil, we Christians       

need  to  be  more  Christian. 

собі ворог, то як зможеш зробити щасливою іншу 

людину? 
3. Розмовляй і пиши про свою віру в соціальних 

мережах 

Фейсбук, Твіттер і Ютуб — це чудова можливість 

поділитися своєю вірою з іншими. Це також чудова нагода 

відкрити інші погляди на світ і релігію. Створи блог; 

поширюй щоденні цитати з Біблії або слова відомих 

святих; приєднайся до благодійної групи та роби 

конкретні вчинки милосердя і любові до ближнього під 

час праці або навчання. Хтозна, можливо саме твої слова 

потішать когось або допоможуть інакше поглянути на 

якусь проблему. 

4. Скажи комусь, що любиш його 

Це іноді дуже важко, позаяк ми живемо в часи, коли 

виявляти свої почуття соромно; іноді це сприймається як 

ознака слабкості й може завдати болю. Проте особисте 

переконання в існуванні того, хто мене любить, додає 

сили та допомагає змагатися зі щоденними труднощами. 

Для кожного християнина найкращим прикладом такої 

постави є сам Господь, який щоденно промовляє до нас: 

«Люблю Тебе, Ти — моя донька, Ти — мій син». 

Ми відчуваємо глибоку потребу знати, що є люди, для 

яких ми — важливі, яким до нас не байдуже. Зроби 

перший крок і покажи своїм батькам (бабусі та дідусеві, 

чоловікові чи дружині, нареченому чи нареченій),  що світ 

без них був би жахливим. 

5. Розмовляй про Бога 
Не лише в інтернеті, але також зі знайомими та колегами, 

в школі чи університеті. Якщо це проблема для тебе (бо 

соромишся почати розмову на цю тему), порозмовляй 

спершу з кимось, хто вірить так, як ти. Можете  

поділитися багатьма фактами, аргументами чи 

відомостями. Це важливо, бо тоді усвідомлюєш, що ти    

не сам, і спокійно можеш говорити про те, що для тебе є 

важливим і суттєвим. 

6. Пожертвуй чимось 

Не йдеться про великі речі, але про дрібні постанови, які 

тобі під силу: зроби собі менше канапок до праці, не 

слухай музики в автобусі, з’їж хліб, що залишився від 

учора. Проте важливо, аби такі самозречення мали 

конкретну мету: заощаджені кошти можна витратити на 

обід для безхатченка, а кілька хвилин тиші дорогою 

додому присвятити розмові з Богом про день, що минув. 

7. Стань слугою 

Не мусиш відразу весь день займатися доброчинною 

діяльністю. Зроби щось незначне: винеси сміття; 

допоможи мамі приготувати обід; допоможи старенькій 

сусідці донести торбу з покупками; допоможи молодшому 

братові зробити уроки; помий посуд, щоб твоя дружина 

могла відпочити. Варто кожного дня усвідомлювати, що 

ти зробив щось важливе і корисне. 

8. Підсумуй свій день 

Згадай, що тобі вдалося зробити із запланованих речей, а 

що ні. Що ти зробив доброго? Чи скоїв якісь тяжкі гріхи? 

Подякуй Богу за все і попроси про сили наступного дня 

розпочати знову. 

 

Calender of Events  
 

Nov. 12th ….....  Feast of St. Josaphat —  9am & 7pm Liturgies 
Nov 17th …….... 25th Anniversary Banquet for  

                              Fr. Roman Hykavy, OSBM (25yrs in Priesthood) 

Dec. 01st …….  Diaconate Ordination - 10:00am liturgy at I.C. 

 
Meetings / Sxodyny 

Marijs/ka Dr. Im. Zarvanyc/ko\ – Bowo\ Materi          

povidomla= qo> 6-oho lystopada v hod. 4>00p.p. - Sxodyny 

 

O.L.P.H. Sodality – Tuesday, November 12th – Rosary  at  
1:00pm  followed  by   a  meeting. 
Hostesses: Irene Maritczak & Mary Olesnavich 

 
American Red Cross Blood Drive on Sunday Dec. 8, 2019 

—8:00a.m. to 2:00p.m. at Our Lady of Grace Catholic Church. 

Please help in giving blood to save lives.   Thank you. 
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    The Basilian Fathers  

    of the American Province 

                       celebrate 
 

25 Years in Priesthood of 

Fr. Roman Hykavy, OSBM 
 
 

Sunday,  November 17, 2019    1:30p.m.  
St. Josaphat Banquet Centre     ticket:  $50          

 

Отці Василіяни Американської Провінції  

святкують  
 

25 ліття Sv]qenstva   

o. Romana Hykavoho, :SVV 
 

           неділя, 17-го lystopada 2019    1:30p.p. 
            zаля cеркви cв. Йосафата       kvytok:  $50 
 

     Deadline for tickets:  Friday,  November 8th 

 Tickets available at both church offices: 

  St. Josaphat Church - 586-755-1740 

  Immaculate Conception Church - 313-893-1710  

       Table reservations (with paid tickets)— please call St. Josaphat Church office 


