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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.

December 25, 2016

ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ !

Веселіться праведні, радійте небеса,
Тремтіть радісно гори, бо народився Христос!
Сидить Діва, до херувимів подібна, і
тримає у своїх обіймах Бога Слово,
що сталося тілом. Пастирі подивляють
Народженого, мудреці володареві приносять
дари, ангели ж співають: Неосяжний Господи,
- слава Тобі!

РАДІСНИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО
та
ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ
Блаженнішому Патріархові Святославові,
Високопреосвященнішим і Преосвященнішим Владикам,
усім нашим Парафіянам та всьому Українському Народові
бажають
Отець Петро Боднар з родиною, Соня Павлюх з родиною,
Парафіялна Рада, Управа Мужеського Клюбу.

CHRIST IS BORN!
As we celebrate the Nativity of Chirst, I would like to wish
all our Parishioners the Lord’s joy upon each and
everyone of you as you celebrate the Nativity of Christ.
May Jesus our Savior, the King of Peace and Love Bless You
With Angelic Peace, Heavently Joy and Divine Love!
You and your Loved Ones shall be remembered in my
Christmas prayers to the Child of Bethlehem!
MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!

Prayer Intentions: December 26- 1
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

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

Thanksgiving for parish volunteers – Fr. Peter
+Brian Simcoe – Fr. Peter
+ Stephania Jackiw – Fr. Peter
+Михайло Манович – Марійка Бабяк
Health and Salvation John Stefura – Fr. Peter
+Petrusia Kowal – Fr. Peter
Thanksgiving for parishioners– Fr. Peter
For all Sunday school children – Fr. Peter

FURNACE & HOT WATER TANK Replacement: We appeal to those who have not yet made a
donation to please make a donation and support your Church’s need for repairs and
improvements. Your donation is greatly needed.

SINCEREST CONDOLENCES &PRAYERS: We extend our sincerest condolences & prayers to the
Marijka Babiak and family on the passing away her father Mychajlo. May his memory be eternal in God!

Вічная пам`ят – Відійшов у вічність тато Марійки Бабяк. Родині складаємо наші співчування. Вічна
Йому Пам`ять!

TAI CHI EXERCISES: Exercises for beginners will begin Wednesday, January 11th,
2017, from 10:15 to 11:30 and they will continue for ten consecutive weeks. These
exercises are being sponsored by the Parkinson Support Group of Sudbury and St.
Mary’s Senior’s. Everyone is welcome from seniors to youth. Come join us!
The dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness. (Luke
1:78-79)
Ebenezer Scrooge, the main character of Charles Dickens’ A Christmas Carol, is an angry,
bitter man who hates Christmas. But he has a change of heart on Christmas Eve, when he is
visited by three spirits who show him what will happen if he doesn’t turn his life around.
When Scrooge wakes up, he is a different man: “I am as light as a feather. I am as happy as
an angel. . . . I am as giddy as a drunken man. A merry Christmas to everybody!”
Are you ready for Christmas? Or perhaps a better question would be, Do you believe that God
can still work in your life? You may be expecting just another holiday, but that’s not the way
God thinks. He wants to bless you. He wants to show you that he is your heavenly Father and
that he cares for you. He wants to give you expectant faith.
So as you’re at Mass tonight or tomorrow, turn to the Lord with a sense of hope and
expectation. It’s never too late for miracles to happen. Just ask Ebenezer Scrooge—or
Zechariah! Go ahead, and ask God for your own miracle. It may be for healing for you or
someone you love. It may be for the grace to overcome some persistent problem. Don’t be shy;
ask for something you think is impossible. God won’t mind. In fact, he loves seeing his
children reach out to him in faith. Let the magnitude of Jesus’ birth make you bold and
confident.
The Messiah is coming, and nothing will ever be the same!
“Jesus, thank you for coming to live among us. Your birth means that my life cannot
and must not stay the same!”
Молитва 25. 12
Прийми Владико, предобрий Утішителю, прости мені прогрішення мої, добровільні і недобровільні, і від
таємних гріхів моїх очисти мене, та й від чужих пощади раба Твого. Зглянься на мене, грішного й
непотрібного, і відвідай немочі душі моєї ласкою Твоєю, та зціли рани її. Помилуй мене, Владико
Утішителю, Боже, помилуй мене, освяти мою душу й тіло, просвіти моє серце і розум, очисти совість

душевну від усякої скверни, нечистих помислів, гадок лукавих і думок хули, та від усякого вивищення,
гордости й вихваляння, пихи і наглості, і сатанинської гордині, та від усякого фарисейського лицемірства й
зневаги, і від усякого ганебного й лукавого звичаю мого до кінця звільни мене, задля слави імені Твого, і
даруй мені щире покаяння, скруху серця мого і смирення, лагідність і тихість, та всяке християнське
благоговіння, розуміння і вміння духовне, з усяким розумом подякою й досконалим терпінням. Боже!
Задля слави імені Твого почуй мене, грішного, що молиться Тобі, і сподоби мене в решті часу нещасного
життя мого каятися щиро в безаконнях моїх з усякою покорою, чистотою та істинною стриманістю,
відступивши від усякого сумніву, дводушности й нечутливости. І збережи мене, Владико, у всякому
благочестивому й православному ісповіданні віри християнської, щоб я сподобився у всі дні життя мого
без сумніву оспівувати Тебе, благословляти, славословити й мовити: Святий Боже, Отче безпочатковий;
святий кріпкий, Сину Його співбезпочатковий; святий безсмертний, Душе Святий, що від Отця ісходить –
Тройце всесвята, слава Тобі.

