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.

Sep. 6, 2020
Prayer Intentions
Sunday

9:00 am

Deceased in the Pyzik Family:
Anna and Bronislaw Pyzik
Olena Pyzik, Irena and Bogdan Dziunycz
Julia Kusznir, Piotr Kusznir Mike Kushnir - family

10:30 am
9:00 am
4:00 pm

For Pariahioners
Monday
+Ornella Grimard – Mr. & Mrs. Glenn Yurich
Tuesday
Nativity of the Most Holy Theotokos
Thanksgiving Maria Sawa (Birthday) – Fr. Peter
Wednesday 9:30 am
No Divine Liturgy
Thursday 9:00 am
No Divine Liturgy
Friday
9:30 am
No Divine Liturgy
Saturday
9:30 am
No Divine Liturgy
Sunday
9:00 am
For deceased St. Mary’s Parishioners – requested
by +Ivan Plotycia
10:30 am
For Pariahioners
You . . . I have appointed watchman. (Ezekiel 33:7)

Just as God appointed Ezekiel as a watchman for “the house of Israel,” so has he
appointed parents to watch over their own “house,” their family (Ezekiel 33:7). Like a
prophet, their role is to hear from God, to encourage their children, to warn them
about sin, and to help them live in a way that pleases the Lord. This call isn’t limited
to parents either. God wants all of us to be looking out for each other.
Being a watchman can feel overwhelming. The very word watch means “to guard and
protect.” In the case of parents especially, God has entrusted them with their
children’s physical welfare and their eternal welfare. How can anyone ever live up to
such expectations?
Through intercession. Parents know they cannot control every aspect of their
children’s lives. There are limits to their influence, especially as their children
mature and strike out on their own. But there is no limit to the power of prayer!
Interceding for your family is not a waste of time. You may have a very long list if you
include your brothers and sisters and your grandchildren. Still, make it a point to
pray for each of them by name, and be specific about the intention you are praying
for. Then offer a prayer for everyone: “Lord, protect and guide my family. Bless them
and protect them from evil. Fill them with your peace and your love.”
How powerful are the prayers of a watchman? Just ask Jesus. On the night before he
died, he prayed for the strength to endure the cross. He prayed for the protection of
his apostles. He prayed for all of us (John 17:1-26). Two thousand years later, his
prayers are still being answered.
So imitate Jesus, the great Watchman of his Church. Commit your family to the care
of your heavenly Father. God will never let you down.
“Lord, help me to watch over my family. I trust in your protection.”

Parish Council Meeting – September 15, 2020 at 6 pm in the classroom.

Бути гідними сповнитися дарами Небесного Отця
«Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину Царство, що було
приготоване вам від створення світу» (Мт 25,34).
У сьогоднішньому Євангельському читанні ми бачимо образ весільного бенкету
(Мт 22, 1-14). Господар радіє, тому що може своєю радістю поділитися з своїми
гостями. Цей весільний бенкет, як каже нам євангелист Матей, є образом Царства
Небесного, тому що бенкет – це час і простір ділення дарами.
Господар, наш Господь Бог, запрошує нас на бенкет Царства Небесного, на бенкет
Агнця, Сина свого, і цим бенкетом є Божественна Літургія. Бенкет Царства – це
знак присутності Бога між нами і, як навчають нас Отці Церкви, тим бенкетом
Царства є момент воплочення Сина Божого, поєднання Бога з людиною, початок
небесної радості, яка настає в часі вже тут на землі. Небесний Отець усім тим, Ким
Він є і що Він має (своєю радістю, поживою, своїм Царством) – хоче поділитися з
кожною людиною, яка жила, яка сьогодні живе і яка ще прийде на цю землю в
майбутньому. Час і простір ділення Небесним Царством встановляє Бог Отець у
приході свого Сина, силою і діянням Святого Духа. Однак Господь Бог посилає
своїх слуг, щоби кликали усі народи на цей бенкет Царства, а від кожного з нас
Небесний Отець очікує відповіді, очікує, що ми не знехтуємо цим запрошенням,
що ми, люди, яким завжди всього бракує – радості, поживи, певності у
завтрашньому дні – яким бракує Царства Небесного, цим запрошенням не
знехтуємо. Той стає вибраним, хто відповів на покликання, належним чином
приготувався і ввійшов у радість свого Небесного Отця.
«Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину Царство, що було
приготоване вам від створення світу» (Мт 25,34).

Ми чуємо, що у кінці цієї притчі, коли цар приходить, щоби зустрітися
з тими, які все ж таки відповіли на його покликання, він зустрічає
одного чоловіка, який не має весільної одежі. Каже до нього: «Як ти
сюди потрапив?» І потім каже до своїх слуг: «Викиньте його геть з
весільної учти!» Христові апостоли, служителі Святих Таїн – це не лише
ті, які роздають запрошення, але ті, які роздають весільну одіж. У

святих Тайнах Хрещення і Миропомазання ми отримуємо цю весільну
одіж як чисте і бездоганне життя. У Тайні Євхаристії ми зростаємо у
тому житті, звільняємося від наших різних прив’язань і слабостей. У
Тайні Сповіді ми оцю одежу тримаємо чистою, щоби тоді, коли
прийде до цієї весільної учти цар і нас зустріне, ми знайшлися
достойними увійти у його радість. Владики і священики не тільки
запрошують, але роблять кожного з нас здатними і гідними увійти та
сповнитися цією радістю.
«Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину Царство,
що було приготоване вам від створення світу» (Мт 25,34).
[…]
З проповіді Блаженнішого Святослава під час Архиєрейської
Божественної Літургії у Соборі святого Юра у Львові з нагоди
офіційного завершення чергової сесії Синоду Єпископів Української
Греко-Католицької Церкви (14.09.2014). Аудіозапи

