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Email: stmaryssudbury@yahoo.ca

“Господи, навчи нас молитись.”(Лука 11:1)
Pastor: Fr. Petro (Peter) Bodnar
DIVINE LITURGY:
SUNDAY: 9:30 a.m. (Ukrainian)
English:SUNDAY 11:00 a.m.&Saturday: 4:00pm
Confession:
Baptisms & Marriages:
Visitations & Anointing of the Sick:

Before Divine Liturgy 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.

December 16, 2012
28th Sunday after Pentecost – 28неділя по П`ятидесятниці

Epistle: Colossians 1:12-18 on page 463

Gospel: Luke 14:16-24 on page 178

Propers for the Divine Liturgy:

Tone 3 on Page 337

"The best inheritance you can leave your sons, the richest dowries you can
prepare for your daughters, is a truly Christian upbringing." Bishop Irenaeus

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

6:00
11:00

Prayer Intentions
No Divine Liturgy
Divine Liturgy

Feast of St. Nicholas
Divine Liturgy
No Divine Liturgy
10:30 Immaculate Conception / Непорочне Зачаття
4:00 Divine Liturgy
6:00

CHRISTMAS Divine Liturgy- Monday, December 24, 2012 at 4:00 p.m.
FOOD WORKSHOP: Help is needed to make cabbage rolls on Monday , Dec.17th at
9:00a.m. Everyone is welcome! A hot and delicious lunch will be served.
VOLUNTEERS NEEDED: The Parish Financial committee is looking for volunteers to join
the committee. Please contact Bev Keehn @ (705) 524-2647or Fr. Peter for more details.
BINGO: Come and enjoy a year-end BINGO on December 22, 2012 from noon to

3:00 p.m. Delicious luncheon and sweets is included with the $10.00 admission
fee. All are welcome!
FINANCES FOR NOVEMBER: Sunday Collection: $6,152.50; Votive candles:$213.83
Large: Mr. Phil Gniazdoski $100.00; Mr. & Mrs. C. Morley $100.00; Maria SemeniukPoryckyj $300.00; Mr. & Mrs. Buju $100.00; Estate of +Jennie Szwec $3,000.00
Memorial Funds towards Hall Project: Mr. & Mrs. E. Lukie - +Dennis - $200.00;
Adela Martyn - +sister Sophie $50.00; Irene McAuley - +parents - $160.00; Katherine
Hucal-Poitras - +Olha Mychalkiw - $50.00; Sonia Hucal - +Olha Mychalkiw - $50.00;
Angela Behun - +Jack O’Connell - $40.00
Hall Project: Mr. & Mrs. G. Baby $1,000.00; Millie Baby $250.00; Jaroslaw & Louise
Romanyszyn $250.00; Mr. & Mrs. W. Zelenczuk Sr. $100.00; Marlene Bezzubyk $300.00;
Mr. & Mrs. K. Stonley $200.00; Mr. & Mrs. R. Stesco $75.00; Mary Cloutier $200.00;
Melissa Stonley & Tom Yeo $150.00; Anonymous $2,500.00; Mat & Stella Yuriy $150.00;
Dan & Jeanne Labonte $10.00; Don & Leona Timchuk $125.00; Eva Selisnyj $100.00; Anna
Sadowyj $125.00

HALL & CLASSROOM FLOORING PROJECT 2012 – week of December 9th : Dr. R. &
L. Sawkiw - $500.00; Mrs. K. Fitzulak - $100.00; Mr. Mrs. P. Halushenski - $100.00; J.
Stonley - $300.00; Mr. Mrs. W. Kukurudz - $200.00; John & Dorothy Jaworski - $100.00;
Mr. Mrs. C. Gislon - $200.00 Total: $25,440.00 Remaining Shortfall: $7,182.00
According to the Gospel of Matthew (2.11), the Magi brought three gifts to Christ: gold,
myrrh, and frankincense. This past year, Christ’s Mystical Body, the Church, has received three
precious gifts: the Synod of Bishops on the New Evangelization for the Transmission of the
Christian Faith; the canonization of Saint Kateri Tekakwitha; and the Year of Faith. The Synod
reminded us that to believe the Good News is to accept and rejoice in our dignity as sons and
daughters of the Father in Christ. To evangelize is to announce the Lord’s offer of salvation
through both word and witness. It means opening the way to peace and forgiveness, charity
and justice. Since Our Lord was anointed to bring “good news to the poor” (Luke 4.18),
evangelization must embrace an appreciation and sharing of the beauty of life and the goods of
this world. Saint Kateri offers the Church in our country a special opportunity to deepen our
awareness of the Indigenous People, to thank God for them, and to seek the grace of
reconciliation. We are told that when Kateri died, God healed the physical ravages of smallpox
on her face and restored her beauty. More importantly, God desires to heal the wounds of our
hearts and spirits, and does so by the grace of his mercy. By thus reconciling us to himself, God
leads us to a healing of all that separates us from one another and creation. In his homily to
open the Year of Faith, Pope Benedict XVI invited each of us during these coming months to
rediscover “the joy of believing” and to share the hope that springs from faith. In response to
humanity’s thirst for God and the ultimate meaning of life, people of faith “point out the way to
the Promised Land and keep hope alive,” he said. “Living faith opens the heart to the grace of
God which frees us from pessimism.” By witnessing to new life in Christ and being
transformed by God, we learn “the wisdom of the wayfarer” who “has learned the art of living
and can share it” with others. This Christmas, let us thankfully accept and generously share
these three wonderful gifts: the golden treasure of evangelization; the perfumed myrrh of
reconciliation; and the ascending frankincense of faith. May our prayers and trust in God
envelope us in holy love and care for one another. This is my prayer for you and your families
this Christmas and throughout the coming year. + Richard W. Smith Archbishop of Edmonton
Не ранити ближніх своїм голодом любові – це один із найважливіших принципів
подружнього і сімейного життя. Цей принцип ми маємо поступово, мірою
емоційного розвитку, переказувати нашим дітям.То саме в дитинстві ми вчимося
емоційно «тероризувати» ближніх, якщо нам здається, що ми на щось маємо право або
що нам щось належить. Смирення велить нам просити й терпеливо чекати. Смирення в
любові зрікається позиції претендування та звинувачування тих, хто будь-якими чином
скривдив нас у любові – що в ранні роки дитинства та юності, що у дорослому житті.
Лише тоді, коли ми розуміємо самих себе і власний біль скривдженого, як і свій біль та

прагнення помсти, що спонтанно з'являються під впливом кривди, – тоді починаємо
розуміти, як легко скривджений стає кривдником, а жертва перетворюється на ката.
Свідчить про це Олександр Солженіцин: «Заповідав нам Сократ – пізнай самого себе. І
перед ямою, в яку ми вже зібралися штовхнути своїх кривдників, ми зупиняємося,
оторопівши: та це ж тільки випадковість, що катами були не ми, а вони. А гукнув би
Малюта Скуратов нас – певне, і ми б не підвели!.. Від доброго до поганого один крок,
каже прислів'я. А отже, й від поганого до доброго». Це покірне свідчення Солженіцина
показує, як сильно небезпечною є відсутність пізнання себе та глибин власного
похмурого серця, яке, кероване гординею, силоміць бере те, що йому – як здається –
належить по праву. Воно навіть не усвідомлює, що таким чином стає для інших
нелюдським і жорстоким. Влада, сила, вплив чи навіть багатство, які мають бути
знаряддям служіння ближнім, у руках людини гордовитої стають знаряддям тиску,
насильства і кривди. «Озираючись назад, я побачив, як усе своє свідоме життя я не
розумів ані себе, ані своїх прагнень. Мені довго видавалося благом те, що було для мене
згубне (...) Але як море збиває валами з ніг недосвідченого плавця і викидає його на
берег – так і мене ударами нещасть боляче повертало на земну твердь. І лише так я зумів
пройти той самий шлях, якого завжди прагнув. На моїй зігнутій, ледь не зламаній спині
дано мені було винести з тюремних років цей досвід: як людина стає злою, і як –
доброю. У захваті від успіхів молодості я почувався непогрішимим і через це був
жорстокий. У надмірі влади я був убивцею і ґвалтівником. У найгірші моменти я був
певен, що чиню добро, маючи для цього чіткі докази». Далі Олександр Солженіцин
показує, яким саме чином вісім років, проведених у таборах, стали для нього даром,
завдяки якому він зумів провести глибокий іспит совісті й дістатися глибин свого серця,
на дні якого відкрив маленький плацдарм добра, що був місцем розташування любові.
«Лише там, лежачи на гнилій в'язничній соломі, я відчув у собі перше пробудження
добра. Поступово я став розуміти, що лінія, яка розділяє добро і зло, проходить не між
державами й класами і не між політичними партіями, а просто через серце людини – і
через усі серця... Лінія ця рухома, вона коливається у нас з роками. Навіть у серці,
охопленому злом, вона утримує маленький плацдарм добра. Навіть у найдобрішому
серці – невикорінний куточок зла. Відтоді став для мене ясний принцип усіх релігій:
вони борються з зачатками зла в людині. Неможливо очистити світ від усього зла, але
можна в кожній людині зменшити сферу його влади. (...) Пізнай самого себе! Ніщо так
не сприяє пробудженню в нас здатності розуміти інших, як роздуми, що розривають
душу, – про власні злочини, помилки та переступи. (...) Ось чому я повертаюся до років,
коли сидів за ґратами, і кажу, часто викликаючи подив людей, які мене оточують: будь
благословенна, в'язнице, за те, що ти була в моєму житті». Юзеф Августин SJ

Dr. Tony KUSNIERCZYK – OPTOMETRIST
Medical Centre, 65 Larch St. Suite 212
Sudbury 705-675-2388 Chelmsford 705- 855 - 4502

