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: 9:00 a.m. (Ukrainian)
SUNDAY 10:30 a.m. (English)
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.

September 8, 2013 - 11th Sunday after Pentecost
11 неділя після П`ятидесятниці
Epistle: 1Corinthians 9:2-12
Gospel: Matthew 18:23-35

see explanation on page 389
see explanation on page 52

Propers for the Divine Liturgy: Tone 2 on page 333
Prayer Intentions
Sunday – 9:00 + Oleny Pyzik (4th Anniv.) - Family
Monday - No Divine Liturgy
Tuesday – No Divine Liturgy
Wednesday – 6:00 pm +Grzegorz Holub (anniv) – Jean Gaba
Thursday – 6:00 pm Divine Liturgy - Rite of Commissioning for our new parish council.
Friday - 6:00 pm Special Intention for Ilene Ryhaluk
Saturday- 4:00 pm Divine Liturgy

NEW ROOF OVER THE NAVE AND SANCTUARY- The total cost of this work is $120,000.00
The replacement of St Mary’s church roof is our most important project for this year. The damage caused by the
leaking roof over the nave and sanctuary is very serious. Both the roof and repairs to the interior ceiling of the nave
and sanctuary are going to start on Monday August 26, 2013. Thank You very much to all who already make their
donation to the roof fund, without your generosity we wouldn’t be able to do the work needed.

ROOF DONATIONS: ROOF DONATIONS: Anonymous $100.00; Mr.& Mrs. K. Stonley $200.00
Жертводавцям складаємо щиру подяку! Thank You very much for your generosity!

YARDSALE: Please bring gently used items for our Roof Fundraising yard sale on

September 28, 2013.
Beginning of our New Liturgical Year: Please participate in the Sunday Divine Liturgy on Sept 15th at St Mary’s
as we pray together asking God to generously bless our, “New Liturgical Year,” which started on Sept 14th and is
celebrated until Aug.31st! “You will bless the crown of year with your goodness. Blessed is the Lord; he shall
delight exceedingly in His Commandments.” Psalm 64 (65).
PATRIARCH SVIATOSLAV, WHO LEADS THE UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH: has asked all the
local churches parishioners to renew their baptismal vows in celebration of the 1025 years of Christianity for our
Ukrainian Catholic Church. On September 15th together we will renew our Baptismal Vows together.
PARISH COUNCIL MEETING – Thursday, September 12, 2013 at 6:00 pm starts with Divine Liturgy.
RENEWAL OF OUR BAPTISMAL VOWS IN CELEBRATING 1025 YEARS OF CHRISTIANITY IN THE
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH:
+ In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, 0 Lord and Master, You created man in Your own image
and likeness and gave him the right to eternal life. You did not reject man who had fallen through sin, but have
shown concern for his salvation through the incarnation of Your Only-begotten Son. Therefore, I beseech You
receive the glory, honor, and worship I offer You. In order to render You, O Creator of Heaven and Earth, glory,
honor, and worship, I renew, before You, the promise I made to You at my Baptism. I renounce Satan, all his
works, all his angels, all his service, all his arrogance. I promise to serve Christ and to believe in Him. I promise to
live and die like a Christian. And You, 0 Lord, “ Create in me a clean heart, and renew in me a steadfast spirit”; fill
me with the power of Your Holy Spirit, that I may become henceforth, a living member of Your Mystical Body and a
partaker of Your Divine nature. Through the blessing and grace of Your Only- begotten Son, with Whom You are
blessed together with Your Most Holy, Gracious, and Life-creating Spirit, now and ever, and forever. Amen.
WHY DO WE HAVE A NEW LITURGICAL YEAR STARTING SEPT 14th ? The celebration of the Liturgical
Year is intended to draw each of as Catholic faithful into the Mystery of Christ, helping us to experience His divine
life more fully and deeply! This includes remembering and celebrating the lives of the saints, especially Mary, the
Mother of God: "By keeping the memorials of the saints, first of all, the Holy Mother of God, then the apostles, the
martyrs, and other saints - on fixed days of the Liturgical Year, the Church on earth shows that she is united with the
liturgy of heaven.
BLESSING FOR THE BEGINNING OF THE SCHOOL YEAR ON SEPT 29TH: “There will be a special
blessing for the beginning of the school year for all children and for each of us who are learning about Christ. We
pray and ask God to also bless all the teachers! Adults please bring your Bibles! Kids please bring your backpack!
“FELLOWSHIP” STARTING ON SUNDAY SEPT 22: You are warmly invited to the hall after the Ukrainian
Divine Liturgy for fellowship to visit with one another enjoying a simple sweet, and coffee/tea. God Bless generously
Sophia Fedorovich who will coordinate the fellowship after the Ukrainian Divine Liturgy.
Відновлення хрещальні обіти відзначаючи 1025 ліття Хрещення!
Для більшості з нас подія хрещення виходить за межі нашої пам’яті. Це обряд, в якому ми брали
участь, однак не можемо похвалитися його пережиттям, оскільки він відбувався у перші тижні чи
місяці нашої земної мандрівки. Хіба вже пізніше спостерігаємо, як хрестять інших – наших дітей,
онуків, племінників чи похресників.

А втім хрещення – це щось безумовно і суттєво важливе для нашого християнського життя тепер
і постійно. Це, властиво, його початок, основа та зміст. Воно більше, ніж просто обряд, – це
разова подія, наслідок і ефект якої триває, однак, все життя. Зрештою, як і наше фізичне
народження: в конкретний момент ми прийшли на світ, але живемо відтоді постійно. Тому в
наступну неділю, 15 вересня, після Божественної Літургії у нашій парафії з початком нового
літургічного року ми відновимо наші хрещальні обіти визнаючи віру Церкви словами «Символу
віри».

“КАВА І СОЛОДКЕ`` - від 8 вересня всіх сердечно запрошуємо у кожну неділю на каву і солодке після
української Божественної Літургії. За дальшими інформаціями просимо сконтактуватися з Софією
Федорович.
ПАРАФІЯЛЬНІ СХОДИНИ – у четвер 12 веренся о год 6 вечора. Сходини пічнуться Божественною
Літургією.
БЛАГОСЛОВЕННЯ НА ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 29-ВЕРЕСНЯ: особливе благословення на
початок навчального року для всіх дітей і для кожного з нас відбудеться після Божественної Літургії. Ми
будемо молитися і просити, щоб Бог благословив усіх вчителів, дітей і всіх нас! Просимо всіх дорослих
принести свою Біблію або молитовник до церкви на посвячення !

Парафянин повинен запитати себе: а що я зробив, аби моя парафія стала кращою?
Блаженніший Святослав сказав на день свята незалежности України, що ніхто з нас не має
права перекласти на когось іншого відповідальність за долю своєї держави. «Якщо ми
справді разом діяльно любитимемо свою Батьківщину й щодня для неї будемо працювати й
жити – тоді кожного дня утверджуватимемо її незалежність і сприятимемо тому, щоб вона
зайняла гідне місце в сім’ї європейських народів». Як парафіяни Церкви Покрови Пресвятої
Богородиці ми повинні запитати себе також, що я зробив (роблю), аби моя парафія стала
кращою, сильнішою, побожнішою? Тут не йдеться лише про якісь почуття. Мова йде про
любов, яка є діяльною. Любити – означає бути здатним на жертву». Від нас самих залежить
чи буде харний церковний спів! Від нас залежить чи буде гарна Божествення Літургія коли
прийдемо в неділю до церкви. Від нас залежить, стан нашої церкви. Тому, самі оцініть своє
ставлення і любов до своєї церкви. Багато з вас вже зложили свою пожертву на направу даху
і за ту щиру від сервя пожертву нехай Господь Вам винагородить. Але ще багато не
сповнило свого святого обовязку підтримувати і любити свою церкву! За словами нашого
патіряха “Любити – означає бути здатним на жертву”.

