В і с т і Української Католицької Парохії Святої Покрови
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.

Aug. 23, 2020
Prayer Intentions
Sunday

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

For Parishioners
Intention for Fr. Peter – Barbara Spak
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
No Divine Liturgy
+Maria Kozlowska – Sofia Szaryj
9th day +Edward Lukie

He shall be a father to the inhabitants of Jerusalem.
(Isaiah 22:21)
Master of the palace: it was a sought-after title, and Shebna
knew it. That title gave him far-reaching authority over the
king’s household and possessions. But he abused that

power by taking advantage of perks like the royal chariots
and even making a beautiful carved tomb for himself
(Isaiah 22:16, 18). That’s why God unseated Shebna and
established Eliakim in his place. He wanted someone who
would exercise that authority with fatherly concern and
compassion, not self-promotion, domination, or greed. In
other words, the master of the palace should imitate the
way God uses his authority: to serve his people.
These words point to something important about God’s
desires for his kingdom. He wants a kingdom where leaders
don’t lord their authority over the people in their care. He
wants them to show compassion and concern for their
people (Matthew 20:25-26).
Jesus gave that type of authority to Peter. Yes, Peter
received the “keys to the kingdom” and the power to bind
and to loose (Matthew 16:19). But first and foremost, he
was to be the rock, the solid foundation upon which the
Church would be built. He would not be raised up above all
his brothers and sisters; he would be beneath them to
support them.
That’s the type of leadership God wants parents or anyone
in authority to exercise. Godly leaders don’t put themselves
first. They are not greedy for honor or power. His kingdom
is a place where, instead of setting themselves up against

one another, his people serve one another with love,
respect, and honor.
Shebna’s story is a lesson to us, especially those times when
we are tempted to take advantage of our position. Peter is a
role model too when we are tempted to think leadership
equates to tyranny. Let’s take their examples and learn how
to be good leaders in our families, our workplaces, and our
Church.
“Lord, help me to place serving above being served today.”
Дванадцята неділя по Зісланні Святого Духа у Євангельському читанні (Мт 19,
16-26) звертає увагу на взаємовідношення матеріальних і духовних дібр. Важко
є багатому увійти в Боже Царство, – говорить Євангеліє. Іншими словами,
матеріальні блага утруднюють людині доступ до духовних. Якщо піти від
супротивного, то можна ствердити, що відсутність чи брак матеріальних благ
полегшує доступ до дібр духовних. У такій схемі можна легко поділити людей на
дві категорії: близьких і далеких від Царства Божого в залежності від посідання
того чи іншого статку. Доволі часто ми так і робимо. Безперешкодно собі
уявляємо, що ті, які живуть у всякому достатку і навіть певному наддостатку, є
далекими-далекими від істини Божого Царства. Так само безперешкодно собі
уявляємо, що більшість українського суспільства, яка не живе занадто заможно
(до тої категорії часто відносимо і себе), має близький-близький стосунок до
Царства Небесного.
Таку уявну схему живить ідея справедливої компенсації (за недостатки земного
життя Бог воздає благами життя вічного). Та чи це хотів сказати Христос?
Господь каже: «Хочеш увійти в життя, додержуй заповідей». Замало просто бути
бідним, щоб потрапити в Царство Небесне. Потрібно додержувати заповідей.
Замало просто бути багатим, щоб бути відділеним від Царства. Чому ж тоді
сказано, що багатому важко увійти в Царство Боже? Тому, що важко посідати
матеріальні блага і не прив’язатися до них серцем. Легше бути безпристрасним
тому, хто не має перед собою об’єкта пристрасті. Легше, але також важко. Є
безліч бідних, які не посідаючи багатства, мають однак серце прив’язане до
нього. Усе життя тільки тим і журяться, як стати багатими. Є однак і багаті з
серцем вільним від пристрасті сріблолюбства. Нехай отже кожний багатий

випробовує себе самого: чи часом багатство не уподібнює його до верблюда, що
намагається пройти у вушко голки? А кожний бідний нехай роздумає, чи він
часом не занедбує легший шлях до Царства Божого? Царство Небесне є для
вбогих духом. Для тих, чий дух не має нічого і нікого, до кого прив’язаний, окрім
Бога. Близькі ми чи далекі від Царства залежить від того, близькі ми чи далекі до
Бога, до правдивої свободи, до вбогості духом.
Марія Ярема

ВІЧНАЯ ПАМ`ЯТ – Відійшов у вічність наш дорогий парафіян Пан Едвард Лукій.
Родині складаємо наші співчування. Вічна Йому Пам`ять.

Sincerest Prayers & Condolences – We extend our sincerest prayers and condolences to Emily
Lukie and Fr. Raymond and family on the passing away of Edward Lukie . May his memory be eternal
in God!

You Prayers are Requested for the soul of Fr. Volodymyr Chvets, pastor of Holy
Transfigurationchurch in Thunder Bay.Our condolences to his wife, dobrodiyka Sofia and
children.

Просимо молитися за упокій душі о. Володимира Швеця, пароха церкви
Преображення Господнього в Тандер Бей. Наші щирі співчуття добродійці Софії та
дітям.

Витаємо і Поздоровляємо Всіх:
Ukrainian Independence Day 29th Anniversary –
День Незалежности України 29 -та Річниця

