Некролог Львівської провінції: Січень
8 січня

КОРБА ЙОСИФ народився 3 січня 1903 року в селі Глинна
(тепер м. Пустомити, Львівська обл.). До монастиря вступив у Бельгії 13 листопада 1922
р., розпочавши річний новіціят. Наступного року 14 листопада склав перші обіти й
розпочав семінарійне навчання, під час якого склав вічні обіти 23 квітня 1927 р., і того ж
року 21 серпня прийняв священичі свячення з рук вл. Д. Ніяраді. До Галичини повернувся
в серпні 1928 р., отримавши призначення вчителя та соція в Ювенаті у Збоїсках. З березня
1929 р. став також в цьому монастирі соцієм новіціяту братів. На початку 1931 р. виїхав до
Бельгії, де був соцієм студентів, що навчалися у Лювенському університеті. Та вже в
листопаді 1931 р. о. Йосиф – на Волині в Ковелі, а вкінці серпня 1932 р. він залишає
Ковель та поселяється в Станіславові. Тут, як і в Ковелі, крім місійного душпастирства, був
також префектом братів. В липні 1933 р. отець знову повертається до Збоїськ, щоб
вчителювати у ювенаті. В серпні 1934 р. відкрили власну семінарію в селі Голоско і о.
Йосифа призначили викладати там історію Церкви та догматику. Тут його застали перші
воєнні події. У вересні 1939 р. він залишає Голоско і через Краків та Відень добирається до
Рима, де після року навчання отримав ліцензіат з богослов’я. В серпні 1940 р. він уже в
Канаді в Yorkton, де стає редактором журналу «Голос Спасителя» (1940-1947 рр.). Коли ж
в 1947 р. Йорктонська віце-провінція відкрила власну семінарію у Waterford, то отця
призначили на викладача догматики, філософії та латинської мови. З 1955 до 1963 рр. –
душпастирювання в Meadowvale, а опісля – як капелан у школі сестер Василіянок у
Philadelphia, США. На старість хвороба змусила отця Йосифа поселитись у дім престарілих
в Saskatoon, де він і помер 8 січня 1995 року на 92-му році життя, 72-му році від перших
обітів, 68-му році від вічних обітів та 68-му році священства.

