В і с т і Української Католицької Парохії Святої Покрови
St. Mary’s Church Bulletin
40 Notre Dame Ave., Sudbury On, P3C 5K2
Parish Tel. 675-8244 www.saintmarysudbury.com
Email: stmaryssudbury@yahoo.ca

“Господи, навчи нас молитись.” (Лука 11:1)
Pastor: Fr. Petro (Peter) Bodnar
Assisstant: Fr. Marian Struc Tel.: 670-2461
DIVINE LITURGY:
SUNDAYS: 9:15 a.m. (Ukrainian) & 11:00 a.m. (English)SATURDAYS: 4:00pm
Confession:
Baptisms & Marriages:
Visitations & Anointing of the Sick.

before liturgies or upon request.
by prior arrangement (at least 1 year before the marriage date), through
the parish office.
Please notify the office if a member of your family is in need of a visit.

May 27, 2012 - Св. Отців Нікеї

The Sunday of the Holy Fathers of Nicea

“ O Son of God, who ascented in glory, save us who sing
to You: Alleluia.”

Propers for the Divine Liturgy: Page 551– 557

Prayer Intentions
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Sunday

9:30 No Divine Liturgy
6:00 +Mike Obarianyk – Dianna , Gerry Mitchele Stinson
6:00 Moleben to Mother of God
6:00 9th Day + Jenny Szwec
6:00 Moleben in honor of Christ the Lower of Mankind
9:00 Divine Liturgy in Coniston
10:30 Garson Cemetery – Blessing of graves.
4:00 The Divine Liturgy
9:15 Divine Liturgy 11:00 Divine Liturgy

Відвідини цвентарів
Garson –
LaSalle –
Civic –
Parklawn –

Cementary Schedule:

Saturday, June 2 at 10:30 am
Sunday, June 3, from 12:00 noon – 1:30 pm
Sunday, June 3, from 2:00 pm – 4:30 pm
Sunday, June 3, 5:00 – 6:00 pm

ЗМІНА ЧАСУ – від 3 червня переходимо на літний порядок богослежень. Українська
Божественна Літургія буде у неділю о год 9 ранку.
CABBAGE ROLLS WORKSHOP – On Thursday at 9:00 am. All are welcome to help.
TIME CHANGE – From June 3 we are moving to the Summer Liturgical Schedule. The English
Divine Liturgy will be celebrated every Sunday at 10:30 am.
ETERNAL MEMORY – We are sad to inform you that Jenny Szwec passed away. May her memory
be eternal in God! Our sincerest prayers and condolences go to the family.
UNIVERSITY GRADUATE SCHOLARSHIP- the Wasyl and Justyna Syroid Committee is offering a $1000.
scholarship to a final year university undergraduate or graduate student, who is pursuing/continuing graduate or
professional studies this September. The applicant must be of ukrainian heritage and attending a recognized
university. Also, the applicant must be a principal resident of Northern Ontario and had some involvement in
Ukrainian activities.
Application deadline is JUNE 30, 2012. For more information or an application form, please contact Halyna
Buba (tel: 675-1648, or email: haliabuba@hotmail.com)

ST. MARY’S SUMMER FAIR DONATIONS
It’s that time again! The St. Mary’s Summer Fair will be held on Saturday, June 16, 2012.
Donations for the Bake Table and the Basket Table (new items to be arranged into beautiful
baskets) would be greatly appreciated and may be brought to the church at the following
times:
Please bring Basket table donations to the parish office from:
Monday, May 28, 2012 – Thursday, June 14, 2012
9:00 am to 1:00 pm
Bake table donations may be brought to the parish hall on:
Saturday, June 16, 2012
9:00 am to 11:00 am
We extend our wholehearted appreciation to all of our parishioners who continue to help make
our St. Mary’s Ukrainian Summer Fair a great success. Thank you.

Процес беатифікації Андрея Шептицького наближується до кінця. Чого на сьогодні
досягнуто у процесі беатифікації Андрея Шептицького?– Зараз у Римі триває вивчення
процесуальних документів, які стосуються чуда, що сталося за посередництвом молитов до
митрополита Андрея Шептицького. І якщо цей документ буде розглянуто позитивно, то це
практично пряма дорога до беатифікації.– Йдеться про чудо, що сталося у Сполучених
Штатах Америки?..– Так. Йдеться про хворобу, що стосується дисфункцій деяких внутрішніх
органів у дівчинки. Фактично родина дитини шукала прихистку в США, аби лікувати там
недугу. Дівчинка покидала Україну зі статусом інваліда першої групи, й українські медики були

безсилі. Американців же цей випадок дуже зацікавив, оскільки був досить незвичайним. Тим
паче, що тамтешні медики мають успішну практику лікування подібного роду недуг. Відтак
родина зважилася, незважаючи на статус інваліда дитини, спробувати щастя в США. Однак
терапія упродовж кількох років так і не дала результату. Сім'я уже змирилася з цим, але дитина
продовжувала молитися до митрополита Андрея Шептицького. І одного дня дівчинці було дуже
специфічне видіння у сні. Дитині наснився митрополит Андрей Шептицький, якого вона дуже
точно описала в деталях. Він пообіцяв дівчині, що на свій день народження вона отримає
подарунок. І власне у цей день сталося так, що стан її здоров'я різко погіршився. Дитину
терміново доправили до лікарні з надією, що лікарі зможуть зарадити. І в клініці практично на
очах у медиків сталося диво оздоровлення. Сама подія трапилась п'ять років тому, тоді дівчинці
було, здається, дванадцять.

