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.

March 24, 2019 - Sunday

2-st Sunday of Lent / Друга неділя Великого Посту
Epistle: Hebrews 1:10 2-3 on page 515
Gospel: Mark 2:1-12 on page 88
Propers for the Divine Liturgy: Tone 2 on Pg. 333 and 622
Prayer Intentions March 25-April 3
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

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

Julianna Hrobelskyj(anniv) – Kozak Family
No Divine Liturgy
Presanctified Gifts
No Divine Liturgy
Sorokousty
+Andrea Yuriy – Durkac Family
Divine Liturgy – Ukrainian – for all Parishioners
+Jean-Paul Charbonneau - Rank Family

EASTER FLOWERS DONATIONS: Donations for St. Mary’s Easter Flowers
may be made, “In Memory,” of your loved deceased family members by using
a blue Special Donation envelope. The names will be published, “In Memory
in St Mary’s Easter Bulletin.” Please indicate “Easter Flowers” on the
envelope.
ПОЖЕРТВИ НА ЦВІТИ ДО БОЖОГО ГРОБУ –запрошуємо парафіян
пожертвувати на квіти до Божого Гробу. Можна це зробити в пам`ять тих
що відійшли у вічність. Список жертводавців буде поданий у
Великодному віснику. Просимо вживати сині конвертки на ту ціль і
підписати на Цвіти до Божого Гробую Щиро Дякуємо за вашу щедрість!
SPIRITUAL RETREAT – this year, Dr. Fr. Roman Rytsar again will be our retreat master.
The retreat starts on Saturday, March 23 and concludes on Sunday 24, 2019. We invite all to
participate and take this opportunity to receive a sacrament of reconciliation (confession).
This year theme will be: The Beatitudes (Matthew 5:1-12) The Beatitudes are eight blessings
recounted by Jesus in the Sermon on the Mount in the Gospel of Matthew. Each is a proverb-like
proclamation, without narrative. Four of the blessings also appear in the Sermon on the Plain in the
Gospel of Luke, followed by four woes which mirror the blessings.

March 29, 30, & 31 – Ukrainian Egg Art at Ukrainian Seniors` Centre.
Don`t miss this rare opportunity to experience and enjoy the magic and beauty of the Ukrainian
pysanka! This special event will feature a display of over 100 pysanky including unique one of a kind
eggs by visiting Master Pysanka Artist Natalie K. Kit.
Friday, March 29 @ 7:00 p.m. – Illustrated talk by Natalie K Kit.
Saturday, March 30 @ 10:00 a.m. to 4:00 p.m. Exhibit, demonstrations, master class.
Sunday, March 31 @ 11:00 a.m. to 2:00 p.m. Exhibit and demonstrations.

29,30 та 31 Березня – Мистецтво Української Писанки в Українському
Будинку Сеньйорів.
Не пропустіть цю рідкісну можливість випробувати і насолодитись магічною
красотою Української Писанки. Ця особлива подія включає в собі показ
більш ніж 100 писанок, в тому числі унікальні у своєму роді писанки гостя і
митця Наталії К. Кіт.
Пятниця,29 березня в 7:00 год. п. п.- ілюстрована розповідь гостя Наталії К.
Кіт.
Субота, 30 березня з 10:00 до 4:00 п. п.- виставка, демонстрація і майстерклас з Наталією К. Кіт.

Неділя, 31 березня з 11: 00 до 2: 00 п. п.-виставка і демонстрація писанок.
Приходьте і ви отримаєте незабутні враження.
FINANCES:
Available in the printed version of the bulletin only.
Thank you very much for your generosity! Жертводавцям слкадаємо
щиру подяку!
BEST PYROHY IN TOWN! Congratulations to Carol Shyminsky and all our
pyrohy workshop volunteers! Through their dedication and hard work, the
people of Sudbury have voted St. Mary’s as having the best pyrohy in town!
You can go to Sudbury.com to see the announcement. God bless you dear
volunteers! Well Done!
GARBAGE BIN: We have had inquiries about our garbage bin with concerns
about recycling. To clarify, the garbage bin we have is for waste only. We have
recycling boxes from the City and our recycling is picked up weekly at no cost.

EASTER BREAD ORDERS: Please call in your order by
Wednesday, April 3rd.
When Jesus saw their faith . . . (Mark 2:5)
This is such a familiar story about healing that we often miss another important
lesson: the link between our generosity and God’s mercy. It’s a link that the
poor fellow lying on the mat—as well as his four friends—learned in a dramatic
fashion.
Imagine what it took for these men to haul their friend up onto that roof and
lower him down to Jesus. They could have slipped and fallen. They could have
upset the man’s stretcher and watched him end up splayed out on the floor.
They could even have been arrested for property damage and breaking and

entering! But it didn’t matter. They were willing to take the risks for the sake of
their friend.
Seeing such an act of love, Jesus was filled with compassion. How could he not
heal the man? How could he not assure the man that his sins had been
forgiven?
This is just one of many stories that show how God responds when we go out of
our way to seek help for our loved ones. Think of the Canaanite woman who
wouldn’t rest until Jesus healed her daughter (Matthew 15:21-28). Or think of
the way Moses pleaded with God to spare the Israelites after they had made a
molten calf (Exodus 32:7-14). Or think about Jesus telling his disciples that
some situations need extra prayer and fasting (Mark 9:28-29). God may not
always do exactly what we are asking for, but he does pour out his grace—just
the right amount at just the right time and in just the right way.
Today begins the Week of Prayer for Christian Unity. Imagine what could
happen if each of us were generous enough to devote just ten minutes each
day to praying for reconciliation between the churches. Imagine how much
grace God would pour out if we were to give up our lunchtime or our TV time
or our Internet time and spend it interceding for our divided Church. Let’s
imitate these four friends and band together to pray for the body of Christ.
Let’s bring this wounded body before the Lord so that he can tell all of us: Your
sins of division are forgiven. Rise up and walk together as one.
“Jesus, we bring our divisions and disagreements to you. Lord, heal us and unite
us as your one, holy, catholic, apostolic Church!”
Друга неділя посту. Зцілення розслабленого (Мк 2:1 – 12).
В історичній діяльності Ісуса його чуда сповнювали принаймні три головні функції: були
знаками присутності Божого Царства, підтверджували Його послаництво як Месії, та
засвідчували перемогу над сатаною та злом[1]. Таким чином зцілення паралітика є
передвістям нового життя, яке Ісус отримає у воскресінні, і яке розділить з усіма, хто
цього забажає.
В Ст. Завіті прощати гріхи – це виняткова прерогатива Бога (Вих 34:7; Іс 1:18), і тільки
священики могли проголошувати прощення іменем Бога. Тут це чинить Ісус, і при цьому
називає себе Сином Чоловічим. Син Чоловічий про, якого йде мова в книзі Даниїла (гл.
7), має владу чинити правосуддя,– а тут і владу прощати гріхи. В цьому і полягає

абсолютна велич і незбагненність Бога. Томас Райт каже, що цим вчинком Ісус не
просто "згрішив" проти тодішнього богослов’я – Він пробив діру в звичному способі
мислення та життя, в порівнянні з котрим дірка в даху є просто нічим[2].
Отже Бог є з нами (Еммануїл – Мт 1:23). Чи ми готові прийнятого такого Великого,
Милосердного і Великодушного Бога ?
Тридцять відсотків Євангелія від Марка – опис чудес Ісуса, – і це найкоротше Євангеліє,
де чудес описано більше ніж в інших євангелистів!
Решта тексту в Марка – Ісус навчає тим самим словом, яким зціляє. В посланні до Євреїв
читаємо, що «слово - живе й діяльне, і гостріше від усякого двосічного меча: воно
проходить аж до розділу душі й духа, суглобів та костяного мозку, і розрізняє чуття
та думки серця. Нема створіння, скритого від нього; все оголене і явне перед очима
того, кому ми маємо звіт дати.» (4:12 – 13). Слово Живого Бога, яке навчає, прощає, і
зціляє…
Чи ми готові на такий крок віри ( єврейське слово emuna, яке на українську
перекладається словом «віра», є спільнокореневим зі словом «Амінь», і завжди означає
довір’я до особи, абсолютну вірність, твердість, непохитність), щоб розібрати дах своїх
страхів, зневіри, комплексів, стереотипів, традицій та уявлень, які паралізують нас
(розслаблюють – роблять слабкими і кволими) і стати з довір’ям перед Ісусом і Його
Словом ?
Якщо це вже сталося і ми досвідчили дотик Божого прощення і любові, то чи бачимо
таких розслаблених поруч себе, і є здатні на подвиг оцих євангельських чотирьох (один
екзегет називає їх: співчуття, співпраця, оригінальність та кмітливість), а якщо здатні, то
до якої межі та наскільки ? Наша відповідь самим собі, завжди покаже ким для мене
особисто є Ісус, про якого сьогодні говорить Марко...

