
 

 

ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(протеколг месеца) 

 У недељу, 26. фебруара т.г. одржана ванредна 

скупштина црквене корпорације. 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за март 2017. 

 

 05.03. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова 

 12.03. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова 

 13.03. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова 

 19.03. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова 

 26.03. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова 

 
 
 

__________________________ 

 
 

 Канцеларија ЦШО отворена је  

УТОРКОМ, ЧЕТВРТКОМ и ПЕТКОМ  

од 09:00 - 12:00 часова 

 

СВИМ ЧЛАНОВИМА И ПАРОХИЈАНИМА 

ЖЕЛИМО БЛАГОСЛОВЕНУ СВЕТУ 

ЧЕТРДЕСЕТНИЦУ - ВАСКРШЊИ ПОСТ! 

 

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 

 

игуман Софроније Никић 
416-536-8565 
416-509-7841 

       sv.archangeldelaware@yahoo.ca                     http://starchangeltoronto.com        

http://starchangeltoronto.com/mailto
http://starchangeltoronto.com/slike.html


СВЕТИ ПОРФИРИЈЕ, ЕПИСКОП ГАСКИ  

Овај велики архипастир роди се у 
Солуну од родитеља богатих. Своју 
младост до двадесетпете године 
проведе у родноме граду, потом 
напусти дом родитељски и светски 
живот и удаљи се у Мисирску пустињу. 
Под руководством опитнога духовника 
млади Порфирије се ту замонаши и 
проведе пет година. Онда посети Свету 
Земљу у друштву са својим верним 
другом, иноком Марком. Близу 
Јерусалима подвизаваше се у некој 
пештери опет пет година. Но тада се 
раслаби у ногама те не могаше ићи. 
Ипак, пузећи на коленима, он је стално 
посећивао службе Божје. Једне ноћи у 

визији јави му се сам Господ и исцели га од недуга у 
ногама, те поста потпуно здрав. Када би изабран за 
епископа у Гази, Порфирије се с тешким срцем прими 
те дужности. У Гази он затече само двестоосамдесет 
хришћана; сви остали житељи беху идолопоклоници, и 
то врло фанатични. Само својом великом вером и 
стрпљењем Порфирије успе да Газане преведе у веру 
Христову. Морао је лично путовати у Цариград цару 
Аркадију и патријарху Јовану Златоусту, да иште 
потпору у неравној борби с идолопоклоницима. 
Жељену потпору он и добије. Идолски се храмови 
затворе, кумири поруше и сазида красна црква са 
тридесет мермерних стубова. Зидање овога храма 
помогла је нарочито царица Евдоксија. Порфирије је 
поживео довољно дуго да види цео град Газу обраћену 
у веру хришћанску, но то тек после многих својих 
напора, страдања и сузних молитава Богу. Упокојио се 
мирно 421. године. Чудотворац био за живота и после 
смрти. Мошти му почивају и сада у Гази.  

 Рођен у Дамаску од знаменитих родитеља. Сабравши 
светску мудрост, он не буде ипак задовољан него пође да 
сабира и чисто духовну мудрост. У лаври светог Теодосија 
нађе се са иноком Јованом Мосхом, кога узе себи за 
учитеља, те заједно са њим крете да обиђе манастире и 
подвижнике у Мисиру. Лозинка му беше: сваки дан научити 
више духовне мудрости. Све што су сазнали, записали су и 
после издали у две књиге под именом Лимонар или 
Цвећник. Доцније су отишли у Рим где Мосха умре 
оставив аманет Софронију да га пренесе или на Синај или у 
лавру Теодосијеву. Софроније испуни жељу свога учитеља и 
пренесе му тело у лавру Теодосијеву, а потом задржа се у 
Јерусалиму, који баш у то време би ослобођен од 
Персијанаца. Присуствовао је повратку Часног Крста из 
Персије, кога је цар Ираклије на својим леђима унео у Свети 
Град. Стари патријарх Захарија, повраћен такође из ропства, 
не поживе дуго, па кад се пресели у онај свет, замени га 
Модест, а после овога († 364) замени блажени Софроније. 
Са особитом мудрошћу и ревношћу он управљаше црквом 
десет година. Устајаше у одбрану Православља од 
монотелитске јереси, коју он на свом Сабору у Јерусалиму 
осуди пре него што она би осуђена на VI васељенском 
сабору. Написао је житије свете Марије Египћанке, саставио 
чин великог водоосвећења, и увео у разна богослужења неке 
нове химне и песме. Када арапски калиф Омар освоји 
Јерусалим, умоли га Софроније да поштеди хришћане, што 
Омар притворно и обећа. Када убрзо Омар поче да пљачка и 
злоставља хришћане у Јерусалиму, Софроније се са многим 
вопљем мољаше Богу да га узме између живих на земљи, да 
не гледа оскрвњење светиња. И услиша Бог молитву његову, 
и узе га к себи у дворе Своје небесне 644. године.  

СВЕТИ СОФРОНИЈЕ, ПАТРИЈАРХ 
ЈЕРУСАЛИМСКИ  


