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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.

August 25, 2019 - 10th Sunday after Pentecost
Epistle: 1 Corinthians 4:9-17
Gospel: Matthew 17:14-23

see explanation on page 382
see explanation on page 49

Propers for the Divine Liturgy: Tone 1
Prayer Intentions August 26-September 1
Monday – 10 am Funeral +Mychajlo Buba
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday: No Divine Liturgy
Saturday:
4:00 p.m. +Todd Muzyka – Uncle Andy & Louise
Sunday:
Feast of Dormition/Успення Пр. Богородиці
9:00 a.m. +Marie Kozlowska – Mr. & Mrs. Szaryj
10:30 a.m. Divine Liturgy – English – for Parishoners

BLESSING OF FLOWERS: It is our traditions to bring flowers on the Feast of Dormition.
We encourage our faithful to bring bouquets for blessing. Blessing will be at Saturday
and Sunday Divine Liturgies August 31 and September 1.

FINANCES Available in the printed version of the bulletin only.
Thank you very much for your generosity!
Жертводавцям слкадаємо щиру подяку!

STEAMING CABBAGE: Tuesday, August 27th, at 8
a.m. Please come and help.
DOLYA School fo Dance Registration Open 2019-2020
All Dancers Welcome. Free Classes!Ages 2 to Adult. No experience needed. Do not to be
Ukrainian. To register or info: Online: www.dolyaschoolofdance.com Call/Text 705-6989338 Email: dolyaschoolofdance@gmail.com In person: Monday, September 9, 2019 at 6pm
Sudbury Secondary School

NASHA RODYNA DANCE ENSAMBLE St. Mary’s School
of Ukrainian Dance!
It's that time of year again 2019-2020 dance registration. MONDAY, August 26 at 6
pm. For more info contact Katherine Hucal hutzul@vianet.ca Keep well & see you
all soon! DANCE begins September 9 at 6:00 pm.
Витаємо всіх зі СВЯТОМ НЕЖАЛЕЗНОСТИ! 23 серпня 2019 р.
Буває, випадково побачу якусь річ, в якій сходяться два кольори – синій і жовтий – і на
серці стає приємно при баченні цього поєднання.
Буває, подорожую далекими країнами, де мені добре бути, але як тільки бачу кордон
України, прокидається особлива радість.
Буває, спостерігаю спортивні змагання і, не особливо розуміючись в спорті, нудьгую,
але як тільки знайду очима спортсмена з синьо-жовтим знаменням, зараз же виникає
палке бажання, аби він переміг.
Буває, слухаю героїчні епоси, як їх переповідають люди, але лише почувши про
українську героїку, хочеться, аби про це почув увесь світ.
Буває, хочеться зійти на високі гори у світі, але тільки бажання зійти на Говерлу
зобов’язує мене до виконання.
Буває, співаю різні пісні, але лише українська пісня особливо звучить.
Буває, радію, як вийде в світ гарна книга, але українською книгою радію сильніше.
Буває, чудуюсь чужими містами, але лише Київ промовляє до мене з дитинства.
Буває, мені прикро за різні події, але історія чи історії України болять мені найміцніше.
Буває, стидаюсь зватись українцем, але не бути ним я не можу.
Буває, питаю, чому я тут народився, але зрікатись цього не стану.

Буває, не знаю, чи люблю Вкраїну, але точно не люблю жодну землю більше за неї.
Буває так по-різному, але певні речі незмінні. Україна незмінна у тому, що піднімає мій
дух своїми знаменами, історіями, природою, творчістю, мовою, усім своїм. Не тому, що
найкраща, а тому що незмінно рідна, близька, своя.
Марія Ярема
Юнак багато терпить
Кожна хвороба і кожне недомагання, вилікувані «в той час» нашим Спасителем, відносяться до
різних духовних хвороб серед людей [сьогодення]: ось паралітики вказують на осіб, позбавлених
духовної сили, яких дух спочиває у тілі, немовби паралізований; сліпі, будучи такими,
представляють людей позбавлених бачення реальності, видимої лише для духа, і глухі є знаком
людей, позбавлених слуху у прийнятті Слова спасіння.
В аналогічний спосіб до вище сказаного потрібно підходити також до того, що стосується
епілептика. Це є хвороба, що в більшості випадків не атакує людей, що нею страждають, і тому
під час цих періодів, коли не має епілептичних нападів, страждаючий цією хворобою справляє
враження людини, яка ні в чому не відрізнявся від того, хто почувається добре. Подібну патологію
можна відкрити в деяких душах: дуже часто передбачається, що вони знаходяться у доброму
здоров’ї в області чистоти чи інших чеснот, але потім приходять моменти, в яких піддаються
нападові хвороби (пристрасті) немовби епілепсії, через що зі стану удаваного здоров’я і сил, що
занепадають, впадають у хворобу: страждають ілюзіями цього віку та іншими жадобами.
Оріген, Коментар на Євангеліє від Матея 13,4
Допоможи моєму невірству
Святе Письмо показує, що той чоловік був дуже слабкої віри. Це можемо зрозуміти з багатьох
речей. Зі слів Христа: Все можливо тому, хто вірує; з того факту, що той, який до Нього
наблизився, сказав: Поможи моєму невірству; з того, що Христос наказав злому духові, щоб
більше в нього не входив, і також з того факту, що той чоловік сказав Христові: Якщо можеш.
Однак – хтось може сказати – якщо його невірство було причиною того, що злий дух з нього не
вийшов, чому тоді Ісус картає учнів? Аби показати, що вони завжди можуть уздоровити, навіть
тоді, коли ті, які приходять, не мають віри. Подібно, як дуже часто віри тих, які приходили,
вистачало, щоб отримати сповнення прохання, навіть за посередництвом менших (слуг), так
само для того, щоб відбулося чудо, часто вистачало сили тих, які творили чудо, навіть якщо ті,
які просили, не мали віри. Про такі два випадки читаємо в Святому Письмі. Рідні, друзі і приятелі
Корнелія отримали дар Святого Духа завдяки своїй вірі, натомість завдяки Іллі, хоч ніхто не мав
віри, мертвий чоловік воскрес.
Святитель Йоан Золотоустий, Проповіді на Євангеліє від Матея 57,2

Sincerest Prayers & Condolences – We extend our sincerest prayers and condolences to the Buba
on the passing away of +Mychailo Buba. May his memory be eternal in God!

ВІЧНАЯ ПАМ`ЯТ – Відійшов у вічність наш дорогий парафіян Пан Михайло Буба.
Родині складаємо наші співчування. Вічна Йому Пам`ять.

