РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
за март 2020.
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

__________________________

СВИМ ЧЛАНОВИМА И ПАРОХИЈАНИМА
ЖЕЛИМО БЛАГОСЛОВЕНУ СВЕТУ
ЧЕТРДЕСЕТНИЦУ - ВАСКРШЊИ ПОСТ!

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

http://starchangeltoronto.com

СВ. СВЕШТЕНОМУЧЕНИК ПОЛИКАРП,
ЕПИСКОП СМИРНСКИ
Овај велики муж апостолски родио се беше као
незнабожац. Свети Јован Богослов уведе га у веру
Христову и крсти га. У раном детињству Поликарп оста
сироче и према неком сновиђењу, прими га једна
племенита удова, Калиста, која га као сина подиже и
васпита. Беше Поликарп од детињства благочестив и
милосрдан. Старао се да подржава животом светог
Вукола, тадашњег епископа у Смирни, а и свете апостоле
Јована и Павла, које је познавао и слушао. Свети Вукол га
рукоположи за презвитера, а пред смрт означи га за свога
наследника у Смирни. Апостолски епископи, који се
сабраше на погреб Вуколу, хиротонисаше Поликарпа за
епископа. Од самога почетка би Поликарп обдарен силом
чудотворства. Тако, изгна злог духа из слуге некога књаза,
заустави молитвом страшни пожар у Смирни. Видећи ово
многи незнабошци сматраху га једним од богова.
Низвођаше кишу у сухо време, исцељиваше болести,
прозираше, прорицаше итд. Пострада за време цара Марка
Аврелија. На три дана пред смрт прорече свети Поликарп:
„Кроз три дана ћу бити сажежен на огњу ради Господа
Исуса Христа!” И кад га трећи дан војници ухватише и
поведоше на суд, он узвикну: „Нека буде воља Господа
Бога мога!” А када га судија саветоваше да се одрече
Христа и призна римске богове, рече Поликарп: „Не могу
променити боље за горе!” Нарочито Јевреји мржаху
Поликарпа и настојаваху да се Поликарп спали. Када га
везана ставише на ломачу, он се мољаше дуго Богу. И
беше врло стар, и сед, и светао као ангел Божји. И видеше
сви људи, како га пламен обавија, али њега не додирује.
Устрашени таквом појавом незнабожне судије наредише
џелату да га копљем кроз пламен прободе. И када би
прободен, из њега истече веома много крви, тако да се сав
огањ погаси, а тело његово оста цело и неопаљено. По
наговору Јевреја нареди судија да се мртво тело
Поликарпово спали по обичају јелинском. И тако спалише
нечастиви мртвог онога кога живог нису могли спалити.
Пострада свети Поликарп 167. године на Велику Суботу.

СВЕТА ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА
ЕВДОКИЈА
Живела у Илиопољу граду Феничанском за време
царовања Трајанова. Најпре велика развратница, а потом
покајница, испосница и најзад мученица. Развратом је била
сабрала огромно богатство. Преокрет у њеном животу
направио је, Промислом Божјим, неки стари монах Герман,
и то нехотично. Дошав послом у град, он одседне код једног
хришћанина, чија се кућа додиривала са кућом ове
Евдокије. Када је он ноћу почео по обичају монашком
читати Псалтир и неку књигу о Страшноме Суду, Евдокија
га чује и с пажњом стане ослушкивати његове речи све до
краја. Страх и ужас обузме је, тако да је остала будна до
сванућа. А чим сване, она пошаље слуге да умоле тога
монаха да дође к њој. Герман дође, и међу њима се отпочне
дуг разговор о ономе што је старац монах прошле ноћи
читао, и уопште о вери и спасењу. Резултат тих разговора
буде да Евдокија замоли месног епископа да је крсти. После
крштења она предаде све своје имање цркви, да се разда
сиромасима, отпусти своје слуге и робове, а она се повуче у
неки женски манастир. И тако се одлучно посвети сва
монашком животу, послушању, трпљењу, бдењу, молитви и
посту, да буде после тринаест месеци изабрана за игуманију.
Проживе у манастиру педесетшест година, и удостоји се
пред Богом да јој Бог даде толику благодат, те и мртве
васкрсаваше. Када наста гоњење хришћана од некога кнеза
Викентија, света Евдокија би посечена мачем. Ево дивног
примера, како један суд нечистоће може да се очисти, освети
и испуни скупоценим небеским мирисом, благодаћу Духа
Светога.

