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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. 

Thanksgiving Prayer  
      Master, Lord, God Almighty, we have gathered together   

to praise Your majesty, to bless You, to glorify You, the only 

true God, and to offer thanks to You with a grateful heart      

for all the blessings You have bestowed upon us, and You   

continue to do. 

      O Lord, we find ourselves in this land as Jonah did in     

the boat, when, in time of danger, all of the sailors and        

passengers, though of different faiths, yet with one heart, they 

raised supplicatory arms, each to their respective god. You, the 

only true and living God, did not despise their prayers, because 

of the confusion of their minds and lack of knowledge, but 

answered their prayers, revealing to  them Your holy will, and 

rescuing them from danger. 

      We too, O God of our fathers, as we are about to sit down 

and partake of these gifts You have set before us, we raise     

up our arms to You and ask You to accept our prayer of 

thanksgiving, along with people of every faith on this land. We 

unite our prayer together with every American, thankful for 

the religious freedom we enjoy — if only we use it to learn 

about You, the true God, in order to know You, love You    

and worship You in truth. 

      We are especially thankful, Almighty God, for Your      

ineffable love toward us, Your ungrateful and unworthy     

servants, and for the sacrifice on the Cross of Your only     

begotten Son, our Lord, God and Savior Jesus Christ, and     

for the gifts of Your all Holy Good and Life-giving Spirit. 

      Gratefully we unite our voices and we pray to You, with 

the prayer taught us by Your Son and our God Jesus Christ, 

saying, [Our Father] 

 

Wishing all our Parishioners 
and their families and friends  
a very Happy Thanksgiving!! 

День Подяки 
   "Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у 

Христі Ісусі"(1 Сол.5:18)–це Боже повеління для кожного з нас! 

В наступний четвер святкуватимемо "День Подяки". 

Сьогодні в благодарній св. Літургії ми стараємося подякувати 

Господу Богову за всі Його добродійства для нас. (Луки 17:12-19)  

Лише один із десяти прокажених повернувся для того, 

щоб подякувати Ісусові. Подяка    – це плід віри, результат 

християнського життя. Дякувати потрібно не тільки за 

хороше, а й за погане, бо на все, що відбувається, є воля 

Господня.  

      Люди поділяються на 3 категорії: ті, що завжди дякують  i 

ті, що дякують тільки за хороше i ті, що ніколи не дякують. 

     Ми повинні прагнути знаходитись у першій категорії.  

     Як церква, ми повинні навчитися бути вдячними Богові за 

те, що Він завжди радий нам і завжди чекає на нас, за те, що 

ми – Його діти і маємо частку з Ним, за те, що Він звільнив 

нас від царства темряви і ввів в Царство Христа, за те, що 

Христос викупив нас Своєю Кров’ю і заплатив за наші гріхи. 

  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. 

 

Вita=mo  Вsix   Parafi]n   i   Hostej  
z   Dnem   Pod]ky. 

Bawa=mo   Pry=mnoho   Pod];noho   Dn]! 
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LITURGIES FOR THE WEEK  
Twenty Fourth Sunday after Pentecost 

Sunday,  November 24, 2019   (Pr.Bk. pg. 225, 415)(Mol. st. 219, 402) 
Eph. 2: 14-22;  Lk. 8: 41-56 

8:30 #1102  + Lydia Dobrovolsky — M. Nakonecznyj 
                 Panakhyda — Holodomor 

10:00 — For The Parish 
               #1291 Health & God's Blessings for Happy Birthday  

                                              Lydia Jurkiw-Gulawsky — I. & A. Lawrin 
12:00 #1120 ++ Roman & Anna Cionka — J. Cionka 

 
Monday,  November 25, 2019       
(BMrt. Clement)                                  
2 Thes. 1: 1-10;  Lk. 12: 13-15, 22-31 
8:30 #481 Health & God's Blessings for Vitaliy, Oksana, 
                              David, AnnaMaria & Illiya Yavorskyy 
        #1363  Special Intention — M. & S. Holian  

 
Tuesday,  November 26, 2019                  
(Ven. Alypius the Stylite)   
2 Thes. 1: 10-2:2;  Lk. 12: 42-48 
8:30 #379 + Jaroslawa Kossak — I. & A. Lawrin  

   
Wednesday,  November 27, 2019       
(Gmrt. James)                                  
2 Thes. 2: 1-12;  Lk. 12: 48-59 
8:30 #620 ++ Mykola, Teodor, Roman &  
                                   all Family Members — R. Tokarchuk 
        #767 + Patricia Kish — sister Debbie  
 

Ukrainian Village 

11:00 #1367 + Walter Charewych — L. & G. Murskyj 

 
Thursday,  November 28, 2019           
Thanksgiving 
2 Thes. 2: 13-3:5;  Lk. 13: 1-9 
8:30 #471 Health & God's Blessings for Clergy & Parish 

        #1364  Health & God's Blessings for  
                  Fr. Roman Hykavy, OSBM for his 25th Anniversary 

 
Friday,  November 29, 2019                                                                                                                                                                                                                                   
(Mrt. Paramon)   
2 Thes. 3: 6-18;  Lk. 13: 31-35 
8:30 #522 + Anna Zajac — I. & L. Zajac  

 
Saturday,  November 30, 2019               
(Apos. Andrew)  
1 Cor. 4: 9-16;  Jn. 1 35-51 

9:00 #1408 + Fr. Basil Cembalista (1 yr)  

4:00pm #986 + Lily Ondusky — B. & D. Fedorak 

 
Sunday,  December 01, 2019   (Pr.Bk. pg. 226, 417)(Mol. st. 220, 404) 
Eph. 4: 1-6;  Lk. 10: 25-37 

8:30 #502  ++ All Dec'd Family Members — I. Lisikewycz 

10:00 — For The Parish 

12:00 #1119 + Leo Cionka — Cionka Family 

 
Altar Cleaning — MaryLou Sudomir and Christine Farion 

 

   Fr.  Bernard  Panczuk, OSBM,   
   Fr.  Lawrence  Lawryniuk, OSBM,    
            Nicholas Allen, Shirl Batche,               

Lisa Thompson-Burton,  Chuck,  Donna   Herrick,   Rebecca   
Holowaty,  Eugene  Iwasiuk,  John   Kobasa,    Roma         
Kohut,  Christina  Lloyd,   Roman   Magnota,  Mary  Spear,   
William   Stawinski,   Pat   Szymanski, Teri    Turak,    George   
Zwierzycki  
 

- All our elderly parishioners and parishioners that are ill, in nursing 

homes and home bound. Also for all men & women in Military Duty 

and for peace in the United States and Ukraine. 

Za naqyx star'yx i xvoryx parafi]n kotri ne mowut/ pryxodyty do 

cerkvy. A takow  za  na'yx vo]kiv i za myr v Ukra\ni i v Ameryci. 
 

 Please notify us of any updates to the list.  Thank you.  
 
 

 
 

Молитва за жертви Голодоморів в Україні 
     Всемогутній, вічний Боже, Ти знаєш усе, перш ніж 

воно постане, і кожну зірку по імені кличеш; ніщо не може 

укритися перед Тобою і жодної таємниці для Тебе, 

Господи, немає. 

     В любові своїй сотворив Ти людину, і благословив, 

підкоривши їй усі Твої створіння. Для життя Ти її 

сотворив і для вічного з Тобою блаженства, вона ж його 

добровільно відкинула, спокусившись зрівнятися з 

Тобоюв могутності. 

     Сьогодні ми просимо Тебе за наших братів і сестер, 

кому одвічне зло, поселившись у серцях правителів, 

зготувало муки голодної смерті. Господи, дітям своїм, які 

заснули, зморені голодом, і не побачили більше земного 

світанку, дай насититись Твоїми небесними благами. 

Упокій їхні душі й наповни справедливістю їхні висхлі 

долоні. 

     Господи, дай нам завжди пам’ятати, на що здатна 

людина, яка Тебе відкидає, убережи нас від подібного 

лиха і навчи нас в усьому на Тебе уповати. 

     До Тебе я підношу мої очі, до Тебе, що живеш на небі. 

Як очі слуг на руки свого пана і як очі слугині на руки 

господині, так наші очі дивляться на Господа, Бога 

нашого, поки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, о 

Господи, помилуй! (Пс 123 (124). 

     Котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. 
 
 
 

 

St. Josaphat Church Donation  
 

+ In Memory of Lubomyr Lypeckyj        

   $100  Bohdan & Switlana Korduba 
 

+ In Memory of Lidia Dobrovolskyj        

   $50  Bohdan & Maria Lisowsky 
 

St. Josaphat Church Renovation  
 

+ In Memory of Marta Polack        

   $50  Marie Zarycky 
 

US Ukraine Foundation Donation  
 

+ In Memory of Lubomyr Lypeckyj        

  $50   Kornel Senyk       

  $100  Swenyslawa Lebedovych    
 

 
 

Please Pray 
For The Sick 
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Glory to Jesus Christ! 
      Beloved Saint Josaphat and Immaculate Conception     
Parishioners, 
      Last Sunday, November 17, I celebrated with you the    
Silver Jubilee of my ordained priesthood. 
      Let me take this moment to acknowledge and express my 
most profound gratitude to God, to my parents and  family 
members, to my American Province in the Order of Saint Basil 
the Great, and to my Provincial and local  Superiors, and,     
last but not least, I want to thank you for attending the         
Thanksgiving Solemn Divine and the festive banquet. 
      Some people spent many days and hours to make this 
event so memorable, so beautiful and so enjoyable that  I must 
acknowledge at least a few. Thank you, Father Mario          
Dacechen, pastor at St. Josaphat’s, for coordinating the        
Jubilee Banquet. Thank you to St. Josaphat’s Banquet   Centre 
and Church Office staff. Thank you to all the choirs for the 
wonderful entertainment. 
      Perhaps, due to time restrictions and a ton of materials, the 
commemorative booklet was the greatest challenge. Mrs. 
Lydia Wroblewski, I don’t know how you managed to do it in 
so little time and  all restrictions. Please accept  my most     
profound gratitude. The booklet cover has the same picture I 
used in the priestly invitation of my ordination 25 years ago.     
I know you put much effort and energy to produce it.      
Again, thank you. 
      I understand that, in spite of my efforts, I may have 
skipped an acknowledgment. Thank you for your greetings, 
personal and coming from organizations. Thank you for the 
gifts of love. I will remember this day for ever.  
Sincerely, 
Fr. Roman Hykavy, OSBM 

Слава Ісусу Христу! 
Дорогі парафіяни церков Непoro;noho Зачаття і св. 
Йосафата  
Минулої неділі ми святкували срібний ювілей  -  25-ти 
річчя мого священослужіння. 
З цієї нагоди я хочу висловити мою велику подяку Богові, 
моїм батькам і родині, членам Американської провінції 
Чину св. Василія Великого, моєму Протоігуменові o. 
Васиlevi Salkovs/komu , Ігуменові o. Dane\lovi :ajkovs/
komu і "місцевим" священикам та активним парафіянам. 
Особливо дякую всім тим, хто прийшов на святу літургію 
і бенкет. 
Не можу не згадати тих, хто присвятив багато часу і 
зусиль, щоб зробити цю подію приємною і пам'ятною. Це 
отець Маріо Дацишин, парох церкви св. Йосафата, дякую 
йому за координацію бенкету. Дякую працівникам 
бенкетного центру,  працівникам офісу. Дякую дитячому 
хорові церкви Непорочного зачаття, церковним хорам 
Непорочного зачаття та св. Йосафата, а також 
ансамблю Вишиванка за прекрасні виступи. 
Через брак часу, а також велику кількість матеріалу, 
приготування ювілейної пам'ятної книжки було дуже не 
простим завданням. Пані Лідія Вроблевська, прошу 
прийняти мою найщирішу подяку. На титульній сторінці 
була поставлена фотографія, яку я використав 25 років 
тому в моїх запрошеннях на посвячення. Це було дуже 
зворушливо. 
Я не згадав усіх, але усім вам мій земний поклін. 
Дякую за ваші персонвльні привітання, а також 
привітання від організацій, дякую за подарунки 
любові.  Цей день залишиться в моїй пам'яті назавжди. 
Щиросердечно,   
o. Роман Гикавий, :SVV 

 

Fr. Roman’s 25th Anniversary Banquet - 2019 
      Last Sunday, November 17, we hosted Father Roman’s 

25th Jubilee celebrations, now I would like  to take this      

opportunity to express my heartfelt gratitude  to all those who 

organized this special  event. 

      Thank you to the performances by Immaculate Conception 

Children Choirs, Immaculate Conception  and St. Josaphat 

Church Choirs and the Women’s  Ensemble ‘Vyshyvanka’. 

      Thank you to the Hall management, catering chef  Don  

Moore  and  his  staff.  They not only  prepared  and served the 

wonderful meal we enjoyed, but also decorated the hall.       

We extend many thanks to the Nordstrom family for the 

chocolate  souvenir. Thank you goes to Carol Comiskey for 

the Ukrainian cake. Thank you to Mary Ann Gruda for the 

flowers for the head table. And one more thank you  goes to 

Roma Remeniuk for organizing the tables. 

      Thank you, to my colleagues – Basilians – some  of whom 

came from New York. I thank the local clergy, from near and 

afar, and all guests who measured no efforts by attending the 

celebrations and showing their love and respect to our        

Jubillarian Fr. Roman Hykavy.   

      Thank you our dedicated parishioner and multitalented 

Master of Ceremonies Dr. Marko Farion, D.D.S. for making 

the program to flow smoothly. 

      And last but not least I offer a special heartfelt thank you 

to Mrs. Lydia Wroblewski and her son Peter for preparing the 

commemorative booklet. 

      Again Thank you all and God bless you. 
 

Reverently yours in Christ, 

Father Mario Dacechen, OSBM  

Pastor 
 

 

Бенкет Срібного Ювілею Священства  

отця Романа Гикавого, ЧСВВ 

      Минулої неділі, 17-го листопада 2019 року, ми 

радісно провели Срібний Ювілей священства отця 

Романа Гикавого, ЧСВВ. Усім, хто долучився до 

успішного  святкування, належиться щира подяка: 

Bедучому свята др. Маркові Фаріону, дитячим        

хорам парафії Непорочного Зачаття і їхньому 

диригентові panu Андрієві Дутці, akomponist pani   

Halyni }volenko i Oksani Zavadenko opikonu ditej, 
церковному хорові Непорочного Зачаття - і їхньому 

диригентові пану Василю Перцю, жіночому ансамблю 

"Вишиванка" та його керівникові пані Ірині Свитці, 

церковному хорові парафії св. Йосафата та його 

диригентові маєстро Володимиру Щесюку, пані Лідії і 

Петрові Врублевським за вкладення пам’ятної книги, 

пані Керoл Kомискі за "Український Ювілейний" торт, 

пані Анні Нордстром за сувеніри, пані Ромі Ременюк за 

вкладення столів, пані  Mari Ann Gruda za cvity na 

holovnyj stil, кухарям та обслузі, сестрі Розані за 

опіку дітей після обіду, всім гостям - духовенству та 

мирянам за присутність. 

Vsevd];nyj  o. Mario Dacyшyn, :SVV 
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 Best Wishes, Health, Happiness  
 and God's Blessings. 

 

Happy Birthday  
 

Myroslawa Brezden, Charles Katynski,  

Vladimir Jovanovic, Mariya Kohut, Maria Danyluk,  

Lidia Jurkiw-Gulawsky, Theresa Hlywa,  

Vitaliy Yavorskyy, Anthony Denardis, Maksym Sawka 
 

Mnoha] Lita! 
 

 

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

 

Meetings / Sxodyny 
 

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

povidomla= qo>  4-oho hrudn] v hod. 4>00p.p. - Sxodyny 

 

St. Josaphat Knights of Columbus #8441 will hold          

their  meeting on  Monday,  December 16th -  7:30pm. 

 
 

Calender of Events  
 

Nov 28th …….... Thanksgiving 

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

                                       Reception at St. Josaphat — 1:30p.m. 

Dec. 8th ….…..   Red Cross Blood Drive - 8:00a.m. to 2:00p.m.  

Dec. 15th ……..  IC School Christmas Concert  
                                    at 1:30pm at Immaculate Conception Church  
Dec. 24th …......  Christmas Eve — 9am & 1pm Lit. (Ukr/Eng) 
Dec. 25th …......  Christmas — 11:00am Liturgy (Eng/Ukr) 

Dec. 31st ……...  New Years Eve — 9:00am Liturgy (Ukr/Eng) 

Jan. 1st ….........  New Years Day — 9:00am Liturgy (Ukr/Eng) 

 

 
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. 
 

 

Condo on Dora Lane For Sale  
 

near the Ukrainian Credit Union and the Church 
A condo with 2 bedrooms, 1 1/2 baths, kitchen, dining room, 

living room, unfinished full basement with 2 car attached    

garage.  Plus a deck in the yard.   

For more info, please call 313-590-4350. 

 

 

 

 

 

Condo For Sale  
 

-  3867 Sunflower Ln, Warren   (near the Ukrainian Village) 
A condo with 2 bedrooms, 2 baths, kitchen, living room.      

Finished basement with living room, bedroom, bath & office.   

A big deck and a backyard.   

For more info, please call Lidiya Oriyana 248-752-2078 

 
 

 

 

Домашнiй садочок.  Няня для дитини!  

Догляну вашу дитину (з 1.5р) у себе дома (6:00а.m.-5:00p.m.) 

Вiдповiдальна, добра, позитивна.    

248-688-4741  Оксана (Hamtramck) 

 

 
 

Experienced Care Giver is looking to help those in need. 

Customized services for help with daily living includes        

groceries or other shopping, errands, laundry and preparing 

meals. Lives locally and minutes away from the Ukrainian 

Village. 

For more info or questions, please call JoAnne 586-596 4493. 

 
 

 

 

Tuesday Night Faith Formation Sessions 
 

Tuesday evenings at 7:30p.m - 9:00p.m. - classroom 

Hope Through Jesus and Mary!! 

featuring Fr. Mykhailo Kuzma 

Pastor at Immaculate Conception church in Palatine, Il 
 

 November 26th — Hope through Mary and Jesus 

 December 3rd — Hope through Mary and Jesus 

 December 10th — Our Lady of Guadalupe  
 December 17th — Movie Night (TBA)  

 Classes resume after the Holidays: 

 January 14th — Our Lady of Guadalupe  
 

For more information contact: Orest Sowirka or Zach Gala  

at tuesdaynightfaithformation@gmail.com 

No cost.  No commitment.  No registration.     Your invited – come! 

 
Mass Intentions for 2020  

We are accepting mass reservations for the upcoming year.   

We would appreciate payments to be made at that time.    

Thank you. 
 

Sluwby Bowi na 2020 Rik  

Prosym  osobysto  pryjty  do  cerkovno\  kancel]ri\            

i zamovl]ty  Sluwby  Bowi na nastupnyj rik  ta  v  cej   ;as  
zaplatyty.   D]ku[. 

 
 
 

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                   $20  Carol Comiskey 

  $89  John Nahirniak             $20 Gary & Chris Stebens 

  $50 Jim & Cheryl Trojanowski 

  $100  Leo & Genevieve Murskyj      
 

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