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.

April 10, 2016
4-th Sunday of Lent/ 4 неділя Великого Посту
Epistle:

Hebrews 6:13 – 20 see explanation on page 522

Gospel: Mark 9:17-31

see explanation on page 106

Propers for the Divine Liturgy: tone 4 & 630

Prayer Intentions : April 11-April 17
Monday
No Divinie Liturgy
Tuesday
5:00 p.m.
+Diane & Charlene Gemotttine – Adeline Lalonde
Wednesday 5:00 p.m.
+Gerald Eschuk – Lillian & Irvin Hrytsak – with Panakhyda
Thursday
No Divine Liturgy
Friday
9:00 a.m.
Divine Litury and Sorokousty
Saturday
4:00 p.m.
+ Dmytro Jackiw – Mrs. Jackiw
Sunday
9:00 a.m.
For sick and elderly parishioners.
10:30 a.m.
Divine Liturgy – English
A WELL DESERVED HONOUR! “The Northern Ontario Society of Architects is pleased to announce that St.
Mary’s Ukrainian Catholic Church (Sudbury, ON) designed by John Stefura, Architect and Carl Skeri of Townend
Stefure Baleshta and Pfister Architects has been awarded Landmark Designation by the 2016 OAA Awards”. This
award is given to “a building that demonstrates architecture’s beauty, endurance and lasting contribution to
community and Society”. We extend our most heartfelt congratulations to Mr. Stefura for having designed such a
remarkable church in which our faithful come to glorify Our Lord God, Jesus Christ. God Bless you!

St. Mary's along with Sunday School Students CONGRATULATE James Stesco, on
obtaining Silver in the 10 and under piano solo performance at the Kiwanis Music
Festival
Job well done- BRAVO

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.
LENTEN RETREAT April 16 and 17 , 2016 - This year our Lenten Retreat - Mission will be
given by Rev. Dr. Roman Rytsar on Saturday, April 16 and Sunday April 17, 2016. The first
Lenten reflection in English will be on Saturday at 4:00 p.m and the second on Sunday at
10:30 a.m. All are welcome! This will be also a special time for a confession and spiritual
renewal.
ПОЖЕРТВИ НА ЦВІТИ ДО БОЖОГО ГРОБУ –запрошуємо парафіян пожертвувати на
квіти до Божого Гробу. Можна це зробити в пам`ять тих що відійшли у вічність. Список
жертводавців буде поданий у Великодному віснику. Просимо вживати сині конвертки на
ту ціль і підписати на Цвіти до Божого Гробую Щиро Дякуємо за вашу щедрість!
Великопосні Реколекції – цього року духовні реколекції проведе о. Др. Роман Рицар в
суботу 16 і неділю 17 квітня 2016 року. Перша духовна наука в українській мові
відбудется у суботу о год 9:30 ранку. Друга духовна наука у неділю о год 9:00 ранку.
Нагода до сповіді перед божественними літургіями.
ITEMS for a GIANT INDOOR YARD SALE May 28, 2016 – we are looking for items in good condition for
our annual garage sale. For more information, please call the parish office at 675-8244. Thank You for your support!
Birch cross, which survived in the war zone became a symbol of indestructibility!
History of birch cross began in the village of Pobeda Novoaydarsky district, Luhansk region.
Near the village was located Ukrainian military encampment, among which was the 3rd
mechanized separate infantry battalion 24th Mechanized Brigade Iron (3rd SMSP).
In August 2014 the battalion a tent chapel and as a part of honoring the Ukraine
Independence Day a birch cross was made.
3 September at 20.20 hours. began firing rocket systems of volley fire "Smerch". During the
night the tent camp burned down, destroyed infantry fighting vehicles, trucks, buses and
passenger cars.
During shelling killed several fighters from the campsite. No soldier from 3rd Battalion died.
All the men were alive.
The next day, the Ukrainian military returned to the destroyed camp. Birch cross near the
chapel stood motionless, nothing around it burned.
Also remaining intact icons that were in the chapel and plaster figure of the Blessed Virgin.
In 2015, together with the military chaplains of the battalion erected a monument to fallen
soldiers ATO memory and built a wooden chapel Archangel Michael.
Lt. Col. Valentin Matthew, coming out from under bombardment Ukrainian military
formation, recalls: "It was hell on earth. Burned appliances, machinery, property. A flurry of
splinters and explosive wave swept away everything. Stayed perfect just the cross. Then, by
some miracle, our battalion not suffered any casualties. It's really a miracle, God protected
us. "
"This growth is a sign of love to create more goodness, joy and peace. After all, if God saves
you life, then he still wants something from you," - says the bishop of the Eparchy of Stryj
Church Bogdan Manyshyn.
Who, therefore, be ashamed of me and of my words before it comes adulterous and sinful
generation, the Son of man be ashamed, and when he comes in the glory of his Father with
holy angels.

In the temple, Peter and Paul in Lviv, placed a cross that survived the shelling in the area of ATO

БЕРЕЗОВИЙ ХРЕСТ, ЯКИЙ ВЦІЛІВ В АТО Й СТАВ СИМВОЛОМ НЕЗЛАМНОСТІ
УКРАЇНЦІВ
Історія цього березового хреста почалася у селищі Побєда Новоайдарського району, що на
Луганщині.
Біля населеного пункту було розташоване наметове містечко українських військових,
серед яких перебував 3-й окремий механізований мотопіхотний батальйон 24-ї
механізованої залізної бригади (3-тя ОМПБ). У серпні 2014 року стараннями батальйону
була встановлена наметова каплиця, а в День Незалежності України поруч був освячений
березовий хрест.
3 вересня о 20.20 год. розпочався ракетний обстріл системою залпового вогню «Смерч».
За ніч наметове містечко згоріло, були знищені БМП, вантажні автомобілі, автобуси та
легковики.
Під час обстрілів загинули декілька бійців із наметового містечка. Жоден
військовослужбовець із 3-го батальйону не загинув. Всі бійці залишилися живими.
Наступного дня українські військові повернулися до знищеного табору. Березовий хрест
біля каплиці стояв непорушно, довкола нього нічого не згоріло.
Також залишилися цілими ікони, які були у каплиці та гіпсова фігурка Пресвятої
Богородиці.
У 2015 році капелани спільно з військовослужбовцями 3-го ОМПБ спорудили стелу
пам’яті загиблим воїнам АТО, а біля березового хреста збудували дерев’яну каплицю
Архистратига Михаїла
6 грудня у Львівському Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла освятили і
виставили для пошанування березовий хрест, який вцілів після обстрілів в зоні АТО.
Освячення відбулося після літургії, з нагоди четвертої річниці відкриття храму та Дня
Збройних Сил України. Службу провів Митрополит Львівський УГКЦ владика Ігор Возняк.
На спільну молитву та освячення прийшли військовослужбовці, які в час тих жахливих
обстрілів перебували у таборі.
Підполковник Валентин Матвіїв, що виводив з під обстрілу українське військове
формування, згадує: "Це було пекло на землі. Горіла техніка, машини, майно. Шквал
осколків та вибухові хвилі змітали все. Залишився цілим тільки цей хрест. Тоді, якимось

чудом, наш батальйон не поніс жодних втрат особового складу. Це дійсно диво, Бог нас
охороняв".
"Це є знак зростання в любові щоб творити ще більше добра, радості і миру. Адже, якщо
Господь зберігає тобі життя, значить, він ще від тебе щось хоче", - каже єпископпомічник Стрийської єпархії УГКЦ Богдан Манишин
Хто, отже, буде соромитися мене й моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним,
того посоромиться і Син Чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими ангелами.

“Take, eat: This is my body which is broken for you for the
forgiveness of sins. Amen.
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James Stesco

who received the Sacrament of Reconciliation and the Solemn Holy
Communion. May the loving Jesus always lives in your heart.
Mhohaja Lita!

“Drink of it, all of you
This is my blood of the new Covenant, which is poured out for you
and for many, for the forgiveness of sins. Amen.”

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

