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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.

September 22, 2019 - 14th Sunday after Pentecost
Epistle: Galatians 6:11-18 see explanation on page 435
Gospel: John 3:13-17 see explanation on page 218
Propers for the Divine Liturgy: Tone 5 on page 345 and 683
NOMINATION TO PARISH COUNCIL – Parishioners wishing to submit their nominees
for the upcoming Parish Council Elections, may do so by filling out the nomination form and
return it to the parish office either by placing it on collection plate or sending by mail. The
deadline for nominations is noon, October 13, 2019. Please use the nomination form included
in this bulletin.
NOMINATING COMMITTEE: Lou Bukatowicz and Bill Evanochko were nominated to
form the Nominating Committee for the up-coming elections. Interested faithful are
warmly encouraged to approach them to discuss or ask questions about serving our church
as a parish council member

PYROHY WORKSHOP: Thursday, September 26th. Everyone is welcome!

IN PREPARATION FOR THE PARISH COUNCIL ELECTION – 2019
6.7.1 To be eligible to serve on the Parish Council, the members of the Parish Council must be
practicing Catholics, free from canonical penalties, belonging to the parish for at least two (2)
years, and regularly participating in the liturgical life of the Parish.
6.2.1 Members of a Parish are those faithful of the Church who are registered with the Parish
office, make contributions, or substantial service for the maintenance of the Parish, and
participate in the liturgical life of the Parish. Such members have a right to participate in the
deliberations, voting and elections of the Parish Council and General Meetings.
6.2.2 The term parishioner signifies Christian faithful who are on the Parish register and who
manifest their willingness to be a member of the Parish by worshipping with the Parish
community and contribution to the support of the Parish and its activities
НОМІНАЦІЇ ДО ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ: Просимо всіх парафіян подавати ваші
номінаційні пропозиції до нового складу Парафіяльного Комітету не пізніше як до 13
жовтня 2019 р. Просимо до номінації вживати друк залучений у сьогоднішньому
недільному віснику.
Liturgical Calendar Information/discussion session – you are invited to share your
thoughts about Gregorian/Julian calendar. Thursday, October 3, at 6 pm at the Church hall.
Літургічний Календар – запрошуємо поділитися вашими заувагами і думками що до
літургічних святкувань у нашій парафії. Четвер, 3-го жовтня о год 6 вечора у церковній
залі.
God so loved the world . . . (John 3:16)
Hearts, red roses, scented handkerchiefs, diamonds, locks of hair. When someone gives such
things to another person, you know that love is in the air.
But none of these symbols can come close to the truest expression of love the world has ever
known: the cross of Jesus Christ. God himself became man and died an agonizing death on
that cross so that we could be redeemed and live with him, now and into eternity.
But remember, God didn’t just die for humanity in general. He died for you. Jesus would
have submitted to the pain of the cross even if you were the only person on earth.
So how do we respond to so great a love? Your initial reaction to that question might be to
think of the things you must do in return. We all want to love God and to love our neighbors
as ourselves. But it’s not only about what we do for God. It’s also about receiving what Jesus
died to give us. Through his death on the cross, we now have access to God’s grace and
mercy. It is freely poured out on us; there’s nothing we have to do to earn it. He won it at
great cost to himself, “becoming obedient to death, even death on a cross” (Philippians 2:8).
That’s how much he loves us! That’s how much he loves you!
Opening your heart to Jesus and letting his love flow into you will then help you love other
people as he loves you. Without condemnation. Without judgment. With a willingness to

sacrifice for the people in your life. With a willingness to be available, to listen, to be patient,
to forbear, and, above all, to forgive.
The cross is the ultimate symbol of God’s love for each one of us. But it’s more than a
symbol—it’s a reality that you can live each day. On this great feast, spend some time at the
foot of that cross, and let Jesus fill you up. Then be a living reminder of God’s love and
mercy to all you meet.
“Jesus, by your holy cross, you have redeemed the world.”
Молитва. Господи Ісусе Христе! Я вірю, що з любові до мене та за мої гріхи Ти пішов на
хресну смерть. Пробач мені, що саме я розіп’яв Тебе своїми гріхами. Я вірю, що Ти воскрес
із мертвих і кличеш мене бути з Тобою в Божому Царстві. Ти є мій Господь, Ти є мій
Спаситель. Я хочу через все моє життя уникати гріха і жити згідно Твоєї волі. Допоможи мені,
помилуй мене, спаси мене. Амінь.
Ми чули притчу про господаря, який підготував весільній бенкет.
У цій розповіді можна виділити три основні групи дійових осіб. Головною дійовою особою є
господар, батько, який справляє весілля для свого сина, який дуже тішиться, хоче поділитися
своєю радістю – поділитися не тільки своїм майном, наїдками, а повнотою свого життя (бо
весільній бенкет є святом повноти людського життя).
Друга група дійових осіб – це запрошені, яких кликали, на яких чекали. Вони вважали себе
достойними цього бенкету, але потім ним погордували.
А третя група дійових осіб – це слуги, які тричі виходили кликати гостей, шукати тих, хто,
можливо, спочатку не був запрошений на цей бенкет, але про кого цей господар пам’ятав. Люди,
які, врешті, зібралися, могли розділити радість цього таїнственного батька й господаря. Думаю,
всі ми можемо легко зрозуміти, що тим батьком, який підготував бенкет Царства і запрошує всіх
людей на весілля небесного Агнця є наш Небесний Бог-Отець. Бенкет – це прихід Сина на землю,
момент, коли Син хоче з’єднатися із людством – момент започаткування присутності між нами
Царства Небесного. А та батькова радість, любов, яка сяє з його обличчя – це Святий Дух, який
прагне поєднати всіх довкола єдиної трапези, єдиного бенкету. Запрошеними, з якими хоче
поділитися Небесний Отець вічним життям, є кожна людина кожен із вас, дорогі в Христі. Це з
вами сьогодні хоче поділитися Небесний Отець своєю радістю! Бо кожна Божественна Літургія є
саме тим бенкетом, який Він для нас підготував.
[…]
І тепер нам загрожує така небезпека, яка загрожувала тому єдиному гостеві, котрий прибув на
весільну учту без весільного одягу. Тут йдеться не про якийсь дорогий одяг, а про вияв пошани,
відчуття величезної вартості того незаслуженого дару, що його кожен із нас отримує із
запрошенням до цієї божественної учти, до цього весільного бенкету. Саме через те, що гість не
виявив належної пошани до того дару через свій зовнішній вигляд, то не зрозумів, куди потрапив.
Тому його викинули геть: разом із даром, якого він не оцінив і не сприйняв, він втратив вічне
життя і, замість у радість, потрапив у місце плачу та скреготу зубів.

[…]
З проповіді Блаженнішого Святослава під час Архиєрейської Божественної Літургії у
катедральному соборі Святих апостолів Петра і Павла у Чорткові з нагоди архієрейської
хіротонії владики Дмитра (Григорака) (18.09.2011)

Prayer Intentions September 23-29
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday: No Divine Liturgy
Saturday:
4:00 p.m. Exaltation of the Holy Cross/
Воздвеження Чесного Христа
Divine Liturgy – English – for Parishioners
Sunday:

9:00 a.m. +Michael Buba (40th Day)
10:30 a.m. +Paul & Ilene Rehaluk

FINANCES September 15th:
Available in the printed version of the bulletin only.
Thank you very much for your generosity!
Жертводавцям слкадаємо щиру подяку!
PYROHY WORKSHOP: Thursday, September 26th. Everyone is welcome!
LUNCHON: Thursday, October 3rd, 11a.m.- 2:00 p.m. Lunch combo, $12 per
plate, coffee included. Also, pyrohy/cabbage rolls sold by the dozen.
Take-out must be ordered in advance: 705- 675-8244 or 705 675-1581
DONATIONS FOR CHRISTMAS TEA RAFFLE : Our Tea will take place
on December 1st. We are asking for donations towards baskets for raffle. We
will be very grateful for your donation and support of our fundraising efforts.
VILLA MOLEBIN AND BBQ: A heartfelt thank you goes to all volunteers
and participants of our year-end Villa event. God bless you!

CONDOLENCE: We extend our heartfelt prayers and condolence to Matthew
Grimard and his family for the passing of his mother, Ornella. May her
memory be eternal in God.
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