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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.

Nov. 25, 2018 - 26th Sunday after Pentecost
Epistle: Collosians 3:4-11 see explanation on page 448
Gospel: Luke 14:16-24 see explanation on page 172
Propers for the Divine Liturgy: Tone 1
Prayer Intentions November 26-December 2
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

5:00 p.m.

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

No Divine Liturgy
+Ella Johnson - L. Hrytsak (Donna & Donny & Eva)
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
Special Intention for Barbara Spak
Divine Liturgy – Ukrainian – for Parishioners
Divine Liturgy – English
+Jaroslaw Romanyszyn – Louise Romanyszyn

CABBAGE ROLL WORKSHOP: Monday, November 26th, at 9 a.m.
Everyone is welcome!

FINANCES:
Please see the printed copy of the bulletin for financial information.
Thank you very much for your generosity!
Жертводавцям слкадаємо щиру подяку!
CHRISTMAS TEA: Our Parish will hold its Christmas Tea on Sunday, December 2nd.
Donations towards gift baskets for raffle and cookies for boxes will be greatly
appreciated.
FOOD DRIVE: Please bring non-perishable items and place in the red box for our Annual
Food Drive.
CABBAGE ROLL WORKSHOP: Monday, November 26th, at 9 a.m. Everyone is
welcome!
CHOIR practices for Christmas: we are looking for a volunteer to lead and to prepare
singing for Christmas Divine Liturgy. If you would like to help, please contact parish office.
РІЗДВЯНІ ПРОБИ ХОРУ – шукаємо особи яка малаб бажання приготовати хор на
Різдво Христове. За інформаціями прошу звертатися до парафіяльного бюра.
BULLETIN ADVERTISING: Anyone wishing to help off set the cost of printing our Sunday
Bulletin is invited to place an advertisement in the Bulletin for the year 2019. Please contact
the Parish Office at: 705-675-8244 or by email stmaryssudbury@yahoo.ca. Ads will be
printed from January to December 2019.
Початок Різдв'яного посту – Середа 28 листопада, 2018 р.
"Покайтеся, бо наблизилося Небесне Царство... Приготуйте Господню дорогу,
вирівняйте стежки Його"(Мт. З, 2-3)
Хто ближче погляне на церковний рік, той зауважить, що Східна Церква завжди
готується коротшим або довшим постом до великих і світлих празників.
The pre-Nativity fast is often called "Phillip's Fast" because it begins on the day after the
feast of St. Phillip. The fast was introduced to prepare the Church for a worthy celebration of
the great and holy day of the Birth of Christ. The regulations for the fast were far more lenient
than the Great Fast before Pascha. Only Monday, Wednesday, and Friday were days of strict
fasting without meat, dairy products or oil (in Slavic countries). On Sundays fish was
permitted. During the last seven days of the fast everybody should observe the strict fast.

To worthily meet our Lord and Savior, we should sanctify this pre-Nativity season of the
Phillipian Fast. Sanctifying means spending our time in faith and in the service of God and in
kindness towards our neighbor, especially those who are in need of our assistance. And we
should think of what we would have been had Christ not come to our lowliness and
poverty. Together with the whole of the Byzantine Church we should try to meet Christ as he
deserves to be met and as it will, in His mercy, best serve our spiritual benefit!
The Philip’s Fast will begin on Wednesday, November 28, 2018
26th Sunday
Відізвався до нього хтось із народу: «Скажи братові моєму, щоб поділився зо мною
спадщиною.» 14. Ісус промовив до нього: «Чоловіче, хто настановив мене суддею або
подільником над вами?» 15. Далі промовив до них: «Глядіть і бережіться всякої
зажерливости, бо не від надміру того, що хто має, залежить його життя.» 16. І він
розповів їм цю притчу: В одного багача земля вродила гарно. 17. І почав він міркувати,
кажучи сам до себе: Що мені робити? Не маю де звезти врожай мій! 18. І каже: Ось що
я зроблю: розберу мої стодоли, більші побудую і зберу туди все збіжжя і ввесь мій
достаток 19. та й скажу душі своїй: Душе моя! Маєш добра багато в запасі на багато
років! Спочивай собі, їж, пий і веселися! 20. А Бог сказав до нього: Безумний! Цієї ж
ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? 21. Отак воно з
тим, хто збирає для себе, замість щоб багатіти в Бога.»
Уривок, який нас цікавить, є частиною довших повчань Ісуса представлених в Лк
12:1–13:9, – об’єднуючим мотивом для яких є тема пильності. Учень Ісуса повинен
бути пильним в багатьох відношеннях та життєвих ситуаціях. В Луки 12:13–21, Ісус
використовує суперечку стосовно спадщини, для того щоб повчити учнів про
небезпеку прив’язання (тяжіння) до майна та володіння. З прохання до Ісуса в Лк
12:13 («Скажи братові моєму, щоб поділився зо мною спадщиною.»), виглядає, що
старший брат відмовився дати молодшому те, що належало йому за
законом. Відповідно до Втор 21:17 старший брат завжди унаслідував подвійну порцію
майна після смерті батька. Очевидно в часі поділу цього майна сталася типова
«родинна» суперечка, що кому належить. Ісус відмовляється бути суддею чи особою,
яка ділитиме майно. Він не прийшов запропонувати швидких та короткотривалих
розв’язок, які не розв’язують суті проблем. Натомість Він пропонує поглянути на
глибші причини та корінь проблеми, й пропонує універсальну пораду, яка водночас
стає розв’язкою проблеми.
На думку Ісуса, багатство, яке накопичене тільки для себе – триває коротко. Для
вступу до неба ніхто не може представити валізу повну скарбів. Бог бажає інших
пріоритетів, й тому Ісус заохочує всіх багатіти у Бога. Він хоче, щоб всі його слухачі
та апостоли зрозуміли, що гонитва за багатством є небезпечним божевіллям та формою
пожадливості завжди, якщо воно спрямоване на самого себе.
Багатство спрямоване тільки на себе – є зубожінням перед Богом. Комфорт, який

походить з матеріального багатства та сили – дає тільки коротку та фальшиву безпеку,
та виявляється марнотою в найважливіші моменти життя.
Для підсумку можна подати кілька наступних характеристик, які з багатого чоловіка,
за словами Ісуса, зробили «безумного»:
·
надмірна заклопотаність речами (володінням): поки голос з неба не перериває мрії
безумного, в притчі не видно нікого крім чоловіка та його майна; крам та процвітання
стали єдиним прагненням його життя, аж доки вкінці не виявилася їх убогість; таким
чином притча спонукає слухача до рефлексій над пошуком сенсу життя;
·
безпечність в самодостатності / самовпевненості: притча змальовує людину, яка
нікого не потребує в житті – він сам може себе забезпечити на багато років, й не
потребує ні підтримки спільноти, ні любові родини чи друзів, ні навіть впевненості в
Божій любові; отож є екстремальне представлення гордої схильності до способу
думання, що ми все можемо самі й нікого іншого не потребуємо;
·
опанування жадібністю: жадібність є моральною антитезою до щедрості,
великодушності та шляхетності; думка, що він може щось зробити для інших, –
потребуючих людей, – ніколи не приходила багачеві до голови; він ніколи не мав
відчуття відповідальності вжити свої достатки для людей менш щасливих ніж він;
жадібність з’їла в ньому, будь-яке співчуття, яке він коли не будь мав;
·
фальшивість / марнота гедонізму: багач веселився та гуляв у своєму багатстві, а
також уявляв, що все його майбутнє буде тільки подальшою реалізацією його примх та
бажань; дозвілля, відпочинок, свобода від вимог праці – плани багача нагадують плани
багатьох нормальних людей, наприклад, на пенсії; проте важливим залишається
запитання: «Чи ми плануємо розсудливо та розважно? Що надає сенс нашому життю
сьогодні, й що надаватиме йому сенсу потім ?»;
·
практичний атеїзм: цим провокативним терміном один екзегет окреслив підхід
безумного багача до життя; багач може протестувати, що ціле життя вірив у Бога,
проте менеджмент його власного життя, розподіл благ та плани на майбутнє
показують, що він жив так ніби Бога не має; притча ставить перед нами питання про
наші християнські зобов’язання: «Як наша віра в Бога робить вплив на конкретні
справи нашого життя?».
Eat, drink, be merry! (Luke 12:19)
If you’ve ever piloted a small aircraft, you know that navigation needs to be an essential part of
your skill set. You should be able to use visual recognition, comparing your charts to features
on the ground such as roads, railroad tracks, and rivers. You should also know your
instruments so that you can fly at night or in bad weather or cloud cover. You would never get
in your plane, close your eyes, and ask yourself, “Now, what’s the best way to get to where I
want to go?” You’d be lost within minutes!
That’s precisely the mistake that the landowner in this parable makes. He has to decide what to
do with all the produce from his harvest. It’s more than he can possibly use. You’d think

perhaps he would ask other landowners what they would do in his situation. Or you might even
hope that he would ask God about it. Or at least he could find some way to share his harvest
with people who are struggling. But all he does is consult himself (Luke 12:17). And so, with
no input from anyone else, he comes up with the answer that benefits him the most—just keep
it all.
So many of our decisions have to do with how to spend our resources—our time, our abilities,
our affections, and so much more. It’s not just about our money; it’s about our hearts. If we
don’t ask God to help us in these decisions, we risk flying blind. But when we do seek his
guidance through the Church, in prayer, and through the people he has placed in our lives, new
paths open up. Life stops being just about us. We discover opportunities to help people and to
build his kingdom on earth.
God may not give us a precise map to follow into our future, but he does give us plenty of
guidance. More than anything, he wants us to acknowledge, along with Pope Francis, that “the
gift of the earth with its fruits belongs to everyone” (Laudato Si’, 71). We can’t do what the
selfish landowner in today’s parable did and keep all our possessions locked up for ourselves.
Every gift we have is meant to be shared!
“Lord, everything belongs to you. Thank you for sharing it with us so generously. By your
Spirit, teach us how to be just as generous!”

