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. 675-8244
Pastor:
Fr. Peter Bodnar
Assistant: Fr. Marian Struc Tel.: 670-2461
DIVINE LITURGY: SUNDAYS: 9:15 a.m. (Ukrainian) & 11:00 a.m. (English)SATURDAYS: 4:00pm
Email: stmaryssudbury@yahoo.cawww.saintmarysudbury.com
Confession:
Сповідь:
Baptisms & Marriages:
Visitations & Anointing of the Sick.

before liturgies or upon request.
перед св. Літургією і за домовленням.
by prior arrangement (at least 1 year before the marriage date), through the parish office.
Please notify the office if a member of your family is in the hospital, or if you know someone
who needs a visit.

SUNDAY, November 27, 2011
24nd Sunday After Pentecost–24- Неділя після Пятидесятниці
Feast of the Holy and All-Praiseworthy Apostle Philip.

The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 353 (Tone 7)

Prayer Intentions
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

4:00 +Ivan Tkach – Mrs. M. Tkach
Nativity Fast Begins – Початок Різдвяного Посту
No Divine Liturgy
4:00 Divine Liturgy
6:00 Divine Liturgy
4:00 Divine Liturgy
9:30 40th Day +Olha Bodnar
All are invited for coffee and sweets to the Church Hall after the Divine Liturgy.

To bear a grudge and pray, means to sow seed on the sea and expect a harvest. - Pearls from Saint Isaac of Syria
What does the word Church mean?
The word Church refers to the people whom God calls and gathers together from every part of the earth. From
(Latin ecclesia, from Greek ek-kalein, to “call out of” means, convocation or an assembly. They form the assembly
of those who through faith and Baptism have become children of God, members of Christ, and temples of the Holy
Spirit.
What are the characteristics of the people of God?
One becomes a member of this people through faith in Christ and Baptism. This people has for its origin God
the Father; for its head Jesus Christ; for its hallmark the dignity and freedom of the sons of God; for its law the
new commandment of love; for its mission to be the salt of the earth and the light of the world; and for its destiny
the Kingdom of God, already begun on earth.
In what way does the people of God share in the three functions of Christ as Priest, Prophet and King?
The people of God participate in Christ's priestly office insofar as the baptized are consecrated by the
Holy Spirit to offer spiritual sacrifices. They share in Christ’s prophetic office when with a supernatural sense
of faith they adhere unfailingly to that faith and deepen their understanding and witness to it. The people of God
share in his kingly office by means of service, imitating Jesus Christ who as King of the universe made himself
the servant of all, especially the poor and the suffering.

“God in the Bedroom” – 9th book written by Fr. Josef Niesyto.
The public address given at the Banquet on November 22, 2011 by Fr. Josef:
Rev Fathers, Deacon, Religious Orders, Ladies and Gentlemen,
Mes chers amis,
Chacun de nous, par le sacrement de Baptême, participe à la mission de Église. Elle nous invite à
participer à la Nouvelle Évangélisation, c'est-à-dire, témoigner de la Parole et faire preuve de notre foi au
milieu des autres.
Jésus-Christ a envoyé les apôtres pour annoncer la Bonne Nouvelle, et Il les a envoyés deux par deux.
Mes chers amis, c’est la raison pour laquelle Arthur Quesnel et moi-même, Père Josef Niesyto, curé de
la paroisse de l’Annonciation, sommes présents devant vous, ici, ce soir.

Vous savez comme moi qu’un témoignage donné par deux personnes est toujours plus efficace!
(petit geste d’accueil vers A.Q)
J’aimerais débuter en vous racontant une petite histoire. Lors d’une rencontre à la fin de septembre de
l’année dernière, des amis et moi, nous discutions des problèmes actuels de la vie quotidienne dont plusieurs
sont présentés dans ce dernier livre de ma collection. (Montrer le livre) On m’a posé la question suivante : «

Pourquoi as-tu écrit ce livre? »
Mes chers amis,
Nous vivons à une époque où presque tout est laïcisé au nom de la justice, la liberté et la non-discrimination
qui est « politically correct ». Au fond c’est un espèce de libéralisme en tout et partout, ci-inclus les domaines
de la famille du mariage. Cette laïcisation mène à la destruction de la présence de Dieu et de la spiritualité
dans la vie de l’individu et du couple. Cette démolition se manifeste dans ladite « révolution sexuelle »dans les
années 1960-1970. L’Église se devait de réagir à cette « révolution ». Le pape Paul VI le fit en mettant de
l’emphase sur la loi de l’Église, la façon traditionnelle et correcte de faire les choses, en maintenant le « status
quo » dans l’encyclique Humanae Vitae. Jean-Paul II lui, tout en respectant l’enseignement traditionnel de
l’Église, a voulu faire appel à l’intelligence et le raisonnement, tout en respectant les exigences de la loi
naturelle. En somme, donner à la sexualité humaine une nouvelle vision morale, une nouvelle théologie, celle
du corps, une théologie basée sur la parole de Dieu, une nouvelle façon de voir les choses qui va au-delà de la
« sexualité correcte ».
Pourquoi j’ai écrit ce livre?
En cette soirée, je voudrais d’abord partager ma réponse avec vous. Il y a trois raisons principales pour
lesquelles j’ai écrit ce livre, ayant pour titre ; Dieu au dortoir du couple.
IL est très important de souligner au début de cette explication qu’il est vrai que les chrétiens et les non
chrétiens suivent des chemins différents qui mènent vers Dieu : mais ce Dieu est Le Même pour les deux! Pour
Dieu, il n’existe pas de frontières doctrinales. Il cherche la collaboration de tout le monde!

Dear friends,
Baptism has made each one of us an active participant in the Church’s mission.
The Church invites us to participate in a renewal of the Gospel message, that is, to provide proof of our Faith
by being witnesses to our Faith among our brothers and sisters… like the apostles who were asked by Jesus to
go forth two by two to spread the Good news.
My dear friends, that is why, as pastor of la Paroisse de l’Annonciation, along with you all, I am here
this evening.
It should be noted that the witness by two or more persons is always more effective than that of one
person…

At a meeting with friends last fall, a subject came up: the problem we all have to face on a daily basis. Some of
these problems I deal with in this book (I show the book). I was asked: “Why do you want to write a book
about this?”
We live at a time when, in the name of freedom and justice and equal opportunity and political correctness,
just about everything is subject to secularization. This has lead to a form of liberalism, a type of permissiveness
in all kind of areas, including that of marriage and the family. This secularism has meant a weakening of
spirituality and the gradual disappearance of God’s presence in the lives of the individual and the couple. The
“Sexual Revolution” is a manifestation of this creeping deterioration. Confronted by this “Revolution”, the
Church had to react! And it did! In an encyclical, Pope Paul VI emphasized adherence to the “status quo” and
stressed the need to stick to the church’s traditional teachings. Pope Jean-Paul II also respected the Church’s
traditional teachings. But his approach rested on respect for individual reason, intelligence, choice and
responsibility. In other words, he wanted to endow human sexuality with a new moral vision, a new theology,
the “theology of the body” which is based on the Word of God, a new way of looking at the question of human
sexuality, beyond the requirements of “sexual correctness”.
Why did I write this book?
This evening, I’d like to answer that question. There are three basic reasons why I wrote “God In The
Bedroom”.
At the outset, it’s important to underline something that is very true: Christians and non-Christians alike,
follow different roads to God. But, God is the same for both! For God, there are no doctrinal borders. God is
willing to collaborate with anyone. It’s very important to understand this!
-

Continuation next in the week bulletin.

We entrust to You, loving Master, our whole life and hope, and we ask, pray, and entreat: make us worthy
to partake of your heavenly and awesome Mysteries from this holy and spiritual Table with a clear
conscience; for the remission of sins, forgiveness of transgressions, communion of the Holy Spirit,
inheritance of the kingdom of heaven, confidence before You, and not in judgment or condemnation. (Prayer
from the Divine Liturgy of St. John Chrysostom)

УГКЦ: 20 років після підпілля. Здобутки, труднощі та перспективи становлення духовно-богословської
ідентичності» - такою є тема конференція кафедри богослов'я УКУ, яка відбудеться 24-25 листопада.
20 років минуло від того часу, коли УГКЦ вийшла з підпілля і почала відбудовувати своє життя на різних рівнях.
Одним з центральних вимірів повноцінного життя і розвитку Церкви є її богослов'я, розвиток богословської школи,
науки і освіти, – зазначають організатори. – У 2005 році в Українському католицькому університеті відбулася
конференція «Кайрос», яка показала що у богословському просторі УГКЦ є позитивні зміни. Настав час для того,
щоб застановитися над такими питаннями – якими є здобутки 20-літнього розвитку богослов'я УГКЦ; з якими

труднощами і викликами стикалося богослов'я УГКЦ і в чому є найбільші проблеми сучасного його стану; які цілі та
завдання Церква окреслює перед богословами сьогодні; які головні перспективи подальшого розвитку богословської
освіти і науки в УГКЦ. Ці та інші питання будуть предметом доповідей, обговорень, дискусій на конференції,
повідомляє Прес-служба УКУ.
«Я б хотів, щоби всеукраїнська акція "Запали свічку" охопила всі українські родини і домівки, адже цього дня ми повинні бути
справді єдині. Полум'я свічки пам'яті повинно зцілити нашу свідомість, щоби ми могли у майбутньому запобігати таким
лихоліттям», - сказав Блаженніший Святослав (Шевчук) в інтерв'ю для радіо «Воскресіння» ( слухати).
Предстоятель УГКЦ вважає, що спомин про цю трагічну сторінку історії нашого народу є вкрай необхідним, адже Голодомор,
окрім того, що забрав величезну кількість невинних життів, завдав ще й глибокої рани соціальній свідомості українського
народу, внаслідок чого багато людей і сьогодні бояться говорити про це, навіть на політичному рівні. Тому Глава УГКЦ
закликає українців в День вшанування пам'яті жерт Голодомору, 26 листопада 2011 року, долучитися до загальноукраїнської
акції «Запали свічку», поставивши на підвіконнях своїх домівок запалені свічки.
«Спомин про Голодомор 1932 -1933 років є пам'яттю, котра зцілює і дає можливість визволитися від того паралізуючого страху,
який панував у часи комуністичної ідеології. Зцілення пам'яті українського народу робить нас здатними не допустити того, щоб
у майбутньому будь-яка інша людиноненависницька ідеологія могла завдати подібного удару», - сказав Блаженніший
Святослав (Шевчук).
Департамент інформації УГКЦ

St Mary’s Kiosk : The kiosk will be open each Sunday after the Divine Liturgies starting December 4th. Please come in and
take a look at the numerous new items including hand-made rosaries, specialty items and Christmas pins. A new shipment
of icons from Greece is currently in stock, as well as a variety of books for children and adults. Browse our large selection of
classical CD music, which may be signed out for a 2 week period for your listening enjoyment.

ST. MARY’S SUNDAY SCHOOL - Sunday school starts with participation in the 11:00 Divine Liturgy. Parents
are reminded that all children are to meet with the teachers inside the Church Nave, by the doors, before Divine
Liturgy begins.
THANK YOU – to the committee members: Rev. Peter Bodnar, Lou Bukatowicz, Stéphane Charbonneau , Véronique
Charbonneau , Bill Evanochko, Mary Evanochko, Lillian Hrytsak, Art Quesnel, Blandine Quesnel, Sonia Meyer and the
kitchen staff. The Banquet was in honour of Father Josef 25th Anniversary to the Holy Priesthood and presentation

of his latest 9th book “God in the Bedroom.”
SENIOR’S CHRISTMAS FOOD SALE & BAZAAR - today at noon.
St. MICHAEL’S PRAZNYK - today in Coniston, the Divine Liturgy at 4 p.m., banquet to follow.
BOOK SALE - “Dieu au dortoir du couple” “God in the bedroom” – available for sale from parish office. If you
would like a copy, please contact at 675-8244.
BOOK SALE – Катехизм Української Греко-католицької Церкви можна купити у парафіяльній канцелярії.
CHRISTMAS TEA – Ho Ho Ho The Ukrainian National Federation invites you to their Tea on Sunday,
December 4th from Noon to 3 pm, Bake Table, Christmas bread, Krusty, Frozen Take-out Perohy, Cabbage Rolls,
Penny Table – Draws. Admission $5.00 per person, Kids over 10 half price.
Патріарх Кирил заявив про поліпшення відносин між православними і греко-католиками в Україні
Про стосунки РПЦ та Римо-Католицької Церкви та між православними і греко-католиками в Україні Патріарх Кирил розповів у виступі перед
слухачами курсів Дипломатичної академії МЗС РФ, інформує офіційний сайт РПЦ.
Патріарх Московський не оминув нагоди сказати, що в Україні "в результаті насильницьких дій греко-католиків на переломі 1980-1990-х
років православні віруючі були позбавлені своїх храмів і до цих пір відчувають себе утисненими в правах", і в ході контактів з керівництвом
Римо-Католицької Церкви обговорювалося це питання. Разом з тим, він наголосив: "Поки конфлікт залишається неврегульованим, але в той
же час слід відзначити поліпшення відносин між православними і греко-католиками на Україні".
Даючи оцінку православно-католицьким відносинам у цілому, Патріарх Кирил констатував позитивну динаміку цих відносин протягом
останніх п'яти років.

За його словами, для обох Церков очевидна необхідність об'єднання зусиль у протистоянні викликам сучасного суспільного життя: процесам
ліберальної секуляризації, глобалізації, кризи сімейних цінностей, підриву норм традиційної моралі. Спільний захист традиційних
християнських цінностей дозволяє розвивати двостороннє співробітництво.
Як наголосив Патріарх Кирил, великим потенціалом у справі об'єднання зусиль з суспільних питань володіють православнокатолицькі форуми, створені з ініціативи РПЦ, які збираються кожні два роки завдяки співпраці з Радою єпископських конференцій Європи.
Щодо богословського діалогу з Католицькою Церквою, то, за словами Патріарха Кирила, в центрі його стоїть питання про роль Папи
Римського в першому тисячолітті. Він зазначив, що, як показали підсумки засідання змішаної комісії з богословського діалогу між РимоКатолицькою та Православними Церквами на Кіпрі в 2009 році і у Відні в 2010 році, обговорення цього питання "буде непростим і тривалим".

MEMORIAL FUND FOR + OLGA BODNAR $2,095.00 donated towards St. Michael’s Ukrainian
Catholic Church in Szczecinek, Poland.

