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kvitenь 2020
Дорогі Парафіяни,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Ми, отці, ваші душпастирі найперше хочемо всіх Вас привітaти із Великодними святами та побажати
Вам миру, здоров’я і радости!
Може Ви пам’ятаєте як я говорив, що одне слово може змінити світ, а тут одна хвороба одночасно
змінила цілий світ!
Трудно зрозуміти, що за такий короткий час світ змінився. Тепер коли ми очікуємо на зміни маємо
багато часу подумати над своїм власним життям та опорядкувати і уплaнувати наше завтра, може й
дещо змінити.
Ми мали сорок днів посту, тепер маємо сорок днів великодного часу. Пильнуймо себе і своїх,
користаймо зробити все що можливе, щоб добре використати з того часу, берімо участь у
богослуженнях по інтернету, молімся спільно в родині, читаймо святе письмо, послухаймо проповідь
Папи Франциска, Патріярха Святослава, Митрополита Бориса, єпископів, священиків... Слухаймо...
Возьмім в руки молитовник, прочитаймо катихизм, поцікавмося святими...прочитаймо добру книжку...
та час від часу бутьмо на самоті, щебто молімся лише будучи з Богом, без слів, без думання – лише я і
Бог! (самота).
Ми, отці, вдячні Вам, що Ви пам’ятаєте про нас, молитися, дзвонити, журитеся нами, i харчі приносите.
Ми чуємося добре і сподіємося, що і Ви так чуєтеся!
Напевно всі Ви відчуваєте брак і потребу богослужень.
Ми, отці щоденно згадуємо всіх Вас у наших приватних богослуженнях. Хоч церква закрита наше
серце відкрите! Надіємося що скоро повернимося до нормального життя, як було попередньо.
УВАГА ПОВІДОМЛЕННЯ!
СВЯЩЕНИК ПРАЦЮЄ ТАК ЯК ГОДИННИК! ВСЕ!!

Засоби спілкування при парафії св. Йосафата:
Paroh: Fr. Mario - cell: (917) 842-2819 Email: madario88@gmail.com
Fr. Walter - cell: (586) 457-3314 Email: frwalterr@yahoo.com
Office: Phone: (586) 755-1740 Cell: (586) 565-2600
Email: stjucch@aol.com Website: www.stjoschurch.com
Banquet Ctr: (586) 758-7711 – Email: stjosaphathall@aol.com – Website: www.stjosaphatbanquets.com
Mаївкa:
В місяці травні будемо мати маївку кожного дня. Хто бажає замовити дев’ятницю за мамів - можна імена
подати почтою або по телефону (text message (586)565-2600) написати імена мамів живих і померших
(email: stjucch@aol.com)
В місяці черvні, будемо мати дев’ятницю за татів живих і померших, просмо подати нам імена.
Pанахиди:
B суботу, 30-го травня - будемо на цвинтар “Mt Olivet” в 10-ій hod. rano.
B неділю, 31-го - будемо на цвинтар “Resurrection” в 1-ій год. p.p. .
V subotu, 6-го червня будемо мати загальну панахиду в цeркві. Просимо подати нам імена ;erez
(cell (586)565-2600 abo email: stjucch@aol.com).
В цей важкий і непевний для нас усіх час, бажаємо щоби Господь перемінив страх у радість!
Бажаємо Вам доброго здоров'я, бо це дуже важливо сьогодні, радісного і мирного святкування!
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
В молитвах з найкращими вітаннями.

о. Маріо Дацишин, ЧСВВ і о. Володимир Рибіцький, ЧСВВ

