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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.

June 21, 2020
Epistle: Romans 5: 1-10 see explanation on page 347
Gospel: Matthew 6:22-33 see explanation on page 20
Propers for the Divine Liturgy: Tone 2 on page 333
Prayer Intentions June 14-June 21
Sunday

9:00 am
10:30 am
Monday
9:30 am
Tuesday
9:30 am
Wednesday 9:30 am
Thursday 9:30 am
Friday
9:30 am
Saturday 9:30 am
Sunday
9:30 am
10:30am

+Peter Woloshyn – Helen Woloshyn
+ Anna Stupak – T. S. Pawluch
+Adella Martyn – Steve Stupak
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
For health Conrand Houle – Fr. Peter
Devotion to Christ the Lover of Mankind
No Divine Liturgy
For Parishioners
+Olivia Kukurudz – Russ Marlene Shauna

Happy Father's Day 2020 – We wish God’s abounding grace on all fathers.

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
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.

Mnohaya Lita to Walter Shelegey on the occasion of his 95th Birthday
Wishing you, health and happiness and all God’s Blessings. (June
27th)
SUMMER STUDENTS – we received a government grant for 2 summer students.
We welcome Katherina Deburyn and Alex Koren to our team.
June 2020 - 100th anniversary of the end of Canada's first national internment operations of
1914 to 1920. Ukrainian were invited by the Canadian government to settle the western

prairies. Because they were Austrian citizens when World War I broke out they were classified
as enemy aliens. Tens of thousands, men, women and children were placed into internment
camps where many died. We forgive but we must never forgot the injustice that was done.
100-річчя офіційного завершення перших всенаціональних операцій інтернування в
Канаді (1914-1920). Канадський уряд сприяв імміграції українців для заповнення
величезних просторів західної частини малонаселеної країни. Під час Першої світової
війни та протягом двох років після війни уряд Канади визнав українцівіммігрантів з
австроугорським громадянством «союзниками ворога». Майже 10 тис. чоловіків, жінок і
дітей були примусово виселені у концентраційні табори, де багато з них померли. Ми
прощаємо, але ніколи не можемо забути вчиненої несправедливості.
Jesus remained behind . . . asking them questions. (Luke 2:43, 46)
Did you know that Jesus asks more than three hundred questions in the Gospels? By contrast,
he directly answers just a handful. That’s because instead of giving easy, straightforward
answers, he prompts people to search their hearts, examine their attitudes, and deepen their
relationships with God and each other.
Jesus even questioned his sinless mother, Mary, when she and Joseph found him in the
Temple after three anxious days of searching: “Did you not know that I must be in my
Father’s house?” (Luke 2:49).
It could sound as if Jesus were giving his mother back talk or showing Mary and Joseph some
measure of disrespect. How many of us would give our children a stern rebuke if we were
treated that way? But Mary responded differently. At first, like the elders in the Temple, she
was “astonished” at Jesus’ question (Luke 2:47, 48). But she moved beyond her initial
surprise and took up a more prayerful attitude: she “kept all these things in her heart” (2:51).
This is probably one of the clearest illustrations of Mary’s immaculate heart. She trusted that
Jesus had the best of intentions when he stayed behind at the Temple. She didn’t nurse a
grudge against him for putting her and Joseph through the ordeal of searching for him. She
didn’t act defensively or presume that Jesus was disrespecting her when he asked his question.
She didn’t feel the need to put Jesus in his place or to use harsh words to establish her
authority over him. She just took her concerns to God in prayer and asked him to help her
understand.
Like Mary, you may not understand everything God seems to say or do in your life. But as
you take the time to ponder and pray, the Holy Spirit will help you. What’s more, you can ask
Mary to intercede for you. She’s the perfect model of someone who embraced Jesus’ words
with a pure and trusting heart, and she can help you do the same.
“Holy Mary, pray that I may have a heart as pure as yours.”
Євангельський уривок третьої неділі по Зісланні Святого Духа (Мт 6,22-33) є досить насичений
змістом, тому звернімо нашу увагу на його другій частині.

«Не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити…», – чесно кажучи, досить безтурботна
пропозиція від Ісуса Христа для тих, хто сумує за дитинством, за часом, коли ми не маємо ніякої
відповідальності та можемо просто насолоджувалися красою життя. Та чи не можна ствердити,
що попри мудрість та святість Ісуса Христа, попри Його Боже синівство, ці Його слова є…
наївними? Адже як можна не турбуватися про щоденні справи, як???
Такі висновки дуже легко зробити, якщо концентрувати увагу лише на якомусь слові, забуваючи
про інші та нехтуючи загальним контекстом сказаного, врешті забуваючи про поведінку самого
Ісуса Христа (класична «тактика» маніпуляторів, які, на жаль, зустрічаються серед проповідників
багатьох новітніх рухів та «нових церков»). Необхідно пам’ятати, що Ісус Христос прийшов в
першу чергу для того, щоби заповнити в нашому житті найбільшу пустку, спричинену відсутністю
Бога, від Котрого ми відвернулися через гріх. Проповіді Христа звертають увагу слухачів саме на
Бога, являють своїм учням Його правдиве обличчя. І ця потреба Бога є настільки живою та
актуальною, що її неможливо протиставити щоденним проблемам.
А й насправді, наше життя – це не лише їсти, пити, одягатися, пересуватися…, наше життя є
більше: воно має духовне начало, котре нічим матеріальним просто не може насититися. Ісус
Христос наголошує на первинності, можна сказати, на «ексклюзивності» духовного начала,
наголошує на тому, що питання Бога повинно займати центральне місце (так само як духовне
начало в житті людини є тим, що оживляє тіло – при цьому ніхто не говорить про те, що про тіло
потрібно забути, адже саме з себе це буде прямим порушенням заповіді «не вбий»).
Прийняття живого Бога в своє життя додає нам духа мудрої та розважної «безтурботності», бо
вірою ми приймаємо Бога як нашого Небесного Отця, Котрий про нас дбає і ніколи нас не
залишає. І саме ця впевненість у завтрашньому дні і відрізняє віруючих людей від тих, кого серце
наповнене духом поганства, де центром і протагоністом усього є лише сама людина.

