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.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

May 17, 2020 - Sunday of the Man Born Blind
CHRIST IS RISEN!

INDEED, HE IS RISEN!

Epistle: Acts 16:16-34 see explanation on page 307
Gospel: John 9:1-38

see explanation on page 237

Prayer Intentions May 17-24
Sunday

9:00 am
For Parishioners
10:30 am +Michael Stasiuk – E. Stasiuk
Monday
9:30 am
9th Day +Peter Woloshyn – Fr. Peter
Tuesday
9:30 am
+Ilene & Paul Rehaluk
Wednesday 9:30 am
Thanksgiving Bruce Tait – Fr. Peter
Thursday 9:30 am
Ascension of our Lord Jesus Christ
Friday
9:30 am
May Devotions to the Bl. V. Mary/Молебен
Saturday 9:30 am
+Maria Pawluch - family
Sunday
9:00 a.m.
For Parishioners
10:30 a.m. For all Sunday School Children and all children of
parish – Marusia Evanochko

EMAIL ADDRESS: The church is establishing a parish email list for
important news and announcments. We are asking all parishioners to please
send their request to be on the church email list to St. Mary’s office
stmaryssudbury@yahoo.ca
Щоб доповнити список емейл адресів наших парохіян і прихожан ласкаво
просимо надсилати Ваше ім’я, прізвище, парохіяльне число і ЕМЕЙЛ
АДРЕСУ на stmaryssudbury@yahoo.caЯкщо у Вас змінилася контактна
інформація просимо зазначити у комунікації! stmaryssudbury@yahoo.ca
IF YOU ARE ABLE, PLEASE CONTINUE TO SUPPORT OUR PARISH
Gratitude Comes with Blessings. We are most grateful to all of you who have made donations
by sending cheques or e-transfers to keep pay our parish expense. We will serve you as best as
we can under present conditions but it is our hope that we will not be burdened with a debt
when we are able to resume all our parish, spiritual and community activated. May Our Lord
reward you a hundredfold for your generosity.

Вдячність з благословенням. Щиро вдячні всім, хто склав свої пожертви, що так
потрібні, щоб оплатити парафіяльні видатки й рахунки. Намагаємось послужити Вам
якнайкраще в сучасних умовах. Сподіваємось, що не будемо обтяженні боргами, коли
зможемо відновити звичайний порядок та активність парафіяльного життя. Хай
вседобрий Господь сторицею обдарує Вас рясними ласками за вашу щедрість.

Eternal memory! We extend our sincerest prayers and condolences to the Helen
Woloshyn on the passing away of her husband +Peter Woloshyn. May his memory be eternal
in God!

Вічная пам'ять! Відійшов у вічність наш дорогий парафіян Пан
Петро Волошин. Родині складаємо наші співчування. Вічна Йому Пам`ять.
This is my commandment: love one another as I love you. (John 15:12)
It’s difficult to imagine how we could ever love one another the way Jesus loves us. How could
divine love compare to the way we humans try to love one another? But Jesus was both human
and divine. He showed us in concrete, very human ways how to love. So if we want to follow
this commandment, let’s look at what love looked like in his life.
Jesus’ love is unconditional. Think of the Samaritan woman at the well or the chief tax
collector Zacchaeus (John 4:1-12; Luke 19:1-10). Jesus didn’t withhold his love until they

reformed their lives. He knew that it was an encounter with his love that would spur them to
change. So to love as Jesus loves means loving people as they are, even as we try to gently lead
them to the Lord.
Jesus’ love is merciful. Look at how he treated the woman caught in adultery or the woman
with the alabaster jar who anointed him (John 8:3-11; Luke 7:36-50). Look at how he forgave
Peter’s threefold denial of him (John 21:15-17). Jesus even forgave his persecutors from the
cross (Luke 23:34). Loving other people means being merciful toward them, just as we hope
they will be merciful to us. It means letting Jesus’ mercy soften our hearts so that we are ready
to forgive the hurts and sins that may come our way.
Jesus’ love is sacrificial. He traveled from place to place with nowhere to lay his head (Luke
9:58). He endured the opposition of the religious leaders. He “resolutely determined to journey
to Jerusalem,” knowing that he was going there to lay down his life on the cross to save us
(9:51). Jesus shows us that love will involve sacrifice. It means putting other people’s needs
ahead of our own, even—and especially—when it hurts to do so.
Loving the way Jesus loves us isn’t always easy. Fortunately, we not only have Jesus’ human
example to show us what divine love looks like; we also have his presence in our hearts. As we
daily open ourselves to his grace, we will find ourselves ever more willing and able to follow
his way of love.
“Jesus, help me to love other people the way you love me.”

«Сім’я – це Євангеліє, добра новина для сучасного розгубленого
людства», – Блаженніший Святослав
Сучасна пандемія дозволяє нам по-новому оцінити роль і місце сім’ї у
Церкві. Ми сьогодні наново усвідомили родину як домашню Церкву, в якій
батько виконує функцію священника, а мати – особливої ікони Церкви, як
матері, що пригортає і чуває над життям і служить здоров’ю. Таку думку
висловив Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, у своєму
відеозверненні з нагоди Міжнародного дня сім’ї.
«Цими днями вся світова спільнота звертає свою увагу, думає, молиться за
сім’ю. Всесвітній день сім’ї є особливою нагодою, щоб ще раз ми відкрили
для себе великий дар, який Бог Отець зробив для людини, створивши її», –
зауважив Глава УГКЦ. За його словами, з усіх видів людських спільнот
саме сім’ю особисто створив Господь. Християни проголошують сім’ю
Євангелієм, доброю новиною для того, щоб допомогти людині в сучасних
обставинах, у цьому бурхливому світі, бути щасливою. Щоб допомогти їй

не загубитися і не зневіритися. «Сім’я, як спільнота любові, нерозривний і
плідний союз між чоловіком і жінкою, у сучасних обставинах, зокрема в
умовах сучасної світової пандемії, справді представляється нам, як оазис
порятунку людини», – сказав він. Глава УГКЦ вважає, що чимало людей в
обставинах пандемії має можливість врятуватися від цієї хвороби саме в
лоні своєї родинию «Сім’я – це особливий оазис плекання людських
стосунків між людьми різних генерацій, різних поколінь. Це простір
передавання досвіду від старших до молодших. Ми всі шукаємо захисту в
колі своєї родини. Сім’я – спільнота любові. Вона нас сьогодні рятує і дає
нам можливість віднайти зміст всього того, що ми переживаємо», – додав
Отець і Глава УГКЦ. «Спостереженням сучасного світу є те, що проблеми
ізоляції висвітлили дуже велику проблему домашнього насильства. Тому
сьогодні Христова Церква хоче бути поруч», – наголосив Глава УГКЦ.
«Навіть тоді, коли ми не можемо фізично зібратися разом у наших парафіях
і громадах, – каже він, – дозвольте сьогодні Церкві завітати до ваших родин
за допомогою сучасних засобів зв’язку». А після цього усіх закликав до
спільної молитви, щоб наша родина була школою любові. «Саме силою
любові можна все здолати, перебороти і оздоровити. Лише оазис любові дає
можливість пережити навіть глобальні виклики, які стоять сьогодні перед
людством. Саме сила любові, яку ми можемо пережити в нашій сім’ї є
сьогодні ліками проти страху. Не боятися в сучасних обставинах можна
лише тоді, коли ми відчуваємо силу солідарності, любові, взаємної
підтримки в наших родинах. Нехай сім’я – плідний союз любові між
чоловіком і жінкою, буде цим маяком, який дасть світло для розбурханого
людства в сучасних обставинах», – переконаний Предстоятель УГКЦ.
«Щиро вітаю всі наші родини з цим днем. Щиро вітаю і молюся за наших
наречених, які готуються укласти подружжя і, можливо, роздумують, як це
зробити в умовах карантину. Я сьогодні хочу звернутися до дівчат і
хлопців, які роздумують над тим, чи вступати в подружжя. Нехай Євангеліє
любові і сім’ї буде для вас закликом не боятися. Хай буде закликом іти
вперед у людських стосунках і вчитися любити», – сказав він. «Нехай
всемилостивий Господь благословить українську родину, що є Доброю
новиною для нашого народу, держави і для нашого суспільства», – на
завершення побажав Блаженнніший Святослав. Департамент інформації
УГКЦ

