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St. Mary’s Church Bulletin
40 Notre Dame Ave., Sudbury On, P3C 5K2
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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 28, 2017 – Holy Fathers of Nicea / Post-feast of Ascension.
Epistle: Acts 20:16-18 see explanation on page 318
Gospel: John 17:1-13

see explanation on page 257

The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; page 551

Prayer Intentions (May 29 -June 4)
Monday
4:30 p.m.
Tuesday
5:00 p.m.
Wednesday 4:30 p.m.
5:00 p.m.
Thursday 4:30 p.m.
Friday
4:30 p.m.
Saturday
4:00 p.m.
Sunday
9:00 a.m.
10:30 a.m.

+Mykola Wargaty (anniv)
+40th Day Alice Helash – Fr. P.
+Anna Stupak – J.J. Gaba
Moleben to the Mother of God
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
+Henry Prinosky (anniv) Panakhyda- wife Tillie Prinosky
+Maria Pawluch – J. Klys
Divine Liturgy

NO DIVINE LITURGY ON SATURDAY JUNE 10, 2017 at 4:00 PM.
FOOD WORKSHOP: Help is needed to make cabbage rolls on Thursday, June 1, 2017 at
9:00a.m. Everyone is welcome! Please come.

Cemetery Schedule - Відвідини цвентарів.
SATURDAY, June 3, Garson 11:00 am

SUNDAY, June 4, Lasalle 12:30 pm – 1:30 pm; Civic 2:30 pm – 4:00 pm Parklawn

4:30 – 5:30 pm

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
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

Give glory to your son. (John 17:1)
Have you ever seen someone grandstand? You know, trying to grab all the attention for
themselves? Some athletes do it after a big game. Some political leaders do it by staging photo
ops and giving lengthy speeches to highlight how connected they are with various interest
groups. It’s funny, though: the more people seek the spotlight, the less credible—and
interesting—they become!
What Jesus does in today’s Gospel reading is the complete opposite of grandstanding. When he
prays, “Give glory to your son,” he is not asking for his own glory. In the very next line, he says,
“So that your son may glorify you” (John 17:1). In everything he did, Jesus sought to be the
perfect reflection of his Father’s glory. He wasn’t interested in celebrity. He wouldn’t have
submitted to the cross if he were. And yet he is the most famous person who ever lived. All that
humility, love, mercy, and selfless giving did not go unnoticed!
There is a lesson for us here. We can be so achievement oriented that we miss the grace that is
present for us by simply welcoming the Lord into our everyday lives. If we accomplish
something that is recognized as important, that’s when we feel important. If we don’t, we can
end up feeling unappreciated or worth less than someone else. But our true glory is in God,
just as it was for Jesus. It isn’t in what we accomplish or how much recognition we receive for
our faithfulness. It’s in nothing less than the great privilege of knowing the Lord, being loved by
him, and having him make his home in our hearts.
What will that look like for you today? You probably have some very routine tasks to perform—
things that you’ve done countless times and have received little recognition for. Maybe it’s
making breakfast for the kids or making sure the bills get paid on time. As you do these
mundane, thankless jobs, ask Jesus to be with you. Let them become acts of love for your
family and worship for him. Even if you seem invisible to the people around you, know that
Jesus sees you. Know that you are glorifying him by your love and faithfulness.
“Lord, help me find your peace, your joy, and your love in all that I do. Let me bring glory to your
name!”

Паломництво – особлива сторінка в житті християнина
Військовослужбовці і християнські цінності
Бути військовослужбовцем – це нести відповідальність і за себе, і за ворога, і за свого ближнього. А
отже, християнські цінності – зберегти життя ближнього, вміти і грішника навернути, і простити,
і терпеливо кривду зносити – також стосуються військовослужбовця.

На останніх конференціях військового капеланства прозвучала така фраза, що капелан повинен
прививати військовослужбовцям християнські цінності. Це є передумова успіху душпастирського
служіння військовослужбовцям. Завдання християнина перегукуються із завданням військового,
бо любити ближніх, рятувати і захищати їх є Божим провідним виміром.
Душпастирське служіння потрібне у війську, бо там є найбільша небезпека: без християнських
цінностей військова людина може стати бездушним виконавцем завдань, а навіть вбивцею.
Важливою є наявність у військовослужбовця провідних і незамінних християнських цінностей, з
якими до нас прийшов Господь наш Ісус Христос, а це: любити, терпіти і прощати. Хоча буває
прикро прощати, прикро терпеливо зносити кривди, але результати будуть благородні.
Перші паломництва українських військових до Лурда
На початках вирушати в паломництво до Лурда було тривожно: тоді ще не знали звичаїв
європейських країн і їхнього порядку. Але ми перейшли цей поріг, бо мали за собою людей, яких
провадили. Пригадував собі євангельські слова: «Ідіть! Не бійтеся! Я з вами! Я вас посилаю!», і тоді
приходив до мене великий приплив віри. Бог виразно супроводжував нас на перших
паломництвах.
Ми їхали до Франції автобусом, і на той час мали ще низької проби автобуси, навіть не знали, чи
витримають і чи впустять нас у них до Європи. Тоді, у 90-х рр., матеріальне становище людей було
погане, тому з витратами, пов’язаними з паломництвом, допомагала нам німецька сторона. Тож
починали брати участь у Міжнародному військовому паломництві до Лурда так бідно і убого.
Бувало, що й в автобусі спали або приймали нас і давали спочинок наші церкви, парафії,
монастирі. Вони були гостинними.
Пройшли роки, минули труднощі і ми себе відчули в цьому паломництві, знаємо свої завдання і
презентуємо Україну. Хоча й зараз бувають помилки, але на них вчимося і стараємося вибудувати
обличчя українського війська. Тепер маємо такий проєвропейський рівень: ми знані у міжнародній
військовій спільноті і визнані нею, нас чекають і запрошують на військове паломництво до Лурду.
І так наша українська делегація військових вливається у європейську та світову спільноту
військовослужбовців.
Зараз мали труднощі з офіційним статусом капеланства. Але справа просувається. Це природний
процес. Боже провидіння веде нас через труднощі: спочатку в паломництві, а зараз – у
встановленні Інституту капеланства. Коли порівнюю час початкового паломництва, згадую людей,
яких зустрічав, були ті, хто сприяв і ті, хто перечив, але наш корабель паломництва не зупинявся.
Безперервно рухався вперед з того часу, як почали і до сьогодні. Така настійливість має значення
для всього процесу справи: важливо не вимикатися, не уникати труднощів, а підтримувати вже
започатковане, хоча б чимось.
Навіть зараз, на сході тривають воєнні дії, але намагаємося не зупинятися і підтримувати те, що
почали і справа просувається. Так і завдяки маленьким речам у житті людина стає успішною. Бо
ж каже Господь: «Будь вірним в малих речах і над великим тебе поставлю». Тож бери участь у
паломництві і знайдеш себе в житті!
Про відповідальність суспільства перед військом
Думаю, що військові паломництва мають відбуватися обов’язково з підтримкою мирян. Бо ж
військо не у своїх інтересах їде молитися до паломницьких місць. Тут йдеться про глобальний
вимір – захист Батьківщини. Люди повинні підтримувати військових щоб вони могли нас
захищати. Ось цей момент мене хвилює. Хотів би, щоб цивільні підтримували військових
молитовно і матеріально, щоби вони мали силу захищати нас, наші життя і надбання.
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.

