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“Господи, навчи нас молитись.” (Лука 11:1)
Pastor: Fr. Petro (Peter) Bodnar
Assisstant: Fr. Marian Struc Tel.: 670-2461
DIVINE LITURGY:
SUNDAYS: 9:00 a.m. (Ukrainian) & 10:30 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.

June 10, 2012
All Saints Sunday
Неділя Всіх Святих

Хто молиться і постить, той має два крила, легші від самого вітру"
Святий Йоан Золотоустий

Propers for the Divine Liturgy: Page 576– 579

Prayer Intentions
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

6:00
9:30
6:00
6:00
6:00
9:00
4:00
9:00

40th Day +Amy Harmaty
40 Years of Priesthood of Bishop Stephen Chmilar
1st Aniv. + Paul Behun- wife Angela Behun and Family
ПРАЗНИК ПРЕСВЯТОЇ ЄВХАРИСТІЇ – Feast of the Holy Eucharist

Moleben in honor of Christ the Lower of Mankind
No Divine Liturgy
The Divine Liturgy
Divine Liturgy 10:30 Divine Liturgy

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 то 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.
CHURCH HALL RENOVATION - The parish council approved the parish hall renovation
project. The project will cost approximately $33000.00 We ask for your support and help.
KNIGHTS of COLUMBUS Golf Tournament – Benefitting INNER CITY HOME OF
SUDBURY , Pine Grove Golf Club, June 15th 2012 at Noon, 18 holes(cart included), includes
a Steak Dinner. Registration $70 per person, contact Steve Yawney at 705-674-5466.
43-rd ANIV. Of PRIESTLY ORDINATION – we extend our hearty congratulation to our
Assistant Pastor Father Marian Struc who celebrates his priestly anniversary on Monday, June
11, 2012. Na Mnohaja Lita!
9-TH ANNIVERSARY OF EPISCOPAL ORDINATION – On June 23 our beloved Bishop
Stephen Chmilar will be celebrating his 9th anniversary of his Episcopal Ordination. On this
occasion we extend our greetings and prayers to our Bishop Stephen.
FATHER’S DAY PICNIC- The Ukrainian National Federation invites you to a Father’s Day
Picnic at their Richard Lake Camp on June 17th, starting at noon. Lunch will be served at 1:00
pm – cost $10.00 for all you can eat. For information call 705-675-7491

THANK YOU - a great big THANK YOU goes to Irv Hrytsak, our webmaster, for all his
hard work and effort he puts into St. Mary’s Website. The website is updated daily with
important parish news and daily activities. Please, check it out : www.saintmarysudbury.com
OPEN HOUSE – all are invited to attend the OPEN HOUUSE & BARVINOK celebration on
Sunday, June 24 at noon. Guests will have an opportunity to visit the Centre and Barvinok
Residence following a short presentation at noon. Also, join us for lunch at the Centre with
desserts coffee served at Barvinok. A minimum donation of $5 would be appreciated.
МОЛЕБЕН ДО ХРИСТА ЧОЛОВІКОЛЮБЦЯ – в кожну п`ятницю о год 6 вечора.
РІЧНИЦЯ ЄПИСКОПСЬКОЇ ХІРОТОНІЇ – Наш Високопрєосвященнійший Владика
Стефан святкує 9 річницю Єпископскої Хіротонії 23 червня і 40 ліття свщенства 11
червня. З цієї нагоди бажаємо нашому Владиці Стефанові багато Ласк Божих на Многая
Літа!
ЮВІЛЕЙ СВЯЩЕНСТВА – Наш сотрудник отець Маріян святкує 43 річницю
священнства в понеділок 11 червня. З цієї нагоди бажаємо отцеві кріпкого здоров`я і
багато Ласк Божих на Многая Літа!
РЕМОНТ ЦЕРКОВНОГО ЗАЛУ –інформуємо, що ремон парафіяльної залі вже
почався. Перший етап то направа всіх стін і малювання. Другий ве виміна підлоги.
Проект коштуватиме близько $ 33000,00 Ми просимо Вашої підтримки та допомоги.
ДЕНЬ БАТЬКА ПІКНІК – Національне Обєднання УНО запрошує на щорічне свято
батька на оселі. За дальшими інформаціями просимо дзонити до Софії 705-675-7491.
ВІДКРИТІ ДВЕРІ – в неділю 24 червня 2012 року о год 12. Також відбудеться
святкування 10-ліччя відкриття резиденції Барвінку. Гості матимуть можливість
відвідати Центр та резиденцю Барвінок після короткої презентації і обіду в Центрі, буде
подаватися солодкеі кава в Барвінку. Мінімальний внесок в розмірі 5 буде оціненою.
."Величаємо вас, апостоли, мученики, пророки і всі святі, і почитаємо святу пам'ять вашу,
ви бо молите за нас Христа Бога нашого" (Величання на неділю Всіх святих). Восьма
неділя після празника Пасхи, а перша після Зіслання Святого Духа називається неділею Всіх
святих. Вона завершує коло рухомих свят. Цього дня наша Східна Церква віддає особливу
почесть усім тим, які є плодом дарів Святого Духа.
"У цей день, в неділю після П'ятдесятниці, — читаємо в синаксарі цієї неділі, — святкуємо
празник Всіх святих скрізь — в Азії, Лівії, Європі, на півночі й півдні. Цей празник наші

божественні Отці установили й наказали святкувати після Зіслання Святого Духа, наче
показуючи нам взір, як прихід всесвятого Духа вплинув на апостолів. Він освятив і зробив
премудрими тих, що з нашої природи, щоб їх поставити на місце грішних ангелів, і Христові
Богові привів: одних через муки і кров, инших через постійність у чеснотливому житті".Диякон
Костянтин (VI ст. ) з Царгорода у своїй проповіді в першу неділю після Зіслання Святого Духа
каже: "Грецька Церква визначним і дуже світлим празником поминає ці славні всесвітні
безсмертні квіточки, що їх видала ціла земля, постійно наводнювана ріками Святого Духа". Тож
погляньмо на історію цього празника, на спонуки почитати святих та наш обов'язок їх
наслідувати.
НАШ ОБОВ'ЯЗОК ЗМАГАТИ ДО СВЯТОСТИ Ми зобов'язані не тільки почитати святих і
до них звертатися, але й їхнє життя і святість наслідувати. До святости покликані всі християни
силою святого таїнства хрещення. Кожна людина, усякого стану і серед усяких обставин може
бути святою й зобов'язана прагнути святости. До всіх нас каже Господь наш Ісус Христос: "Тож
будьте досконалі, як Отець ваш небесний досконалий" (Мт. 5, 48). І святий апостол Павло
пригадує нам про обов'язок святости: "Це ж саме воля Божа — святість ваша" (1 Сол. 4, 3). Що
таке святість? Святість — це життя за Божими і церковними заповідями, це щоденне
сповнювання Божої волі, це постійна вірність обов'язкам свого стану, або коротко: святість це
святе Євангеліє в практиці. Наш слуга Божий митрополит Андрей Шептицький гарно сказав
про значення святого Євангелія для нашого життя і святости. "На мою думку, — каже він, —
причиною наших невдач і усіх язв нашого церковного й національного життя є те, що
християнство, вчення Євангелія замало відносимо до себе і замало передаємо його як святість
душі... Євангеліє це дорога до неба, це життя без плями, без закидів, без пороків, це життя
чисте, невинне, святе, в якому смертна людина зривається до того, щоб ревнувати з небесними
ангелами. Євангеліє це хресна дорога на гору Голготу. Християнське життя це життя, в котрому
людина двигає хрест, терпить і йде слідом за Ісусом Христом... Життя по Євангелію це
надприродне життя Божої благодати, це життя Божої любови й жертви для Бога, або одним
словом: це життя, в якому людина шукає і змагає до святости" (Про виховання). Так, отже, святі
в небі — це Божі любимці і приятелі, а наші опікуни, заступники й добродії, наші провідники та
зразки на дорозі до чеснот і святости. о. Юліян Катрій, ЧСВВ. "Пізнай свій обряд"
Pope Benedict XVI says he saw an “inspiring witness” during his three-day apostolic visit to the
June 1-3 World Meeting of Families in Milan.
“This joyful international gathering was an inspiring witness to the rich and varied identity of the
family as a communion of love based on marriage, a sanctuary of life, a domestic church and the
primary cell of society,” he told pilgrims at his weekly general audience in St. Peter’s Square on June
6. The international gathering in Milan brought together families from over 150 countries to the
northern Italian city to pray, celebrate and study marriage and family life. The theme for this year’s
event was “The Family: Work and Celebration.” “It is in the family that we discover our God-given
vocation to love, to enter into relationship with others and to live together in harmony,” Pope Benedict
reminded those at today’s audience.
It is customary for the Pope to use his first general audience following an apostolic journey to reflect
on his visit. He recalled how on his first evening in Milan’s historic cathedral square he challenged the
people of the city “to live the faith as part of their individual and community experience,” and in doing

so, “create a stable and authentic ‘well-being’ on the basis of the family, which must be rediscovered
as mankind's most important heritage.”
Later that evening the Pope attended a concert in his honor at the famous Scala Theater, where “the
notes of Beethoven’s ninth symphony expressed that aspiration to universality and fraternity which the
Church tirelessly seeks by announcing the Gospel.”
The choral symphony, which concludes with the famous “Ode to Joy,” was performed by the theater’s
orchestra and chorus under the baton of Daniel Barenboim. At the end of the concert, the Pope said he
told theatergoers that the family is where “we first experience how human beings are not created to
live closed in themselves, but in relation with others.” The following day Pope Benedict met with
priests, religious and seminarians at Milan’s cathedral and reaffirmed“the importance of celibacy and
consecrated virginity, which was to dear to the great St. Ambrose,” the 4th-century bishop of the city.
“These are a luminous sign of love for God and for our brothers and sisters, founded on an increasingly
intimate relationship with Christ in prayer and expressed in the total gift of self,” he said.
Meanwhile, at Milan’s San Siro soccer stadium, the Pope challenged thousands of young people “to
say their free and responsible ‘yes’ to the Gospel of Jesus.”
The youthful group consisted of those from the archdiocese who had just received the sacrament of
Confirmation as well as those about to receive it. Pope Benedict urged them to “welcome the gifts of
the Holy Spirit which mold them as Christians and enable them to live the gospel and to be active
members of the community.” At a subsequent meeting with representatives of civil society, the Pope
explained that he called on lawmakers to ensure that “the legislation and activities of state institutions”
are always at the service of individuals. This begins, he said, with the right to life, but should also
include upholding the “specific identity of the family founded on marriage between a man and a
woman.” Later on Saturday evening Pope Benedict led a “Celebration to Witness” at Milan’s Bresso
Park, where he responded to various questions put to him by families.
“I wanted to provide a sign of the open dialogue that exists between families and the Church, between
the world and the Church,” he said as he reviewed the event. The Pope said he was “greatly struck by
the moving testimonies of couples and children from different continents on the important issues of our
day.” The following morning he returned to Bresso Park to preside over Sunday Mass with 1 million
pilgrims, thus transforming the area “into a kind of open-air cathedral” for the day. At the Mass, he
called on those present “to build ecclesial communities increasingly similar to families” and so capable
of “reflecting the beauty of the Blessed Trinity,” since “love is the only power that can transform the
world.” Before imparting his apostolic blessing upon the crowds in St. Peter’s Square, Pope Benedict
prayed that “the experience of Milan (will) bring abundant fruits to the Church and favor increased
attention to the cause of the family, which is the cause of man and of civilization.”

Patriarchal Visit – June 05 – Visitation to Internment Site
Today, His Beatitude Patriarch Sviatoslav toured the site of the Castle Mountain Internment Camp, one
of 24 such World War One camps built to hold Galicians (Ukrainians) during the War.
Earlier in the day, His Beatitude together with Bishop Motiuk and a small delegation of Eparchial clergy
were joined by Dr. Lubomyr Luciuk (author of several works on the subject) and Andrew Hladyshevski
(President of the Shevchenko Foundation) for a presentation on a special memorial scheduled to open
in June 2013 at Cave and Basin Hot Springs in the Banff townsite. Near the Cave and Basin was the
site of the “winter camp” while internees spent the summer at Castle Mountain. Representatives from

Parks Canada shared their plans for a memorial building that will house displays describing the prewar events leading up to the time of internments, personal accounts for both the internees as well as
the guards, and then a display to share the situation after the camps were closed.

On his first Canadian pastoral visit, His Beatitude Sviatoslav Shevchuk, head of the Ukrainian
Greek Catholic Church worldwide, told the Herald the biggest challenge of the church is
evangelization.
“We’re supposed to transmit the good news of Jesus Christ to a new generation,” said the Patriarch of
the Church during an interview Friday afternoon at the Assumption of the Blessed Virgin Mary Parish in
Calgary.“In today’s world, we found very often some sort of religious ignorance — even among our
faithful who used to go to the church. I think each of us, including myself, each day we have to
discover more and more the depth of the Word of God and this task of continuing to enter inside the
divine message of the Gospel we call evangelization.”On March 23, 2011 at an election held by the
Synod of Bishops of the Ukrainian Greek Catholic Church, Shevchuk was named Major Archbishop of
the church. On March 24, the election was blessed by Pope Benedict XVI and Shevchuk was
enthroned on March 27 in Kyiv, Ukraine, in the Patriarchal Cathedral of The Resurrection.The
Ukrainian Greek Catholic Church is the biggest Eastern Catholic Church in the world with more than
six million faithful throughout the world.“As my legacy, some very important part of my ministry, is
building the unity of the Ukrainian Catholic Church because we are a global size church. The centre of
our church always is in Ukraine but today we have our fellows, our structures all over the world in the
different contexts, in the different cultures, countries, languages,” said Shevchuk.
“In one hand we have to be open to those different pastoral contexts and to be open to incultrate our
special treasure into different cultures. But on the other hand, we have to keep the unity of our church.
My ministry as the head of that church is to build bridges, those links, which will link together and make
one body the church what we call today the Ukrainian Catholic Church.”
Shevchuk said the Church is an Eastern Catholic Church, the largest in the Catholic community.
“There also other Eastern major archbishops or cardinals. And we are in communion with the Holy
Father, the successor of Peter,” said Shevchuk.mtoneguzzi@calgaryherald.com

EDMONTON – JUNE 6, 2012 Patriarch Celebrates Divine Liturgy for Bilingual Students His
Beatitude Patriach Sviatoslav celebrated the Divine Liturgy for over 500 Ukrainian bilingual students
and their teachers today as the first official event during his visit to Edmonton, Alberta, Canada. The
students attend bilingual schools in Edmonton and neighbouring Sherwood Park from kindergarten to
Grade 12. They learn to speak, read, and write the Ukrainian language, in the context of the Catholic
faith.
The Divine Liturgy was concelebrated by Bishop David Motiuk and some two dozen priests from
throughout the Edmonton Eparchy. In his sermon, Patriarch Sviatoslav spoke of his excitement at
being able to meet the children, see their eyes, and hear the lovely singing of their voices. “You are
our future in Canada,” he told them. He reminded them this was the year of Canada for the Ukrainian
Greek Catholic Church, as it marks the 100th anniversary of the arrival of Bishop Nykyta Budka in this
country. Patriarch Sviatoslav also expressed his gratitude to the children for coming and giving him
the opportunity to share the liturgy with them. Speaking in both Ukrainian and English, he drew a
chuckle from the children when he asked Bishop David if he had pronounced a word correctly in
English. At one point, the Patriarch asked the youngest children to raise their right hands. He then

raised his hand and told them he was like them because he is the youngest Ukrainian bishop.
Tomorrow, Patriarch Sviatoslav will a Bishop’s Prayer Breakfast. -Brent Kostyniuk
6 червня 2012 року Блаженніший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ, очолив Божественну
Літургію для учнів католицьких двомовних шкіл міст Едмонтона та Шервуд Парка, що в
Канаді. З Предстоятелем Церкви співслужили Преосвященний Владика Давид (Мотюк), Єпарх
Едмонтонський, та священики. Співав на Богослужінні дитячий хор катедрального собору
Святого Йосафата під керівництвом с. Еммануїли Харишин, СНДМ. У своєму привітальному
слові до Глави УГКЦ Владика Давид (Мотюк) сказав, що українська двомовна програма діє за
підтримки католицьких шкіл і цього року святкує 35-ліття своєї діяльності в Едмонтоні та 30ліття в Шервуд Парку. Ця програма дає учням нагоду вчитися читати, писати та говорити
українською мовою у контексті віри та культури українського народу. Окрім цього, вона
створює сприятливе середовище для всебічного розвитку особистості. «Ми пишаємося, що
маємо цю двомовну програму, – зауважив Єпарх Єдмонтонський, – і радіємо, що ви включили в
програму свого пастирського візиту молитву з молоддю нашої Церкви». Промовляючи до учнів
двомовної програми, Блаженніший Святослав висловив слова великої радості, що під час свого
першого візиту до Едмонтонської єпархії він має чудову нагоду зустрітися та молитися з
наймолодшими членами нашої спільноти, які є майбутнім УГКЦ. Говорячи про таїнство
Євхаристії, Предстоятель УГКЦ наголосив на тому, що «Христос є для всіх нас Хлібом
Небесним, – Хлібом Життя». «Особа Ісуса Христа приходить до нас у таїнстві Євхаристії, щоб
нас потішити та заспокоїти наші болі і дати відчуття, що кожного з нас Господь любить, тому
хоче бути близько до всіх нас», – сказав Блаженніший Святослав. На завершення Глава УГКЦ
подякував єпископам, священикам, чернецтву, батькам, вчителям і катехитам за те, що
допомагають зберігати українську мову, українську культуру та українську Церкву на
канадській землі.Після зустрічі з учнями двомовних католицьких шкіл Предстоятель УГКЦ
розмовляв із духовенством Едмонтонської єпархії. «Ми можемо щось зробити лише тоді, коли
ми є разом, – наголосив у своєму слові Блаженніший Святослав, – і сьогодні я, як Глава нашої
Церкви, потребую вас навіть тоді, коли перебуваю в Україні. Тому прошу вашої підтримки у
дуже важливій ініціативі, а саме – у реалізації Стратегії розвитку нашої Церкви до 2020 року,
починаючи з живої парафії». Він сказав про те, що «немає живої парафії без живого священика,
який живе та свято служить у тій парафії, куди його посилає Господь Бог». На завершення свого
слова Блаженніший Святослав зауважив: «Ми всі є єдиною Церквою, яка є у всьому світі, хоча
інколи говорить різними мовами». Увечері того самого дня Предстоятель УГКЦ взяв участь у
презентації книжки професора Любомира Луцюка та о. д-ра Атаназія МакВея «Святий престол і
голодомор», яка відбулася в Домі української молоді. Перед початком зустрічі Главу УГКЦ
вітали голови українських мирянських організацій Едмонтона. Звертаючись до авторів цінної
наукової праці, Блаженніший Святослав висловив їм свою вдячність за проведену дослідницьку
роботу, яка «розповідає про велику рану українського народу, котра ще не повністю висвітлена,
а отже, не вилікувана». «Завдяки таким науковим працям наш народ може отримати правдиве
історичне знання, яке стане для усіх нас учителем життя», – підсумував Предстоятель УГКЦ

