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40 Notre Dame Ave., Sudbury On, P3C 5K2 Parish Tel. (705) 675-8244
Website: www.saintmarysudbury.com
Email: stmaryssudbury@yahoo.ca
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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 28, 2020
Epistle: Romans 10: 1-10
Gospel: Matthew 8:28-9:1

see explanation on page 362
see explanation on page 25

Prayer Intentions June 28 – July 5
Sunday

9:00 am
10:30 am
Monday
9:30 am
Tuesday
9:30 am
Wednesday 11:00 am
Thursday 9:30 am
Friday
9:30 am
Saturday 9:30 am
Sunday
9:30 am
10:30am

For Parishioners
+Olivia Kukurudz – Russ Marlene Shauna
Special Intention of Barbara Spak
No Divine Liturgy
Moleben to Theotokos – Villa Maria Chapel
For health Conrand Houle – Fr. Peter
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
For Parishioners
Harry Stupak (anniv) – S. T. Pawluch

Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will
be healed. (Matthew 8:8)

These words are familiar to us, not just because they are in today’s Gospel, but because we
say a version of this Scripture each week during the Communion Rite. They invite us to recall
the faith of the centurion and to receive Jesus with the kind of expectant faith he had, the faith
that left Jesus “amazed” (Matthew 8:10). This man—who wasn’t even a Jew—believed that
Jesus had the power to heal and bring life by just one word. So let’s look at his words to Jesus
and see how we can make them into our own prayer.
“Lord, I am not worthy to have you enter under my roof. I know that I don’t always have the
perfect home for you in my heart. It can be a struggle at times to be patient and kind, whether
with kids or coworkers. I can get so caught up in the stresses and tasks required of me each
day that I lose track of you. But I am so grateful that my sins and failings don’t keep you
away. Although I’m imperfect, you still want to come into my life, into my heart, and into my
soul. What a relief it is to know that you are pleased to dwell in this messy home of mine!
“But only say the word . . . Like the centurion, I believe that your word brings life. You are
the Word made flesh, and I believe that whenever I receive you in the Eucharist, especially
with expectant faith, you shower me with grace. I experience it when I have the strength to let
go of a resentment or when I choose to spend a few extra minutes with you in prayer. Thank
you for all the ways you are already setting things right in my life, Lord!
“. . . and my soul shall be healed. Lord, I believe in your healing touch. I believe in your
mercy and forgiveness. What a gift it is to know that you not only desire to come to me but
that you come with your merciful, healing grace! Come to me today, Lord, and heal me of
anything that prevents me from welcoming you.”
“Jesus, I am so very grateful that you are always willing to come into my heart. Thank you!”
Рішенням Синоду єпископів УГКЦ у четверту неділю після Зіслання Святого Духа
відзначається празник Всіх Святих Українського Народу, яких є дуже багато, але
ми не знаємо всіх їхніх імен. Цього дня ми вшановуємо також пам'ять 13
пратулинських мучеників та 27 новомучеників, проголошених блаженними Папою
Іваном Павлом II.
Бути святим – означає бути вибраним, відокремленим. Що отже це означає? Те,
що святими є лише вибрані, наперед для цього призначені люди?
Чи те, що святими є лише ті, обставини життя яких їх наче змушували стати
святими, такі як переслідування чи різні випробування? Чи те, що кожен з нас є
вибраним і має стати відокремленим? Вибраним Божою благодаттю, щоб стати
відокремленим від марноти цього світу? Правдою є те, що святість – це наслідок
надзвичайної благодаті і дії Святого Духа, Який «розподілює кожному, як він
хоче» (1Кор 12,11), але правдою є також те, що це покликання кожного
християнина: «Воля Божа – святість ваша» (1 Сол 4,3).
Ким отже є святі українського народу? Тими, хто на наших землях у різні часи і в
різних обставинах прийняли благодать Божу і принесли добрий плід. Серед них

великі князі, які мудро управляли своїм народом (Свв. Володимир і Ольга), князі,
які за Христа опирались насильству своєю лагідністю (Свв. Борис і Гліб),
засновники монашого життя на українській землі (Свв. Антоній і Теодосій
Печерські), мученики за єдність церковну (Св. Йосафат), преподобні і праведні
(Св. Йосафата Гордашевська), мученики за віру переслідуваної Церкви (Свв.
новомученики
часів
радянської
окупації,
серед
яких
єпископи,
священнослужителі, монахи, монахині, один мирянин), і численні святі нашої
землі, знані лише Богові, які йшли слідами їхньої духовності чи то у подвижництві
монашого життя, чи то у мучеництві та ісповідництві віри, чи то у простоті та
лагідності серця. Що окрім єдиної землі об’єднувало всіх цих святих людей?
Прагнення Бога і віддане Йому служіння. Кожен з них зумів знайти свою дорогу
до Бога, свій спосіб святості, свою форму посвяти. Святість отже не є явищем,
обмеженим ні часом, ні станом життя, ні обставинами. Святість – це вибір.
Постійний вибір, щоденний, а навіть щомиттєвий. Вибір Бога у повсякденності та
неповсякденності, у мирні часи і в часи переслідувань, у тишині монашої келії та
серед гучності світу. Це вибір, на який здатний кожен з нас. У свій спосіб. На
своєму місці. У своїх обставинах життя. У своїх людських слабкостях та немочах.
У своїй зраненій гріхом природі. У своєму серці.
Святі свідчать кожному з нас, що святість – це та єдина правдива дорога цього
життя, яку можна верстати різними стежками, проте у єдиному напрямку. Святі,
які своєю святістю прославили український народ, свідчать нам про
благословення милостивим Богом наших земель і кличуть нас приєднатися до
небесного чертогу і вічної слави всіх святих українського народу.

Good News. We are gradually opening our church and with your co-operation we
shall be back to normal services. We will continue to stream one service at 9:00
am in Ukrainian and one at 10:30 am in English for those who prefer or cannot
attend. Your safety is our greatest concern but you must comply with the rules.
We will continue to pray each day for your intentions and for your physical and
spiritual welfare. May Our Blessed Lord keep you in His loving care.
Добрі новини! Поволі відкриваємо нашу церкву для богослужінь і з вашою
співпрацею ми повернемося до звичного служіння. Продовжуємо пряму
трансляція наживо недільної Святої Літургії 9:00 (укр.) та 10:30 (анг.) для
тих, хто не може прийти до храму. Для тих хто приходить до храму,
наголошуємо, що ваша безпека дуже важлива для нас. Входячи до храму ви
погоджуєтесть дотримуватися виписаних правил. Ми продовжуємо

щоденно молитися у ваших наміреннях та за ваше фізичне та духовне
благополуччя. Нехай наш вседобрий Господь триимає вас у Своїй щедрій
милості.
Visiting the city. An old man was visiting the city for the first time. He had never
been to school nor had ever left the remote mountain village of his childhood. He
had worked hard his long life to provide for his family and was now enjoying his
first visit to his children’s modern homes in the city. One day, while walking
through the city, the old man heard a sound that stung his ears. He had never
heard such an awful noise in his quiet mountain village. He followed the grating
sound to a small room at the back of a house. There a boy was practicing the
violin — and badly. The old man’s son had to explain to him what a violin was.
The old man decided he never wanted to hear such a horrible thing again. The
next day, the old man was exploring another part of the city when he heard the
most enchanting melody he had ever heard. He followed the sound to its source.
He finally came to the small studio of a woman who was playing a sonata — on a
violin. The old man immediately realized his mistake. The terrible sound he had
heard the day before was not the fault of the instrument — nor that of the boy.
The boy still had much to learn in order to realize the possibilities of the
instrument. In the hands of a true maestro, a violin was a wondrous thing. The
third day of walking through the city, the old man heard a sound more beautiful
and pure than what he heard the day before: a sound more beautiful than the
cascade of the mountain streams in spring, the autumn wind in the mountain
groves, the silence in the mountain hollows on a still winter’s night. The old
man’s heart had never been so moved. Again, he followed the music until he
came to a large hall. An orchestra was playing a symphony. The wise old man
understood. Strife and conflict are not caused by religion or belief, he realized;
such division is the result of the student who had not learned the lessons of faith
well. The true gift of God was, first, to learn to become a master of one’s own
instrument — and then to put those skills at the service of other players to create
the most beautiful of sounds.

