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 26, 2020
Zacchaeus Sunday
Неділя по Богоявлінню

Lk. 19:1-10
Мт. 4;12-17

Prayer Intentions (January 27-February 2)
Monday- Tuesday
Wednesday 5:30 p.m.
Thursday
5:30 p.m
Friday
Saturday
4:00 p.m.
Sunday
9:00 a.m.
10:30 a.m.
– Renata Bodnar

No Divine Liturgy
+Peter Svorineni – Josepine Svorineni
Intention of all priests – Barbara-Ann Spak
No Divine Liturgy
Divine Liturgy – English – for Parishioners
+Barbara Kosar with Panakhyda – Fr. Peter
Intention of I & Z Senko( 45th Wedding Anniv)

CABBAGE ROLL WORKSHOP: Thursday, January 30th, at 9 :00
a.m. Everyone is welcome!

THANK YOU! A heartfelt thank you goes to all volunteers and those in attendance who
braved the inclement weather to partake of the delicious Jordan Supper! Your support of our
Parish is greatly appreciated. God bless you!
FINANCES:
Available in the printed version of the bulletin!

Thank you very much for your generosity! Жертводавцям слкадаємо
щиру подяку!
PREPARATION FOR HOLY COMMUNION - will begin on the February 2 after 10:30
Divine Liturgy in the classroom. Please, contact Marusia for more information.
SINCEREST CONDOLENCES & PRAYERS: We extend our sincerest condolences &
prayers to Andrew and Andrea Kosar and the Kosar family on the passing away of Barbara
Kosar. May her memory be eternal in God!
SINCEREST CONDOLENCES & PRAYERS: We extend our sincerest condolences &
prayers to Barbara-Ann Spak on the sudden passing away of her baby sister Audrey. May her
memory be eternal in God!
ERROR - 2020 SUNDAY ENVELOPES: An error was made in the printing of 2020
envelopes – 5 envelopes were omitted from all boxes. The envelopes were sent to us last
week. They are placed in an envelope with parishioner’s name and are placed in alphabetical
order. You can pick yours’ up in the Church foyer.
REQUEST FOR BLESSING HOMES with JORDAN WATER – Father Peter again will
come and visit your home with Jordan Water. Please, request it by email gucior@yahoo.com
ot text at 707-665-2869 Thank You!
Congratulation to newly elected Parish Council – we would like to congratulate Andrij
Kosar, Sophia Fedorowich and Janet Stonley elected to the parish council for 2020- 2022.
Parish Council Meeting – induction of the new parish council members will be on February
4, 2020 at 6 pm in the classroom.
PARISH ASSEMBLY/SOBOR – In preparation for our Eparchial Assembly/Sobor each
parish is asked to prepare a report on the key aspects in the life of our parish. As a result every
registered parishioner is encouraged to fill out the Parish Sobor Questionaire and submit it to

the parish office no later than February 16, 2020. They do not need to be signed. On February
23 at Noon we will have a Brunch and Sobor to discuss results from the questionair responses
and formulate a draft document that will be presented at the Regional Sobor on March 28,
2020.

PARISH ASSEMBLY/SOBOR/Brunch – February 16 at Noon.
REGIONAL SOBOR – St. Demetrius Church in Toront, March 28, 2020
Вічная пам`ят – Відійшла у вічність Пані Варвара Косар. Родині складаємо наші
співчування. Вічна Її Пам`ять!
ПАРАФІЯЛЬНИЙ СОБОР- АНКЕТА – Для підготовки до регіонального собору
просимо всіх парафіян виповнити анкету і повернути до парафіяльного бюра до 16
лютого, 2020 року. Ці запитники не треба підписувати. 23 лютого відбудеться наш
парафіяльний собор де буде дискусія ресултатів з анкет. Після цього буде приготований
документ який буде представлений на Регіональному Соборі 28 березня 2020 року.
Просимо всіх парафіян до співпраці.

Парагіяльний Собор – Бранч – собор 26 лютого, 2020 о год 12 після обіду.
РЕГІОНАЛЬНИЙ СОБОР – Церква Свю Димирія в Торонто, 28 Березня 2020р.
ЙОРДАНСЬКІ ВІДВІДИНИ З СВЯЧЕНОЮ ВОДОЮ – як звичайно о. Петро буде в
тому році відвідувати парафіян зі свяченою водою. Коли хтось бажає домовитися на
відвідини, просимо дзонити до парафіяльної канцелярії або вислати повідомлення на
gucior@yahoo.com
The theme of the Patriarchal Sobor in 2020 is “Emigration, settlements and the global
unity of UGCC.” The main motto is: “The Church is with you always and everywhere.”
… The upcoming session of the Patriarchal Assembly-Sobor aims to broadly analyze
the challenges which stand before the global UGCC, and to help us find the best ways
to “gather those who have been dispersed,” and to grow in the communion of our
autonomous Church.
(His Beatitude Sviatoslav, Letter to the Bishops, Oct. 16, 2019)
Two key topics:
1. Pastoral outreach beyond the current membership of our Church
2. Communion-unity of our Church at all levels
Purpose and goal:

1. To assess and strengthen pastoral outreach and communion/unity in our parishes
2. To assess and strengthen pastoral outreach and communion/unity within the eparchy
(regionally and eparchy-wide)
3. To prepare for participation in the Patriarchal Assembly/Sobor and assist the Patriarch
and Synod in their effort to assess and strengthen pastoral outreach and communion/unity
in the UGCC.
Two aspects:
1. Analysis (Examination of conscience: strengths, weaknesses, opportunities and
obstacles)
2. Prophetic vision for the future: best practices / proposals / commitment

1.

2.

3.

4.

5.

Areas of consideration for our Eparchy:
Demographic and social changes that have occurred over the past decades (migration,
immigration, generational migration, movement from rural to urban areas, secularization,
movement to other denominations, and loss of faith). How have we been affected by these
changes and how do we respond?
The needs of our faithful on the territory of the Eparchy and whether the existing parishes
are sufficient to meet those needs (For reference see: Interactive map of the UGCC,
https://map.ugcc.ua/) Where are our faithful today and does our Eparchy need to establish
any new parishes?
Our Church’s presence and interaction with the local community (Ukrainian community
and Canadian society) in the spirit of the Patriarchal Sobor motto: “The Church is with you
always and everywhere!” Does our Church create opportunities for encounter or do we
simply expect people to come to us?
Our Church’s commitment to reach out beyond her current membership (Pastoral
Responsibility for our faithful, sense of Evangelization and Mission). Does our Church
foster a spirit of invitation and welcome. Is she able to move “from maintenance to
mission?”
Specific initiatives that strengthen communion/unity at the level of parish / eparchy-region
/ UGCC. In what ways do we already live and act as a united Christian family? In what
ways might we strengthen our sense of communion and unity… in our parishes, in our
Eparchy, in our Church as a whole? МЕТА/ЦІЛІ ЄПАРХІЯЛЬНОГО СОБОРУ
Тема Патріаршого Собору 2020 року - «Еміграція, поселення та глобальна
єдність УГКЦ». Головне гасло - «Церква завжди і всюди з Тобою»… Майбутній
Патріарший Собор має на меті всебічно проаналізувати виклики, які стоять
перед глобальною УГКЦ та допомогти нам віднайти найкращі способи, як
«собирати в розсіянні сущих» і зростати в сопричасті нашої помісної Церкви.

(Блаженніший Святослав, Лист до Владик, 16 жовтня 2019 р.)
Дві головні теми:
1) Розширення пасторальної діяльності поза теперішнє коло членства
нашої Церкви
2) Сопричастя-єдність нашої Церкви на всіх рівнях
Мета і ціль:
1. Оцінити та зміцнити-розширити пасторальну діяльність і сопричастя-єдність у наших
парафіях
2. Оцінити та зміцнити-розширити пасторальну діяльність і сопричастя-єдність у нашій
єпархії (як в різних її регіонах, так і в цілій єпархії)
3. Приготовитись до участі в сесії Патріаршого Собору і допомогти нашому Патріархові
та Синодові у їх стараннях оцінити та зміцнити-розширити пасторальну діяльність і
сопричастя-єдність в цілій нашій УГКЦеркві
Два аспекти:
1. Аналіз (Іспит сумління: сильні і слабкі сторони, можливості та перепони
2. Пророча візія на майбутнє: найкращі практики / пропозиції / зобов’язання

1.

2.

3.

4.

Що нашій Єпархії слід брати до уваги:
Демографічні та соціальні зміни, які відбулись за останні десятиліття (міграція,
імміграція, міграція поколінь, перехід від сільського до міського середовища,
секуляризація, перехід до інших конфесій, втрата віри). Які наслідки цих чинників для
нашої Церкви і як нам відповісти?
Потреби вірних на території нашої Єпархії та чи досить парафій в нашій Єпархії, щоб
задоволити їхні потреби. (Для порівняння, див. Інтерактивна карта УГКЦ:
https://map.ugcc.ua/) Де сьогодні знаходяться наші вірні і чи десь в нашій Єпархії
існує потреба нових парафій?
Присутність нашої Церкви і відносини з місцевою громадою (украінська громада і
канадське суспільство) в дусі гасла Собору: «Церква завжди і всюди з Тобою». Чи
наша Церква створює нагоди для зустрічі або чи ми просто чекаємо, щоб люди
прийшли до нас?
Зобов’язання нашої Церкви виходити поза межі теперішнього членства
(Пасторальна відповідальність за наших вірних, відчуття Євангелізації та Місійності).
Чи наша Церква плекає дух запрошення та привітності. Чи вона вміє перейти від
«збереження статусу до місії»?

5. Особливі ініціативи, які зміцнюють сопричася-єдність на рівні парафії / єпархіїрегіону / УГКЦ. Якими способами ми вже живемо і діємо як єдина християнська
родина? Яким чином можемо зміцнити наше відчуття сопричастя та єдності… в
наших парафіях, у нашій Єпархії, в цілій нашій Церкві?

