ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ
(протеклог месеца):
КРШТЕНИ:
Sofia Anna Ierullo
Софија Новаковић
УПОКОЈЕНИ - ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ!
Милева Милица Трифуновић

SERBIAN EASTERN ORTHODOX CHURCH OF ST. ARCHANGEL MICHAEL
CORPORATION

Српска Православна Црква Св. Архангела Михаила - Корпорација
212 Delaware Avenue, Toronto, Ont., Canada M6H 2T1

Tel. (416) 536-8565

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
за октобар 2014.
05.10. - недеља - Св. Литургија у 10.00 часова
11.10. - ЗАДУШНИЦЕ (субота) - Општи парастос у 11.00 часова
12.10. - недеља - Св. Литургија у 10.00 часова
14.10. - ПОКРОВ БОГОРОДИЧИН (уторак) - Св. Литургија у
10.00 часова
19.10. - недеља - Св. Литургија у 10.00 часова
26.10. - недеља - Св. Литургија у 10.00 часова
27.10. - СВ. ПЕТКА (понедељак) - Св. Литургија у 10.00 часова
31.10. - СВ. АП. ЛУКА (четвртак) - Св. Литургија у 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊА
Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, ЧЕТВРТКОМ и ПЕТКОМ од 9-12 часова.
СЛАВА ХОРА у недељу 26. октобра

игуман Софроније Никић
416-536-8565
416-509-7841
sv.archangeldelaware@yahoo.ca

http://starchangeltoronto.com

СВЕТА ПРВОМУЧ. ТЕКЛА РАВНОАПОСТОЛНА
Рођена у Иконији од родитеља знаменитих,
али незнабожачких. Као осамнаестогодишња девојка била верена за некога младића у
оно време, када апостол Павле дође са Варнавом у Иконију на проповед Јеванђеља.
Слушајући Павла три дана и три ноћи,
Текла се обрати потпуно вери Христовој и
завешта се живети у девству. Видевши је
мајка, како и не гледа више на свога вереника нити помишља на брак, поче је најпре
саветовати, а потом тући и морити глађу.
Најзад је предаде судији и захтеваше, опака
мајка, да је огњем сажеже. Судија је баци на огањ, но Бог је спасе
неповређену. Тада Текла пође за апостолом Павлом, и дође са
њим у Антиохију. Привучен спољашњом красотом Теклином
некакав старешина градски хтеде је узети к себи силом, но Текла
се ишчупа из његових руку. Тај старешина оптужи је кнезу као
хришћанку, која се гнуша брака. Кнез је осуди на смрт и баци
пред зверове, но зверови се не такнуше тела девице. Удивљен
овим упита је кнез: „Ко си ти, и каква је сила у теби, да ти ништа
не може нашкодити?” Одговори му Текла: „Слушкиња сам Бога
живога”. Тада је кнез пусти на слободу, и она пође проповедати
Јеванђеље, и успе да обрати многе у веру истиниту, међу којима
и неку угледну и чесну удовицу Трифену. Потом се света Текла,
по благослову апостола Павла, удаљи у једно пусто место близу
Селевкије. Ту се она дуго подвизаваше и исцељењем болесника
чудотворном силом обраћаше многе у Хришћанство. Позавидеше
јој лекари и врачари из Селевкије, те послаше неке младе људе,
да је оскврне, надајући се, да ће она кад изгуби девичанство,
изгубити и моћ своју чудотворну. Текла бежаше од оних дрских
младића, и кад виде да ће је ухватити, она се помоли Богу за
помоћ пред једном стеном, и стена се раступи и сакри ову свету
девицу и невесту Христову. И би јој та стена и скровиште и гроб.
О овој чудесној хришћанској јунакињи и светитељки вели свети
Златоуст: „Чини ми се да видим ову блажену деву како приноси
Господу једном руком девство, а другом мучеништво”.

Уважени Високопреподобни оче Софроније,
Поштовани директори Корпорације,
Уважени чланови Одбора за прославу 50-годишњице постојања
парохије Св. Архангела Михаила,
Драги чланови и парохијани наше цркве,
Желим и на овај начин да се свима вама још једном захвалим на
несебичном залагању око прославе великог педесетогодишњег
јубилеја који је наша црква прославила протеклог мјесеца.
Припреме за организацију овог великог догађаја нису биле нимало лаке и изискивале су много напора у проналажењу како идеја
тако и средстава која су нам била неопходна да бисмо све организовали да буде на врхунском нивоу који приличи угледу наше
парохије.
Захваљујући вашим идејама, добровољним прилозима и учешћу у
уређењу црквене порте добили смо оно на што сви можемо бити
поносни - прославу о којој ће се дуго година приповједати. Сви
наши драги гости понијели су од нас најљепше успомене!
Посебна част била нам је што смо угостили наше драге чланове
КУД-а "Опленац" који су нас својим живописним играма све очарали и удахнули међу нас дух младости и љепоте
.
И осталим извођачима током свечане прославе није било мане, и
они су нас одушевили њиховим професионалним извођењима.
Наши преци који су преминули и који више нису међу нама, они
би били поносни на оно што смо сви заједничким трудом и радом
постигли, а на нашим младим нараштајима остаје да се уче како се
ваља достојно одужити својим прецима и како ваља чувати своју
традицију и ходити стопама српских светитеља.
Честитајући вам свима још једном велики 50ѓодишњи јубилеј све
вас искрено поѕдрављам и позивам да заједно прославимо и славе
које нам долазе - хорску славу Преподобну Петку и храмовну славу Св. Архангела Михаила.
НА МНОГО ГОДИНА!
Милан Малобабић,
Директор Корпорације

