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.

Неділя П'ятидесятниці: Зіслання Святого Духа
Pentecost Sunday: Descent of the Holy Spirit
June 4, 2017
Epistle: Acts 2:1-11

see explanation on page 274-275

Gospel: John 7:37-52, 8:12

see explanation on page 233

Propers for the Divine Liturgy: Page 563
Hymn on page: 957
“Моє велике бажання – бути людиною. Багато зустічаємо осіб, але мало серед них людей –
людей у повному значенні того слова. Дуже важко визначити, що це таке, але можна
сказати, що людина – це особа, яка якщо не під кожним, то під багатьма оглядами справляє
на нас враження. Після того, як ви з такою людиною зустрілися, ви відходите від неї
кращими....” Патріях Любомир

My great desire is to be a person. We meet many individuals but not many persons among them,
that is, people in the best sense of the word. It’s difficult to describe what we mean, but we can say
that a person is a human being who, if not in all aspects, certainly in many, makes an impression
on us. After meeting such a person you leave their presence a better person yourself. Patriarch
Liubomyr

Prayer Intentions (June 4 – June 11)
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

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

Holy Spirit – Thanksgiving Connie Sheila Houle – Fr. Peter
No Divine Liturgy
40th day +Anna Stupak
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
NO DIVINE LITURGY
Mrs. Barbara Kosar – J. Klys
Divine Liturgy for parishioners

NO DIVINE LITURGY ON SATURDAY JUNE 10, 2017 at 4:00 PM.
FOOD WORKSHOP: Help is needed to make Pyrohy on Thursday, June 8, 2017 at 9:00a.m.
Everyone is welcome! Please come.

Cemetery Schedule - Відвідини цвентарів.
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!
They were all filled with the Holy Spirit. (Acts 2:4)
Happy Pentecost! Today we celebrate the coming of the Holy Spirit, and Luke gives us a dramatic picture of the event:
The Spirit came upon the apostles with a “strong driving wind” and with “tongues as of fire” (Acts 2:2,3).
It is clear, as you read Chapter 2 of Acts, that something radical happened in the lives of the apostles when they were
filled with the Spirit. They were filled with excitement and began speaking all about Jesus and his resurrection. Their
hearts were burning with love for the Lord and with a desire to share his good news with everyone. They were so
excited, in fact, that many of the people who saw them assumed that they were drunk!
But then Peter took the lead. He told the people how Jesus was nailed to a cross, “But God raised him up, releasing him
from the throes of death, because it was impossible for him to be held by it” (Acts 2:24). Peter’s words cut the people to
the heart, and they asked what they should do. Peter’s answer was simple and direct: “Repent and be baptized, every
one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you will receive the gift of the Holy Spirit”
(2:38). Many of the people took his words to heart and were filled with the Spirit that day. And so the church was born!

This story tells us that Pentecost is meant to be experienced. The Spirit wants to burn the knowledge of God’s love and
mercy into our hearts. He wants to fill us with the same joy that the apostles knew— the joy of our salvation and the joy
of knowing Jesus. As we feel this joy, we will yearn for God’s presence every day, and we will want to avoid everything—
every sin—that would separate us from him and his love.
“Lord, fill us all anew with your Holy Spirit. Melt us with your fire, and refresh us with your wind. May our lives be
changed today— forever!”

Святий Дух є завжди початком і здійсненням «величних Божих діл» (див. Ді. 2, 11). Зрозуміти це нам
можуть допомогти три моменти у сповненні Божого задуму. Коли розпочинається Євангеліє, та велика
подія спасення людства? Коли Син Небесного Отця, улюблений Син, сходить, приходить до нас. Як це
відбувається? Сила Святого Духа, та світлосяйна хмара, про яку говорить нам прекрасний євангельський
текст св. Луки про благовіщення, сходить на Діву Марію – і вона приймає її. Вона цілковито відкрита і
відповідає «так» усім своїм єством. Через цю відповідь «так» Діва Марія зі Святим Духом – не вона без
Нього, і не Він без неї – приносить нам той плід, яким є Ісус. У той час Діва Марія переживає першу
п’ятдесятницю, найбільше заховану, від якої в нашому житті здійсняться всі инші п’ятдесятниці.
Другим моментом є та година Ісуса, Його терпіння, Його смерть на хресті і разом з тим воскресення, адже
Його смерть стала смертю нашої смерти. Це чудо відбувається так само, як і перше, здійснене у день
благовіщення. Ісус воскресає не з власної волі. Він воскресає тому, що всю свою людську волю передає
Отцеві: у своїй любові до нас Він пішов до самого кінця, у тому великому і всецілому «так» Він відповів на
любов Отця, Який хоче спасти нас.
Саме на це «так», на цей крик любови Ісуса, Який несе на собі всі наші скорботи, Отець відповідає,
зсилаючи свого Духа, Духа життя. Саме силою Його Духа воплочений Син переміг смерть та ожив усією
своєю людською істотою, яка відтоді вся сповнилася Святим Духом. Саме через Христа, прославленого у
своїй животворній смерті, на весь світ зійшов Святий Дух, Господь животворящий (див. Йо. 7, 39).
Третім моментом є момент п’ятдесятниці. Того великого дня, що довершив Пасху, відбулося те саме чудо,
що й у благовіщенні і на хресті. Учні перебувають з Пресвятою Богородицею, вони, учні, міні-віруючі,
трохи вірують, хоча й нічого не розуміють, але чекають. І саме на цю міні-віру, на це невідступне чекання,
Отець відповідає. Він відповідає, зсилаючи свого Святого Духа. І яким є плід їхньої віри, плід зіслання
Святого Духа? Цим плодом є Церква, тобто не лише Ісус, як у благовіщенні, не лише первісток померлих,
як у день Пасхи, а Христос, члени Якого з’єднані з головою – Святим Духом. Саме тому ми є, саме тому
існуємо. Не тому, що ми кращі за инших людей, адже саме грішникам і вбогим, якщо погоджуємося ними
бути, дається Святий Дух, той обіцяний Дух, Який об’єднує нас у Церкву. У своєму повсякденному житті
ми можемо переживати таку саму п’ятдесятницю. Ми не можемо жити з воскреслим Ісусом, якщо не
почнемо зі Святого Духа.
Ікона сходження Ісуса до аду, яка постійно є перед нашими очима на Божественній літургії, показує нам:
Ісус схиляється до нас, Він простягає нам руку. Це Святий Дух діє в Ньому, у Воскреслому, коли Він
сходить до нас. А Його рука – це рука Отця, простягнена до нас, і Він чекає, щоб ми простягнули Йому
свою руку. Поручімо себе Йому, поручімо Йому всяку форму смерти в нас, якою незначною вона не була
б, нашу спрагу, наше глибинне бажання життя.
Тоді ми переживаємо п’ятдесятницю в своєму житті. Святий Дух проникає аж до нашого глибинного
бажання життя. Він заповнює ту порожнину смерти, яка є в нас, адже смерть – це порожнеча, відсутність,
відсутність Бога, відсутність любови. Святий Дух – це життя, любов. Він не є ні ідеєю, ні почуттям. Він –
присутність. Приймаючи Його, необхідно Його бажати, бути спраглими Його. Адже Він – жива вода.

Без води нема плодів. Ми знаємо, що плодом Святого Духа є любов, і ми мусимо досвідчити це,
перебуваючи сам на сам з Ісусом. Любов містить у собі все: радість, мир, віру в людей, терпеливість,
доброту, вміння володіти собою. Все те є формами любови, а любов – це Бог.

