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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:
Before Divine Liturgies 9:00 am and 10:30 am on Sundays or anytime upon request.
Baptisms & Marriages:
By prior arrangement (at least 1 year before the marriage date), through the parish office.
Visitations & Anointing of the Sick: Please notify the office if a member of your family is in need of a visit.

Oct.7, 2018 - 19th Sunday after Pentecost
Prayer Intentions October 8-14
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Богордиці

Thanksgiving & Health Tait Family – Fr. Peter
No Divine Liturgy
+ Kevin Houle Anniv. – Fr. Peter
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
Divine Liturgy – English
+Fedir and Stefania Jackiw – Irene Jackiw
10:30 am Protection of the Theotokos/Покрова Пресвяої
9:00 a.m.
4:30 p.m.
4:30 p.m.
9:30 a.m.
5:30 p.m.
4:00 p.m.

OCT 14TH WE WILL BE CELEBRATING OUR PARISH FEAST DAY THE “HOLY
PROTECTION OF THE MOTHER OF GOD: As a parish community we will join
together and there will be one bilingual Divine Liturgy at 10:30 a.m. on Sunday October 14,
2018 to celebrate our Feast Day, the “Holy Protection of the Mother of God.” After the
Divine Liturgy we invite you to our Parish Dinner at Noon. Tickets are $20 for adults, and
$10 for students, children under 5 years old are free of charge. Tickets are available in
advance only before October 10th, 2018.

FINANCES:
Financial information is published in the printed version of the bulletin
available at the church.
Thank you very much for your generosity!
Жертводавцям слкадаємо щиру подяку!
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together and there will be one bilingual Divine Liturgy at 10:30 a.m. on Sunday October 14,
2018 to celebrate our Feast Day, the “Holy Protection of the Mother of God.” After the
Divine Liturgy we invite you to our Parish Dinner at Noon. Tickets are $20 for adults, and
$10 for students, children under 5 years old are free of charge. Tickets are available in
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ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК ПОКРОВИ – в цьому році празник припадає у неділю 14
жовтня, 2018р. В цей день будемо врочисто святкувати наше парафіяльне свято.
Тільки одна двомовна Божественна Літургія o год 10:30 рано буде правитися. Після
літургії святочний подячний обід. Квитки можна придбати у парафіяльній
канцелярії до 10 жовтня: $20 від особи, студенти $10 і діти до 5 років за дармо.
Stop judging. (Luke 6:37)
At a conference on education in Germany, a political scientist compared that country’s
education system to asking a cat, a monkey, a dog, and an elephant to climb the same tree.
When they can’t, they are deemed unsuccessful. Today’s passage tells us that we do something
similar when we judge people. We expect them to climb a particular tree—our tree—and do it
well.
We have all made snap judgments at one point or another. “That person should . . . Why does
she always
. . . If he would just . . .” Instead of recognizing people as unique treasures, we try to fit them
into a restrictive mold based on our own personal values. When we do this, we overlook the
fact that our expectations may be totally off the mark for what God wants in another person’s
life. We certainly can’t think that we have all the answers. That’s God’s department, not ours!
If you find yourself prone to being judgmental, try to counter it by shifting your attention. Try
your best to look at people as treasured children of God—just as you are. They might express
themselves differently or choose to act in ways you don’t agree with, but guess what? We all
have our own set of quirks and imperfections, and God welcomes all of us. Or try thinking
about all the people who have welcomed you, despite your flaws: your parents, your spouse,
your children, or a special teacher or friend. They accepted you as you are, even as some of
them spurred you on and encouraged you.

Is there someone in your life right now who is rubbing you the wrong way? When negative
thoughts start to spiral out of control, say a quick prayer: “Holy Spirit, help me to stop judging
this person. Help me to accept him or her as you have accepted me.” You may have to say this
prayer over and over, but in the process, God will slowly soften your heart. As you accept this
person, you may even find a friendship forming as you learn from each other. In the end,
you’ll discover that love can take you much further than judgment ever could!
“Holy Spirit, help me to stop judging. Teach me how to turn my judgments into love.”
Блаженніший Святославе, ви братимете участь у Папському Синоді. Чи можете
розповісти, що собою представляє Синод і яке його значення сьогодні для Вселенської
Церкви?
Починаючи з часів Другого Ватиканського Собору у Вселенській Церкві почала
відновлюватися така форма церковного буття, яка називається «колегіальність». Вона
базується на ще апостольському способі служіння Церкві, який започаткували апостоли
та їхні наступники.
Про цю колегіальність писав ще святий Іриней Ліонський, коли говорив про те, що
Христова Церква в усьому світі різними мовами, у різних культурах і народах
проповідує одне й те саме Євангеліє, свідчить одну й ту саму віру, живе тою самою
християнською мораллю, звершує ті самі таїнства і уділяє благодать того самого
Святого Духа. І ось ця вселенськість Церкви також проявляється в тому, що наступник
апостола Петра Папа Римський звершує своє служіння разом із колегією наступників
апостолів. Тобто разом із католицькими єпископами з усього світу, які перебувають у
сопричасті з наступником апостола Петра.
Властиво ця колегіальність є продовженням історії колегії дванадцятьох апостолів. Так
як серед апостолів апостол Петро мав особливу місію, особливе завдання, служіння, яке
йому надав Ісус Христос, так само в колегії єпископів сьогодні цілої Вселенської
Церкви Святіший Отець Франциск звершує своє служіння для Вселенської Церкви
разом з ними.
І ось ота єдність єпископату довкола наступника апостола Петра проявляється в такий
дуже видимий і конкретний спосіб тим, що кожних чотири роки Папа Римський скликає
Синоди єпископів Католицької Церкви.
Перший Синод у дусі цієї колегіальності був скликаний ще святим Папою Павлом VI
відразу після Другого Ватиканського Собору.
Отож кожних чотири роки Святіший Отець скликає єпископів з усього світу, аби разом з
ними колегіально послужити Церкві і здійснювати своє служіння як наступник апостола
Петра.
Очевидно, що така зустріч усіх єпископів називається Вселенським Собором. Та
оскільки сьогодні у Вселенській Церкві є дуже багато єпископів і періодично їх збирати
на Вселенський Собор – доволі складне завдання, тому Папські Синоди кожні чотири
роки мають певний спосіб представництва.

А хто бере участь у такому Синоді, якщо не можуть бути присутніми всі католицькі
єпископи?
Є три категорії синодальних отців, які збираються на Папський Синод. Насамперед –
очільники єпископатів з усіх країн світу, а у випадку Східних Католицьких Церков це є
глави, патріархи, верховні архиєпископи, ті, які очолюють Синоди помісних Східних
Церков свого права. У римо-католиків це є голови єпископських конференцій.
Друга категорія делегатів на Папський Синод – обрані єпископи. Від п’ятдесяти
єпископів обирається один єпископ делегат, якого вони обирають як свого представника
взяти участь у Папському Синоді.
І третя категорія – синодальні отці, які є іменовані Папою. Зокрема йдеться про старших
досвідчених єпископів, кардиналів, які мають за плечима великий досвід служіння
Церкві. Вони на особистий поклик Святішого Отця приїжджають на Папські Синоди.
Як я вже сказав, ці Синоди збираються раз на чотири роки у звичайний спосіб. Але Папа
для вирішення окремих питань, які часто назрівають у житті Вселенської Церкви, може
скликати і позачергові сесії таких Синодів. Вони називаються надзвичайні сесії.
Діє постійний секретаріат Папського Синоду, який готує чергову тему синодальної
зустрічі, яку задає Папа. Цього року центральною темою Папського Синоду буде
«Молодь, віра та розпізнавання покликання». Отож секретаріат Папського Синоду
проводить консультації з усіма єпископськими конференція з усього світу і на основі
цих консультацій розробляється документ, який називається Instrumentum Laboris. Цей
текст – як своєрідний старт для початку діянь, дискусії на Папському Синоді.
Під час самого Синоду відбуваються дискусії, голосування, робота в малих групах,
пленарні засідання, а потім на завершення цього Синоду відбуваються голосування за
певні пропозиції, які Синод надсилає Святішому Отцеві.
Папський Синод є дорадчим органом. Він дораджує Святішому Отцеві, як потрібно
сьогодні Церкві здійснювати своє служіння. Папа приймає ці поради, пропозиції
синодальних отців і після кожного такого Синоду виходить окремий папський лист –
синодальне послання, яке вже має характер нормативного документа, щоб потім можна
було втілювати в життя кроки, які здійснили єпископи разом зі Святішим Отцем. Таким
чином здійснюється оця синодальна колегіальність служіння Святішого Отця разом із
єпископами всього світу.

