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. (705) 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:
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.21, 2018 - 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

Prayer Intentions October 22-28
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

5:30 p.m.
5:30 p.m.
4:30 p.m.
4:30 a.m.
5:30 p.m.
4:00 p.m.
9:00 a.m.
10:30 a.m.

No Divine Liturgy
+Anne Hussak – Jasinsky/Nowady Family
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
Dec. in Family – Mr. & Mrs. M. Yuriy
+William Gaba – Beatrice Gaba & Family
Divine Liturgy – English - for Parishioners

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!

1928-2018 Celebrating 90 years as an established Parish in Coniston ST.
MICHAEL'S ANNUAL FEAST DAY-PRAZNYK. Sunday -November 18, 2018
Divine Liturgy- 3:30p.m. Dinner to follow Colonial Inn Tickets $20. Children under 12$5.00 FOR TICKETS PLEASE CALL- 705 453.0026 Bill or Marusia

"A sower went out to sow." (Luke 8:5)
We have all heard this parable so many times that we can probably recite it by heart.
We have all been trained to ask what kind of “soil” we are and whether the seed of our
faith is in a fertile enough environment. But have you ever thought about the sower?
Here he is, flinging his seeds all over the ground—in briar patches, on rocks, in the
open air. He’s lucky some made it onto the good soil! And what was he sowing? The
word of God!
Jesus didn’t fault the sower for having bad aim. He speaks no word of reproach because
some of the precious seed landed on unsuitable ground. He seems satisfied with how
the seed was spread, and with where it went. If you think about it, Jesus is just satisfied
that the seed had been sown in the first place!
Just so, Jesus wants us to sow every day, no matter where we are or what our
environment is like. Being a sower is not a highly specialized occupation, reserved for
an elite and specially trained few. We can all do it. We don’t have to get stressed about
the ground the seed falls on; we don’t have to wait until we find the “perfect” soil to
receive the seed.
Just sow! Talk simply, normally, about the things you know about who God is and
what he’s done in your life. Tell of his goodness, in whatever ways you have
experienced it: through healing, or forgiveness in the Sacrament of Reconciliation; in
the pleasure of hearing his voice or feeling his presence in your prayer time; through
understanding some passage in a new way as you read Scripture.
Fling it wide! Perhaps you’ve received the grace to know joy even on the anniversary
of the death of a loved one, or the power to “lose the mood” and ask forgiveness from
someone when you’ve lashed out in anger. Go ahead and share these blessings! Spread
the seed, and let God worry about the soil that receives it.
“Holy Spirit, help me to sow God’s word today. Remind me of the times I have seen
you at work, healing, strengthening, or teaching me. Help me to scatter these seeds all
around me.”

Людина у пошуках сенсу впрожовж історії людства, мабуть, не перестане ставити
собі запитання про виміри власної свободи.
Де межа свободи, вільного вибору і водночас невипадкових випадковостей, Божої волі,
Його задуму.Та й взагалі чи існує свобода людини, якщо Бог призначає, допускає. Якщо
Він робить якщо не усе, то ключові рухи у нашому житті?
Ми пам’ятаємо змалку, що Бог дав людині розум і свобідну волю, тобто дозволив
вирішувати всі справи так, як нам заманеться. Однак багато життєвих ситуацій
супроводжуються різними клішованими висловами, як-от: Бог так хотів, Бог так дав.
Що це означає? А де ж моя свобода. Чи не значитть це, що Бог просто обмежує свободу
людини? І, зрештою, людина нікчемна і безвольна?
Ще інше запитання: якщо Бога ми завжди називаємо люблячим Батьком, то чому Він,
будучи милосердним і всемогутнім, дивиться на те, що відбувається у моєму житті –
біль, втрати, горе, терпіння – і нічого не робить. Де ж Його захист, де Його допомога?
Насправді, якщо би доля існувала, наше християнське уявлення про життя не мало би
сенсу. Якщо уже все наперед визначено і написано, то що ми – ляльковий театр? Якби
кожному від початку життя було чітко призначено ту чи іншу долю, то це означає, що
наші вибори не мають значення, вибрав уже хтось давно за нас.
Свого часу дуже популярним було мистецьке переосмислення ролі Юди Іскаріота, який
зрадив Ісуса. Де життя і призначення його трактували у світлі наперед визначеного:
адже ж у пророцтвах Старого завіту УЖЕ написано було про те, що сталося.
Та чи наспраді Юда не мав вибору тієї ночі, коли вів Ісусу на страту?
Чи могла Марія відмовитись, коли їй Ангел говорив про Божу волю щодо народження
Ісуса від неї. На перший погляд, звісно ні. Адже все було визначено наперед.
Однак як Марія, так і Юда могли вчинити по-іншому. Марія могла налякатись і сказати
ні, Юда міз опам’ятатись і не зрадити… Але ж звідки пророки знали все це наперед? Їм
було відкрито, очевидно, таке бачення порядку речей, яке має Бог. Це ми, люли,
сприймаємо час лінійно. Бог є трансцендентний, понадчасовий, Він бачить всю історію
– від початку і до кінця, з усіма людськими вчинками і виборами.
І це значить, що Він абсолютно не втручається у нашу свободу. Саме тому нам іноді
здається, що Бог бездіяльний, коли потребуємо вирішити якісь проблеми, коли терпимо.
Бог не створював терпіння, болю і горя. Все це прийшло у світ із первородним гріхом.
Бог поважає вибір кожного – і того, хто чинить добро, і того, хто чинить зло. Саме тому
всі ми разом, залежні одні від одних, так часто отримуємо рани, рани від гріхів своїх або
ж гріхів тих людей, що поруч.
Господь – абсолютна Любов. І навіть тоді, коли нам здається, що Він не чує, не робить
нічого – Бог неухильно стоїть поруч і допомагає. Інша справа, що ми не завжди здатні
побачити і відчути Його пристуність.
Автор: Тетяна Трачук

