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.

June 27, 2021 – 5th Sunday after Pentecost

Epistle: Romans 10: 1-10 Gospel: Matthew 8:28-9:1
Prayer Intentions June 20
Saturday:
Sunday:
Tuesday:
Saturday:
Sunday:

4:00 pm
9:00 am
10:30 am
3:00 pm
4:00 p.m.
9:00 a.m.
10:30 a.m.

For brother Donald – Annie Checaloski
Special Intention for Susie Selisnyj – Barbara-Ann Spak
For Parishioners
Feast of St. Peter and Paul
+Harry Stupak (anniv) – Pawluch family
+Lisa Kenneth – Olga Fitzgerald

JUNE 27, SUNDAY DIVINE LITURGY at 9:00 am and 10:30 will be celebrated at the
chapel at Villa Maria. In case of rain, the liturgy will be in the church.

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 keep pay our parish expense. We will serve you as best as
we can under present conditions but it is our hope that we will not be burdened with debt when
we are able to resume all our parish, spiritual and community activated. 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.
St. Mary’s Financial Statement for December 31, 2020 is available for pick up or you may reqest
an electronic copy by sending an email to stmaryssudbury@yahoo.ca

He became poor, so that by his poverty you might become
rich. (2 Corinthians 8:9)
If you’ve ever pondered what heaven might be like, you may have thought of a summer day:
the bloom of the flowers, the warmth of the sun, God’s creation bursting with life. Who would
ever want to leave such a beautiful place? And yet this is what Jesus did when he left heaven to
come and save us.
St. Paul explains why Jesus made such a sacrifice: “So that by his poverty you might become
rich” (2 Corinthians 8:9). Jesus took on the “poverty” of our human limitations so that we
could inherit the richness of eternal life. He entered so fully into our poverty, in fact, that he
endured death—all so that we could live forever.
Now, because of Jesus’ sacrifice, you can receive his riches every single day. But how?
Today’s Gospel shows us the way. Both Jairus and the hemorrhaging woman knew they were
in desperate circumstances and that they needed the healing that only Jesus could provide.
Similarly, when we acknowledge our spiritual poverty, we open our hearts to receive Jesus’
riches.
So confess your weaknesses and your sins to the Lord. Acknowledge the temptations that
always seem to trip you up. Tell Jesus that you need him.
Yet Jairus and the hemorrhaging woman didn’t just admit their poverty. They also believed in
the riches of Jesus’ love. Their faith opened a way for his divine power to flow. Likewise,
when you confess your neediness to the Lord, you can be confident that he will fill you—not
with material wealth, but with the riches of his presence, his forgiveness, and his wisdom.

Jesus’ poverty has won you untold riches—riches that are available to you in a special way in
Holy Communion. So come to him in poverty and humility and faith. Come and let him fill
you.

“Lord, thank you for becoming poor to make me rich! Thank
you, Jesus, for your love!”
“Today the Christ’s Church celebrates its Birthday. Today we, being people of God, His
children receive a great gift of Pentecost. Today, just as it was in Jerusalem, we are
experiencing the fullness of grace coming from the Life-giving Spirit”, mentioned the Major
Archbishop at the beginning of his homily, delivered on the feast of Pentecost at the
Patriarchal Cathedral of the Resurrection of Christ in Kyiv.
This New Testament event of Pentecost has its pre-history, as it was mentioned by the Head of
the Church. Mainly, the new command of the Holy Ghost is not a judgment. On the contrary, it is a
justification and salvation. That Law has no reason for fear but for joy”.
The Holy Spirit, the preacher emphasized, helps us in our weakness and intercedes for us through
wordless groans.
“He is our intercessor, our advocate, who excuses us before God, who lifts up and comforts us.
That is why we call him Comforter”, said the Father and Head of the Church.
In his point of view, the key to comprehending the Mystery of Pentecost, which abides constantly
in the heart and within a Church community, is words of Isaiah the Prophet: “Comfort, comfort my
people; speak tenderly to Jerusalem, and proclaim to her that her hard service has been
completed, that her sin has been paid for”.
The Head of the Church emphasized that the Holy Spirit we receive as a gift today is our
Comforter. Only He is able to console a modern man in his hardships.
Citing the words of the metropolitan Andrey Sheptytsky “it is in our free will to change ourselves”,
the preacher said that this word “will” does not only mean a desire. The word “will” means the
presence of the power of the Holy Spirit in me, who can change my life. The same Holy Spirit
which transformed uneducated shepherds into God bearing prophets and petrified disciples,
staying in Jerusalem, He turned into apostles. Empowered with the Holy Spirit they went to the big
word, proclaiming the Gospel in various languages. The same old news about the power of God’s
love which is served to everyone who believes”, explained the Head of the UGCC.
Сьогодні наша Церква в різних країнах потребує молодих ревних священників, які
вивчать мову максимально досконало, які пізнають місцеву культуру, які будуть
служити нашим мігрантам. Адже з України за останні 30 років виїхало близько 10 млн
людей. Про це заявив архиєпископ і митрополит Філадельфійський владика Борис Ґудзяк
у вітальному слові під час X спецкурсу ПМВ з місійного служіння для семінаристів
передостаннього року навчання, який цього року проходить у Львові.
“У 2012-2019 роках я служив у Парижі і наша єпархія обіймала п'ять країн. За три роки до
нас приїхали 15 семінаристів, дияконів, нововисвячених священників, передовсім зі
Львівської семінарії. І життя єпархії абсолютно змінилося. За допомогою нових
священників у Паризькій єпархії подвоїлося число парафій за 5 років - з 21 до 41”, зазначив владика Борис.
Він наголосив, що місійного слова потребують не лише українці. “Наші люди - це всі люди
доброї волі. Наступний крок розвитку нашої Церкви буде визначатися критерієм, чи ми

дійсно станемо місійною Церквою, яка йде за покликом Христа проповідувати всім
народам. Певні кроки в цьому напрямку вже робляться. У Канаді, наприклад, відкрилася
китайська парафія УГКЦ на чолі з китайським єзуїтом і з парафіянами-китайцями”, - сказав
митрополит.
«Господь кличе нашу Церкву відкритися передовсім на Східну Україну. Там священники
часто бідують. Але я б хотів кинути вам такий виклик: ідіть туди, де важко, - так ви будете
освячуватися. Там, де ти мучишся, де ти перебуваєш в екстремальних обставинах,
намагаючись донести світлу надію, - там Господь діє в неймовірний спосіб. Шукайте
проблем, труднощів. Але не творіть труднощі й проблеми. Ми віримо у пасхальне таїнство,
що кожен хрест, пережитий з Христом, провадить до воскресіння. Великого бажайте, як
казав патріарх Йосиф. Якщо ви будете йти за покликом далеко - Господь вам поможе”, закликав владика Борис майбутніх душпастирів.
pmv.ugcc.org.ua
24 червня відбулося урочисте засідання з нагоди 25-ліття Всеукраїнської ради
Церков і релігійних організацій за участю членів Ради, голови Верховної Ради та
прем’єр-міністра України, народних депутатів України, представників громадських
організацій, науковців, послів іноземних держав. Серед запрошених також – п’ятий
президент України Петро Порошенко та в.о. президента у 2013-2014 роках Олександр
Турчинов. Вів засідання Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, черговий
головуючий у ВРЦіРО. «Ми усі рівні, але ми усі різні – і це те, що дає ключ, щоб можна
було розв’язувати дуже непрості завдання і служити для спільного блага України,
українського народу і нашої держави», – зазначає Блаженніший Святослав у відео,
присвяченому ювілею ВРЦіРО.
«Сьогодні ми святкуємо унікальний ювілей – перші 25 років існування і діяльності
Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій. В останні місяці ми спонтанно
сформулювали гасло, під яким святкуємо сьогоднішню подію. І це гасло, як на мене,
висвітлює природу, зміст, місію і завдання, яке на сьогодні ставить перед собою релігійне
середовище України. І це – наступні три пункти: ми всі рівні, ми всі різні – і це можна
побачити навіть по нашому одягу, – але ми всі об’єднані в ім’я спільного блага України.
Наші спільноти віруючих у Бога людей, об’єднані у ВРЦіРО, є різними, але водночас
залишаються рівними. Цей девіз Ради Церков і досвід прийняття рішень на підставі
консенсусу – приклад того, що порозуміння та взаємодія, попри наші відмінності, можливі.
Можливі заради спільної мети – добробуту українського народу та демократичного поступу
Української Держави», – підкреслив Глава УГКЦ у своєму слові на початку засідання.
Блаженніший Святослав наголосив, що ВРЦіРО є громадською спілкою, у якій всі мають
однакові права і голос, вона об’єднує різних за віросповіданням людей у відстоюванні
спільних цінностей – прав і свободи людини, справедливості і загального добра. Саме
тому Рада бере участь у вирішенні важливих і складних суспільно-політичних питань, які
стояли і стоять перед Україною – у становленні інститутів демократії, в утвердженні
суспільної справедливості, захисті прав і свобод, протидії викликам сучасного світу.

