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.675-8244
Website: www.saintmarysudbury.com
Email: stmaryssudbury@yahoo.ca
https://www.facebook.com/stmarysukrainiancatholicchurchsudbury
Pastor: Fr. Petro (Peter)Bodnar
DIVINE LITURGY:
SUNDAY: 9:00 a.m. (Ukrainian) SUNDAY 10:30 a.m. (English)
SATURDAY : 4:00 pm (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.

November 8, 2015 - 23th Sunday after Pentecost
St. Demetrius Feast Day
Epistle: Ephesians 2:4-10 see explanation on page 440
Gospel: Luke 8:26-39 see explanation on page 158
Propers for the Divine Liturgy: Page 349
Prayer Intentions (November 09-15)
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

9:30 a.m.
5:00 p.m.
5:00 p.m.
9:00 a.m
9:00 a.m.
4:00 p.m.
9:00 a.m.
10:30 a.m.

No Divine Liturgy
+K. Timchuk – Don & Lee Timchuk & family – with Panakhyda
+Reno Visentin – Sonia Hucal
No Divine Liturgy
No Divine Litrugy
Health of Andrea Yuriy - family
Divine Liturgy – Ukrainian Intention of Holodomor victims
Divine Liturgy – English

Святого і славного великомученика Димитрія Мироточця
Святий Димитрій народився в македонському місті Солуні, де його батько був начальником міста і тайним
християнином. Побожні батьки побожно виховали й свого сина, а вмираючи, залишили йому не тільки
маєток, але й інший, набагато цінніший скарб – глибоко вкорінену в серці святу віру. Імператор Максиміян
довірив молодому, але хороброму і мудрому Димитрієві уряд, який виконував його батько, і наказав йому
переслідувати й мучити християн. Однак дуже скоро імператорові донесли, що Димитрій не тільки не
переслідує християн, але й сам прилюдно визнає християнську віру та інших до неї навертає. Імператор,
повертаючись з війни, зумисне увійшов до Солуня, щоб цю справу дослідити.
Святий Димитрій був уже готовий до мук; він попросив свого вірного слугу Лупу, щоб після його смерти
усе майно він роздав убогим. А сам, ставши перед царем, визнав, що він християнин, і жодна сила не
змусить його зректися Христа Спасителя. Імператор велів кинути його до в’язниці, де святий перебував у
молитві і де, згідно з переданням, удостоївся бачити ангела небесного, який скріпив його й утішив надією
скорої мученицької смерти. Імператор Максиміян влаштував для свого війська і для мешканців Солуня
видовище: християни мусили боротися з одним дуже могутнім велетнем на ім’я Лий, якого імператор
возив зі собою. Був той Лий такий сильний, що ніхто не міг його побороти, він кожного підносив угору й
кидав на гострі списи, що стирчали з землі. Так гинули християни, а безсердечні погани втішалися їх

смертю. Був у Солуні один юнак на ім’я Нестор, християнин, слабкий тілом, але сильний вірою. Він
поспішив до в’язниці, де сидів Димитрій, і попросив у нього благословення на двобій із Лиєм. Святий
Димитрій, після спільної молитви, поблагословив Нестора і сказав йому пророчим духом, що Лия він
поборе, а потім постраждає за Христа. Пішов Нестор туди, де відбувалося поганське видовище, і став
проти Лия. Засміялися усі, починаючи від царя, що слабосилий юнак поривається на такого велетня. Тоді
Нестор сказав їм, що він є християнином і уповає на поміч Ісуса, Спасителя свого. Лий кинувся на нього, і
всі чекали, коли Нестор упаде на списи, натомість він сам ухопив велетня, підніс його над головою і з
розмаху кинув об землю. Упав Лий на гострі списи, бризнула його кров, а всі, що це бачили, вголос стали
величати: “Великий є Бог християнський”. Розлючений цар наказав стяти Нестора мечем, і так мученик
Христовий віддав свою душу за Христа. А коли всі дізналися, що на славний подвиг Нестора благословив
Димитрій, тоді імператор, аби відімстити за смерть Лия, наказав воїнам вдертися до в’язниці і списами
вбити святого Димитрія. Сталося це 26 жовтня 306 р. Тіло святого мученика поховали християни. Його
вірний слуга Лупа взяв плащі й перстені святого Димитрія і, торкаючись ними хворих, їх оздоровляв і
проганяв бісів. Коли про це довідався мучитель, то наказав стяти Лупу мечем, і так прибуло небу на одного
святого мученика більше. А коли прийшла свобода, коли свята віра стала всюди ширитися, тоді над гробом
святого Димитрія постала церква, до якої горнулися хворі зі всіх сторін, бо як не можна полічити зірок на
небі, так не можна порахувати всіх чудес, які діялися при мощах святого великомученика. Леонтій,
вельможа з Ілирії, оздоровлений біля гробу святого Димитрія, звів замість первісної церкви другу,
величнішу і прекраснішу. Під час будови було знайдено мощі святого Димитрія, цілком свіжі і цілі, а з них
витікало пахуче миро. Мощі святого великомученика поклали в золотоковану домовину, а Бог прославив
їх ще численнішими чудами. І так, у найтяжчих скорботах солуняни шукали допомоги у святого Димитрія і
ніколи не розчаровувалися. Він своїми молитвами врятував місто від страшної пошесті, він захистив його
від ворожого поганського набігу, він звільнив багатьох невільників. Коли в Солуні настав страшний голод,
то святий Димитрій явився на морі корабельникам, що везли збіжжя, і велів їм повернути й плисти до
Солуня, що вони й зробили. На Русі з найдавніших часів, коли наші предки прийняли святу віру, святий
Димитрій завжди був у великому почитанні. А початок цьому поклала облога Царгорода князем Олегом.
Літописець Нестор пише, що коли руські війська зламали грецьку силу, то греки перелякалися і казали, що
це не Олег, а святий Димитрій, посланий Богом. А потім, коли віра Христова, як сонце ясне осяяла святу
Русь, тоді князі, їхні дружини і всі вірні віддавали себе під опіку святого Димитрія. Так, свідчить літопис,
1198 р. великому князеві Всеволоду Юрієвичу Володимирському привезли з Солуня ікону святого
Димитрія. Та ікона (згідно з переданням) була написана на дошці з первісної домовини святого
великомученика. Вона у великій почесті зберігалася у Володимирі, а згодом у Москві. У нас дуже багато
церков зведено на честь святого Димитрія, і віками Русь почитатиме великого і святого мученика, який
молиться за нас до Бога і випрошує нам ліпшої долі.

St. Michael's Annual Feast Day Praznyk - Sunday November 22, 2015 Divine Liturgy 4
p.m with Dinner to Follow at the Colonial Inn- Coniston Tickets are available from Bill or Marusia
Evanochko- 705.453-0026 $15.00 for adults Children under 12 - $5.00
Tickets will be sold in advance only.

VARENYKY WORKSHOP - help needed on Tuesday, November 10 , 2015 at 9:00am

to make varenyky. A delicious lunch will be provided. Thank You for your help!
Spread love everywhere you go: first of all in your own house. Give love to your children, to your
wife or husband, to a next door neighbor... Let no one ever come to you without leaving better or
happier. Be the living expression of God's kindness; kindness in your face, kindness in your eyes,
kindness in your smile; kindness in your warm greeting." Mother Teresa

Потрібна поміч – Запрошуємо всіх допомогти робити вареники у
вівторок 10 листопада о год 9:00 ранку.

COME JOIN US FOR AN AFTERNOON OF FUN FALL BINGO
Saturday November 14 th ST. MARY'S CHURCH HALL
DOORS OPEN AT 11:30 am
ADDMISSION $10.00 INCLUDES ONE BINGO CARD
ENJOY A DELIC IOUS LUNCH
THEN PLAY 10 GAMES OF BINGO
PURCHASE EXTRA CARDS -- $1.00 EACH
ONE SPECIAL
TWO CARDS FOR $1.00-- WINNER TAKE ALL
DOOR PRIZES
No servant can serve two masters. (Luke 16:13).
Have you ever heard the expression “Don’t put all your eggs in one basket”? Well, in typical fashion, that’s pretty
much what Jesus is asking us to do in this passage. He is exhorting his disciples, and anyone else who will listen, to
give themselves to God first and foremost. What keeps us from doing that? It might be a number of things, but
underlying most of our concerns is doubt—doubt that Jesus’ basket is big enough to hold all our dreams and needs
or that the basket has holes or that Jesus might drop it. Our doubts try to pull us in different directions. We might be
tempted to look to other things for happiness or support. Yet in the midst of our doubts, Jesus reveals more about
who he is so that we can take one more step toward having a completely trusting heart.
Are you struggling with doubts right now? Maybe you’re facing a major decision, and you don’t know how to
choose. Or you might have waited on the Lord for an answer to prayer for a long, long time and have yet to see any
change. Well, you’re in very good company. Many people in the Scriptures doubted, from as early as Abraham and
his wife, Sarah, right through to the apostles. Yet in all of these cases, God responded to their doubts, and, in the
process, revealed his faithfulness. Take, for example, Peter’s attempt to walk on water (Matthew 14:22-33). He was
all set to step out of the boat, and he even succeeded until he looked at the waves and doubted. But where was Peter
trying to go? To Jesus. And where did he end up? With Jesus! He may have had a rough time along the way, but
that’s how he learned that Jesus would lift him up whenever he floundered.
So yes, the Lord wants us to put aside our doubts, but he wants us to do it by remembering who he is. He is always
faithful. He is always with you. Right here, right now, he is reaching out his hand to grasp you and steady you. Yes,
he is worth putting all your eggs in one basket!

НЕДІЛЯ, 15 ЛИСТОПАДА В 11:00 РАНО ВІДЗНАЧЕННЯ
ГОЛОДОМОРУЗапрошуємо всіх на коротку програму вшанування пам`яті жертв геноциду
українського народу, яке відбудеться в Українському Будинку Сеньйорів.
ГОЛОД 1932-33рр – є найтрагічнішою сторінкою в нашій українській історії. Це
дуже важливо, щоб ми продовжували пам`ятати і ніколи не забували про цю
трагедію.

НЕ БУДЬМО БАЙДУЖІ !

SUNDAY, NOVEMBER 15 – 11:00 am HOLODOMOR
REMEMBRANCE –
The Ukrainian Seniors Centre invites everyone to attend a short commemorative program
to honour the millions of victims of the 1932-33 Famine Genocide in Ukraine.
Let us remember, and pay tribute to the memory of those who died during this tragic
chapter in Ukraine’s history.

SIMPLE WISHES OF THE NORTH, CREMATION AND BURIAL SERVICES, along with Warm Thoughts Grief and
Loss Support Services will be having an open house for the general public on Sunday, November 15th, 2015 from 1 p.m. to 4
p.m. at our location, 1106 Kingsway, Sudbury. Feel free to stop by to tour our beautiful facility, meet our staff and to have
your questions answered. For more information, please call us at (705) 470-7070 Stéphane (Steve) Aubé

Co-Owner, Managing Funeral Director.

OCTOBER FINANCES: Please pick up a bulletin at the church to see financial information!

Thank you very much for your generosity!
Жертводавцям слкадаємо щиру подяку

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

