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Website: www.saintmarysudbury.com
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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.

April 7, 2019 - Sunday
Epistle:

Hebrews 6:13 – 20 see explanation on page 522

Gospel: Mark 9:17-31

see explanation on page 106

Annunciation of the Most Holy Teotokos

Prayer Intentions April 8-14
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

No Divne Liturgy
No Divine Liturgy
5:30 p.m. Presanctified Gifts +Jack Hayes -I.L.Hrytsak
5:00 p.m. Sorokousty
5:00 p.m. No Divine Liturgy
4:00 p.m. +Ernest (Anniv) – Mrs. Lekun & Family
9:00 a.m. +Anna Krawczuk (40 th day) - Family
10:30 a.m. Divine Liturgy – English – for all Parishioners

I do believe, help my unbelief! (Mark 9:24)
He had brought his son to Jesus, the healer and the wonder-worker. It was his last hope. But
Jesus wasn’t there, only some of his disciples. No matter. Surely they could help. But no—
their prayers had no effect. The scribes mocked them; the disciples became frustrated. And
still his son suffered. The man felt defeated.
Just then, Jesus came down from the mountain. The father’s heart began to lift as Jesus
asked him to bring the boy to him. With a mixture of fear, discouragement, and hope, he
cried out, “I do believe, help my unbelief!” (Mark 9:24).
This is what faith looks like. It isn’t always picture-perfect. It’s honest, and it asks God for the
help and strength we don’t have. That makes this father’s prayer a good one for us to adopt
today.
“Lord, I do believe; help my unbelief! I admit it; I am weak. I wish my faith were stronger. I
wish I were better at trusting you, better at obeying you. Still, I want to approach you
honestly, not as I think I should be, but as I am.
“I do believe, Lord! I know you have helped me in the past. Every time I feel a tug on my
heart to pray for someone, it’s because of the faith you’ve given me. Every time I try to look
for your help with a problem, I’m exercising that gift of faith. But this situation right here?
This one isn’t as easy.
“Lord, I know that I will face something today that will challenge me. I might waver when you
don’t seem to be answering my prayers. I might worry about the future and start to doubt
that you really will stick with me. I might fall into the trap of thinking I don’t need you if
things are going well today. I don’t want these things to stop me. Help me to keep reaching
out to you.
“Lord, help my unbelief! When my prayers aren’t answered the way I expect, help me to
hang on. When new issues arise unexpectedly, increase my faith. When the day is peaceful
and prosperous, keep me close to you. Lord, I do believe!
“Lord, thank you that with you all things are possible!”

В Євангельському звістуванні четвертої неділі Великого посту чуємо розповідь про
оздоровлення юнака, опанованого бісом (Мр 9, 17-31). Ця подія відбувається в часі після
Преображення на горі Тавор, де Христос розмовляв з Мойсеєм та Іллею про грядущі
страсті. Таким чином Євангеліє поступово готує нас до входження у страсну седмицю. З
іншої сторони, розповідь про оздоровлення завершується Христовим ствердженням про
необхідність посту і молитви для подолання нечистих духів, що є ще одним заохоченням
до витривалості у пості, в якому перебуваємо.
Батько привів сина спочатку до учнів та не могли вони його оздоровити. Апостоли
дивуються своїй неспроможності, адже дана була їм влада оздоровлювати. Коли ж учні
питають про причину такої неспроможності у випадку оздоровлення цього біснуватого
епілептика, Господь відповідає, що сталося це через брак молитви і посту.
Іншими словами, задля звершення чуда необхідна молитва і піст того, що звершує чудо
в ім’я Боже. Коли ж натомість батько недужого просить про оздоровлення, маючи
водночас певний сумнів, чи воно можливе, Христос відповідає, що усе є можливим, якщо
є достатня віра. Іншими словами, для того, щоб отримати від Бога чудо, необхідно твердо
вірити, що Бог може його вчинити. Таким чином для звершення цього чудесного
оздоровлення з однієї сторони забракло посту і молитви, а з іншої – твердої віри. Христос
усуває причини, які унеможливлювали чудо: Він, досконалий у молитві та всякого роду
стриманості, спонукає батька до віри. І тоді чудо звершується.
Якщо хочемо у своєму житті вершити чуда, мусимо молитись і постити. І тоді зможемо
чинити чуда прощення, любові до ворогів, жертовності, зречення себе… Чи не є великим
чудом вміти простити, любити, віддавати себе у жертву? Якщо ж хочемо отримувати чуда
від Бога, мусимо просити Його, щоб допоміг нашому невірству. Ми часто просимо Бога,
але не віримо, що дасться нам. Як же ж тоді можемо отримати? Ми часто хочемо
простити, але не молимось за кривдника, не постимо і не хочемо що-небудь жертвувати
у своєму житті. То як же ж нам звершити чудо прощення?
Чудо в ім’я Боже може звершити той, хто молиться і постить, а отримати той, хто має
віру у всесилу Божу. Марія Ярема
FINANCES:
Available in the printer version of the bulletin only!
Thank you very much for your generosity! Жертводавцям слкадаємо щиру подяку!

YARD SALE: May 18th. Donations of new or gently used items will be greatly appreciated.
They can be dropped off at the Parish office.
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.

EASTER FOOD SALE – Pyrohy @ Cabbage Rolls, please order before April 15. Pick up orders
April 18 from 2 to 6 pm and April 20 from 10 to 12 noon.

Sincerest Prayers & Condolences – We extend our sincerest prayers and condolences to the
Anna Muzyka on the passing away of her dear son +Todd. May his memory be eternal in God!

