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.

Third Sunday of Lent Третя неділя Великого Посту

April 7 , 2013
Epistle: Hebrews 4:14 5-6

on page 518

Gospel: Mark 8:34-9:1 on page 105
Propers for the Divine Liturgy: Tone 3 on page 337 and 821 & 625

Prayer Intentions
Sunday -

9:30 am Health of Marzena – Sofia Wetlinska & +Parania Kuczera – Nadia Galarnyk

Monday -

9:30 am Holy Cross Catholic School
11:30 am +Maria Bajus – by children

Tuesday –

6:00 pm Akafist to Christ Passions

Wednesday –

9:30 am +Maria & Dmytro Skoratko – Mrs. Jackiw

Thursday –

9:30 am Deceased in family – Lousie Romanyshyn

Friday -

6:00 pm Sorokousty/ Prayers for the deceased.

Saturday-

9:30 Memorial – Parastas
4:00 pm Divine Liturgy

Sunday -

9:30 am Health of Marzena – Sofia Wetlinska

ROOF PROJECT DONATIONS: Mr. & Mrs. H. Sawkiw $100.00; Mr. & Mrs. V. Zelionka $200.00;
Annonymous $200.00; Ramona Bendick $100.00; Elizabeth Sydor $200.00; Mr. & Mrs. C. Morley $200.00;
Scherbey Stanley $50.00;
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.”
Parish Lenten Retreat - This year our Lenten Retreat will be given by Rev. Dr. Roman Rytsar on Saturday, April
27 and Sunday April 28, 2013.
PARISH YARD SALE -Donations of new and gently used items for the St. Mary's Spring Yard Sale may be brought
to the parish office Monday-Friday, 9:00 am to 1:00 pm.
MEMORIAL SERVICE- will be celebrated for the deceased of St. Michal’s and St. Mary’s parishes on Saturday,
April 13 at 9:30. After the service we invite all to come for coffee and sweets to the parish auditorium.

Reflection on the Holy Cross Pope Francis

The Cross is the word through which God has responded to evil in the world.
Sometimes it may seem as though God does not react to evil, as if he is silent.
And yet, God has spoken, he has replied, and his answer is the Cross of Christ: a
word which is love, mercy, forgiveness. It is also reveals a judgment,
namely that God, in judging us, loves us. In judging us, he loves us. If
I embrace his love then I am saved, if I refuse it, then I am
condemned, not by him, but my own self, because God never
condemns, he only loves and saves.
Christians must respond to evil with good, taking the Cross upon
themselves as Jesus did.
Let us walk together along the Way of the Cross and let us do so
carrying in our hearts this word of love and forgiveness. Let us go
forward waiting for the Resurrection of Jesus, who loves us so much,
who is all love.

Молитва на третю неділю Великого Посту : Єдиний Милостивий і Добросердечний Ісусе, просвіти,
освяти, тих, що з вірою поклоняються Твоєму Хресту і Божественним Твоїм Стражданням, Єдиний
благословенний отців Боже і препрославлений.

Хресту твоєму поклоняємось, Владико, і святеє воскресіння Твоє славимо
Але, можливо, це лише через поклоніння. Ми співали сьогодні: «Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і
святеє воскресення Твоє славимо». Поклоніння – парадоксальне. Це рух, рух серця, і він робить серце
немов нерухомим: у поклонінні цілковито віддаємо себе в руки Отця, в руки Його любови, разом з Ісусом,
поєднаним з Отцем на хресті, цілковито віддаючи себе в наші руки. Поклоніння – це тиша. Перевищуючи
слова і всі молитовні фрази, воно відкриває нам нашу убогість і занурює в тайну Божої любови. Хрест є
основою Пресвятої Тройці, адже Отець віддає себе нам, жертвуючи свого єдинородного Сина. Ісус
цілковито жертвує себе Отцеві і нам, і Святий Дух, Дух співчуття, щедро виливається в наші серця.
Поклоніння має бути самовіддане, як і любов, щоб ми казали: не я, а Ти, Ти єдиний, «Мій Боже, моє все»,
як взивав убогий чоловік з Асижу). І тому поклоніння є цілковитим, адже любов усе наповнює, все
примирює, все умитворює, все зносить.

Великопосні Реколекції – цього року духовні реколекції проведе о. Др. Роман Лицар в суботу 27 і неділю
28 квітня 2013 року. Порядок реколекції буде поданий пізніше.
Пожертви на квіти – запрошуємо парафіян пожертвувати на квіти до Божого Гробу. Можна це зробити в
пам`ять тих що відійшли у вічність. Список жертводавців буде поданий у Великодному віснику.
Щира подяка - для всіх жертводавців які вже зложили свої пожертви на новий дах. Нехай предобрий
Господь винагородить Вашу щедрість Божими Ласками і кріпким здоров`ям.
Задушна субота – запрошуємо всіх молитися за помеших парафіян і їх родин у задушну суботу 13 квітня о
год. 9:30 ранку. Після відрпвари запрошуємо на каву і солодке.

