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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.

Dec. 2, 2018 - 27th Sunday after Pentecost
Epistle: Ephesians 6:10-17 see explanation on page 451
Gospel: Luke 13:10-17 see explanation on page 175
Propers for the Divine Liturgy: Tone 2
Prayer Intentions December 3-9
Monday
Tuesday 4:30 p.m.

Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

No Divine Liturgy
Feast of Presentation of Bl. V. Mary into the Temple/ Вхід
в Храм Присвятої Богородиці Special intention for Gaba,
Fraser, Hoffer Families – Mr. Mrs. J. Gaba
No Divine Liturgy
4:30 p.m. +Gerald & Martha Eschuk – Lillian Hrytsak
No Divine Liturgy
4:00 p.m. +John Miller – Mr. & Mrs. J. Gaba
9:00 a.m. Dec in family – Mrs. Tkach
10:30 a.m. Divine Liturgy – English -for Parishioners

FINANCES:
Please see the printed version of the bulletin for financial information.

CHRISTMAS TEA: Our Parish Christmas Tea is today from 11 to 3.
Everyone is welcome!
FOOD DRIVE: Please bring non-perishable items and place in the red box for our Annual
Food Drive.
PYROHY ROLL WORKSHOP: Thursday, December 6th, at 9 a.m. Everyone is welcome!
DECEMBER 16, 2018: It has come to our attention that the Sunday envelope for December
16 is missing from the envelope box. Please use St. Nicholas envelope or a spare envelope
from your box, or if using a blank envelope, make sure to write your name and envelope
number on the front.
2019 SUNDAY ENVELOPES: Will be available for pick-up next weekend. Anyone without
envelopes and would like to register for a set is asked to contact the office.
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.
НЕДІЛНІ КОНВЕРТКИ – будуть готові в наступний тиждень.
РОБИМО ВАРЕНИКИ – вівторок, 6 го грудня о год 9 ранком. Всіх запрошуємо до
помочі.
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.
This daughter of Abraham . . . (Luke 13:16)
Occasionally, we receive stories from readers telling us how God has worked in their lives. We
thought that today’s Gospel reading was the perfect opportunity to share the story below.
“I was serving on the prayer ministry team at my church a few years ago when a woman came
asking for prayer. ‘It’s my heart,’ she said, ‘Sometimes it feels like I’m going to have a heart

attack and die.’ Even to my untrained eye, she didn’t look healthy. So my first thought was
‘You really need to see a doctor!’ But I remembered that Jesus has the power to heal, so I
began to pray for her heart.
“As we prayed together, however, my thoughts shifted. I began to feel that I should also pray
about another kind of heart problem: that she would know how much God loves her as his
daughter. So my words changed from prayers for physical healing to declarations of God’s
love. ‘You are created out of love and for love,’ I told her. ‘You are created to know God’s
love and to overflow with it. You are a daughter of the King, his beloved princess.’ I asked
God to make these truths more real to her.
“All of a sudden, she began to weep. She told me she had never really known God as her
Father. She had always been somewhat afraid of him, but she could feel her fear fading away.
As we finished praying, she wiped her eyes, and I saw the most beautiful, radiant smile on her
face.
“My new friend is seeing a doctor and making it through day by day. Her prognosis remains
unsure, but she knows deep in her heart that God loves her, and that has made all the
difference in her life.”
Perhaps the greatest healing that this woman or any of us could receive is to hear God say,
“You are my son, my daughter.” It was those words, “daughter of Abraham,” that unbent the
crippled back of the woman in today’s Gospel. They can help all of us stand tall with dignity
and gratitude.
So don’t be afraid to ask God to speak these words to you. He may heal you in ways that
surprise you.
“Jesus, you know better than I that I need healing. Open my heart to hear the words that will
set me free.”
Кожного разу, коли ми читаємо якийсь уривок Євангелія, він приносить для нас певну
духовну науку, настанови для нашого життя. Коли уважно прочитати притчу про
безумного багача і історію оздоровлення скорченої жінки, то між ними можна провести
певну духовну паралель. Подія скорченої жінки продовжує думку з притчі про
нерозумного багача. Обидві ці постаті об’єднує одна проблема - вони є в’язнями.
Нерозумний чоловік є в’язнем достатку, а скорчена жінка є в’язнем хвороби. Але для них
двох є спільна причина їхньої проблеми – гріх. Вони є в’язнями одного ворога – гріха,
сатани, як зазначив Христос у відповідь начальнику синагоги: „Цю ж жінку, дочку

Авраама, що її сатана зв’язав ось вісімнадцять років, не треба було від цих пут звільнити
у день суботній?” (Лк.13,16).
Теперішня світова економічна криза викликає негативний психологічний вплив на
багатьох людей, викликає у них пригнічення духа, духовне скорчення дуже часто через
брак твердої віри і повної надії на Бога. Це є нова форма неволі, ув’язнення людини
злим духом, який старається накинути на людину кайдани розчарування, безнадійності,
втрати сенсу життя. Тим, хто може захистити нас від цього поневолення чи визволити з

нього, розірвати кайдани, зруйнувати мури гріха, випростати нашого духа є Христос.
Коли Ісус Христос навчав одного разу в Єрусалимі, то сказав до присутніх такі слова:
„Кожен хто чинить гріх, є невільником гріха. Коли Син визволить вас, справді будете
вільними” (Ів. 8, 34,36).
На ліжку хвороби лежав чоловік, на його грудях з’явилися великі рани. Він довго
страждав і мучився. Одного святкового дня вся його сім’я пішла до Церкви на
богослужіння. Хворий дуже сумував, що він не може також піти до храму. Але цього
самого дня йому з’явився уві сні якийсь старець і промовив: „Вставай”. Хворий відповів:
„Я не можу встати, бо важко хворію”. Старець знову повторив: „Я тобі говорю, встань,
встань і йди також у храм, прослав Бога, що повернув тобі знову здоров’я”. І старець
зник з-перед його очей, а хворий відчув у собі якусь дивну силу, почав помалу вставати,
не відчуваючи більше болю у своїх ранах. Він зняв пов’язки і з радістю побачив, що вони
загоїлися. Вставши, поспішив у храм Божий, щоб щиро подякувати за своє чудесне
оздоровлення.
І до багатьох із нас не раз і не два говорить у неділі і свята Господь: „Встань і йди до
Церкви!” А як ми ставимося до поклику Божого?!
Кожен з нас хоче бути щасливим, життєрадісним, мати спокій душі, важливу ознаку
щастя. Щоб ми не ставали в’язнями, невільниками гріха, сатани. Якби не складалися
обставини життя довкола нас, стараймося жити з Христом, за його заповідями. У важких
хвилинах завжди приходьмо до Христа. Тільки Він піднесе нас на дусі, подарує нам
справжню свободу, поверне спокій душі і допоможе відчути себе щасливими. о. Михайло

Чижович, редемпторист

Введення в Храм Пречистої Діви Марії (Лк 10:38 – 42; 11:27 – 28).

