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)
SATURDAY : 4 pm SUNDAY 11:00 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.

October 20, 2013

17th Sunday after Pentecost

Epistle: 2 Corinthians 6:16-7:1
Gospel: Matthew 15:21-28

see explanation on page 414

see explanation on page 44

Propers for the Divine Liturgy: Tone 8 on Page 357

Prayer Intentions
Monday:

No Divine Liturgy

Tuesday :

No Divine Liturgy

Wednesday:

No Divine Liturgy

Thursday:

No Divine Liturgy

Friday:

No Divine Liturgy

Saturday:

4:00 pm Divine Liturgy

Sunday:

9:30 +Olga Bodnar (2nd Anniv.)

This week there will be no Divine Liturgies due to the Annual Clergy Retreat.

NEW ROOF OVER THE NAVE AND SANCTUARY- The total cost of this work is $120,000.00
DONATIONS: Anonymous $1,000.00; Mr. & Mrs. A. Cameron $500.00; Elizabeth Sydor $200.00;
Mr. & Mrs. K. Stonley $300.00.
Жертводавцям складаємо щиру подяку! Thank You for you generosity!

A RECENT QUESTION CONCERNING THE PRIESTHOOD!
Christ is the "Great High Priest" in the words of the book of Hebrews. The offering of Himself to God, on behalf of
all and for all, is the fulfillment of every offering, the perfection of priesthood. In Him, all of the world is made into
a sacrifice of praise and thanksgiving. Everything finds its true voice in Christ. The priesthood of Christ is the
fulfillment of all human priesthood. Both the universal priesthood towards all creation given to us in the beginning;
the priesthood of all believers in the life of the Church; and the ordained priesthood within the Liturgical assembly
and the ordered life of the community - all of these are manifestations of the one priesthood of Christ.
The very nature of the priesthood is relational. No offering can be made unless there is something to be offered,
someone to offer it and someone to whom it is offered. It is communion. This mystery, with regard to Christ, is
expressed by St. John Chrysostom in this manner: "For You, O Christ our God, are the Offerer and the Offered, the
Receiver and the Received" (γὰρ εi ὁ προζθέρων καὶ προζθερόμενος καὶ προζδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος, Χριζηὲ
ὁ Θεὸς ἡμwν). This same relational character of the priesthood is abandoned by the individualism of each man as his
own priest. Such a priesthood declares, "I have no need of you. I have no need of anyone but myself." As such, it is
the denial of the Church as the body of Christ.
The paradigm of the self-subsisting priesthood has long since been taken to extremes. Not only does the individual
need no other person, he needs no bread, no wine. There is no need for sacrament or Church. The non-sacramentalChurch-as-fellowship-of-individual-affinities is the ultimate rejection of priesthood: it is the Church as consumer.
The title "priest" is somewhat misleading in English. In Greek, a priest is clearly Presbyteros, Elder. Indeed, the
English word "priest" is derived from the word "presbyter." In Ukrainian, the most common word for priest is
Svyashchenik ("holy man"). A presbyter exercises "priesthood," in his ministry, but he also does other things. A
Bishop is referred to as our "high priest" in some parts of the Liturgy, for his liturgical function is priestly, but he is
also an "overseer" (episkopos) in other matters. There is a priestly ministry of the whole people of God (the proper
understanding of the phrase "priesthood of all believers") that is exercised within the role of the people of God in the
Liturgy. That priestly role is not one of passive spectating.
In Orthodox understanding, the priest never offers the Liturgy alone (there can be rare exceptions to this). The
Eucharist is an act of the whole people of God, not a performance by one person on behalf of others. The Deacon
bids the prayers of the people: "For the peace of the whole world, the unity of the Churches of God, let us pray to the
Lord...." The people respond with the prayer itself, "Lord, have mercy." The priest adds an exclamation that
summarizes the prayer and offers a doxology, "For to Thee belong all honor, glory and worship, etc." And no one
voice is more essential than another. The Liturgy fulfills the words of Christ: "Where two or more are gathered, there
am I in the midst of them." Priesthood is not the act of an individual.
Our modern cultural individualism makes it hard for us to hear the communion-oriented character of the New
Testament. We were not taught to pray, "My father," but "Our father." The nature of the Christian life, born and
nurtured in love, is found in the communion of the Body of Christ. There is no Christianity that is outside the
Church. The Church is not an organization to promote Christianity or an organization to promote Christian
association - it is the mystical Body of Christ, the living union of God and humanity.
The priesthood within the Church is nothing other than the priesthood of Christ. Within the ordered life of the
Church it is manifested in ordained persons. The same priesthood is the primary service of all believers, the purpose
of our creation. The action of every priest (whether ordained or not) is an act of communion - the offering and

sacrifice of praise and thanksgiving to the Father, through the Son, by the Spirit, in the Church. Glory to God! by
Father Stephen
80TH ANNIVERSARY OF THE HOLODOMOR - SUNDAY, November 17 at 9:30a.m. This Divine Liturgy
Intention will be offered for the 80th Anniversary of the Holodomor.

FOOD WORKSHOP: Help is needed to make pyrohy (varenyky) on Tuesday, October 22 at
9:00a.m. Everyone is welcome! Hot and delicious lunch will be provided.
“FELLOWSHIP”: 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.
CONGRATULATIONS to all our volunteers for a successful “Luncheon.” On behalf of all parishioners, I would
like to say a big THANK YOU for your tireless dedication to your church and love for God! May God bless all of
you with good health and salvation! Na Mnohyji Lita!
CHRISTMAS TEA – November 17, 2013 from 12:00 Noon to 3 p.m. Penny Table, Bake Table, Craft Table, Draws,
food Sale, LUNCH PLATE for purchase! Admission FREE!
THANK YOU – to our ladies and men who decorated the hall, prepared and served the Praznyk/Thanksgiving
Dinner. May God reward you with health and salvation! Na Mnohaja Lita!
THANK YOU – to all who attended the Dinner on last Sunday and who sent cards and gifts to commemorate my
15th Anniversary of priesthood. Your kindness warms my heart, and I pray that Our Lord rewards you abundantly.
Fr. Peter.
SATURDAY OCTOBER 26 – 9:00 am Divine Liturgy In memory of Father Martin Balagus (October 24, 2004 -9th
anniversary) requested by St. Michael’s Parishioners.
FIREWOOD STOVE: We are looking for a wood fired heater in good condition for Villa Maria. If you have one to
donate kindly please contact Fr. Peter for more info. Thank You!
ST. MICHAEL’S FEAST DAY – You are invited to celebrate St. Michael’s Feast Day in Coniston on November
24, 2013 at 4 p.m. Divine Liturgy, and Dinner to follow at Colonial Inn. Tickets: $15.00 adults, students/children
under 12 years $5.00, available from Bill or Marusia @705-222-5312

SOLEMN HOLY COMMUNION REGISTRATION: If you have a child who is 7 years old or older,
it’s time to register him/her for preparation to receive Solemn Holy Communion and Sacrament of
Reconciliation. Please register your child before November 1, 2013

HOLY SPIRIT SEMINARY IN OTTAWA
SEMINARY COLLECTION: During the month of October, the Eparchy of Toronto conducts its Annual
Vocations and Seminary Collection. In our Parish, the Annual collection will be held on Sundays, October 6 and
13. The suggested donation per family is $20.00. Thank you for your generosity! May God bless you and your
families! “PLEASE HELP IN THE FORMATION OF YOUR FUTURE PRIESTS!”
The closing celebration of the Year of Faith and the 1025th Anniversary of the Baptism of Rus-Ukraine:
Sunday October 27, 2013 at St. Elias Ukrainian Catholic Church in Brampton. Pontifical Divine Liturgy at 2:00 pm.
There will be a Blessing of the Faithful and Water Blessing. After the prayers, there will be a special program for
adults and children. Food available.

St. Mary’s 8Th ANNUAL HALLOWEEN PARTY: Friday, October 25 from 6:00 pm to 8:30 pm. Free
Admission. Lots of activities and food for the whole family! All children must be accompanied by an adult!
CONGRATULATIONS: Melissa Romanyszyn and Jamie Waine received the Sacrament of Holy Matrimony on Saturday,
October 5, 2012. Almighty Father, we ask you to bless Melissa and Jamie with love, happiness and guidance during their
married life. Na Mnohaja Lita!

ЩИРА ПОДЯКА - для всіх наших парафіян які приготували смачний празничний і подячний обід! Бажаємо
Вам постійного духовного росту, миру, тепла і затишку в Ваші родини! На многії Літа!
ДУХОВНІ РЕКОЛЕКЦІЇ – для священників відбудуться цього тижня. Тому, в цьому тижні не буде
правитися Служ Божих.
9 РІЧНИЦЯ – 24 жовтня 2004 року віддійшов у вічність наш долголітній душпастир о. Мартин Балагуш.
Поминальна літургія за його душу відбудеться у суботу 26 жовтня о год 9 ранку на бажання парафіян церкви
св. Михаїла з Коністон. Вічна Йому Пам`ять.
Новий ректор УКУ: «Я приїхав допомогти молодим людям України»
Український католицький університет отримав нового ректора – о. Богдана Праха. Народжений у Польщі,
він зберіг свою українську ідентичність; богослов, який використовує історію у своєму душпастирському
житті; науковець, який вважає, що наукових праць замало, щоб захистити честь українського повстанського
руху перед атакою польських істориків; ректор, який віддає перевагу роботі в архівах, ніж в кабінеті;
духівник, який своє слово у своєму житті віддає Церкві; громадянин, який свою діяльність спрямовує на
виховання молодого покоління. Про все це і не тільки в інтерв’ю з ректором УКУ о. Богданом Прахом.
Як і коли ви дізналися про своє призначення ректором УКУ?
Пропозиція, щоб я став ректором, прозвучала з вуст Блаженнішого Святослава та владики Бориса досить
давно. Відомо було, що владика Борис переїжджає до Франції на парафіяльне служіння і мусить бути заміна.
У нашому університеті відбулася дуже широка дискусія з приводу того, хто повинен його замінити. Було
досягнуто консенсусу, щоб я очолив УКУ.
Якою була ваша реакція?
Я мав трошки інші плани – більше хотів займатися наукою. Я вже двадцять п’ять років працюю на різних
адміністративних церковних посадах і вже сумую за роботою в архівах. Але Блаженніший попросив, щоб я
ще на кілька років погодився бути ректором УКУ.
У кожному колективі є свої правила гри. Чи задовольняють вас правила гри спільноти УКУ? Чи
хочете щось змінити?
Я б не сказав, що у нас є «певні» правила гри. Це все, що заклав і сформував владика Борис та його команда,
працює бездоганно! У нас гармонійно складена спільнота і долю університету має право вирішити кожен її
учасник. Щокілька років ми розробляємо стратегію розвитку УКУ. У процесі беруть участь усі: студенти,
проректори, викладачі, науковці… Кожен має право висловити свої зауваження. Ми хочемо, щоб
університет творили всі. Не так, щоб якась там група вирішувала, що має бути, а що – ні.
Коли людина бере активну участь у стратегічних рішеннях – вона почувається співавтором їх вирішення,
співучасником цього життя. Я бачу, що люди це люблять і мають у цьому потребу.
Погано, коли в суспільстві є надто сильна вертикаль влади. За таких обставин когось можуть викинути за
борт. А якийсь підлабузник може бути при владі дуже багато років, але бути не дуже цінним для своєї
спільноти.
А є вже якісь конкретні напрацювання щодо стратегії розвитку університету?
Якраз у тій хвилі ми завершуємо напрацьовувати стратегію до 2020 р. І сенат, який засідав 8 червня цього
року, за основу прийняв вже певні напрацювання. Але остаточне їх затвердження відбудеться на його
виїзному засіданні в Римі 28 листопада цього року з нагоди святкування 50-ліття УКУ.
Серед головних положень, прийнятих сенатом, є, очевидно, розвиток університету. Можливо, не такий
динамічний, як би ми хотіли, але порівняно з іншими вузами – він є динамічним. Ми стараємося так
розвивати наш університет, щоб не втратити його якості, яку ми маємо на сьогодні. При створенні кожної

нової програми чи відділу ми дивимось, чи це не зашкодить у тій чи іншій нашій справі – чи ми зможемо
досягнути максимуму.
Очевидно, маємо гарну перспективу з розвитком будівництва нашого університетського містечка. Адже десь
треба навчати, десь треба творити, десь треба мати місце для зустрічей, десь студенти мусять жити.
Університет без будинків не може довго існувати. Будівельні проекти йдуть досить швидким темпом. У
найближчих планах – побудова церкви, бібліотеки, інформаційного центру. Потім вже будемо думати про
наступний корпус для навчання.
Дуже важливим моментом є розвиток нових напрямків навчання. Але для мене найбільш істотним є
дбайливість про розвиток науки, – науки, яка має повертати до джерел, досліджувати історію наших земель,
а на базі історичних досліджень розвивати наше богослов’я. Коли йдеться про історію Київської Церкви,
історію Церкви в Галичині, то історіографія у цих питаннях є дуже скупою. Кажу це щиро як історик.
Упродовж кількох років я вивчав джерела в архівах різних країн і бачив, скільки у них збережено документів
нашої минувшини, яких досі ніхто не опрацьовував.
Найчастіше нашу історію пишуть чужинці і це дуже прикро. А історія – це матірна наука. Від неї виходить
багато інших гуманітарних наук, зокрема й богослов’я. Чи можна зрозуміти богослов’я Київської Церкви,
коли ми не знатимемо, як воно творилося, коли не будуть надруковані й опрацьовані архівні документи? Як
можна говорити про партикулярне канонічне право, коли не знатимемо джерел?
Ви є родом із Жешівського воєводства (Польща). Для українців за кордоном завжди актуальним є
питання збереження своєї ідентичності. Як вам це вдалось?
Завдяки дуже сильному патріотичному духу, яким жили мої батьки і діди. Якби не цей патріотичний дух,
автентичний спосіб життя, збереження українства і любові до своєї Церкви – ми б не могли залишитися
собою.
До найближчої церкви нам було понад 50 км – у гірському районі. Щоб доїхати до неї, треба було тричі
пересідати на автобуси. Щоб у неділю потрапити на Службу Божу о 8:00 вранці – ми мусили виїжджати
ввечері у суботу, переночувати в когось у тому селі, де була церква. Це було дуже складно. Церква в нас
була теж нелегальною. Звісно, не так, як в Україні, але священики не могли активно проводити свою
діяльність. Батьки і діди виховували нас з великою любов’ю до України, до всього українського. І таким
чином ми це все зберегли.
Останнім часом у Польщі спостерігається нагнітання антиукраїнської істерії. Як ми повинні
реагувати на це? Як нам далі будувати своє спільне майбутнє?
Каменем спотикання є наша спільна історія. І, як бачимо, це нагнітання негативної істерії відбувається на
історичному підґрунті. Нам закидають не те, що є, а те – що було. Ніхто не скаже сьогодні, що українець – це
«злочинець» чи «бандит». Завжди такі негативні виступи стосуються історії.
Ми повинні пам’ятати про те, що поляки мають сильно закодовану національну гідність. У них є високий
рівень почуття якоїсь «наддержавності». Я це розумію – я там виховувався. Польща завжди була
багатонаціональною країною, і, очевидно, поляки століттями були домінантною нацією у цій країні. В історії
вони не завжди вміли відповісти на виклики тих національних меншин, які жили на території Речі
Посполитої – чи Першої, чи Другої. Особливо це важко було зробити в міжвоєнний період. Вони самі у часі
довгих років неволі криваво виборювали свою незалежність, але, коли цього прагнули українці, – не
прихилилися до цієї ідеї. Відтак наступав кривавий конфлікт. Жорстокість протистояння провокувала воєнна
дійсність. І, на мою думку, навіть якщо б не було Другої світової війни, то українсько-польське збройне
протистояння було б неминучим, але, можливо, іншого масштабу.
Як колись, так і сьогодні поляки багато зусиль докладають до вивчення своєї історії. У цю сферу йдуть
великі інвестиції – як з боку держави, так і з університетів. Поляки знають свою історію, розуміють її, але
часто однобічно сприймають. Я брав участь у проекті Інституту національної пам’яті Польщі і бачив, який у
них підхід, – з одного боку потужна матеріальна база і кадровий ресурс, з другого – політична
«адекватність» досліджень. Чим нам мотивувати подібні підходи до минулого? Ми це досліджували в
недалекому минулому і досліджуємо сьогодні, однак укотре нам знову історію переписують. Може, час на
свободу для дослідників і об’єктивізм?
Коли подивимося на нашу історичну науку, то побачимо значно нижчий рівень досліджень. Хронічний брак
фінансування, політизація науки, високий рівень корупції сприяють тому, що наші перлини наукових видань
є дуже маленькими порівняно з тими ж польськими напрацюваннями.
Коли йдеться про «Волинську проблему», то часом аж виглядає смішно, як президент та прем’єр-міністр
Польщі чи інші політичні та церковні діячі говорячи про кількість жертв серед поляків наводять цифри – від

16 тисяч до півмільйона. Польські історики дуже активно досліджують цей період українсько-польської
трагедії, натомість ми ще не дочекалися поважного, об’єктивного дослідження з українського боку. Таким
чином, поляки постійно «насаджують» нам свій варіант нашої і «спільної» історії. І так є у багатьох
питаннях. Особливо це видно в історичних (необ’єктивних і однобічних) виданнях, які висвітлюють
діяльність українського збройного підпілля, в тому числі й УПА.
Так само можемо себе запитати: що українці знають про міжвоєнний період? Думаю, що дуже мало.
Особливо, коли говоримо про історію Галичини. Переважно з цього періоду нам відомо про одну лиш
пацифікацію. Але чи відомо нам, що, наприклад, одного дня в польських арештах було майже тисяча
священиків за свою приналежність до Греко-Католицької Церкви?
Наше незнання минулого – це не їхня проблема, це наша проблема. Але «багатства» наукових праць замало
– потрібно спершу полюбити самих себе, полюбити свою державу і тоді вже працювати над вивченням
історії. Це дасть нам можливість її розуміти та аргументовано давати відповіді на закиди та обвинувачення.
Коли інші побачать, що ми знаємо своє минуле, що ми себе любимо та поважаємо – тоді і інші будуть нас
поважати.
Після богословської освіти ви вступили на історичний факультет і почали професійно вивчати
історію. Чим можна пояснити такий поворот на життєвому шляху?
Я завжди любив історію свого народу. Цікавився нею, читав багато. Але теж любив і богослов’я. У
молодому віці багато залежить від того, кого зустрінеш на своїй дорозі. Я зустрів дуже доброго богословапатролога, який приручив мені любов до патрології, що мені імпонувала. Я написав магістерську та інші
роботи. Однак на певному моменті життєвого шляху я зустрів історика, з яким вдалось відчути смак дещо
іншої праці. І далі почав працювати в історичній освіті. Коли ж я увійшов в архіви, то в них вже вповні
«розсмакув» історію. Шість років свого життя я прожив в архівах.
Як впливала історична освіта на вашу душпастирську діяльність?
Спочатку я душпастирював у Польщі на Лемківщині, потім в Америці, а після цього знову повернувся до
Польщі – в Ярослав. Історична освіта мені дуже допомогла у цьому служінні. Знання історії свого народу,
історії Церкви допомагає у спілкуванні з людьми, особливо зі старшим поколінням, яке багато пережило і
знало історію з власного життєвого досвіду.
Мені, як історику, було легко «колєґувати» з лемками, бойками, надсянцями, оскільки я писав докторат про
міжвоєнний період нашої Церкви на Лемківщині.
Історична освіта мені дуже допомагає і до сьогодні, бо людині, яка розуміє історичний контекст, легше
думати про сьогодення і майбутнє.
Вам більше до душі адміністративна робота в університеті, душпастирська в парафії чи наукова в
архіві?
Звичайно, що найближча мені душпастирська діяльність. Я дуже люблю своє священство – без нього не
уявляю собі, як мав би жити на світі. На другому місці я ставив би наукову діяльність, яка є тим, що
захоплює моє серце. Люблю працювати в науці. Те, що останніми роками ненауково працюю, не дає мені
спати. Щодо адміністративної діяльності, то, видно, маю якийсь талан, що Церква мене потребує. Уже 25
років, майже без перерви, виконую адміністративну роботу. Така є дійсність. Не завжди робиш те, що хочеш,
а робиш те – до чого Церква кличе.
З відкриттям нового корпусу УКУ в університеті з’явилося багато вільного місця. Як ви збираєтесь
його заповнювати?
Нам вже і так тісно. Коли ми проектували ці будинки п’ять років тому, наш простір ще не був уповні
заповнений. Але зараз ми настільки розвинулися, що в нас немає жодної вільної кімнатки.
Якою ви бачите Україну в майбутньому?
Якщо б не вірив, що у неї велике майбутнє – я б сюди ніколи не приїхав. Один мій знайомий, колишній
міський голова Дрогобича, якось в моїй присутності поставив перед собою питання: «Що ти робив, коли
Україна росла в силі? Чи ти стояв у проводі, чи ти ховався десь і займався своїми проблемами?». Та одразу ж
сам і відповів: «Я б не хотів, щоб мені в старості дорікали, що у важливі історичні моменти я займався
своїми проблемами». Я так само хочу сказати: я приїхав допомогти молодим людям зрозуміти, що майбутнє
України в їхніх руках. На кожному кроці я стараюся донести молодим українцям правду, що тільки від них
залежить доля цієї держави. Очевидно, що я вірю в перспективу українців в Україні.
Михайло Галущак

