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 30, 2021 – Sunday of All Saints

Всіх Святих– All Saints
CHRIST IS RISEN!

INDEED, HE IS RISEN!

Epistle: Heb 11:33-12:2
Gospel: Matthew 10:32-33, 37-38
Prayer Intentions May 30
Saturday:
Sunday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

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

+Claude Paradis – Sonia Hucal
+Ivan Tkach – Maria Tkach
for parishioners
Devotion to the Lover of Mankind at the Villa Maria
Health and salvation Jean Gaba – Barbara Spak
+Ivan Dnistrian – Maria Tkach
for parishioners

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 cover our parish expenses. We will serve you as best
as we can under present conditions but it is our hope that we will not be burdened with a 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.
On Sunday, May 30, 2021, His Beatitude Sviatoslav, Father and Head of the Ukrainian
Greek Catholic Church, will pay a pastoral visit to the Chernivtsi Eparchy. The patriarch
will crown the miraculous icon of the Mother of God "Hope of the Hopeless" and celebrate
the Hierarchical Divine Liturgy on the occasion of the 200th anniversary of the Cathedral
of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. The icon will be embellished with golden
crowns, which were blessed by the Holy Father Francis during a private audience in the Vatican.
The celebration will begin at 10:00 in the Cathedral in Chernivtsi (28 Ruska Street). After the
service there will be a rite of consecration of the Chernivtsi Eparchy under the protection of the
Mother of God. The whole event will be broadcast live by Zhyve Television.
"The coronation is a sign of gratitude of the faithful, pilgrims and clergy of the Chernivtsi Eparchy
for the numerous graces, healings, intercessions received as a result of praying to the Mother of
God before the icon "Hope of the Hopeless." This icon became a sign of unity of the clergy and
our faithful, a meeting place during the night vigils," said Bishop Josaphat Moschych, Eparch of
Chernivtsi, in an interview on this occasion.
We remind you that Bishop Josaphat invites everyone to unite spiritually in this solemn
celebration through the online broadcast of Zhyve TV. "I invite everyone to witness this historic
event," the bishop said in the interview.
statistics
The icon "Hope of the Hopeless" is about 400 years old. It is painted on canvas and is a replica
of the famous Black Madonna of Częstochowa. The second part of the icon – the angels - was
painted on wood at the time of opening the UGCC Cathedral in Chernivtsi in 1821.
The UGCC Department for Information
The Christian understanding of obedience is not synonymous with discrimination, or
slavery. To be humble means to know the truth about oneself. This was stated by the
Father and Head of the UGCC, His Beatitude Sviatoslav, during a live stream of Zhyve
Television, devoted to the role of women in the Church and society.
The Head of the UGCC explained what humility in marriage means. Citing the words of the
Apostle Paul, he emphasized that it should be reciprocal. "A man should be submissive to a
woman, and a woman to a man. And this humility is a manifestation of mutual love," the bishop
said.

The model for marital happiness, he believes, is love to the point of complete devotion, as the
Apostle Paul teaches: "Men love your wives as Christ loved the Church and gave Himself for
her." According to His Beatitude Sviatoslav, such sacrificial love is a man's obedience to a
woman.
"The Christian understanding of marriage is not the domination of one over the other," the Father
and Head of the UGCC emphasized, explaining: In fact, the Sacrament of Matrimony is a
sacrament of return to original harmony, as well as a gift of the Holy Spirit to the family.”
"Such conjugal love creates a climate of confidence. Then the woman is confident in her
husband. She dares to give birth because she feels that her husband will never leave her until
death. Such a couple can be really happy," said His Beatitude Sviatoslav.
"The Christian vision of marriage is a journey to perfection, to holiness together. It is a project for
life, not only financially, but also a project for holiness - to be realized in perfection, in holiness, in
fatherhood and motherhood,” the Primate of the UGCC is convinced.
The UGCC Department for Information
Згідно з постановою Позачергового Синоду Єпископів Києво-Галицького
Верховного Архиєпископства УГКЦ, від 16 січня 2006 року, сьогодні, у неділю
Розслабленого, уже п’ятнадцятий рік поспіль Українська Греко-Католицька Церква в
Україні особливими молитвами прагне огорнути всіх тих, хто тимчасово чи
впродовж усього свого життя потерпає від важких недуг.
У читанні недільного Євангелія та уривка з Діянь святих апостолів, пригадуючи випадок
чудесного оздоровлення Ісусом розслабленого в притворі єрусалимської овечої купелі та
зцілення-воскресіння Петром Енея і Тавити, добачаємо присутність двох надзвичайно
важливих елементів-вимірів, які повинні б характеризувати все наше християнське життя в
спільноті Вселенської Христової Церкви.
Перший із них стосується готовності допомогти ближньому в його нерідко трагічній і
багатостраждальній життєвій потребі, а другий полягає в тому, що для успішності такої
нашої ініціативи ми всі живо і безальтернативно потребуємо дієвого долучення самого
Бога.
І справді, у світі після Воплочення ніхто не може більше сказати: «Не маю чоловіка, який
би допоміг мені у моєму скрутному становищі», – воскреслого Христа і серед дії Святого
Духа ніхто із нас не мав би відчувати перешкоди, щоби і словом і ділом знову здвигнути,
знову підняти, надихнути того, хто почувається геть розчавленим під тягарем життя.
Здається, що серед застрашливих хвиль світової пандемії коронавірусу всі ми, що вірять у
спасенний Божий промисел, отримали прекрасну нагоду відчитати цю жахливу дійсність як
знак-заклик до активної дії взаємної підтримки і щирої допомоги одне одному.
Тож нехай молитвою всієї нашої Церкви і силою всемогутнього Бога Отця в ім’я Господа
нашого Ісуса Христа всюдисущим діянням Святого Духа будуть погамовані болісті душ і тіл
многоти тих, хто тяжко страждає, нехай вони піднімуться з ложа недуги, щоби повносилими
славити їм Бога – єдиного, хто здатний явити свою славу навіть серед найбільшої людської
немочі!
Виголоси на ектенії:
Ще молимось Тобі, Творче наш і Дателю й Підтримувачу нашого життя, щоби Ти
зглянувся милостиво на нашу молитву і подав дав зцілення всім тим, які важко
страждають від різнорідних духовних і тілесних немочів, привернув їм здоров’я і дав

радість їхньому серцю для прослави Твого святого Імені, молимось Тобі: вислухай нас і
помилуй!
Знову звертаємось до Тебе, відвічних тайн Провидцю і Устроїтелю нашого спасіння,
злагідни страждання кожного з тих, що їх дорога спасіння лежить через
довготерпеливе несення хреста власної пожиттєвої недуги, призри на них світлом
Твого осяйного Лиця і відкрий їм розуміння незбагненних Твоїх задумів, щоби могли вони
бути утішені величчю Твого промислу, молимось Тобі: скоро вислухай і милостиво
помилуй!
Молитва:
Боже, Ти – Творець людини і Господь життя та смерті, – будь прославлений! Стаю
перед Тобою і благаю Тебе про видужання від хвороби. Приходжу до Тебе, Господи, бо
знаю, що Ти все можеш. Ти маєш міць оздоровити моє серце і тіло. Якщо це Твоя воля,
щоб я видужав, то звільни мене від цієї хвороби, прошу Тебе.
Нехай Дух Святий, якого я отримав (-ла) в таїнстві Хрещення і Конфірмації, допоможе
мені прийняти Твою святу волю. Нехай Він мене веде. Нехай обдарує мене мужністю,
щоб я зміг (змогла) прийняти і нести свій хрест.
Прославляю Тебе, Господи, за всі благодаті, якими Ти мене обдарував i постійно
обдаровуєш. Хочу до кінця виконати завдання, яке Ти мені доручив. Заради заслуг Твого
Сина, який страждав на хресті, прошу Тебе: обдаруй мене благодаттю здоров’я. Амінь.
Комісія УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров'я

