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December 11, 2017
Glory to Jesus Christ!
Dear Father,
Please incorporate the following into your weekly bulletins through January 2018.
***************************************************************
Glory to Jesus Christ!
This memo is written to remind all of the Ukrainian Churches within the St. Josaphat Eparchy
(Parma) about the Cemetery rules and regulations.
First, the Cemetery serves families from all Churches within the Eparchy. The St. Andrew
Parish Office manages the Cemetery through documented rules and regulations and pricing
schedules for the Eparchial Office. In addition, the Cemetery financials (including bank
accounts) are independent (and separate) from the St. Andrew Ukrainian Catholic Church.
The Cemetery is considered a non-profit and a self-sustaining entity within the Eparchy.
Second, The State of Ohio also reminds "cemetery consumers" that burial plots are not
owned by an individual. A person is actually buying the RIGHT to be buried in the
cemetery...you are not buying the land, therefore you cannot resell a right. (Source:
http://www.com.ohio.gov/documents/real_CemeteryConsumerBrochure.pdf )
Therefore, sales of plots and crypts are final. The Cemetery Office cannot refund any
monies from previous plot purchases. In addition, an individual plot cannot be resold to
another individual. If you no longer want the right (plot), you may bequeath it to a family
member or gift the right (plot) back to the Cemetery.
Third, the Cemetery will close in January and February for visitations. We have closed the
cemetery every winter for the last few years for safety reasons. We know this may be
difficult to understand, but your safety is important to us. The cemetery will open to
accommodate any funerals during these months.
Finally, everyone should care for the Cemetery as it is a lasting legacy that will be left to our
children, grandchildren and beyond. If you or a family member has an issue regarding the
Cemetery (or a particular plot), please contact Fr. Ihor Kasiyan (440/845-2270) to discuss the
issue in detail.
We wish everyone a very Blessed Christmas and a Healthy New Year. God bless.

Reverently,
Fr. Ihor Kasiyan
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Слава Ісусу Христу!
Ось цим листом пригадуємо усім українським церквам в єпархії
“Св.Йосафата”(Парма) про деякі правила і вимоги які існують при
єпаpхіяльному цвинтарі “Св.Петра і Павла”.
1) Наш цвинтар обслуговує усіх вірних які належать до будь-якої церкви у
межах нашої єпархії “Св.Йосафата” (Парма). Повідомляємо усіх, що парафія
“Св. Ап.Андрія Первозванного” НЕ Є ВЛАСНИКОМ цвинтаря,а тільки
займається менеджерством і господарською діяльністю щодо успішного
функціонування єпархіяльного цвинтаря.Також повідомляємо усіх про те, що
цвинтарне банківське конто є цілковито відділеним від парафіяльного конта
церкви “Св.Андрія”.
2) Штат Огайо також пригадує усім цвинтарним споживачам що похоронні
місця на цинтарі не є індивідуальною власністю.Кожна особа купує тільки
ПРАВО бути похороненим на цвинтарі, а не землю.Тому ніхто, не може
перепродавати своє ПРАВО іншій особі.
( Джерело: http://www.com.ohio.gov/documents/real
CemeteryConsumerBrochure.pdf)
Таким чином, продаж місць і крипт є остаточним. Цвинтарний офіс не
повертає кошти назад.Особисті місця не можуть бути продані іншій
особі.Якщо хтось бажає, то він може подарувати своє право (тобто місце)
комусь із своєї родини, або повернути своє право (місце) назад до цвинтаря.
3) Наш цвинтар на протязі місяців - Січня і Лютого 2018р. буде закритий для
відвідування. Усе це ми робимо виключно заради вашої зручності і
безпеки.Дякуємо вам за терпеливість і розуміння. Якщо у вас, чи у членів
вашої сім’ї є якісь питання стосовно нашого цвинтаря (чи місць на нашому
цвинтарі) то просимо закликати до о.Ігоря Касіян на ном.тел 440-845-2270.
Бажаємо усім вас веселих Різдвяних свят і щасливого Нового року!
З повагою о.Ігор Касіян

