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.675-8244www.saintmarysudbury.com
Email: stmaryssudbury@yahoo.ca
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.

March 10, 2013 Meat-Fare Sunday –Неділя М`ясопусна
Epistle: 1 Corinthians 8:8-9:2

on page 388

Gospel: Matthew 25: 31-46 on page 69
Propers for the Divine Liturgy: Tone 7 on Page 353 & 611

Prayer Intentions

Sunday:

9:30 am За жінку +Катерину, брата +Ярослава, батьків +Олену і +Михайла, +Теодозію і

+Василя – В. Радомський
Monday:

9:30 am

+Jennie Samborski - David Valerie Predie

Tuesday:

9:30 am

Divine Liturgy

Wednesday: 9:30 am

For Health of Fr. Pryjma

Thursday: 9:30 am +Jennie Samborski -Diane Suski
Friday:

9:30 am

Divine Liturgy

Saturday:

4:00 pm 90th Birthday Paulina Yawney - family

Завжди радійте. Моліться без перерви. За все дякуйте...

Сол. 5. 16-18

ALL SOUL SATURDAY/SOROKOUSTY – Іt is our tradition to remember the souls of our reposed at Memorial
Services on Soul Saturdays. The first such Saturday is March 9 (the day before Sunday of Last Judgment). Then,
there are three during Lent, one on the Saturday before Pentecost and again one in November. If there any changes to
the Family Memorial Books, please inform the secretary and bring them up to date. Please use the Special Donations
blue envelopes in your box of envelopes for your Sorokousty offering. May the memory of our ancestors be
everlasting! Вічная Память!
NEW ROOF OVER THE NAVE AND SANCTUARY- The estimated cost of this work is $120,000.00
Number of Parishioners donations – 64
Percentage of goal achieved to-date – 33%
Total to date: $39,885
Anonymous
$500.00
Bodnar, Fr. Petro & Renata
$500.00
Boyuk, Sandra
$200.00
Bruce-Lockhart, Mrs. E.
$100.00
Buba, Mr. & Mrs. M.
$200.00
Bukatowicz, Mr. & Mrs. L.
$500.00
Cameron, Mr. & Mrs. A.
$300.00
Charbonneau, Mr. Mrs. S.
$225.00
Clouthier, Mrs. M.
$200.00
Dawydiak, Mr. Mrs. W.
$100.00
Fitzulak, Mrs. K.
$200.00
Gaba, Mrs. B.
$100.00
Gagan, Mr. K.
$100.00
Galiarnyk, Mrs. N.
$100.00
Grace, Mr. & Mrs. K.
$300.00
Hajduczok, Mrs. A.
$100.00
Halushenski, Mr. & Mrs. P.
$500.00
Halushenski, Mr. J.
$200.00
Harasymchuk, Mr. & Mrs. J.
$200.00
Holunga, Mr. & Mrs. J.
$100.00
Hrytsak, Mr. & Mrs. I.
$1,000.00
Hrytsak, Mr. M.
$100.00
Keehn, Mr & Mrs T.
$300.00
Klys, Mr. J.
$200.00
Kordiak, Mary
$100.00
Koren, Mr & Mrs S
$1,000.00
Kramer, Mr. & Mrs. F.
$100.00
Krawczuk, Dr. D.
$500.00
Krawczuk, Mrs. A.
$200.00
Kuchtaruk Dr. Yarko
$500.00
Lalonde, Mr. & Mrs. R.
$200.00
Lekun, Mr. & Mrs. E.
$400.00
Levesque Mr. R.
$200.00
Lowen, Mr. & Mrs. S.
$500.00
Lukie, Mr. Mrs. E.
$300.00
M. Stonley & T. Yeo
$300.00
Makarec, Mrs. E.
$500.00
Maryniuk Larissa
$100.00
Meyer, Mr. & Mrs. D.
$500.00
Onufryk, Anne
$100.00

Pawluch, Mr. & Mrs. A.
Romanyszyn, Mr. Mrs.J.
Sadowyj Anna
Samborski Peter
Semeniuk-Poryckyj, Maria
Slobodian, Lucie
Slobodian, Mr. & Mrs. G.
Slobodian, Mrs. N.
Small, Stella
St. Onge, Mr & Mrs R
Stefanyk, Mr. & Mrs. M.
Stesco, Mr. Mrs. D.
Stonley, Mr. & Mrs. K.
Suslyk, Doris
Swintak, Mr. & Mrs. J.
Symoczko Stella
Szwec, Mr. & Mrs. G.
Timchuk Barbara
Timchuk, Mr. & Mrs. D.
W. Szaryj & Z. Wetlinska
Woloschyn, Mr. & Mrs. P.
Wowk, Kay
Yaroschak, Nellie
Yawney, Mrs. P.
U.C.W.L. (2011)

$1,500.00
$200.00
$190.00
$1000.00
$20.00
$200.00
$50.00
$100.00
$100.00
$50.00
$500.00
$100.00
$1,250.00
$100.00
$200.00
$200.00
$100.00
$100.00
$500.00
$500.00
$500.00
$100.00
$200.00
$200.00
$20,000.00

Thank You to all for your support!
Щира подяка для всіх жертводавців.
ADDITONAL EASTER SCHEDULE ACCORDING TO THE GREGORIAN CALENDAR: St Mary’s will be
adding the celebration of Good Friday on March 29th @ 3:00 am and Easter Sunday on March 31st @ 11:00 am
according to the Gregorian calendar. Many families and children gather together and are celebrating Easter in
March because their work and school holidays are scheduled according to the Gregorian calendar. Kindly
understand that the Julian Calendar Easter schedule will also be celebrated according to the Julian calendar In May.
Easter Flowers Donations: Donations for Easter Flowers may be made in memory of your loved ones and deceased
family members. Please use a special Donation envelope and clearly indicate the deceased persons name on the
envelope and along with your donation for the Easter flowers. The names will be published “In Memory in St
Mary’s Easter Bulletin.”
CONFESSION: As we approach the preparatory weeks before Lent it is a time that we need to ask ourselves a very
important question, “ When was my last confession before the priest? The catechism of the Catholic church teaches
us, “According to the Church's command, "after having attained the age of discretion, each of the faithful is bound by an
obligation faithfully to confess sins at least once a year."

LUNCHEON SPECIAL –Thursday, March 28th, 2013. Serving from 11am -2pm. Home-style Delicious Ukrainian
Food. $10.00
“What Would Jesus Do?” “What Would You Do?” “To the extent that man does not use his freedom, he is not
himself. In order to emerge from that indeterminate state, he must utilize his freedom in order to know and be known as
himself.” – Fr. Dimitru Staniloae

A popular bumper-sticker-level spirituality swept the pop-culture scene several years back asking, “What would Jesus do?” It’s
not the first time such a question (slogan) has been put forward as a model for the Christian life. It even sounds right. In 1897,
Charles Sheldon published a book, In His Steps: What Would Jesus Do? The book has sold over 30 million copies throughout
the years, making it among the largest sellers of all time. It offers the story of how asking that simple question changed a
number of lives and the world as well. But it’s the wrong question.
Strangely, the right question sounds wrong: “What would you do?”
The Christian life is not the same thing as the moral life. It cannot be described as a series of right choices (the Jesus choices).
Our lives are not bifurcated into right and wrong. Our paths are far more complex.
The choices that confront us moment by moment rarely come in two’s. Sometimes they seem almost infinite. I recall a
conversation with teenager some years back who was simply staggered at the thought of going to college, choosing a major
and laying down a life path. “How can anyone know how to choose,” she said. Fortunately, most people accept the immensity
of the whole thing with a bit more eagerness. But her point was well made: how do we know how to choose? How do we dare?
The path of the spiritual life is not a moral mimicry of Christ. I was not born in Bethlehem. My parents were not Mary and
Joseph. My life is not that of the Messiah. My path is utterly unique. And this is its point. The uniqueness of the path we take is
part of its inherent worth. The use of our freedom, in its right manner, toward the right end, is perhaps the most profound aspect
of our Personhood. We do not ask, “What would Jesus do?” But we can ask, “What did the only fully authentic Person [Christ]
do?”
The Scriptures offer some insight:
Then Jesus answered and said to them, “Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of Himself, but what He sees the
Father do; for whatever He does, the Son also does in like manner. (Joh 5:19 NKJ)
Every action of a person that is proper to them is ultimately an act of freedom. Love is the most essential act of freedom.
Nothing can force me to love – for love cannot be forced. The transformation of the human being from natural existence to
personal existence is our transformation from slavery to freedom. Personal existence is not a given – it is a gift of grace, the
struggle to live as the Father lives, to do what we see the Father doing.
Perhaps a useful question for our slogan minded cultures would be: “What is the Father doing?”
He is giving Himself through His Son by the Holy Spirit. He is pouring out His grace and love on all without reservation. He is
being kind to the ungrateful and the evil (Luke 6:35). In the same manner we can see St. Paul’s description of love in 1 Cor. 13.
The Father is longsuffering and kind and does not envy. He does not parade Himself and is not puffed up. He does not behave
rudely or seek His own. He is not provoked and thinks no evil. He does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. The
Father bears all things, believes all things, hopes all things and endures all things.
If we do such things we will be like our Father in Heaven and we will exist as true Persons, knowing ourselves and being
known.

СОРОКОУСТИ - ЗАДУШНА СУБОТА – за три тижні (субота перед Неділею Страшного Суду). Це перша
Задушна Субота в році. Ще три припадають у Вел. Пості, раз в суботу Зелених Свят, і раз в суботу перед
святом Св. Димитрія. Поминальні книжечки знайдете в притворі. Прошу, якщо треба, дописати імена і з
пожертвою (в конверт зазначений –"Сорокоусти") положити зна тацу. Одна пожертва покриває відправи всіх
задушнух субот року. Вічна їм память!
Неділя Блудного Сина – Патріях Святослав
Розвиваючи тему цього символу, Блаженніший Святослав сказав, що, з одного боку, Боже око означає
неустанне чування над праведником і його захист з боку Господа. А з іншого – є знаком усепроникного
бачення всього сотвореного Богом, зокрема людського серця.
«Можливо, - продовжив проповідник, - цей символ усепроникного батьківського Божого ока є гарним
впровадженням для нас у цю неділю, - для нас, які слухаємо Притчу про блудного сина».
«Я б хотів, щоб ви більше приглянулися до батька, тому що Ісус Христос у цій притчі хоче нам розповісти,
ким є наш Бог-Отець, ким Він є у ставленні до своїх дітей – до кожного з нас», - попросив замислитися вірних
архиєрей. Батько бачить у синах споживацьке ставлення до себе. Так стається, що в один момент їм став
потрібний не тато, а його майно.

«Як часто наше ставлення до Бога є споживацьким? Те всевидюче Боже око, яке сьогодні дивиться на нас,
мабуть, бачить те саме. Ми так звикли використовувати одне одного: діти батьків, батьки дітей, влада своїх
громадян, що часом не вміємо по-іншому ставитися до іншої особи. Наслідком такого ставлення є те, що
люди віддаляються одне від одного», - переконував проповідник.
«Кажуть, що ця Притча про блудного сина навернула до Бога більше грішників, ніж проповіді всіх
священиків разом узятих. У свідомості грішника, який тікає від Бога та Церкви, відмовляється від Хрещення,
Притча про блудного сина, наче голосом ностальгії за батьківським домом, кличе його назад до батька», наголосив Блаженніший Святослав.
Проповідник побажав усім, щоб над нами, особливо в період Великого посту, час покаяння, до якого ми
готуємося, засяяла Божа усмішка, щоб ми віднайшли нашого Небесного Отця і справді по-синівськи до Нього
відкрилися. Нехай у глибині нашого серця прозвучать Божі слова: «Треба веселитися, бо мій син, моя донька
загубилися і знайшлися, були мертві й воскресли».
Слід відзначити, що на Літургії молилися міністр еміграції, мультикультурності й громадянства Канади
Джейсон Кенні та Надзвичайний і Повноважний посол Канади в Україні Трой Лулашник. Глава УГКЦ
привітав гостей англійською мовою та подякував за те, що вони прийшли «у цей холодний собор», але
запевнив: «Ми тепло вітаємо вас
- Мудрість – це дар Божий. Як Блаженніший Любомир його розвивав?
Думаю, що завдяки науці. Потрібно було багато читати, заглиблюватися у зміст книг. Блаженніший
Любомир був дуже здібний, добре вчився. Любов до мудрості зростає через читання, роздумування.
Цьому сприяла та філософія та богослов’я, що він вивчав. Вони розширювали кругозір, поглиблювали
знання. Він знайомився з іншим поглядом, аніж пропонувала наша світська наука.
- Чим захоплювався майбутній Глава УГКЦ в дитинстві, як любив проводити вільний час?
В дитинстві він жив у Львові. Закінчив тут народну школу та перший клас гімназії. Вдома просто бавився,
зокрема з ровесницею із родини. Був такою ж дитиною, як і усі. Знаєте, виховання ще залежить від
родини. У нього було глибоке християнське виховання. Ще від малку хотів бути священиком. Уся родина
була побожною – дідусі і бабусі. У них вдома Бог був на першому місці.
Любомир був цілком нормальною дитиною – як говорив, бавився, їздив на санках… Він – звичайна
людина. В школі ходив на різні руханки, на баскетбол (кошиківка), грав у футбол, бо треба розвиватися
не лише духовно, але й вдосконалювати тіло, щоб бути у добрій формі.
Блаженніший Любомир нормально ріс: жартував так, як ми чуємо й досі, робив збитки – як і усі діти.
Щодо релігії і священства, то він був дуже-дуже серйозний. Блаженніший Любомир – це цікаве
поєднання серйозності та життєрадісності.
- Як сприймали його релігійність інші діти?
Вони оцінювали по поведінці – він нормально бавився. Але навіть діти усвідомлювали, що він буде
священиком. Це було зрозуміло від маленьку: всі, хто його бачив, зустрічав, сприймали його бажання
бути священиком як цілком нормальне. Він був зі священичої родини, і тому таке рішення не було
дивним. Його намір не змінювався, лише поглиблювався. Про нього вуйко Любомир писав у листі до
Америки: «прошу прийняти мене до семінарії», питав, «що ще треба, щоб бути прийнятим до
семінарії?». А для цього найкраще було б закінчити середню школу, а точніше – останній клас середньої
школи в Америці. Також потрібно було вивчити англійську мову. В Стемфорді він навчався в семінарії. І
хоча там усі були побожними, він вирізнявся своєю побожністю. Марія Рипан, племінниця і
похресниця, найближча родичка Блаженнішого Любомира Гузара, приїхала з Канади, щоб
привітати з 80-літнім ювілеєм дорогого вуйка.

