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)

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.

th

October 25, 2020

21 Sunday after Pentecost - Gregorian

Prayer Intentions
9:00 am
+Olha Bodnar (9th anniv) – Fr. Peter
10:30 am
+Anna Stupak – S. T. Pawluch
Monday
9:30 pm
No Divine Liturgy
Tuesday
4:30 pm
40th Day +Walter Zielinski
Wednesday 4:30 pm
No Divine Liturgy
Thursday 4:30 pm
No Divine Liturgy
Friday
4:30 pm
No Divine Liturgy
Saturday No Divine Liturgy
Sunday
9:00 am
For Parishioners
10:30 am
+Martha & Gerald Eschuk – L. Hrytsak

Sunday

MASKS ARE NOW MANDATORY -IN CHURCH.
E transfers are still accepted - Thank you to all who continually supported our
parish during interesting times.

DAILY MEDITATION: EPHESIANS 4:7-16
. . . to equip the holy ones for the work of ministry, for building up the Body of Christ.
(Ephesians 4:12)
Perhaps you zipped through this reading and thought, “This doesn’t apply to me. I’m not an
apostle, a prophet, an evangelist, a teacher.” Think again! It might not be your role to stand
at the pulpit to instruct a congregation, but every person in the body of Christ is a teacher as
well as a learner. Each of us has our own unique expertise in both practical and spiritual
matters. Each of us is meant to use our gifts to equip and build up our brothers and sisters in
Christ.
How can we be teachers? Maybe you’re computer savvy, and a friend or family member has
asked you how to do something online. It’s tempting to say, “Sure, that’s easy” and proceed
to outline a series of steps or, quicker still, to click icons one after another yourself until the
task is accomplished. It takes far longer to have your friend do the navigation himself as you
look on, offering only the instruction or encouragement he needs at that moment.
But which method better equips him to do the work the next time a similar challenge arises?
Sharing your expertise by walking alongside him as he performs the tasks himself will give
him the long-term skills he needs. That’s what a good teacher does. And that’s what
equipping the body of Christ looks like.
Your aptitudes or experiences are necessary to build up the Church. So recognize your gifts.
Maybe you have children and have learned from experience how to run a household. Maybe
you are handy around the house. Or perhaps you have studied Scripture and can share your
insights. Even if your skills don’t seem all that impressive to you, you can be a wonderful
teacher of love.
Don’t disparage the value of what you can teach. Remember, it takes all of us working
together to come to the “full stature of Christ” (Ephesians 4:13). You are an integral part of
the body of Christ. You have been blessed by God, and he wants you to share those blessings
with your brothers and sisters.
“Lord, I offer you my gifts. Help me build up your people today.”

5 “Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги й
було потоптане, і птиці небесні його видзьобали. 6 Друге упало на камінь
і, зійшовши, висхло, бо вогкости не мало. 7 Інше впало між тернину, і
тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. 8 Врешті, інше впало на
добру землю і, зійшовши, сторицею вродило.” Кажучи це, Ісус голосно
мовив: “Хто має вуха слухати, нехай слухає”. 9 Учні його спитали, що
б вона могла значити, оця притча. 10 Він сказав їм: “Вам дано знати тайни
Божого Царства; іншим же в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, і
слухаючи, не розуміли. 11 Ось що значить оця притча: зерно це слово
Боже. 12 Тії, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол
і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися.
13 Ті ж, що на камені, це тії, що, почувши, з радістю приймають слово, але
не маючи коріння, вірують дочасу й під час спокуси відпадають. 14 А те,
що впало між тернину, це ті, що вислухавши, ідуть, та клопоти, багатства
і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. 15 Нарешті, те, що на
землі добрій, це ті, що чувши слово серцем щирим, добрим, його держать
і дають плід у терпінні.
_______________________
«Хто має вуха слухати, нехай слухає»
Усі добре знають цю притчу про сіяча. Зерна падають в різний ґрунт і порізному проростають чи не проростають.
Сіяч – це Господь, Який також сіє в серці кожного з нас. Бог не перестає
сіяти, все наше життя – це час, коли Бог щось сіє, щось вкладає в нас,
щоб проросло.

І ми – ті, які або плодоносимо, які даємо, щоб зерно проростало, або ті, які
не плодоносимо, не даємо, щоб проростало. Маємо завжди усвідомлювати,
що коли Бог покликав нас до буття, то невипадково дав нам такий
характер, темперамент, вдачу, таланти. Коли Він нас покликав, ми стали
тим ґрунтом, на якому може щось прорости, а саме, щоб Бог проростав і
проявлявся.
Святі – це ті люди, які дали Богові можливість прорости та
проявитися в собі якнайбільше. Отже й ми даваймо Богові діяти і
проявлятися в нас!

