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.

February 9, 2020
Leave-taking of Encounter of our Lord Jesus Christ.
Sunday of the Prodigal Son
Epistle: 1 Cor. 6:12-20 see explanation on page
Gospel: Luke 15:11-32 see explanation on page
Propers for the Divine Liturgy: Tone 2
Неділя Митаря і Фарисея – Лк. 18:10-14; 2Тим. 3:10-15
Prayer Intentions (February 10-16)
Monday

4:30 p.m.
5:30 p.m.
Tuesday
5:30 p.m.
Wednesday
5:30 p.m
Thursday,Friday
Saturday
10:30 a.m.
4:00 p.m.
Sunday
9:00 a.m.
10:30 a.m.

+Jerry Slobodian – Lucie Slobodian
+Olivia Kukurudz – 9th Day
For health Conrad Houle & Jean Gaba – Fr. Peter
+Jusine & John Behun – Sonia Hucal
No Divine Liturgy
СТРІТЕННЯ Г.Н.І.Х
Divine Liturgy – English – for Parishionrs
+ in Family – Maria Tkach
+Slawko Hucal – Sonia Hucal

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.
FINANCES: Available in the printed version of the bulletin!

Thank you very much for your generosity! Жертводавцям слкадаємо
щиру подяку!
PARISH ASSEMBLY/SOBOR/Brunch – February 23 at Noon.
REGIONAL SOBOR – St. Demetrius Church in Toront, March 28, 2020
REMEBERING OF THE DECEASED – in our tradition, during the great lent, we have a
special prayer service called, “Parastas – Sorokousty”. During the great lent, every Friday
and on All Souls Saturdays, the names of deceased persons submitted to the priest will be read
aloud and prayed for. Please update your Family Memorial List and return them to the parish
office. Also, please use blue special offering envelop for your offering. One offering for
Sorokousty suffices for the year’s services. May the memory of our ancestors be everlasting.
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.
CHALLENGE FOR GREAT LENT – Again, I invite you to put a Bible Book on your
kitchen table for the time of the Great Lent (40days). Every time when you sit to eat, open the
Bible and nurish your soul before you eat.
ПОЖЕРТВИ НА ЦВІТИ ДО БОЖОГО ГРОБУ –запрошуємо парафіян
пожертвувати на квіти до Божого Гробу. Можна це зробити в пам`ять тих
що відійшли у вічність. Список жертводавців буде поданий у
Великодному віснику. Просимо вживати сині конвертки на ту ціль і
підписати на Цвіти до Божого Гробую Щиро Дякуємо за вашу щедрість!

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 23 лютого, 2020 о год 12 після обіду.
РЕГІОНАЛЬНИЙ СОБОР – Церква Свю Димирія в Торонто, 28 Березня 2020р.
СВЯТО СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО – Служба Божа у суботу 15 лютого о год 10:30
ранку. Свячення свічок після служби.
СОРОКОУСТИ – просимо хто має бажання, щоб ми поминали померлих з ваших
родин, повідомити канцелярію або покласти список імен в конверті на особисті потреби
і покласти на тацу.
What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? (Mark
5:7)
It is natural for us to want to focus on the love of Jesus, basking in it the way a flower
turns toward the sun. There is nothing wrong with this, and in fact, it’s something we
should do often. But that doesn’t mean we should avoid thinking about the devil or
his influence in the world.
The danger of pushing to the side any thoughts about Satan is that we risk falling into
his most clever trap: believing that he isn’t real. And it seems that his strategy is
working. In a recent survey conducted in the United States, only 17 percent of
Catholics believed that Satan is “a living being.” By contrast, 83 percent chose to call
him only a “symbol of evil.”
We have only to turn to the Bible to see evidence of Satan and his demons—and of
God’s power over them. In today’s Gospel story, the Gerasene people watched Jesus
cast out a legion of demons from a possessed man. It must have been terrifying for
the townspeople to see the dramatic transformation of the town’s most dangerous
citizen, as well as two thousand pigs charging into the sea.
On one hand, their reaction seems unfathomable considering the good that Jesus had
just done. But we shouldn’t judge the townspeople too harshly. They saw something
that most of us never will. In an ironic twist, they saw the power of Satan and tried to

push Jesus aside, while the possessed man saw the power of God and wanted to
follow Jesus.
Although demon possession is rare, Satan finds more subtle ways to influence us. As
he did with the Gerasene townspeople, he can prey on our fear. He can tempt us to do
wrong or use our apathy to subtly steer us away from God. But whatever obstacles he
may place in our path, we have the Holy Spirit living in us. The devil may be powerful,
but Jesus is in charge. The change he brings to our lives probably won’t be as sudden
and dramatic as it was for the demon-possessed man. But it will be just as real.
“Jesus, give me greater confidence in your power to defeat sin and the devil.”
Неділя 33-го тижня після П’ятдесятниці Митаря і фарисея
Євангеліє Лк. 18, 10–14
«Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, –
вивищений».
У цьому уривку добре бачимо, що Бог не дивиться ні на особу, ні на її статус у
суспільстві, ні на її статки, а лише на людське серце. Остаточно визначальним є
те, яку ми поставу займаємо перед Богом: чи поставу смирення чи поставу
самозадоволення і самозахоплення. Бо якщо навіть Господь дає мені щось в
житті досягнути, чи в молитовному, чи в аскетичному, чи можливість зробити
добро іншим, то завжди маємо дякувати Богові і йти далі.
Бачимо, що митар оправдався тим, що став перед Богом таким, як був. Митарів
у тогочасному суспільстві не любили, бо вони поступали несправедливо і
нечесно. І він, знаючи свій стан, свою ситуацію, в якій перебував, не боявся стати
перед Богом в цій правді. Коли ми станемо перед Богом такими, як ми є, навіть
до кінця не знаючи, що ми маємо зробити, то Бог завжди покаже нам, якою
дорогою йти далі. Тому не біймося ставати перед Господом такими, як ми є. Коли
ми зробили щось злого і недоброго – станьмо перед Богом в правді,
такими, якими ми є і каймося і приносьмо плоди гідні покаяння!
Апостол 2 Тим. 3, 10–15
«Усі, що побожно захочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані»
Здається ми живемо в демократичному і вільному суспільстві, гуманному, але
бачимо, як християн переслідують у різних кінцях світу. Представників жодних
релігій так не переслідують, як тих, хто вірить в Ісуса Христа!

Християни не просто проповідують, як треба жити, вони своїм буттям
засвідчують правдиві цінності, показують своїм життям, що жити за Божими
законами – реально! Християнин вже самим своїм життям дорікає іншим, саме
тому часто переслідують і не сприймають саме християн.
Християни є Божим знаком тут, на землі. Тому, коли ми відважно йдемо за
Христом, не біймося, коли нас будуть прозивати, дорікати, критикувати, не
біймося свідчити про Господа, щоб нам не говорили і щоб з нами не
чинили, бо нашим свідченням спасаємо не лише власні душі!
+Венедикт

