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.

May 14, 2017 – Sunday of the Samaritan Woman
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
CHRIST IS RISEN!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
TRULY, HE IS RISEN!

Epistle: Acts 11:19-26 see explanation on page 295
Gospel: John 4:5-42

see explanation on page 222

The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; page 520 Hymns: Beginning – Let All Profess - page 948

Prayer Intentions (May 8 -May 14)
Monday
4:30 p.m.
Tuesday
4:30 p.m.
Wednesday 4:30 p.m.
5:00 p.m.
Friday
4:30 p.m.
Saturday
4:00 p.m.
Sunday
9:00 a.m.
10:30 a.m.

40th Day Ann Kindrachuk – Fr. P.
+Helen Grzegorz Holub – J.J. Gaba
+Osyp Sus – Fr. P.
Moleben to the Mother of God
Moleben at Barwinok Chapel
+Maria Pawluch - Family
For Parishioners
+Miles Kukurudz – Kukurudz Family

What "Mother" Means
"Mother" is such a simple word,
But to me there’s meaning seldom heard.
For everything I am today,
My mother’s love showed me the way.
I’ll love my mother all my days,
For enriching my life in so many ways.
She set me straight and then set me free,
And that’s what the word "mother" means to me.
Thanks for being a wonderful mother, Mom!

Blessed Virgin Mary of Fatima,
with renewed gratitude for your motherly presence
we join in the voice of all generations that call you blessed.
We celebrate in you the great works of God,
who never tires of lowering himself in mercy over humanity,
afflicted by evil and wounded by sin,
to heal and to save it.
Accept with the benevolence of a Mother
this act of entrustment that we make in faith today,
before this your image, beloved to us.
We are certain that each one of us is precious in your eyes
and that nothing in our hearts has estranged you.
May that we allow your sweet gaze
to reach us and the perpetual warmth of your smile.
Guard our life with your embrace:
bless and strengthen every desire for good;
give new life and nourishment to faith;
sustain and enlighten hope;
awaken and animate charity;
guide us all on the path to holiness.
Teach us your own special love for the little and the poor,
for the excluded and the suffering,
for sinners and the wounded of heart:
gather all people under you protection
and give us all to your beloved Son, our Lord Jesus.
Amen.
HAPPY MOTHER’S DAY: Our good and loving Mother of God, we humbly ask you on this Sunday of the
Samaritan Woman and Mother’s Day, for special blessings upon all our mothers to live in Jesus’ glory on earth;
may they obtain the eternal crown of God’s glory in their lives life to come. Protect all mothers in their family
homes the Domestic Church and in community with the love, intercession and Holy Protection of the Mother of
God, our mother, the Mother of the church and our Mother of God.
ANNUAL PARISH MEETING – will be on held on Tuesday, May 16, 2017 at 6:00 pm.
Річні Збори – відбудуться 16 травня о год 6:00 вечора.
ITEMS for a GIANT INDOOR YARD SALE May 27, 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!
RESTORATION OF CHALICES & OTHER LITURGICAL ITEMS: Special donations would be greatly
appreciated for the much-needed costly restoration work by a goldsmith of St. Mary’s chalices & other liturgical
items. May God bless you and your families abundantly for your generosity!

GRADUATE UNIVERSITY STUDENT SCHOLARSHIP: The Wasyl and Justyna Syroid Scholarship Committee is
offering a $1,500.00 scholarship to a final year university or post- graduate student. For more information or an application
form, please contact Halyna Buba (tel; 705-675-1648), or email: haliabuba@hotmail.com

ST MARY’S FACEBOOK PAGE: St Mary’s now has a Facebook
Page, and we ask to please, “LIKE” us, and to invite your family and
friends also to “LIKE” us. To make this nice and easy, St Mary’s
website http://www.saintmarysudbury.com “now has a, “Find us on
Facebook” button. By clicking on this button you can easily find our
Facebook Page. Once you click on the button it is important to click on,
“LIKE.” Alternately you can type in, “St Mary’s Ukrainian Catholic Church,” on Facebook to find us. By doing
this you will help our community grow as others discover St Mary’s Church. Even if you are not a Facebook user
you can still see St Mary’s Facebook Page.
ПОБЛАГОСЛОВИ ГОСПОДИ – всіх Матерей з нагоди Дня Матери. Мати це найціннійше слово яке
дитина вивчає коли починає говорити і не забває його ніколи. Нехай предобрий Господь кріпить всіх вас
дорогі матері кріпким здоров`ям, глибокою любовю і задоволенням з ваших дітей.
Неділя самарянки
У візантійській традиції жінку-самарянку називають Фотиною (тобто Світланою), – «осяяною світлом», бо її
серце було твердим і наповнилося світлом Христа. Як Ісус викликав у неї спрагу світла? Діялог між Ісусом
та жінкою-самарянкою багато що відкриває нам.
Ми знаємо, що иноді наше серце затверділе, і не тому, що воно страждає, а тому, що замикається в собі,
сповнене розчарування, бунту, гіркоти чи зневіри. Насправді причиною цього є всього лише брак
сопричастя, наше відокремлення від инших. Саме з таким смутком на серці жінка-самарянка зустрічає Ісуса.
Все починає змінюватися, коли Ісус просить у неї пити. Ісус першим шукає нас біля тієї криниці, де ми
намагаємося втамувати свою спрагу. Він нахиляється до нас, Він спраглий нас. Ця мить дуже важлива. Не
відвертаймо від Нього обличчя, слухаймо Його поклик, продовжуймо цю зустріч з Ним, адже в ній Бог іде до
нас у своїй безмежній гуманності. Саме тоді, коли приймемо цей погляд Господа щирим серцем, нас почне
наповнювати Його світло.
Спочатку наш діялог із ним є суперечкою, ми повертаємося до своїх численних заперечень та сумнівів. Я
сперечаюся, хочу уникнути Його, проте Він не лише не заперечує моїх аргументів, а з кожним разом кличе
мене зійти все глибше. Він невтомно пропонує мені свою любов, поки я не наближуся, врешті, до моменту
істини.
«Нема в мене чоловіка» (Йо. 4, 17). Так само зізнаємося і ми, визнаючи, що бігли за химерами, аби
компенсувати свою спрагу бути любленими. Ісус не відкидає нас, не дорікає нам, Він лише просить нас бути
з Ним щирими. Тоді в нас виникає правдива спрага, що зустрічається з Його спрагою.
«Бачу, пане, – пророк Ти» (Йо. 4, 19). Починає засвічуватися світло, я вже не обороняюся, починаю шукати.
Щасливі ми, якщо подібно, як та жінка, йдемо просто до головного питання: де поклонятися Богові? Де
знайти того, хто є всім, хто візьме все моє життя і зробить щасливою всю мою істоту? Ісус відповідає на її
запитання, виявляючи Отця (вперше у Євангелії від Йоана) та поклоніння Йому в дусі і правді (див. Йо. 4, 21
– 24). То ж ось де світло: «Хто правду чинить – іде до світла» (Йо. 3, 21). «Відаю, що має прийти Месія...»
(Йо. 4, 25). Тепер серце відкрите в очікуванні, воно може прийняти правдиве світло: «То я, що говорю з
тобою» (Йо. 4, 26).
То ж я можу залишити і криницю, і глечик, адже заструменіло джерело: воно в мені, і Ти, Господи, втамуєш
мою спрагу своїм Духом Святим. Твоє світло наповнює мене, я не можу його ховати. Воно огортає мене, але
я ним не володію. Твоє слово просвітило мене, я не можу мовчати про нього. Я встану та оббіжу ціле місто,
звіщаючи усім спраглим любови, що я знайшла того, кого серце моє любить, і кого я не знала. Та дивовижна
жінка вже є Церквою, її світанком. Вона була першою, через яку «засяяло знання Божої слави, що на обличчі
Ісуса Христа» (2 Кор. 4, 6), засяяла найгуманніша любов, адже вона – від Бога. А як зустрічаємо Ісуса ми?

