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 31, 2019 - Sunday
3-rd Sunday of Lent / Хрестопоклонна неділя

Epistle:

Hebrews 4:14 – 5:6 see explanation on page 519

Gospel: Mark 8:34-9:1

see explanation on page 105

Propers for the Divine Liturgy: tone 3

To Your Cross, O Master
we bow in veneration and we
glorify Your holy Resurection.

Prayer Intentions April 1-April 7
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
Presanctified Gifts +Bryan Simcoe – Fr. Peter
No Divine Liturgy
Sorokousty

5:30 p.m.
5:00 p.m.
5:30 p.m.
4:00 p.m. +Anna Kindrachuk – daughter Pat
9:00 a.m. Divine Liturgy – Ukrainian – for all Parishioners
10:30 a.m. +Ilene & Paul Ryhaluk

PYROHY WORKSHOP:
Thursday, April

4th,

There will be a pyrohy workshop on
at 9:00 a.m. Everyone is welcome!

REMEBERING OF THE DECEASED – in our tradition, during the great lent, we have a
special prayer service called, “Parastas – Sorokousty”. During the great lent, every Friday
and on All Souls Saturdays, the names of deceased persons submitted to the priest will be read
aloud and prayed for. Please update your Family Memorial List and return them to the parish
office. Also, please use blue special offering envelop for your offering. One offering for
Sorokousty suffices for the year’s services. May the memory of our ancestors be everlasting
СОРОКОУСТИ – просимо хто має бажання, щоб ми поминали померлих з ваших
родин, повідомити канцелярію або покласти список імен в конверті на особисті потреби
і покласти на тацу. Поминання помершив будуть у кожну пятницю.
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!
FINANCES:
Available in the printed version of the bulletin only!
Thank you very much for your generosity! Жертводавцям слкадаємо щиру подяку!

Whoever would save his life will lose it. (Mark 8:35)
Jesus’ words about saving and losing our lives would inspire only fear in us if all we looked at
was pain and loss. Praise God, then, that he wants to open our eyes to see a fuller picture of
his plan of salvation. Jesus didn’t die just so we would lose our old lives. He died so we could
receive his risen life! We can look upon the cross with awe, wonder, and anticipation of the
good things God promises. Because Jesus died on the cross, our hearts can be cleansed and
our minds made anew.
Jesus invites us to new life, not just in heaven someday, but here and now. We can exhaust
ourselves by giving into fallen desires and chasing the things of this world. But if we do, we
risk losing the treasure of the life God intended for us. As we come to "deny" ourselves and
turn our lives over to Jesus, we are given a new and better existence.
Jesus isn’t asking us to deny ourselves every pleasure—that’s not the point. He wants us to
deny the sinful drives within us that seek to control our lives. He wants us to turn our hearts
to God so that the Holy Spirit can empower us to live according to the new life we received
at baptism. Independence, unforgiveness, legalism, worldly approval, perfectionism, selfglorification: They only lead to unhappiness. These are the things that Jesus came to put to
death in us.
Yes, there is loss through the cross. But what do we lose? Slavery to sin. And what do we
gain? A cleansed conscience, freedom from patterns of sin, intimacy with God, and a
rediscovery of who we are in God’s sight! Jesus longs to see us stop thinking we must gain
victory on our own over the things that drive us. He longs to see us lay our self-sufficiency
down at his cross so that we can receive the power of his Spirit to live a new life. Let’s look to
him for our healing and deliverance.
"Father, show me what I must lay down at the foot of the cross so that I can become the
person you intended me to be. I want to trust Jesus’ promise that whoever loses his life will
save it."
Сьогодні ми переживаємо неділю, яка називається Хрестопоклінною неділею. Це означає, що ось
ми уже зближаємося до середини Великого посту. Цей шлях, ця мандрівка великопісна, очевидно,
має дещо подібного до будь-якої мандрівки, яку кожний з нас переживає у своєму житті.
Подорожній, який іде до якоїсь мети, коли знає, що вже пройшов половину шляху, напевне, що з
одного боку подумки запитує, а чи то ще далеко, скільки ще залишилося? А з іншого боку, часом
відчуває, що він починає втрачати сили. Той первісний запал, який погнав його в цю дорогу,
починає потрошки згасати, сили його полишають, і він шукає місця де б можна було відпочити.
Більше того, він шукає, якоїсь криниці, якогось джерела, де би можна було цю полуденну спрагу
вгамувати і набратися сили для того, щоби могти, справді, цю другу частину своєї мандрівки
успішно звершити. Подібно і ми з вами. Той, хто справді постить і подвизається, знає, що на початку
Великого посту ми робимо добрі постанови, хочемо багато змінити в своєму духовному житті,
великих висот досягнути, але коли стаємо віч-на-віч з жорстокою дійсністю, то бачимо, що і наші
сили є маленькі, і наші можливості часом не відповідають нашим прагненням, і ми починаємо
шукати якоїсь допомоги. Тому сьогодні, в цю Хрестопоклінну неділю, я хочу з вами роздумати над

однією подією з історії мандрівки Ізраїльського народу пустелею. Бо Святі Отці порівнювали сорок
днів Великого посту до сорок років мандрівки ізраїльтян із Єгипту до Обітованої землі, від рабства
до свободи. Той пасхальний рух мав їм дати нове життя. І ось в главі сімнадцятій Книги Виходу ми
читаємо про таку подію: чим дальше вони йдуть за Мойсеєм в пустелю, тим стає тяжче, тим більше
люди нарікають на Бога і на Мойсея, стають жорстокосердими. Серце тих людей стає подібним до
серця фараона, який не хотів випускати з неволі отих єврейських рабів. І ось приходять вони в
місце, яке називається Рефідим. Це є остання стоянка ізраїльтян перед тим, як вони підійдуть до
Синайської гори, де переживуть це Богоявління і той дар Божого Закону, тих десяти Божих
Заповідей даних через руки Мойсея. Але в тій стоянці, той внутрішній конфлікт наростає до свого
найбільшого апогею. В розпуці Мойсей молиться до Господа Бога і каже: «Ті люди готові мене
вкаменувати. Що мені робити?». І Господь Бог каже дуже цікаві і дивні слова: «Іди до скелі, і я стану
перед тобою на тій скелі, і тим жезлом, який маєш в руках, яким ти колись розділив води Червоного
моря, щоб можна було перейти через них ізраїльтянам, цим жезлом, цією палицею, вдар по тій
скелі». Цікава річ, тому що від цієї події потім залежало особисте життя Мойсея. А інша цікава річ:
бо зазвичай людина стає перед Богом, а тут Бог каже: «Я стану перед тобою на цій скелі». І Мойсей
вдарив тим жезлом по скелі і зі скелі потекла вода, яка, з одного боку, втамувала спрагу ізраїльтян,
а з іншого боку, загасила вогонь оцього нарікання і незадоволення. І Божий народ пережив, що Бог
справді є між ними, підсилився і пішов далі. Святий апостол Павло, коментуючи ці події, каже, що
тою скелею, з якої напилися подорожуючі ізраїльтяни духовного питва, насправді був Христос. Він
є Скелею, яка може бути основою усякої мандрівки і людського життя. Але з тої скелі, з того каменя,
так само витікає джерело, яке дає воду, дає життя, дає сили, щоби рухатися далі.
В цю Хрестопоклонну неділю Христова Церква ставить нам перед очі Хрест Господній нашого
розп’ятого Спасителя. З одного боку наче показує нам, до якої мети ми з вами подорожуємо в часі
Великого посту, що підсумком цієї Чотиридесятниці буде споглядання розп’ятого, померлого і
воскреслого Христа. Але ще більше: для того, щоб ми могли з вами духовно спочити, набратися
духовної сили, нам сьогодні Церква дає перед очі Скелю – Христа, з проколеного боку Якого витікає
життєдайна сила, яка нас може підсилити, зробити мужніми і дати можливості рухатися далі. Так,
як колись Господь Бог став перед лицем Мойсея, так сьогодні, Розп’ятий на Хресті, Він стає перед
нашим обличчям, а цілувати хрест, або поклонятися хресту означає черпати, пити, споживати оцю
таїнственну поживу, це таїнственне питво, яке і по сьогодні витікає з пробитого боку Христового зпосеред Його Церкви. Бо Церква є тим Тілом Христовим, яке несе у собі ці таїнства сили, які
виливаються на Божий люд у вигляді Святих Таїн. І сьогодні, цілуючи цей чесний і животворящий
Хрест, ми стаємо сильнішими, ми відпочиваємо в його тіні, ми стаємо здатними рухатися далі.
Так якось дивно сталося, що рівно рік тому, саме у Христопоклінну неділю, Владики Синоду нашої
Церкви впровадили мене на престол Києво-Галицьких верховних архиєпископів. Я можу
посвідчити, що наша Церква не має сьогодні великих людських покровителів і земних багатств,
але я можу посвідчити також, що наша Церква у собі несе живу воду, яка витікає в наші серця з
пробитого Христового боку. Цей розп’ятий Христос, Він був силою мучеників, Він є надією
праведників, Він є надією і перемогою тих, хто страждає і по-людськи не має сили рухатися дальше
своєю земною мандрівкою. Він – цей розп’ятий Христос – є силою нашої Церкви. Той Христос,
якого вдарила людська рука, але вдарила як Скелю, з якої потекла жива вода життя.
Проповідь Блаженнішого Святослава

