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 21, 2017 – Sunday of the Man Born Blind.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
CHRIST IS RISEN!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
TRULY, HE IS RISEN!

Epistle: Acts 16:16-34 see explanation on page 307
Gospel: John 9:1-38

see explanation on page 237

The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; page 541

Prayer Intentions (May 22 -May 28)
Monday
9:00 a.m.
Tuesday
4:30 p.m.
Wednesday 4:30 p.m.
5:00 p.m.
Thursday 4:30 p.m.
Friday
Saturday
Sunday
9:00 a.m.
10:30 a.m.

Thanksgiving Connie & Sheila Houle – Fr. P.
No Divine Liturgy
+Natalie Hramiak (anniv) – Fr. P.
Moleben to the Mother of God
Feast of Ascension / Вознесіння Господа Нашого
No Divine Liturgy
NO DIVINE LITURGY
+Maria Kozlowska - Sofia and Walter Sharyj
+Josephine Kurinic – sister of Josephine Romanyshyn

VARENYKY WORKSHOP: Help is needed to make varenyky, Tusday, Мау 23, 2016 at
9:00a.m. Hot and delicious lunch will be cooked 😊 Everyone is welcome!

13th ST. MARY'S MEN'S CLUB ANNUAL GOLF TOURNAMENT - 13th annual
golf tournament, Sunday, July 09, 2017. Four Person Scramble Draw, (Male & Female) Cost
$55.00 per person 9 holes of golf, steak BBQ dinner in the Church Hall and prizes BBQ
Steak Dinner only - $20.00 Contact Lou Bukatowicz 705 (522-9056) lbukatowicz@yahoo.com

CHRIST THE KING PARISH invites our parishioners to join them in celebrating 100 years of faithful service to
English speaking Catholic families in Sudbury. On June 18, 2017 at 1:30 p.m., Christ the King will celebrate the
Feast of Corpus Christi with a procession followed by a barbeque hosted by the Christ the King council. Organizers
are hoping to see parishes with their banner or statue of their patron saint during the procession. Please contact the
Parish office if you wish to participate. Everyone is welcome.
ROSES FOR LIFE: will be sold by the Knights of Columbus on Sunday, May 21st in the Church foyer.
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

APRIL FINANCES: Please pick up a copy of the bulletin at the church to view April finances.
Thank you very much for your generosity! Жертводавцям слкадаємо щиру подяку!
BUILDING PEACE TOGETHER - + Christian Lépine Archbishop of Montreal
The founding pioneers set out without knowing what the future would hold. Why? Because they
had faith. Faith that God had called them, faith in the beautiful plan for a city founded on
spirituality, community-living and solidarity. Their faith in Jesus Christ, crucified and risen,
opened their hearts to the sure knowledge of God's love and led them to rely on him by placing
their entire lives in his hands. Their faith that Jesus, the Living Christ, is there beside us
throughout every storm, gave them the confidence to proceed with hope and to base their lives
on love and on the development of a city that radiates goodness, truth and beauty.
Spirituality is a call to believe that all human beings are created by God in God's image, that
each and every one is made for eternity, that all humankind, from every place and time, is
called to enter into a covenant with God, that we all share the same humanity, the same
fundamental dignity. Spirituality focuses one's attention on God and, at the same time, on
humanity, making a connection with God and, at the same time, connecting all of us to each
other before God and under his loving gaze.
The search for spirituality and community-living is also a search for solidarity. Everyone
searches for meaning in life, needs human relationships and strives for peace. At times, it is
said, and with good reason, that "the greatness of a civilization is measured by the place it gives
to its weakest members.
Let's be inspired by these men and women, our ancestors, who, kneeling before God, allowed
themselves to be guided by the Holy Spirit, in the joy of faith in the crucified and risen Jesus
Christ. Let us look to the cross, source of reconciliation. In our personal, family, social and
church lives, there are sunny days and dark, stormy ones. Let us thank God for his presence
and have faith that he will never abandon us. (Homily excerps: Anniversary Mass for the
Founding of Montreal May 17, 2017, Notre-Dame Basilica)
Паломництво – особлива сторінка в житті християнина

Паломництво – це дуже цікава сторінка, як для християнина, так і для священика, для єпископа.
Це подія, під час якої відкриваємо для себе не тільки місця, святині, що можна побачити ззовні,
але відкриваємо і духовний зміст паломництва до цих місць. Те, «чого і око не бачило, й вухо не
чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його», тим хто вірить і
переймається перспективою життя. Я дуже дякую долі своїй, що я є паломником нашої Церкви,
паломником у нашій Церкві і, думаю, паломником у світі.
Духовний вимір військового паломництва
На загал, я дуже переймаюся тим, що багато людей ідуть у паломництво для того, щоби ззовні
щось побачити, а вимір духовний занедбують.
Роздумував про це і тепер пояснюю собі й себе заспокоюю, що це є той початок паломництва, і він
мусить бути таким. Бо скільки я зустрічався в паломництві з військовими, я завжди переходив
через той формат, що всі їдуть з цікавості: побачити Європу, побачити різні народи, культуру,
мундири, місця побожні, славні, історичні. Побачити і заявити, що я там був. Але сама дорога
шліфує людину, навіть непомітно, через труднощі. Школа тих труднощів, терпінь є неминуча:
важливо те, як їх переживаємо, що засвоїмо, які висновки потім зробимо. А якщо людина
молиться, а в кожному паломництві ми завжди молимося, ця молитва налаштовує на духовний
формат. Тоді починаємо застановлятися над своїми цінностями, над своїми діями, над своїми
завданнями на цьому паломництві та у своєму житті.
Лише після такого духовного налаштування місце нашого паломництва являє нам свій духовний
вимір, щоб ми змогли, покаявшись, почерпнути благословення звідти і назад повернутися не
просто мандрівником чи туристом, а паломником. Повернутися паломником, який зібрав те, що
він бачив і те, що він навіть не очікував відчути, побачити. Коли людина відчує той духовний
простір і духовні цінності, то все зовнішнє, матеріальне з першого плану відходить на задній план.
І в такий спосіб паломницький дух набирає якості, сили, духовного виміру.
Нове паломництво – нове відкриття себе
На мене військове паломництво кожен раз впливає по-новому, оновлює дух, підштовхує до
переоцінки життя, розуміння, що всього я ще не осягнув. Тому я знову і знову готуюся до участі в
наступних паломництвах. Не можна себе в цьому зупиняти, бо під час дороги до святих місць Бог
завжди щось нове відкриває, і після того стаємо більш зрілими і вправними, по-іншому дивимося
на світ, Церкву, ближнього, змінюємо свою поведінку. А це допомагає послужити іншим. Бо ж не
тільки з цікавості їдемо в паломництво, а також, щоб служити іншим. Під час паломництв вчуся
багато чого, застановляюся над собою. Також бачу переміни в інших людях, а навіть кардинальні
переміни.
На військове паломництво до Лурда їздимо з військовослужбовцями різних конфесій, які мають
різні військові звання, а також з учасниками АТО і молодими курсантами. І розумію, що їм усім
потрібна ця поїздка. Паломники відчувають, що їхня участь у цьому паломництві – це дар Божий,
бо могли збагнути і навчитися осягати духовні цінності людини, християнина,
військовослужбовця.
Владика Михайло (Колтун), керівник Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства
силових структур України, завжди супроводжує українських військових у паломництві до Лурда. Військовий
єпископ поділився своїми спогадами про паломництва наших військових до святинь Франції, а також
розповів про духовний вимір, труднощі і особливості військового паломництва, про християнські цінності
військовослужбовців і важливість молитовної підтримки війська.

