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
DIVINE LITURGY:
SUNDAYS: 9:30 a.m. (Ukrainian) & 11:00 a.m. 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.

October 7, 2012
18th Sunday after Pentecost – 18 неділя по П`ятидесятниці
The Holy First-Martyr and Equal-to-the-Apostles Thekla
Epistle: 2 Corinthians 9:6-11 on page 417
Gospel: Luke 5:1-11

on page 148-149

Propers for the Divine Liturgy: Tone 1 on Page 329

Grace of God always works with our Freedom.

Prayer Intentions
Monday
9:30 Thanksgiving – Divine Liturgy
Tuesday
9:30 Intention of Fr. Pryjma, (Birthday and 64th year of ordination)
Wednesday 9:30 +Johanna De Longhi (40th day)
Thursday
No Divine Liturgy
Friday
No Divine Liturgy
Saturday 9:30 +Maria Selisnyj (anniv) – Family
Sunday
Only one Divine Liturgy at 11:00 am Parish Feastday - Praznyk
Please note: There will not be a 4:00 p.m. Divine Liturgy on Saturday, Oct.13, 2012.
THANKSGIVING PRAYER: We praise You, we bless You, we glorify You and we give
thanks to You, O Lord, God and Creator of every good and perfect gift. You have blessed us
with an abundance of the fruits of this earth, and today have given us communion in the bread,
the Body of Your Son, Jesus Christ our Lord, Your eternal Word. You have filled this land
with the gifts of milk and honey, and today You let us partake of the cup of Your new
covenant, the Blood of Your Son, Jesus Christ our God. We pray You, never deprive us of
Your blessings. Grant that we who have shared in Your gifts may prove to be a people of faith
and love, of mercy and righteousness. Give us due respect for all Your creatures, especially for
those who have come to this land, and for those who are poor and in need of Your mercy. Keep
us from pride in our prosperity. Fulfill all the needs of those created by Your hand; grant that
they may realize their gifts and talents; keep them and us from all evil and temptation and grant
peace to Your world. For You alone are good and love mankind, and we render thanksgiving to
You, Father, on and Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen.
ADDITIONAL SAFETY PRECAUTION: A gate has been installed at both entrances to
the choir loft. They will be kept locked unless the loft is being used. This measure has been
taken because there are no security cameras monitoring the loft. We must ensure that no one
enters the choir loft during church services with the intention to remain upstairs and not
leaving when the Church is locked.

PYROHY WORKSHOP: Thursday, October 11th, at 9:00 a.m. Everyone
welcome – we need all the help we could get. Thank you.
ST. MARY’S SUNDAY SCHOOL - For children ages 4-8 years old will be every Sunday,
at 11:00 with Divine Liturgy.
OCTOBER 14, 2012 St. MARY’S PRAZNYK: Our Parish Feast of Patronage of the
Mother of God this year will be on the Sunday , October 14, 2012 There will be only one
DIVINE LITURGY at 11:00 am. Parish fellowship banquet to follow after the Divine

Liturgy. All are invited.

Asthma Allergies: Please refrain from wearing perfume and
scented products such as perfumes, colognes and scented after
shave to church due to parishioner asthma allergies to these
products. Thank you for your co-operation.
SEMINARY COLLECTION: During the month of October, the Eparchy of Toronto
conducts its annual Vocations and Seminary Collection. In our Parish, the Annual
collection will be held on Sunday, October 7. The suggested donation per family is $20.00
Thank you for your generosity! May God bless you and your families!
PARISH YARD SALE -Donations of new and gently used items for the St. Mary's Fall Yard
Sale may be brought to the parish office Monday-Friday, 9:00 am to 1:00 pm, from August 27
to October 17 or by prior arrangement.

ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК ПОКРОВИ – в цьому році празник припадає у
неділю 14 жовтня, 2012р. В цей день будемо врочисто святкувати наше
парафіяльне свято. Тільки одна Божественна Літургія в 11 год рано
буде правитися. Після літургії святочний обід.
CLERGY CONFERENCE – on Wednesday, October 17 in Brampton.
ЗБІРКА НА СЕМІНАРІЮ – в місяцю жовтні збираємо фонди на нашу духовну
семінарію і вишкіл нових священників. Тому просимо кожню родину зложити сумлінно
свою пожетрву. Пропонувана пожертва на родину $20. Щиро дякуємо.
FINANCES: Sunday Collection: $7,075.12; Votive Candles $346.28
LARGE: Melissa Stonley & Tom Yeo $150.00, I. Koren$150.00, Mr. & Mrs. K. Stonley $500.00,
Mr. & Mrs. P. Kosiw $100.00, Mary Poryckyj $100.00, Ed Toivonen $100.00.
HALL PROJECT: Mr. P. Samborski $500.00, Mr. & Mrs. P. Woloschyn $250.00, Beatrice Gaba
$50.00, Suzie Selisnyj $100.00. Denis Evanochko $100.00
MEMORIAL FUNDS: Angela Behun - +Morris Syrnyk - $30.00, Beatrice Gaba - +William Gaba $100.00, Sonia Hucal - +Morris Syrnyk - $50.00, +Jean Huculak $100.00.

Thank you very much for your generosity!
Жертводавцям слкадаємо щиру подяку!

UKRAINIAN YARMAROK - UNF HALL
October 12- 14th 2012
Friday, October 12, 2012 – Kick off Gala $25 per person
Saturday, October 13 and Sunday, October 14
Door Open 11:00 AM FREE ADMISSION
Eat IN/ Take Out ; Coffee Den; Vendors; Penny Table; Raffles; Cash
Bar
Performance by Veselka Dance Ensemble, Dnipro Choir, MAK
Dancers
For Info call 705 673 -0890
У рамках підготовки до святкування 1025-ліття Хрещення Русі-України
Українська Греко-Католицька Церква проголосила 2012 рік Роком Святих
Таїнств.
Роздумуючи над Святими Таїнствами, спершу потрібно з’ясувати, що означає термін
«таїнство». Усі ми знаємо, що найбільшим таїнством, містерією нашої віри є сам
Господь Бог.
Про Нього говорить Святе Письмо, що Він є «Богом тайни» (Іс. 45, 15), «що в світлі
живе неприступнім» (1 Тим. 6, 16). Бог – найбільша містерія, яку годі збагнути людині.
Господь сам приходить до нас, людей, об’являє себе своїм творчим діянням, дарує нам
себе через жертву свого Сина на хресті, щоб ми спаслися та відновили свою первісну
красу Божої подоби та Божого образу, що їх втратили при гріхопадінні прародичів.
Тобто з любові Бога до свого творіння Господь наш Ісус Христос дає нам шанс на
майбутнє у Небесному Царстві, до якого ми всі покликані.
Таким чином, таїнство Бога – абсолютна містерія, яку ми приймаємо через віру і в якій
покликані жити згідно з Божественним планом щодо нашого призначення. Тоді поняття
Святих Таїнств набирає для нас набагато глибшого онтологічного значення: святе
таїнство тоді стає не просто видимим знаком невидимої Божої благодаті, а глибокою
реальністю, яку наш розум неспроможний пізнати, але якою можна і потрібно жити
кожному християнинові. Можемо сказати, що Святі Таїнства є дверима, ступаючи через
які ми беремо участь у нашому спасінні.
Ці двері нової реальності життя у Христі ми приймаємо у тайні, сповненій символом.
Христос задля нашого життя переніс смерть – справжню смерть, яка тепер передається
через символи, і через них Він робить нас учасниками свого життя. Завдяки символам

ми містичним способом перемінюємося силою благодаті Святого Духа, приєднуємося
до Спасителя і живемо Його життям. Апостол Павло каже: «У Ньому бо живемо,
рухаємося й існуєм… бо й ми з Його роду» (Ді. 17, 28).
Символ не лише позначає якусь реальність – перш за все, він дійсно вміщує в собі цю
реальність, яка в повноті передається під час Божественної Літургії. Отже, Святі
Таїнства є невидимою реальністю, якою ми маємо можливість жити і за допомогою якої
можемо брати участь у житті з Христом: «Живу вже не я, а живе Христос у мені» (Гал.
2, 20).
Таким чином у цій Божественній таїнственній дійсності відбувається зустріч трьох площин людського існування: Церкви, світу та Царства Божого. Церква стається таїнством,
в якому цей світ преображається благодаттю у Христі та Христом до Царства Божого –
таїнства майбутнього віку.

Святі Таїнства в житті Церкви
Вступ
Христос – єдиний посередник між Богом і людьми. Таким чином, Він є
основоположним таїнством.
Один бо Бог, один також і посередник між Богом та людьми – чоловік Христос Ісус. (1
Тим. 2, 5)
Тому ж, хто може вас утвердити згідно з моєю Євангелією та з проповідуванням Ісуса
Христа, згідно з відкриттям тайни, промовчаної протягом відвічних часів, а тепер же
об’явленої через писання пророків, за веліннями предвічного Бога, розголошеної ж для
всіх народів, щоб вони повинувалися вірі, – Богові, єдиному мудрому, через Ісуса
Христа, слава на віки вічні. Амінь. (Рим. 16, 25–27)

Царство Боже
А Він у відповідь сказав їм: «Тому, бо вам дано знати тайни Небесного Царства, а он
тим не дано. (Мт. 13, 11) І Він сказав їм: «Вам дана тайна Божого Царства; для тих же,
що осторонь, усе стається притчами ». (Мр. 4, 11) Він сказав їм: «Вам дано знати тайни
Божого Царства; іншим же в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, і слухаючи, не
розуміли. (Лк. 8, 10)

Таїнство…
Він дав нам пізнати тайну своєї волі, той задум доброзичливий і ухвалений у Ньому
[Христі] (Еф. 1, 9) І навчити всіх про спасенний задум тієї тайни, що від віків захована
була в Бозі, який створив усе. (Еф. 3, 9) Це велика тайна, а я говорю про Христа і
Церкву. Нехай же кожний з вас зокрема любить свою жінку так, як себе самого, а жінка
нехай поважає чоловіка. (Еф. 5, 32–33) І за мене, щоб Бог, коли уста мої відкрию, дав
мені сміливо звістувати тайну Євангелії. (Еф. 6, 19) Їм Бог зізволив об’явити, яке то
величне багатство цієї тайни між поганами, що є – Христос між вами, надія слави. (Кол.
1, 27) Щоб потішити серця їхні, в любові з’єднані, збагатити повним розумінням для
досконалого спізнання Божої тайни – Христа, в якому сховані всі скарби мудрости і

знання. (Кол. 2, 2–3) Моліться рівночасно і за нас, щоб Бог відчинив нам двері
проповіді, щоб ми могли звістувати тайну Христову, за котру я в кайданах. (Кол. 4, 3)
Продовження на другий тиждень.

“The Vibrant Parish – a place to encounter the living Christ”
Banquet Greetings of His Beatitude Sviatoslav – Winnipeg , September 16, 2012
On His recent visit to Canada Patriarch Sviatoslav suggested that our Church in Canada must
be mindful of three things, He said: “That we must: 1) Be Church, 2) Be a Vibrant Church, 3)
Be a Young Church. Obviously, these three points do not cover all that needs to be said about
the mission of our Church here in Canada, its hopes, and challenges. Indeed, each one here
present must expand on my reflections adding their own thoughts and experience. Therefore,
let us first of all, BE CHURCH. The Church of Christ is a divine and human community in
which its members are called to share, here and now, in the Mystery of the Incarnation of our
Lord Jesus Christ through participation in the Holy Mysteries-Sacraments of the Church,
through its liturgical and prayer life, and in practicing works of charity and service. Therefore,
let us ask ourselves whether we are living the Christian life to its fullest or whether we’re
happy to be lukewarm, nominal Christians….
Let us be a VIBRANT CHURCH. I remember when as bishop in Argentina I spoke with a
young man who explained to me his difficulties with going to the Ukrainian church of his
parents. He listed many reasons: distance, schedule, ill-prepared service, boring sermon, a
priest who seems so out of touch … but in the end he said something really important:”You can
visit a museum once or twice a year, but to live in a museum… that’s a bit much!”. I was
deeply impressed by these words. Indeed, sometimes our parishes are like Ukrainian immigrant
museums than vibrant communities of faithful….”The Vibrant Parish – a Place to Encounter
the Living Christ.” Truly! Not a place to encounter the past, not a place to encounter history or
culture (although these may certainly be present and are of value), but the focus must always be
on the Living Christ! Our parishes need to be places where one can always find the Living
Christ. It is only in this living and life giving context that we can foster and hand down the
treasure of our faith and traditions. A vibrant parish is an inviting place, open and hospitable to
all.
Let us be a YOUNG CHURCH! Here I would like to emphasize that I am not speaking of a
Church just for a young people, but of a young Church. Many have commented that such a
young leader for our Church was elected a little more than a year and half ago. To this day I
cannot explain why our bishops chose the youngest among them to be their Father and Head.
Maybe my presence is supposed to be a sign of a new spring for our Church. But you should
know that this has nothing to do with the age of its leaders or members, and everything to do
with its spirit and ability to engage society today. I would very much like to see our Church
having a youthful face in contemporary Canadian culture. Above all this has to do with our

ability to live a vibrant Christian life in today’s circumstances: to help people encounter the
Living Christ in this day and age, to speak to the needs and problems of today according to the
Gospel, to fill the sorrow and emptiness of today’s materialistic culture with the joyful light of
the Holy Spirit. For it is only through joy and enthusiasm, coupled with a real conviction of
faith, that our youth will rediscover the Church of their baptism..
Take from the Eparchy of Edmonton – 25th Pastoral Plan

