Св. Покрови Українська Католицька Церква
St. Mary’s Byzantine Catholic Ukrainian Church
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.

January 12, 2020
Неділя пo Різдвi Христовим.
Sunday after Theophany

Eph. 4:7-12 see explanation on page 446
Mt. 4:12-17 see explanation on page 11
Prayer Intentions (January 13-19)
Monday
9:30 a.m.
No Divine Liturgy
Tuesday
5:30 p.m.
Feast of Circumcision/Свято Обрізання
Intention of Fr. Peter -Barbara-Ann Spak
Wednesday - Friday
No Divine Liturgy
Saturday
4:00 p.m.
In thanksgiving and intention of Catherine (sister) – Pawluch
Family
Sunday
9:30 a.m.
Theophany -Богоявління
10:30 a.m.

In thanksgiving for Pauline Yawney – Yawney Family

When our energy supplies are low, our body naturally enters
conservation mode. It slows down, stores—sometimes in
unwanted places—whatever energy is available. We find
ourselves craving rest, and on occasion we wish we could
hibernate like bears and their ilk. Low energy affects our
outlook: we turn inward. Reminiscing about times gone by is
suddenly our favorite activity.
In our prayer life, this might be a season of quiet
contemplation, reflection, gentle exploration, and making
small but deliberate movement toward our ultimate goal of
being with God.
Fr Brian McKee Knights of Columbus 1387 Home Made Regular or Hot Italian
Sausages Fr. Brian McKee, Council 1387, is making and selling regular or hot Italian
sausages @$28.00 for 5 pounds @ St. Anthony’s Church, 19 Mary St. Sudbury on Friday
January 24. 2020 Please contact Richard Rivard (705) 524-6066 or via
email duke@persona.ca to submit your order prior to January 17, 2020. Orders to be
picked up at St Anthony's Church - Fri, Jan 24, 1:00 - 5:00pm or Sat, Jan 25, 9:00am - 2:00pm

Jordan Dinner (Schedriy Vechir) January 18, 2020 at 5:00 pm: Tickets for the Yordan
Dinner will be available only in advance from the parish office, the last day to purchase tickets
is January 13, 2020. They are $25.00 per person. Students $10.00, children under 5 – no
charge. There will be no tickets sold at the door

Cabbage Rolls WORKSHOP: There will be a workshop on
Monday, January 13, 2020 at 9:00 a.m. Everyone is welcome!
In this is love: not that we have loved God, but that he loved us. (1 John
4:10)
What exactly “love” means is subject to any number of interpretations. St. John,
however, is clear and specific. Love comes from God. John also tells us what love

looks like: God sending his own Son to pardon all of our sins and offer us a personal
relationship with him. Think about that for a moment. God’s love, which comes first,
is costly to himself but free to us.
First. God’s love always comes first. Before it even dawned on you to receive his love
or to love him back, he was already pouring his love upon you. Before you had any
idea of following him, he loved you and sent his Son for you. Before your baptism,
your confirmation, or any conscious decision to love and serve him, God made a way
for you to do it. Even should you never accept it, God would still offer you his love
fully and unconditionally.
Costly. Love is not just kind feelings or well-wishing aimed at other people—even
people who have hurt us or disappointed us. Neither is it just a broad tolerance of
different types of people. Love, as God himself showed us, is giving another person
something precious to you. Sometimes it’s your time, like when you put down the
novel you are reading to help your spouse find the car keys. Sometimes it’s your
forgiveness. Or your patience. Or your listening ear. It could be any number of things.
Mostly, love is laying down—sacrificing—your desires and preferences in order to lift
up someone else.
Free. Love is giving without expecting or demanding anything in return. It’s giving
what you have so that someone else might have it too: the comfort of your presence at
a hospital bedside, an encouraging word to a dejected friend, some spare change
offered to a homeless man. It’s a free gift, a gift that brings you as much joy giving it
away as it brings to the person receiving it. If it is valuable to you and if you freely give
it to someone else, that is love.
Isn’t this what God did when he sent his Son to live among us?
“Father, thank you for your love: first, costly, and free. Help me to love as you have
loved me.”
Сьогодні, дорогі у Христі, в першу неділю після цього величного торжества,
хочу повернути вас знову до пережиття цієї знаменної події – народження
Ісуса, нашого Месії.
Його не випадково називаємо Месія, тобто посланець, який має виконати
конкретне завдання. Сьогодні слід пригадати, яка ж була ціль Його приходу
на землю? Можливо вона наблизить нас до розуміння того, чому Ісус саме у
такий спосіб прийшов на землю і саме у такий спосіб прожив серед нас. Щоб
зрозуміти Його прихід, пригадаймо наслідки Його приходу, тобто зміни
сталися.
Пришестя Христа на землю сталося подією, яка змінила хід історії цілого

людства. Саме тому люди вирішили почати числення років з його дати і
назвали «Новою ерою». Щось подібного має статися у житті кожного з нас.
Коли Христос приходить до душі людини, то дає початок новому життю.
Звичайно, що зміни не зможуть стати явними відразу. Пройде час і Боже дитя
благословить своєю присутністю наше людське життя.
За 2000 років популярність Христа зросла у мільйони разів, а основне, що
кожен, хто Його пізнає, як свого Месію-Спасителя відчуває ще більше Його
присутність у житті. Він прийшов до кожної людини. Його присутність могли
відчути всі. Всі, хто був відкритий на Його поклик, прохання, поучення.
Він прийшов до всіх!
Вік, соціальний стан, національність, моральність життя та інше не було
ніколи перешкодою до зустрічі із Ним. Цікавий факт: зустріч із Ним змінювала
кожного.
Він проповідував Небесне царство, але в повноті осягнення правдивого
людського щастя: царство Боже в середині вас! Може здатися дивним, але
кожний, хто ставав людиною в повноті, то почувався немов у небі. Це нас
може підвести до думки, що Він прийшов для того, щоб повернути нам
первісний образ, дарований Творцем. Ісус бажав повернути нас до «бути
Правдивою людиною».
Доказом цього є те, що Ісус не погорджує нічим людським: ні тілом, ні
звичаями, ні суспільством, ні працею. Більше того: Він часто себе називає
«Син Людський».
Христос противиться лише гріховному! Що стається із людиною, яка
зіпсована гріхом? Ми можемо назвати її людиною? У біологічному значенні –
так, а у моральному і духовному? Де є повнота людського життя? Не дивно,
що такі люди і самі себе не люблять через свій стиль життя.
Ісус бажає нам правдивого і реального щастя. Саме тому Його місійна
діяльність була дуже людською і природною. Навіть великі чуда, здавались
простими і зовсім природніми.
А ще, з Христом є дуже просто. Він Сам простий! Цю простоту можна було
побачити від початку Його приходу на цю землю і до самого кінця. Хто
старався ускладнювати життя – це тільки грішна людина. Було важко лише
тим, хто не довіряв Йому і часто противився. Це було і далі є причиною
внутрішньої боротьби.
«По вірі вашій дасться вам» – постійно наголошував Месія.
Саме тому, ознакою святості у християнстві, відразу почалась вважатися
простота.
Простота не захоплює! Але ціллю простих речей не є захопити, а принести
користь, бути корисними! Наше життя має наповнитися простою, відкидаючи
всяке крутійство і надумання. Здобудемо з великими складностями трошки, а
втратимо багато, не скориставши нічого.
У такому простому Різдві прийшло Величне Спасіння всіх! І також для тебе?

проповідь у Неділю після Різдва

