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.

October 29, 2017 - 21st Sunday after Pentecost
Epistle: Galatians 2:16-20 see explanation on page 427
Gospel: Luke 8: 5-15

see explanation on page 157

Propers for the Divine Liturgy: Tone 4 on page 341 and 707
Monday – Wednesday
Thursday
4:30 pm
Friday
6:00 pm
Saturday
4:00 p.m.
Sunday
9:00 a.m.
10:30 a.m.

No Divine Liturgy
+Eugene Kowal – Mrs. A. Kowal
+Petrusia Kowal – Mr. Mrs. Kociejowskij
+ Anastasia Berezowski (1st Anniv) – Roman and Helen Berezowsky
For Parishioners
+Julie Barbeau – Nellie Storozuk

ST. MICHAEL PRAZNYK – once again we are going to celebrate 89th Praznyk in Coniston on Sunday,
November 19, 2017 with the Divine Liturgy at 3:30 pm followed by dinner at the Colonial. Tickets are available
from Bill or Marusia at 705-453-0026. Thank You for your support.
NEW ALUMINIUM ENTRY DOOR FOR THE CHURCH HALL – this new door is the major project for this
year. The project will include installing New Entrance Bronze Anodized Insulated Frame with Single 40” Wide
Door with solid insulating panels at the bottom with clear insulating glass at top and remote push button operator
release button from downstairs kitchen and upstairs office. The cost is $9896.00 We kidly ask for your support of
this project. Please use the special donation envelops for this purpose. May God bless you and your families
abundantly for your generosity! Thank You!
Knights of Columbus, Council 1387 invites everyone to pray the Rosary for the unborn child on Sunday
November 5, before the 9:30 Mass at Christ the King Church.

CHRISTMAS TEA & BAZZAR: will be held on Sunday, December 3rd. Donations towards Gift Bastkets and Bake
Table will be greatly appreciated.
St. Michael’s Ukrainian Church is doing a major repair to the church basement due to walls being damaged. The
church will be supported while the basement walls are excavated and repaired. Part of the walls will have new
cinder blocks and new weeping tile will be installed. This repair is at a significant cost of $34,000. 00 so we are in
the process of fundraising to cover some of the cost of this repair. We are asking all members and friends of St.

Michael’s past and present to help support this repair. Please, use the Blue Special Donation Envelops and make
cheques payable to: St. Mary’s Ukrainian Catholic Church.

Holodomor Commemoration
Sunday, November 19, 2017, 10:30 am
Ukrainian Seniors’ Centre
A sower went out to sow his seed. (Luke 8:5)
Five minutes later, he came back in, dragging the seed bag. “What’s the use?” he groaned, plopping into an
armchair. The seed was top grade, with a high protein content and a guaranteed “hundredfold” yield in good soil.
“But the soil,” he sighed, thinking of the spots that were hard packed, rocky, dry, or weed infested. “And the birds.
And the rabbits and deer that devour whatever sprouts.” The sower kicked off his shoes, picked up his iPad, and was
soon caught up in a video game.
But Jesus didn’t tell the parable this way. His is a story of perseverance and ultimate victory. His sower scatters the
seed of God’s word totally confident that his product will deliver.
But perhaps this skewed retelling expresses how Jesus’ disciples felt when their preaching brought meager results. It
must have been helpful to remember that this parable was being enacted among its first audience—an enthusiastic
crowd that was running to him “from one town after another” (Luke 8:4). As Jesus foresaw and explained, even his
own preaching would not take root in every heart. Some hearers didn’t really listen and believe; some responded
superficially; some got distracted. For sowers and receivers alike, the watchword is “bear fruit through
perseverance” (8:15).
Keep growing! As gardeners know, soil needs constant enriching and weeding. So do we. Through prayer, service,
and the pursuit of virtue, let’s be constant gardeners of our hearts so that we can welcome the seed God sends us
every day—new understanding, inspirations, and opportunities to love and serve.
Keep sowing! Are people around you eager for the gospel? Or do you encounter apathy, misunderstanding, or
hostility as you sow? Whatever the conditions, fix your eyes on Jesus, and keep going.
Remember, you’re not sowing and growing alone. Both in you and in others, the great Sower has made a start. In the
end, he will bring forth an astounding harvest of reward beyond all imagining.
“Lord, give me growth as I ponder this seed: ‘Let us not grow tired of doing good, for in due time we shall reap our
harvest, if we do not give up’ (Galatians 6:9).”
Притча про сіяча
Притча про сіяча має фундаментальне значення – вона виходить зі серця Бога і є підґрунтям справжнього
життя для нас. Це притча про рослинний світ, але ми – більше, ніж польова трава, ми є образом Отця.
Нашим корінням, нашим початком є те «нетлінне насіння» (див. 1 Пт. 1, 23), з якого ми відроджені наново.
Ця таємнича насінина, маленька, непомітна, як пшеничне зернятко, – то вічне Слово Отця, посіяне в нашу
людську природу, і якщо ми приймаємо Його, то відроджуємося в Ньому.
Ми можемо безперервно народжуватися до життя Отця, перебуваючи в єдності з Його вічним Словом, яке
струменить із нього. Так, нашим джерелом має бути життя Отця, Який так тішиться нами, тому мусимо все
більше повертати до Нього своє обличчя і відповідати через самого Сина, бо ми – більше, ніж відлуння Його
Слова, ми – плід Його Слова.
Якби ми затрималися біля власного витоку і використали свій дорогоцінний час, живучи там, де насіння
Отця народжує нас до життя і кличе нас! Але більше часу нас там немає, бо ми живемо на рівні
загальноприйнятих поглядів, які тягнуть нас у різні боки, тоді як сотворені вільними, як Бог, щоб розділяти

Його життя. Отець не нав’язує нам своє слово. Він нам його пропонує. Тому Він знову і знову виходить
сіяти своє слово широко, подостатком.
Кожен з нас покликаний перейти від притчі до реальности і запитати себе, роздумуючи над цією притчею,
чому моє життя так «незріле», чому воно не прямує до дозрівання свого плоду. Всі ми більшою чи меншою
мірою незрілі. А наше призначення – у дозріванні, у досягненні вічної зрілости. Чому ми незрілі? Ми не
помічаємо своєї незрілости. Від цього страждають инші, а в Ісусі засмучується наш люблячий Отець.
Невже ми настільки живемо зовнішньо, байдужі до сенсу свого життя, відчужені, немов божевільні? Ми,
звичайно, чуємо Його Слово, принаймні, щонеділі, або час до часу з уст дитини чи дорослого, або, коли
знаходимо час трохи почитати, читати – це слухати, читати живе Слово – Євангеліє, псалми, послання
апостола Павла, книги пророків… Та навколо такий шум, ми стільки всього чуємо, особливо зараз! Отже,
ми ще насправді не слухаємо. Наше серце ніяк не задіяне, з нашого боку нема жодної справжньої відповіді,
якщо ми просто слухаємо вухами або читаємо краєм ока. Тоді ми залишаємося край дороги.
Трапляється також, що ми з радістю приймаємо Слово. Воно таке чудесне! Це сам Ісус промовляє до нас! В
ньому є все, то як не захоплюватися ним, як не зрадіти? Так, але – і це ще одна форма браку зрілости, – ми
не маємо коріння, ми поверхові. Виходимо після Божественної літургії – і все! Нас зачепило якесь слово з
Євангелія, і … ми переходимо до инших справ, нічого не усвідомивши.
Існує ще одна спокуса, яка трапляється частіше. Ми чуємо і в той момент постановляємо бути відданими,
тобто відповісти на Слово вірою, прийняти його беззастережно, щоб воно формувало наше життя. Ми
відчуваємо зворушення аж до глибини серця. Проте наше серце наповнене багатьма турботами, розбурхане
різноманітними емоціями, і, врешті–решт, ми спокушаємося самі собою, а наше «я» зчиняє такий шум, що
цілком заглушує Слово.
Сьогодні, на початку літургійного року, попросімо Ісуса щирим серцем, щоб Дух Святий відкрив глибини
нашого серця. Нехай Він навчить нас хотіти приймати Його в тиші. Якщо ми боїмося тиші, то втікаємо від
таїнства Слова Божого. Просімо в нього тихого серця. Тиша – це не відсутність шуму, а приймання
присутности. Вже на рівні людських відносин добре знаємо, що приймаємо иншого тільки тоді, коли наше
серце тихе, инакше кидаємо йому в обличчя все те, що маємо на думці.
Просімо у Святого Духа тихого серця. Просімо його «молитвами Богородиці», як ми співали на початку
Божественної літургії. Вона є тією тишею, всеціло наповненою Словом. Саме в цій тиші Бог навіки
воплотився. Саме в тиші нашого серця, яке слухає, Він візьме на себе нашу людську природу – таку чудесну
і таку трагічну – щоб відродити її.
Жан Корбон, Це називається світанком, Львів, Свічадо 2007

