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)
SATURDAY : 4 pm SUNDAY 10:30 a.m. (English)
Confession:
Baptisms & Marriages:
Visitations & Anointing of the Sick:

Before Divine Liturgies 9:00 am and 10:30 am on Sundays or anytime 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 28, 2014
16th Sunday after Pentecost & Sunday after Exaltation of the Holy
Cross
16 неділя після П`ятидесятниці
Epistle: Galatians 2:16-20
Gospel: Mark 8:34-9

see explanation on page 427

see explanation on page 104

Propers for the Divine Liturgy: Page 693
Prayer Intentions
Monday –
Tuesday WednesdayThursday –
Friday –
SaturdaySunday –

No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
9:30 am 9th Day +Erica Makarec , Feast of Blessed Nykyta Budka
9:30 am Divine Liturgy
9:30 am Divine Liturgy
4:00 pm +Fedir Jackiw (1 st Aniv.) – wife Mrs. Jackiw
6:30 pm Vesper in English
10:30 am +William Gaba – wife Mrs. Gaba

TIME CHANGE AS OF OCTOBER, we return to 9:30 am Divine Liturgy on Sunday in Ukrainian and 11:00
am Divine Liturgy in English.

God’s Martyr, History’s Witness: Blessed Nykyta Budka the First Ukrainian Greek-Catholic Bishop of
Canada. The biography is written by Fr. Athanasius McVay. It is published by the Ukrainian Catholic
Eparchy of Edmonton and the Metropolitan Andrey Sheptytsky Institute of Eastern Christian Studies. the

book is available only through the Edmonton Eparchial Chancery at a cost of $25 (780) 424-5496,
chancery@edmontoneparchy.com

Nykyta Budka was born on September 7, 1877 in the town of Dobromirka in th municipality of Zbarazh District,
Ukraine. He arrived in Winnipeg on December 19, 1912. On December 22, his investiture was held in St. Nicholas
Church. He initially resided at 511 Dominion Street at the corner of Westminster. The tasks for the first bishop were
monumental as his diocese stretched from the Pacific to the Atlantic and encompassed approximately 150,000
Ukrainians and approximately 80 churches and chapels. Initially there were only 13 secular priests and 9 monks,
including the bishop's secretary, Rev. Joseph Bala, who accompanied him to Canada.
The bishop's work focused mainly on visiting the faithful, strengthening them in their faith and organizing new
parish communities. He worked hard on the Incorporation Act to legally safeguard church property which before his
arrival was often the cause of misunderstandings and led to divisions within parishes. The bishop directed much of
his effort to building educational institutes and boarding houses for Ukrainian students and organizing parochial
schools and catechism instruction for children. Of great assistance to the bishop were the Sisters Servants of Mary
Immaculate who had arrived in Canada ten years earlier. Metropolitan Andrey Sheptytsky's visit to Canada m 1921
added impetus to Bishop Budka's work. During his meetings with the faithful, the Metropolitan continually encouraged
them to remain united, to further their education, and to preserve their religious and cultural traditions. In 1927, after 15
years of hard work in strengthening and expanding the Ukrainian Catholic Church in Canada, Bishop Nykyta returned
to Europe to submit his report on his work to the church authorities in Rome. His health did not permit him to return to
Canada. He became the Vicar General (Protosyncellus) to Metropolitan Sheptytsky in Lviv. He was also appointed
canon to the "kapitula" council of consulters.The Soviet army invaded western Ukraine in 1939 and within a
year exiled hundreds of thousands of people to eastern lands in the Soviet Union. The Nazi forces pushed the
Soviet Army back in 1941, but not before the latter murdered countless people and often with unspeakable
methods (read the lives of the new Ukrainian Martyrs beatified in 2001...) Church leaders warned the nation of the
danger of the Nazi regime and it soon became obvious that they were no better than the Soviets. The Soviet forces
returned at the close of World War II to occupy all of Ukraine, and this time... they stayed. The Church was
respected as a strong moral voice among the people and therefore the Russian occupying forces hesitated to take on
the Church directly. However, when Metropolitan Sheptytsky died on 1 November 1944, leaving another strong
leader, Metropolitan Joseph Slipyj as his successor, Moscow decided that action had to be taken soon. On April 11,1945
the Communist authorities arrested Blessed Nykyta together with all Ukrainian Catholic Bishops and hundreds of
priests, sisters and lay leaders. Blessed Mykyta was sentenced to eight years of hard labour in Siberian exile. When
there, even though he hi msel f was subjected to the same miserable regimen of hard labour, hunger, torture and cold,
he continued to be a loving pastor, offering what spiritual comfort he could to those in exiled with him. Within four
years. Blessed Nykyta died on October 1st, 1949 in a prison hospital in northern Kazakhstan. One account relates that his
body, as was the usual practice, was left to the wild animals in the surrounding forest. In Lviv, Ukraine on June
27,2001, Pope John Paul II declared Mykyta Budka a martyr for the Faith. We celebrate his memory on October 1

HERITAGE DAY-SUNDAY, SEPTEMBER 28,2014 @1:30PM-This year to mark UKRAINIAN HERITAGE
DAY together with CANADA'S CULTURE DAYS, the Ukrainian Seniors Centre will focus on the subject of the
100th anniversary of Canada's internment of Ukrainians in 1914-1920.There will be exhibit, and two films will be
shown continuously thru the afternoon. "FREEDOM HAD A PRICE" tells the story of those
Ukrainian immigrants who, described by the Canadian government as "enemy aliens" at the outbreak of World War
One, found themselves subject to discriminatory and repressive measures. "JAJO'S SECRET" is a riveting
documentary that tells the story of how filmmaker James Motluk discovered evidence in Sault Ste Marie that his
grandfather (jajo) was interned in Kapuskasing. Each film is approximately 50 minutes long and in English. FREE
ADMISSION.

GALA SPONSORS – we are seeking your support as a sponsor, or to donate to our silent auction for our Gala
Banquet Dinner & Dance. If you would like to help, please contact the parish office or Fr. Petro.

GALA BANQUET DINNER & DANCE TO BENEFIT ST. MARY’S UKRAINIAN
CATHOLIC CHURCH SANCTUARY This event will be held on Saturday, October 25, 2014 at 40 Notre
Dame Ave., Sudbury. Live Music by ZIRKA. Tickets $75.00 per person with a $50.00 tax receipt issued. Please,
reserve this date!

Sincerest Prayers & Condolences – We extend our sincerest prayers and condolences to the Makarec Family on the
death of +Erika Makarec. May her memory be eternal!

VARENYKY WORKSHOP - help needed on Tuesday, September 30th , 2014 at 9:00am to make varenyky. A
delicious lunch will be provided. Thank You for your help!
UKRAINIAN LUNCHEON SPECIAL St. Mary’s Parish, 40 Notre Dame Avenue OCTOBER 9, 2014 11:00 a.m.
- 2:00 p.m. Enjoy delicious pyrohy, cabbage rolls, borch ETC. TAKE-OUT LUNCH AND PYROHY/CABBAGE
ROLLS BY THE DOZEN AVAILABLE FOR PURCHASE Take-out orders must be made in advance: 675-8244
SEMINARY COLLECTION: In our Parish, the Annual collection for the Ukrainian Seminary in Ottawa will be held on
Sunday, October 5th and 12th . The need is great, please prepare yourselves accordingly The suggested donation per family
is $20.00. Thank you for your generosity! May God bless you and your families!.

OCT 5TH WE WILL BE CELEBRATING OUR Parish FEAST DAY THE “HOLY PROTECTION OF
THE MOTHER OF GOD: As a parish community on this weekend we will join together and there will be one
bilingual Divine Liturgy at 10:30am on Sunday October 5, 2014 to celebrate our Church, St. Mary’s, Feast Day the
―Holy Protection of the Mother of God.‖ After the Divine Liturgy we invite you to Parish Thanksgiving Turkey
Dinner at Noon. Tickets are $15 for adults, and $10 for students, children under 5 years old free of charge. Tickets
are available in advance only before October 3th, 2014. No tickets at the door will be available.

Потрібна поміч – Запрошуємо всіх допомогти робити вареники у
вівторок 28 вересня о год 9:00 ранку.
В ічная пам`ят – Відійшла у вічність наша дорога парафіянка Пані Еріка Макарець. Родині складаємо наші
співчування. Вічна Її Пам`ять!

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ СПАДЩИНИ-НЕДІЛЯ 28 ВЕРЕСНЯ В 1:30 ПОП.
Цього року, щоб відмітити ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ СПАДЩИНИ І КУЛЬТУРИ
Український Центр Сеньйорів зосередиться на темі до 100 річчя інтернування Українців Канади в 19141920рр. В цей день будуть висвітлені два докуменальні фільми: "СВОБОДА ЗДОБУТА ЦІНОЮ" І
"СЕКРЕТ ДІДА". Кожен фільм є близько 50 хв. на англійській мові. ВСТУП ВІЛЬНИЙ.
ЗБІРКА НА СЕМІНАРІЮ: В неділю 5-го і 12 жовтня буде переведена річна збірка на Українську Духовну
Семінарію в Отаві. Пропонувана пожертва на родину $20. Щиро дякуємо.ПОМОЖІТЬ ВИХОВАТИ

ВАШИХ МАЙБУТНІХ СВЯЩЕНИКІВ!

ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК ПОКРОВИ – в цьому році празник припадає у неділю 5 жовтня,
2014р. В цей день будемо врочисто святкувати наше парафіяльне. Тільки одна двомовна
Божественна Літургія o год 10:30 рано буде правитися. Після літургії святочний подячний

обід з індика. Квитки можна придбати у парафіяльній канцелярії до 3 жовтня:
$15 від особи, студенти $10 і діти до 5 років за дармо. Не буде квитків на продаж при дверях!

Блаженний Єпископ Никита Будка (07.06.1877 - 01.10.1949) Священномученик Кир Никита Будка
народився 7 червня 1877 року в селі Добромірка Збаразького району в селянській сім'ї. Початкову освіту
здобув у родинному селі, після чого розпочав навчання у Тернопільській класичній гімназії. У 1897 році
закінчив її з відзнакою.
Після цього відбував військову службу протягом року в 51 полку піхоти у Відні. Демобілізований у званні
кадета. 1905 року після закінчення теологічних студій у Відні та Інсбруці, отримав священичі свячення з
рук Митрополита Андрея Шептицького. Від самого початку велику увагу приділяв душ пастирській опіці
українських емігрантів. У липні 1912р. був призначений Апостольською Столицею Єпископом для
українців-католиків у Канаді. Єпископська хіротонія відбулася 14 жовтня 1912р.
В той час в Канаді вже було 17 священиків, які обслуговували коло ста церковних станиць, розкинених
сотні миль одна від одної. В 1914 р. він скликав перший синод, на якому прийнято основні рішення щодо
управи і праці в Церкві. Ті рішення було видано окремою книгою під назвою "Правила Церкви". Заслуги
єпископа Будки в розбудові церковного і громадського життя українців в Канаді дуже великі.
Попри чисто церковну діяльність, візитації, катехизації, видавання богослужбових книг, катехизмів,
пастирських листів, поучень, проповідей, єпископ приклав руку й до освіти та громадського життя.
Закладав при церквах школи, щоб дітей вчити рідної мови, дитячі будинки для бідних дітей, подбав теж і
про газету для старших ("Канадійський Русин"), закладав шпиталі, які віддавав в опіку сестер служ ебниць.
Світські товариства й організації знаходили свої домівки й приміщення в церковних залах.
У 1928р. повертається до Львова і стає генеральним вікарієм митрополичої архієпархії.
В Канаді єпископ Будка залишив по себе близько 150 тис. вірних, 47 парафіяльних священиків, 256 парафій
і місійних станиць, 35 вечірніх шкіл, дві бурси для виховання шкільної молоді і 5 притулків для осиротілих
дітей. На початку 1945 року за наказом Сталіна було приготовано план "заходів", що мали на меті відірвати
греко-католицькі парафії в СРСР від єдності з Ватиканом і поступово прилучити їх до Російської
Православної Церкви. Було вирішено розправитися з католицьким єпископатом.
11 квітня 1945 року Кир Никита Будка був ув'язнений разом з іншими владиками УГКЦ: Митрополитом
Йосифом Сліпим, єпископами, Хомишиним, Чарнецьким i Латишивським.
В ході слідства з боку слідчих Н.Будка зазнав неймовірних тортур, мордувань, знущань і голодувань. Був
засуджений на 8 років позбавлення волі й засланий до Каралагу - концтабору з особливим режимом в
степах Казахстану, біля Караганди. В концтаборі виконував непосильну важку фізичну роботу.
Так у сорокових роках ХХ століття починалася історія Греко-Католицької Церкви в Казахстані - там де
опинилися тисячі її вірних, що були депортовані із Західної України.
Кир Никита Будка помер 1 жовтня 1949 року в Караганді. 7 червня 2001р. був беатифікований Вселенським
Архієреєм Папою Іваном Павлом ІІ. Відразу після проголошення Владики Никити Будки блаженним
львівськими майстрами була написана ікона Блаженного. Ця ікона сьогодні знаходиться в грекокатолицькому храмі Покрова Пресвятої Богродиці в Караганді.
ЗМІНА ЧАСУ – від жовтне повертаємося на зимовий порядок Богослужень. Недільна літургія о год
930 ранку. Літургія в англійській мові о год 11 ранку.

Dr. NICHOLAS STANECKYJ BSc, DC 705 586 3383
CHIROPRACTIC—ACUPUNCTURE
ACTIVE RELEASE TECHNIQUE - REHAB
www.sudburyspineandsportclinic.com
info@sudburyspineandsportclinic.com
2153 ARMSTRONG ST., SUDBURY, ON P3E 4W2

