Св. Покрови Українська Католицька Церква
St. Mary’s Byzantine Catholic Ukrainian Church
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.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

May 23, 2021 – PENTECOST

CHRIST IS RISEN!

INDEED, HE IS RISEN!

Epistle: Acts 2:1-11
Gospel: John 7:37-52, 8:12

Prayer Intentions May 23
Saturday:
Sunday:
Monday
Friday:
Saturday:
Sunday:

4:00 pm
9:00 am
10:30 am
9:30 am
6:00 p.m
4:00 p.m.
9:00 a.m.
10:30 a.m.

+Maria Pawluch – Dorothy Pawluch
Thanksgiving and Health Walter Szaryj
For health of Conrad and Sheila Houle – Fr. Peter
For health of Frank Kramer - family
Moleben - Devotion to the Mother of God at the Villa Maria
+Claude Paradis – Sonia Hucal
+Ivan Tkach – Maria Tkach
for parishioners

Cemetery Schedule Pentecost Sunday May 23, 2021
Saturday & Sunday: By appointment: email, call or text 705-665-2869
DEVOTIONS TO THE MOTHER OF GOD – will be celebrated every Friday at 6:00 pm
during the month of May. We encourage all our faithful to attend.
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 help pay our parish expenses. We will serve you as best
as we can under present conditions. It is our hope that we will not be burdened with debt when
we are able to resume all our parish, spiritual and community activities. 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.
THANK YOU – to Mr. Kukurudz for getting the church ramp sandblasted and painted. May your
help and generosity be rewarded a hundredfold. God Bless!!!
His Beatitude Sviatoslav, Father and Head of the UGCC, told a motivating story from his
own life on the social network Instagram, which happened to him - then still a young priest during a trip to the United States. Here is the story.
As a young priest, I decided to deepen my knowledge of English and took advantage of the
opportunities offered by the Lviv Theological Academy, namely a summer English-language school

in the Carpathians. One year I was even its director. Our teachers were native speakers. One of
them, Teresa Andersen, invited me to visit her family at Fort Collins, Colorado.
Being there, we took her car and went to look at the Grand Canyon.
We were returning on Friday night (famous American Friday night), and the plane home was
scheduled for tomorrow. And suddenly on the road we see a sign that due to the heavy snow, only
cars with a certain type of tires or with chains can pass. We went to look for chains and even
bought them. It was already getting dark; we were desperately trying to fit those chains to the tires,
but hope was vanishing with every single minute…
The sheriff is coming up. We explain to him what is happening. He calls someone and then informs
us that in two hours the road will be closed for traffic, and we will not have enough time to pass
through…
Here is the dialogue I still remember:
- Let me have a look at your tires. Are there letters M + S (mud and snow) on them?
- YES!
- Oh, these are good wheels! You do have the right wheels and now you have enough time to
make it!
We quickly removed the chains and moved along. On the way, Teresa burst into tears: “How
important it is for someone to tell you at the right moment: You do have the right wheels!”
We don't have a sheriff, we have God Himself, who comes up to us, confused among our daily
problems and challenges, and says, "You do have the right wheels! You will go through this!”
We remind you that the Head of the UGCC has the following official channels on social
networks: His Beatitude Sviatoslav on Facebook and @ head.ugcc on Instagram.
Сьогодні Церква особливо молиться за жінку в сучасному світі. Молиться за жінку,
яка часто є пригнічена і маргіналізована. Її служіння часто недооцінюється.
Молімося, щоб в умовах пандемії в наших домашніх Церквах ніколи не забракло
жінки, яка несе Євангеліє, ділиться вірою зі своїми домашніми, а відтак зі світом.
Про це сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час проповіді у третю
неділю після Пасхи – неділю Мироносиць
«Сьогодні Христове Євангеліє звертає нашу увагу на перші моменти поширення Доброї
новини про воскресіння Ісуса Христа», – зауважив на початку проповіді Глава УГКЦ. Відтак
проповідник розповів історію Йосифа Ариматейського, який, знявши тіло Христа, поклав
його до гробу, і жінок-мироносиць, котрі рано-вранці поспішили до того ж гробу. За словами
архиєрея, саме жінки найкраще відчули, що історія з Христом ще не завершилася.
«Слово жíнки в тогочасному суспільстві не вважалося вірогідним у свідченні. Цікаво, що
саме їх Господній дух веде рано-вранці до гробу. Саме вони відчули, що смерть Ісуса
Христа на хресті не є кінцем. Це, радше, початок всього того, що ми звемо сьогодні
Пасхою. Саме жіноче серце своєю особливою співчутливістю, зворушене благодаттю
Святого Духа веде їх рано-вранці до гробу», – сказав він і пригадав, що їхній жест руху до
гробу дуже цікаво оспівується і осмислюється в Літургії. У ній сказано: «Жіноча слабкість
перемогла чоловічу силу».
Цікаво, підкреслює проповідник, що саме жінці Боже провидіння дарує слово про
воскресіння. У той час, коли людина не хотіла повірити людському слову, Господь через
ангела вкладає в уста жінок слово Боже. Тому Літургія називає мироносиць жінкамиблаговісницями. Дослівно євангелист Марко пише, що вони є євангелізаторками. Саме
жінки-мироносиці були євангелізаторками апостолів.

«Чому ангел покликав жінок як тих, що перші понесуть вістку про воскресіння учням і
Христовій Церкві?» – запитує Отець і Глава Церкви і віднаходить відповідь у Старому
Завіті, в історії створення жінки: «Коли Адам заснув, тоді з його ребра Господь творить
жінку. Виймає з його нутра жіночу природу. Наділяє жінку тією самою гідністю, яку має
чоловік. Адам тоді пізнав в Єві, що вона плоть від плоті, кров від крові його. Тут
відбувається щось дуже подібне, але із дзеркальним відображенням. Тут нова Єва-Церква,
спільнота віруючих, втілена в постаті жінок, впізнає воскреслого Христа першою».
На його переконання, перша хвиля отримання вістки про воскресіння Христа є моментом
пізнання, що той, хто воскрес, є Богом і людиною, новим Адамом, який дає нове життя
всьому світові. На початку створення жінка була названа матір’ю всіх живих. Сьогодні та
жінка несе животворне слово про воскресіння до спільноти апостолів – ранньої Церкви
Христової.
Відтак Глава Церкви наголосив, що сьогодні, у день жінок-мироносиць, наша Церква
особливо дякує Богові за дар жінки для служіння Церкві та людині. «Ми сьогодні хочемо
подякувати також усім жінкам, які є першими євангелізаторками людини третього
тисячоліття», – наголосив він.
«Хто нам першим у житті розказав добру вістку про Бога? – запитує Глава УГКЦ і сам
відповідає: – Думаю, що передусім кожен згадає свою маму, бабусю. Саме в обличчі жінки
відчує материнське обличчя Церкви Христової».
«Роль, завдання, гідність жінки в Церкві є дуже високою, відповідальною. Першою нести
вістку про воскресіння Христове сучасній людині – це особливе, високе і апостольське
завдання. Тому сьогодні Церква особливо молиться за жінку в сучасному світі, – за жінку,
яка часто пригнічена і маргіналізована. Служіння жінки часто недооцінюється, так само, як
наша свідомість не вповні відкрита, щоб оцінити служіння сестер-монахинь», – підкреслив
архиєрей.
«"Ви йдіть і скажіть його учням і Петрові!" Нехай сучасна жінка сприйме це запрошення
ангела і буде тією, яка ділиться вірою! Нехай радість через неї, як через ту, котра дає нове
життя, шириться в сучасному світі», – побажав Глава Церкви.
Департамент інформації УГКЦ

