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.

February 12, 2017
Epistle:

Sunday Prodigal Son

1 Cor. 8:8-9:2 see explanation on page 388

Gospel: Luke 15:11-32 see explanation on page 179
Propers for the Divine Liturgy: tone 1 – 329 & 605
Prayer Intentions (January 30 – February 5)
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

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

NO SATURDAY Liturgy on

+Mary Ushey – Fr. Peter
For helath and salvation Harry Sawkiw - Fr. Peter
Feast of Presentation / For the ill parishioners
+Wasyl Seniuk – Fr. Peter
No Divine Liturgy
No intention
No intention
For Parishioners

February 25,

2017 – there will be no Divine Liturgy at 4:00pm

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!

MARCH FOOD WORKSHOP: Help is needed to make varenyky in March 3, 17, 31
at 9:00a.m. Everyone is welcome! Hot and delicious lunch will be provided.
BLESSING HOMES with JORDAN WATER – continues.
REMEBERING OF THE DECEASED – in our tradition, during the great lent, we have a special prayer service
called, “Parastas – Sorokousty”. During the great lent, every Friday and on All Souls Saturdays, the names of
deceased persons submitted to the priest will be read aloud and prayed for. Please update your Family Memorial List

and return them to the parish office. Also, please use blue special offering envelop for your offering. One offering
for Sorokousty suffices for the year’s services. May the memory of our ancestors be everlasting
SPIRITUAL RETREAT – this year, Dr. Fr. Roman Rytsar again will be our retreat master. The retreat starts on
Saturday, February 18 and concludes on Sunday February 19, 2017. We invite all to participate and take this
opportunity to receive a sacrament of reconciliation (confession).
THE GREAT LENT – will begin this year on Monday, February 27, 2017.
SOCIAL COMMITTEE MEETING – March 7 at 6:0 pm.
ВЕЛИКОДНИЙ ПІСТ – в тому році почнеться 27 лютого 2017 р.
ДУХОВНІ РЕКОЛЕКЦІЇ -в тому році відбудуться 18 і 19 лютого, 2017 р. Отець Др. Роман Рицар буде
проповідувати. Буде можна скористати з нагоди до св. Сповіді.
СОРОКОУСТИ – просимо хто має бажання, щоб ми поминали померлих з ваших родин, повідомити
канцелярію або покласти список імен в конверті на особисті потреби і покласти на тацу. Поминання
помершив будуть у кожну пятницю.

БЕРЕЗЕНЬ- ВАРЕНИКИ – Запрошуємо всіх допомогти робити
вареники у п`ятниці 3, 17, 31 березня о год 9:00 ранку.
БЛУДНИЙ СИН — СИМВОЛ БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ ДЛЯ ГРІШНИКА Притча про блудного сина
має для нас глибоко символічне значення. Осмислюючи її, ми спонтанно відчуваємо, що блудний син — це
будь-хто з нас, кожна людина, яка через свої гріхи покидає Господа Бога. Тому ця притча для кожного така
близька, бо є наче частиною інтимної історії нашого життя. Вона — це вічний символ нашої невірности
щодо Господа Бога, але й символ безграничного Божого милосердя. Сьогоднішній світ роїться від блудних
синів і доньок. Тож і сьогодні драма цієї притчі часто-густо повторюється у глибині сердець тисяч і
мільйонів душ. Кожна людина є або тим старшим сином, що завжди вірний своєму батькові, або молодшим
сином, який щойно через тяжкий і дуже болісний досвід життя переконується, що поза батьківським домом
ніде нема щастя.Ось приклад модерного блудного сина чи радше блудної доні. Часописи США з 14 квітня
1974 року подавали таку сенсаційну вістку: відома американська кінозірка і співачка Бетті Гаттон (Betty
Hutton), яка в 40-их і 50-тих роках була відомою через свої фільми і пісні, навертається до Католицької
Церкви і працює кухаркою в одній католицькій парафії у штаті Род Айленд. Що було причиною її
навернення?
Послухаймо історію життя жінки, записану з її уст: "Я прогайнувала ввесь свій маєток і залишилася без
засобів до життя. Вісім місяців тому я випадково зустріла католицького священика, який з милосердя
прийняв мене за кухарку. Чотири рази я була заміжня, і всі мої шлюби були нещасливі, усі вони закінчилися
розлученнями. Мої діти також не принесли мені щастя. Ніщо не давало мені правдивого щастя, аж доки я не
пізнала католицьку віру. Я мала гроші, мала славу, але не була щаслива. Ще десять літ тому я заробляла на
тиждень 150 тисяч долярів. Я не мала проблем з грошима. Зате любов стала моєю проблемою. Я мусила
купувати любов, і так кожного купувала. Щойно коли я прийшла сюди, то зазнала милосердя католицького
священика та побачила католицьку віру в практиці, то зрозуміла, що існує правдива любов".Притча про
блудного сина вчить нас, що Господь прощає і приймає навіть найбільшого грішника, коли той кається у
своїх гріхах. Історія людського роду — це історія Божого милосердя. "Милосердя Господнє, — каже
псалмопівець, — від віку й до віку, над тими, що бояться Його" (Пс. 103, 17).
ДУХ БОГОСЛУЖЕНЬ НЕДІЛІ БЛУДНОГО СИНА Уся богослужба цієї неділі поетично на прикладі
марнотратного сина змальовує і тугу за Богом грішної душі, і її нужду, і плач над упадком, жаль і щире
каяття, і любов та милосердя небесного Вітця. Навіть напіви цього дня нагадують покаянно-молитовний
плач душі.Свята Церква, щоб пригадати, що всі ми вигнанці на цій землі й далеко від небесної вітчизни,
каже цього дня співати найкращу пісню туги за рідним краєм, яку знає історія. Це пісня туги ізраїльського

народу у вавилонській неволі. Ця тужлива пісня записана у 137-му псалмі. На утрені цієї неділі співають такі
стихи згаданого псалма: "Над вавилонськими ріками, Алилуя, там ми сиділи й ридали, як згадували Сіон.
Алилуя. Співайте нам пісень сіонських! Алилуя. Як нам співати пісень Господніх на чужій землі? Алилуя. О,
дочко вавилонська, окаянна, щасливий, хто, вхопивши дітей твоїх, розіб'є їх об камінь. Алилуя".Спів цього
псалма має особливий напів. Кожний стих закінчується протяжно-зворушливим співом потрійного
"Алилуя". Цей псалом співається ще в М'ясопусну й Сиропусну неділі.З туги за Богом, за прикладом
блудного сина, серце грішника плаче над грішним станом своєї душі. На великій вечірні неділі Блудного
Сина в першій стихирі співаємо: "Удався я в країну безгрішну і життєдайну, посіяв гріх, серпом пожав
колосся лінивства, і жменями пов'язав я діл моїх снопи, що їх не постелив на тоці покаяння, але молю Тебе,
предвічного Ділателя (Ісуса Христа), нашого Бога: вітром Твого милосердя розвій полову моїх діл, і дай моїй
душі пшеницю прощення, замкнувши мене в Твою небесну житницю, і спаси мене".Де розуміння власної
нужди, там і щирий жаль, і каяття, там також і молитва за прощення, і Боже милосердя. Ці почуття передає
наступний тропар: "Поспішись розпростерти для мене батьківські обійми, бо блудно змарнував я моє життя,
та через превелике багатство Твого милосердя, Спасе, не погорди моїм зубожілим серцем, бо до Тебе,
Господи, у розкаянні кличу: "Згрішив я, Отче, перед небом і Тобою".А там, де плач, каяття і жаль за гріхи,
там також щедре Боже милосердя, яке оспівує стихира великої вечірні: "Пізнаймо, браття, таїнства силу, бо
блудного сина, що від гріха прибіг до батьківського дому, предобрий батько побачивши цілує, і знову дарує
йому розуміння своєї слави та справляє бенкет, незрозумілий для жителів неба, заколюючи годоване теля,
щоб і ми разом перебували з чоловіколюбним Отцем, що заколов, і зі славною жертвою, Спасителем душ
наших".
о. Юліян Катрій, ЧСВВ. "Пізнай свій обряд
JANUARY FINANCES: Sunday Collection: $8,421.00; Votive Candles $370.05
FURNACE: Mr. & Mrs. L. Bukatowicz $250.00; Mr. & Mrs. K. Grace $300.00; Mr. & Mrs. K. Stonley $300.00;
Mr. & Mrs. G. Chodoriwsky $20.00; Mr. & Mrs. N. Yurich $20.00.
LARGE: Mr. & Mrs. F. Kramer $100.00; Mrs. R. Bendick $100.00.
MEMORIAL FUND: Mr. & Mrs. J. Paquette - +in family - $500.00 (furnace); Barbara Timchuk - +Katherine &
Michael - $100.00 (furnace & dalmatics).
The parable of the prodigal son is familiar to all of us, and not simply because we've heard it so many times.
Nearly every family—or at least every extended family—has its own story of a child who has gone astray and is lost.
We know all too well the burden of heartache, worry, and grief that parents experience. Seen in this light, then, the
message of this well-known parable is, "Don't give up hope! God loves to bring people back."
Consider the father. He was well off. He had servants. He had prospered sufficiently to have some estate to divide
between his two sons. But something had gone wrong, for his younger son wanted to gather everything he could and
get out. The father could have become despondent or written off his boy as a grasping, ungrateful child. He could
have wallowed in self-pity or condemnation over his bad parenting. But he didn't. Instead, he waited eagerly,
anxiously, praying and hoping for his son's return.
God has looked at each of us this way all our lives: eager, hopeful for the day we turn and run into his arms. He is
patient. He doesn't want anyone to be lost forever (2 Peter 3:9). Remember how he rescued the Hebrews from
slavery and how he changed Paul from a merciless enemy of the church to a passionate lover of Christ. With
examples such as these, we have every reason to hope!
God wants to give us his hope and vision for our children and loved ones. Just as a good father instills confidence in
his children because of his positive, hopeful vision, so too does God want to give us hope and confidence. He has
only good plans for us (Jeremiah 29:11), and the more we let his hopes, dreams, and plans fill our hearts, the more
confident we will be that he loves all his children—and especially those who seem lost. Never give up hope!
"Father, I know that you love every lost child in this world. Touch their hearts today. Nudge them homeward.
Uphold them, guide them, and protect them. Lord, restore them to the joy of your salvation.

