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.

June 2, 2013 - Неділя Самарянки – The Samaritan Woman
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
CHRIST IS RISEN!

Epistle: Acts 11:19-26, 29-30
Gospel: John 4:5-42

see explanation on page 296

see explanation on page 220

Propers for the Divine Liturgy: Tone 4 on page 341 & 535

Prayer Intentions
Monday -

No Divine Liturgy

Tuesday –

6:00 pm +John Yawney –Kay Slobodian

Wednesday –

No Divine Liturgy

Thursday –

6:00 pm Divine Liturgy

Friday -

No Divine Liturgy

Saturday-

4:00 pm No Divine Liturgy

SUMMER LITURGIGAL TIME: 9:00 am

10:30 am

SATURDAY’S DIVINE LITURGY – for July and August the Divine Liturgy will be celebrated at 4:00 pm in
Coniston at St. Michael’s Ukrainian Church.
LUNCHEON SPECIAL - the next luncheon special will be held on June 13, 2013
PENTECOST SUNDAY - this year the Pentecost Sunday is on June 23 and there will be the blessing of graves on
ANNUAL PARISH MEETING – will be on Thursday, June 6 at 7:00 pm.

St. Mary's Men's Club 9th annual golf tournament
Sunday July 14, 2013 - contact Lou Bukatowicz 522-9056
WELCOME VITAYEMO !!! - we welcome those who are with us for the first time. The Divine Liturgy is celebrated on
Saturday at 4:00 p.m. and on Sunday at 11:00 a.m. in English. Please join in the singing as best as you can. Should you have
any questions about our community, please feel free to talk to me at any time or sent me an email at gucior@yahoo.com Fr.
Peter Bodnar

SUNDAY, JUNE 2 - 25TH ANNIVERSARY CELEBRATIONS – 12:30PM – All residents, members and friends
are invited to join us on Sunday, June 2nd for the Open House celebrating the 25th anniversary of the opening of the
Ukrainian Seniors' Centre and Residence. Other events are planned for later in the year.
Plans are underway for a light luncheon. Visitors will be able to tour the Centre and hopefully enjoy the beautiful
Altanka and Barvinok gardens. There will also be live entertainment and cake cutting.
BARVINOK RESIDENCE VACANCY Semi-private room (shared washroom facilities) available. $1750 per
month includes the following 3 meals daily plus snacks - fulltime cook. Laundry & housekeeping. Supportive
services - 1 1/2 hours care provided daily per resident. PSW onsite 24/7. Criteria to live there is cognitive, continent
and mobile. Nursing and additional care is provided by CCAC. For more information contact Anna Johnston
Executive Director Ukrainian Seniors Centre Telephone: (705) 674-1649 Fax: (705) 674-7544
anna@ukrseniors.org

Pope Francis: Long faces cannot proclaim Jesus
(Vatican Radio) The Holy Spirit is the "author" of Christian joy and to proclaim the Gospel we need to have joy in
our hearts gifted us by the Spirit of God. There is a certain understanding of Christian life that is marked by sadness,
but long faces cannot proclaim Jesus. Joy alone and praise of God are the only way to advance the Gospel. This was
the focus of Pope Francis’ homily at morning Mass in Casa Santa Marta. Emer McCarthy reports:
Pope Francis began by commenting on the daily readings. The first reading, from the prophet Zephaniah, contains
the exclamation "Rejoice! Cries of joy, the Lord is in your midst. " The second, from the Gospel, tells the story of
Elizabeth and her son that "rejoices" in the womb on hearing the words of Mary. The Pope noted, "it all speaks of
joy, the joy that is celebration." Yet, he continues, "we Christians are not so accustomed to speak of joy, of
happiness", "I think often we prefer to complain". Instead, it is "the Holy Spirit that gives us joy":

"It’s the Spirit that guides us: He is the author of joy, the Creator of joy. And this joy in the Holy Spirit gives
us true Christian freedom. Without joy, we Christians cannot become free, we become slaves to our sorrows.
The great Paul VI said that you cannot advance the Gospel with sad, hopeless, discouraged Christians. You
cannot. A certain mournful behavior, no? Often Christians behave as if they were going to a funeral
procession rather than to praise God, no? And this joy comes from praise, Mary’s praise, this praise that
Zephaniah speaks of, Simeon and Anna’s praise: this praise of God! "
And how do we praise God? We praise Him by coming out of ourselves, we praise Him "freely, like the grace that
He gives us is free," said Pope Francis. This pushes us to an examination of conscience on how to pray to God, said
Pope Francis, who then turned to those present with a question:
"You here at Mass, do you give praise to God or do you only petition God and thank God? Do you praise
God? '. This is something new, new in our new spiritual life. Giving praise to God, coming out of ourselves to
give praise; spending a little bit of time giving praise. But ‘this Mass is so long!’ If you do not praise God, you
will never know the gratuity of spending time praising God, the Mass is long. But if you go with this attitude
of joy, of praise to God, that is beautiful! This is what eternity will be: giving praise to God! And that will not
be boring: it will be beautiful! This joy makes us free. "
The model of this praise, and this joy, is once again the Mother of Jesus "The Church – recalled Pope Francis – calls
her the" cause of our joy, "Cause Nostrae Letitiae. Why? Because she brings the greatest joy that is Jesus ":
"We need to pray to Our Lady, so that bringing Jesus give us the grace of joy, the joy of freedom. That it give
us the grace to praise, to praise with a prayer of gratuitous praise, because He is worthy of praise, always.
Pray to Our Lady and say to her what the Church says: Veni, Precelsa Domina, Maria, tu nos visita, Lady,
thou who art so great, visit us and give us joy.
Text from page
http://en.radiovaticana.va/news/2013/05/31/pope_francis:_long_faces_cannot_proclaim_jesus/en1-697158 of
the Vatican Radio website

MAY FINANCES: Sunday collection $6,571.50; votive candles 413.15
LARGE: Melissa Stonley & Tom Yeo $100.00; Mr. & Mrs. G. Yuriy $100.00
MEMORIAL FUND: Mr. & Mrs. Cameron - +Maria Pawluch $20.00
ROOF DONATIONS (May 26-31): Annonymous: $100.0

Thank you very much for your generosity!
Жертводавцям слкадаємо щиру подяку!
Від 20 до 29 травня проходив візит Постійного Синоду Єпископів Української Греко-Католицької
Церкви до Казахстану. Членами Постійного Синоду є: Блаженніший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ,
владика Володимир (Війтишин), Митрополит Івано-Франківський, владика Ярослав (Приріз), Єпарх
Самбірсько-Дрогобицький, владика Кен (Новаківський), Єпарх Нью-Вестмінстерський, владика Борис
(Ґудзяк), Єпарх єпархії Святого Володимира у Парижі (Франція) та владика Богдан (Дзюрах), Секретар
Синоду Єпископів УГКЦ.
20 травня, зранку, в міжнародному аеропорту столиці Казахстану Астані гостей зустрічали о. Василь Говера,
Апостольський делегат для греко-католиків у Казахстані та Середній Азії, та о. Олег Здреник, настоятель
місцевої греко-католицької парафії. Відразу після прибуття до Казахстану всі єпископи вирушили до
Караганди, де було заплановане проведення засідання Постійного Синоду. Завдяки гостинності місцевого
римо-католицького єпископа Януша Калети засідання Постійного Синоду проходили в єпископській
резиденції біля нового катедрального собору, який був освячений минулого року.
Після обіду того ж дня єпископи відвідали меморіальний цвинтар Спаськ, на якому відправили Панахиду за
всіх українців, котрі загинули в таборах Карлагу. Символічним знаком стали два журавлі, які несподівано

з’явилися на завершення молитви та пролетіли над владиками, видаючи своє журливе "кру-кру", немовби
заносячи молитви до Господа за всіх жертв, які покояться в цій величезній братській могилі.
21 травня розпочалися засідання. Того ж дня всіх приголомшила несподівана звістка з України, що
передчасно відійшов до вічності владика Микола (Сімкайло), Єпарх Коломийсько-Чернівецький, який
власне народився в 1952 році в Караганді, куди були вислані його батьки. На своєму засіданні єпископи
прийняли рішення про те, що Блаженніший Святослав і Митрополит Володимир терміново повернуться в
Україну, щоб очолити похоронній відправи, а інші єпископи залишаться, щоб завершити заплановану
програму візиту єпископів до Казахстану.
22 травня, ввечері, завершилося засідання Постійного Синоду. Блаженніший Святослав і владика Володимир
поїхали до Астан, щоб вранці 23 травня вилетіти в Україну на похорон. Пізно ввечері в Астані, в
Апостольській нунціатурі, Блаженнішого Святослава та Митрополита Володимира зустрів Архиєпископ
Мігель Маурі Буендіа, Апостольський нунцій в Казахстані, та сестри служебниці з України, які несуть своє
служіння в Апостольській нунціатурі в Астані.
23 травня владики, які залишилися в Караганді, відвідали старий римо-католицький катедральний собор, в
котрому служив та похований підпільний греко-католицький єпископ з Закарпаття Олександр Хіра. Члени
Постійного Синоду помолилися за прославу цього слуги Божого. Також єпископи побували в місцевій римокатолицькій семінарії в Караганді. Користаючи з нагоди, вони відвідали стрия єпископа Миколи (Сімкайла),
який ще проживає в Караганді, та повідомили його про смерть племінника та склали свої щирі співчуття.
24 травня єпископи зустрілися зі священиками, які душпастирюють у Казахстані. Усі священики розповіли
про своє служіння, здобутки та проблеми. Зустріч пройшла в теплій атмосфері. Єпископи запевнили, що
старатимуться підтримувати місію УГКЦ у Казахстані.
Після обіду єпископи, священики та сестри відвідали музей жертв політичних репресій у Долінці, який
розташований у будинку колишнього управління Карлагу. Після цього поїхали на Мамочкіно кладовище, де
поставлений символічний пам’ятник блаженному священномученику Олексію Зарицькому, який загинув у
таборі в Долінці в 1963 році. Також єпископи відвідали с. Каражар, на території якого знаходився виправний
трудовий табір, що в ньому карався та помер блаженний священомученик владика Микита Будка.
Увечері того ж дня відбулася спільна вечеря та братня зустріч наших єпископів з членами Римо-Католицької
Єпископської Конференції Казахстану.
25 травня в храмі Покрови Пресвятої Богородиці в Караганді відбулася Архиєрейська Літургія, яку очолив
владика Богдан (Дзюрах), як представник Блаженнішого Святослава, у співслужінні з іншими членами
Постійного Синоду та всіма греко-католицькими душпастирями Казахстану. Преосвященних владик
зустрічали діти в українському національному строї, молодь і дорослі, які вручили високим гостям хліб-сіль
і квіти. Настоятель храму о. Василь Говера привітав від імені всієї громади та Греко-Католицької Церкви в
Казахстані всіх присутніх єпископів.
У Літургії також взяли участь римо-католицькі єпископи.
Після Богослужіння єпископи мали можливість поспілкуватися з парафіянами, розповідаючи їм про мету
свого приїзду та відповідаючи на їхні численні запитання.
Після обіду єпископи роз’їхалися до різних парафій, щоб у неділю очолити Богослужіння. Владика Богдан
(Дзюрах) залишився в Караганді, владика Ярослав (Приріз) поїхав до Астани, владика Кен (Новаківський) до Сатпаєва, а владика Борис (Ґудзяк) - до Павлодара.
26 травня майже в усіх греко-католицьких парафіях Казахстану відбулися Архиєрейські Літургії, очолювані
членами Постійного Синоду.
У Караганді після Літургії владика Богдан зустрівся з молодими людьми парафії Покрови Пресвятої
Богородиці. Під час зустрічі він відповідав на їхні запитання, розказував про життя Української ГрекоКатолицької Церкви, рівночасно поділився з присутніми розповіддю про своє священиче покликання.
27 травня всі єпископи приїхали до Астани, де відвідали музей АЛЖИР, абріавітура якого означає
«Алжирський лагерь жен изменников Родины», що біля Астани, в котрому знаходилися понад 700
українських жінок.

