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:
Every first Sunday of the month at 3:30 pm on Saturdays, 9:00 am and 10:30 am on Sundays or anytime upon request.
Baptisms & Marriages:
By prior arrangement (at least 1 year before the marriage date), through the parish office.
Visitations & Anointing of the Sick:
Please notify the office if a member of your family is in need of a visit.

Хрестопоклонна неділя
мч. Кодрата і тих, що з ним
3-тя неділя Великого посту. Глас 6

March 23, 2014
3-rd Sunday of Lent

Epistle:

Hebrews 4:14 – 5:6 see explanation on page 519

Gospel: Mark 8:34-9:1

see explanation on page 105

Propers for the Divine Liturgy: tone 6 – 349 & 625

Sunday
Monday –
Tuesday WednesdayThursday Friday Saturday
Sunday

Prayer Intentions
9:30 Ivan Plotycia – John Klys
6:00 pm +Julianna Hrobelsky (anniv) - family
6:00 pm Divine Liturgy
6:00 pm Sorokousty
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
4:00 pm NO DIVINE LITURGY
9:30 health of Mrs. Anna Krawchuk – Mrs. S. Jackiw

To Your Cross, O Master we bow in veneration and we glorify Your holy Resurection.
PRAYER FOR UKRAINE
O Lord of Heaven and Earth! You sent your Only Begotten Son, Jesus Christ, to bring peace and harmony to your
people on earth. Hear our prayer, we beseech You, for the gift of peace for our brothers and sisters in Ukraine who
struggle to make their voices heard for a better political, economic and social future. Help them stop the violence and
blood shed as they struggle for their democratic rights in peace and Christian charity. God of our Ancestors! Protect

your Holy Church in our ancestral land. After many years of underground existence and secular control, grant that
the Church leaders may continue to profess their faith publically, standing with the people in prayer on the streets
and squares of the nation. Help your Church proclaim to all that indeed: “God is with us!” Heavenly King! Pour
forth your gift of holy wisdom upon the people of Ukraine so that after many years of subjugation by outside
powers, they can continue their journey down the road to self-determination, guided by honest political leaders.
Together may they build the just society that our people long for. By your grace, and through the intercession of the
Holy Mother of God and all the saints of Ukraine, may the people of Ukraine find pride and joy in their nation so
that they may give You unending praise: Father, Son and Holy Spirit, now and forever and ever.
AMEN!

SATURDAY, APRIL 5 & 12 – PYSANKY WORKSHOPS AT THE UKRAINIAN SENIORS’ CENTRE –
Instructors Roma Shewciw and Marilyn Onucky-Vervega will lead workshops to pass on our
traditional ancient art of wax resist egg decorating “pysanky”.
These workshops are very popular and there is usually a capacity crowd on hand. If you or someone you
know is interested in learning this ancient art, please see Lorraine or call the Centre 705-673-7404. The
cost is $20 per person. This fee includes all supplies and each participant takes home their own hand
decorated egg.

FOOD WORKSHOP: Help is needed to make pyrohy (varenyky) on Tuesday,
March 25 at 9:00a.m. Everyone is welcome! Hot and delicious lunch will be
provided.
EASTER SCHEDULE: The Easter schedule has been posted in the bulletin for March 2, 2014, also on the Narthex
bulletin board, and the Easter Schedule it is available on St Mary’s website. http://www.saintmarysudbury.com
EASTER FLOWERS DONATIONS: Donations for St. Mary’s Easter Flowers may be made, “In Memory,” of
your loved deceased family members by using a blue Special Donation envelope. The names will be published, “In
Memory in St Mary’s Easter Bulletin.” Please indicate “Easter Flowers” on the envelope. May God bless you
and your family abundantly for your generosity.
ENVELOPES “GIFT OF LOVE”: On the occasion of the First Official visit of His Beatitude Major Archbishop
Sviatoslav Shevchuk to the Eparchy of Toronto and Eastern Canada, a special white envelope has been provided.
Your “Gift of Love,” would be most greatly appreciated for His Beatitude Sviatoslav. May God bless you and your
family abundantly for your generous, “Gift of Love.”
PRAYERS FOR UNBORN CHILDREN – Holy Mass, preceded by the recitation of the Rosary will be offered for
the intention of all unborn children as well as for women and men suffering the trauma of abortion. This will take
place at Christ The King Church on The Feast of The Annunciation, March 25th 2014, beginning at 11:30 AM.
Prayers and the rosary will be lead by members of the Knights of Columbus Fr. McKee Council 1387. Please, join
us. For further information please call 705 920 2080.
HIS BEATITUDE SVIATOSLAV PATRIARCH OF THE UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH
PONTIFICAL DIVINE LITURGY SUNDAY MAY 4,2014: Holy Dormition of the Mother of God Ukrainian
Catholic Church (St Mary’s), 3625 Road, and Mississauga. Pontifical Divine Liturgy 2 PM. Banquet: Cocktails
5:30 PM, Dinner 6:30 PM Mississauga convention center, 36255 Derry Rd. W., Mississauga. Adults $100.00,
children up to 12 $55.00. Reserve seating tickets: 1-905-279-9387
Parish Lenten Retreat - This year our Lenten Retreat - Mission will be given by Rev. Dr. Roman Rytsar on
Saturday, April 13 and Sunday April 14, 2014.
Deepest condolences to Tracy & Ryan Chabot and families- May the memory you hold for + Byron Patrick be
forever cherished --Eternal Memory- Vichnaya Pamyat

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
Владико Неба і Землі! Ти послав свого Єдинородного Сина, Ісуса Христа, принести мир і гармонію у наш
світ. Молимось Тобі вислухай нашу молитву, за ласку миру для наших братів і сестер в Україні, які боряться,
щоб їхній голос був почутий за краще політичне, економічне і суспільне майбутнє. У мирі та християнській
любові, допоможи зупинити насильство і кровопролиття у їхній боротьбі за свої демократичні права.
Боже Батьків Наших! Просимо, захисти свою Святу Церкву на нашій батьківщині. Після багатьох років
підпільного існування і державного контролю Церкви, даруй, щоб духовенство могло продовжувати
публічно визнавати Христову віру, стоячи з людьми в молитві на вулицях і площах країни. Допоможи своїй
Церкві проголошувати усім, що насправді: "З нами Бог."
Царю Небесний! Вилий на свій народ, дар святої Твоєї премудрості, щоб після багатьох років поневолення з
боку інших сил, вони могли продовжити свою подорож по дорозі самореалізації, під проводом чесних
політиків, щоб разом побудувати в Україні справедливе суспільство, яке так довго очікує наш народ.
З Твоєї ласки, та за заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих української землі, допоможи народу
України відчути гордість і радість за свою націю, щоб достойно віддати Тобі славу: Отцю, і Сину, і Святому
Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь!

Потрібна поміч – Запрошуємо всіх допомогти робити вареники у
вівторок 25 –го березня о год 9:00 ранку.
ПОЖЕРТВИ НА ЦВІТИ ДО БОЖОГО ГРОБУ: Пожертви можуть бути зроблені в "Пам'ять Покійних з
родини. Імена покійних будуть опубліковані, у церковному віснику на Пасху. Просимо вживаите сині
конвертки на цю ціль. Нехай Господь Бог благословить вас і вашу сім'ю в достатку за вашу щедрість.
КОНВЕРТКИ "дар любові": З нагоди першого офіційного візиту Блаженнішого Архієпископа Святослава
Шевчука в єпархії Торонто і Східної Канади, спеціальні білі конвертки призначені на цю ціль. Нехай Бог
благословить вас і вашу сім'ю в достатку для вашого щедрого, "дар любові".
БЕНКЕТ З НАГОДИ ОФІЦІЙНОГО ВІЗИТУ ПАТРІАРХА СВЯТОСЛАВА – до Торонто відбудеться в
Mississauga Convention Centre в неділю, 4 травня. Квиток $100. Кількість квитків обмежена. Просимо
задзвонити до церковної канцелярії 416-244-5333 протягом робочих годин, щоб купити квиток на цей
бенкет. В суботу, 3 травня, з нагоди прибуття Патріарха відбудеться святковий концерт в Living Arts Centre
в Міссіссага.
ВЕЛИКОПОСНІ РЕКОЛЕКЦІЇ – відбудуться в суботу12 і неділю 13 квітня, 2014 р. Перша наука в суботу
о год 9:30 ранку. Друга наука у неділю 13 квітня о 9:30 ранку. Реколекції буде проповідувати о. Др. Роман
Рицар, з парафії Св. Михаїла у Кінґстон.

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

