
Слава Ісусу Христу! 

 

Під час цих непевних днів тривоги та небезпеки через пандемію (COVID-19) я хотів би запевнити 

Вас у моїх молитвах до Бога за усіх Вас за Ваших близьких і рідних та у наміреннях: припинення 

епідемії, за оздоровлення хворих, лікарів, медичних працівників та волонтерів та всіх тих хто 

постраждав. 

Дорогі брати та сестри, ми всі раптом опинилися в абсолютно новій реальності - в обставинах у 

яких мусимо навчитися жити по новому (по іншому) нашим духовним та соціальним життям. Дуже 

не легко для священика служити недільну Божественну Літургію для громади вірних й у наміренні 

всіх парафіян без їхньої фізичної присутності.  Мабуть також дуже не легко для вірян сповняти свій 

християнський недільний обов’язок без фізичної присутності в церкві, особливо коли ми 

наближаємось до Страстей Христових, Його смерті задля кожного з нас та Його Світлого та 

Славного Воскресіння. 

Для загального добра,  задля нас усіх ми мусимо чітко дотримуватись всіх норм і приписів 

церковної та свіцької влади у повсякденному житті як добрі християни та громадяни. 

Розуміючи, що це є дуже надзвичайний - важкий час у всіх аспектах нашого сьогоднішнього життя, 

просимо по Вашій спроможності й надалі фінансово підтримувати церкву під час цього Великого 

посту та до повного відновлення фізичної присутності вірян у церкві.  Щонедільні пожертви є 

основним джерелом фінансової підтримки нашої парафії Святого Архистратига Михаїла. Ваші 

недільні пожертви Ви можете пересилати поштою на церковну адресу, або скористатись 

можливістю безготівкового пересилання (DONATE - PayPal/CreditCard) безпосередньо з нашої 

церковної сторінки http://www.smucc.org/ 

Прошу пам’ятати, що я є для Вас, як священик і духовний батько, щоб Вам послужити і допомогти У 

Ваших потребах у будь який час. Якщо Ви маєте прохання помолитися за Вас і рідних, можете 

переслати до мене особисто. Для будь-яких Ваших інших потреб чи запитань прошу 

зателефонувати до церковного офісу. 

У цей непередбачений, складний для нас усіх час, перебуваючи разом у наших домах з нашою 

сім’єю та родиною, коли молимось разом як спільна «Домашня Церква» - молитовно та духовно 

єднаймось з усією вселенською Христовою Церквою в благаннях до Божого Милосердя за 

прощення наших гріхів та за гріхи світу за Божу Ласку оздоровлення та полегшення терпіннь для 

страждаючих. Припадаймо в молитвах під захист і покров Пресвятої Богородиці, щоб вона Своїм 

Духовним Омоформ покрила увесь світ. 

 

Нехай Господь Бог благословить усіх Вас! 

 

Щиро Ваш о. Павло 


