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Elevation of the Holy Cross
Saint Helen, the mother of Saint Constantine the
Great, when she was already advanced in years, undertook, in her great piety, the hardships of a journey to Jerusalem in search of the cross, about the year 325. A
temple to Aphrodite had been raised up by the Emperor
Hadrian upon Golgotha, to defile and cover with oblivion
the place where the saving Passion had been suffered.
The venerable Helen had the statue of Aphrodite destroyed, and the earth removed, revealing the Tomb of
our Lord, and three crosses. Of these, it was believed
that one must be that of our Lord, the other two of the
thieves crucified with Him; but Saint Helen was at a loss
which one might be the Wood of our salvation.
At the inspiration of Saint Macarius, Archbishop of Jerusalem, a lady of Jerusalem, who was already at the point of death from a certain disease, was
brought to touch the crosses, and as soon as she came near to the Cross of our
Lord, she was made perfectly whole. Consequently, the precious Cross was
lifted on high by Archbishop Macarius of Jerusalem; as he stood on the ambo,
and when the people beheld it, they cried out, "Lord have mercy."
It should be noted that after its discovery, a portion of the venerable Cross
was taken to Constantinople as a blessing. The rest was left in Jerusalem in the
magnificent church built by Saint Helen, until the year 614. At that time, the Persians plundered Palestine and took the Cross to their own country. Late, in the
year 628, Emperor Heraclius set out on a military campaign, retrieved the
Cross, and after bringing it to Constantinople, himself escorted it back to Jerusalem, where he restored it to its place.
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Свято Воздвиження Животворящого Хреста Господнього встановлено на
згадку про віднайдення та воздвиження Хреста Христового. Ця знаменна подія відбулася за імператора Костянтина Великого, який першим із римських імператорів припинив гоніння на християн.
Рівноапостольний імператор Костянтин, що за допомогою Божою отримав у трьох
війнах перемогу над ворогами, побачив на небі Боже знамення - Хрест із написом:
«Цим переможеш». Гаряче бажаючи відшукати Хрест, на якому був розіп'ятий Ісус
Христос, Костянтин послав у Єрусалим свою матір, благочестиву царицю Олену.
Хоча свята цариця Олена до цього часу була вже в поважному віці, вона з натхненням взялася за виконання доручення.
Римські імператори-язичники намагалися повністю знищити всі згадки про священні
місця, де, зокрема, постраждав за людей і воскрес Ісус Христос. Імператор Адріан
наказав засипати в Єрусалимі землею Голгофу і Гріб Господній і на штучному пагорбі
поставити капище язичницької богині Венери і статую Юпітера. На це місце збиралися язичники й робили ідольські жертвоприносини.
Розшукуючи Животворящий Хрест, цариця Олена розпитувала християн та іудеїв,
але довгий час її пошуки залишалися безуспішними. Нарешті, їй вказали на одного
старого єврея на ім'я Іуда, який повідомив, що Хрест заритий там, де стоїть капище
Венери. Капище зруйнували і, прочитавши молитву, почали копати землю.
Незабаром були виявлені Гріб Господній і неподалік від нього три хрести, дощечка з
написом «Ісус Назарянин, Цар Іудейський", зроблена за наказом Пілата, і чотири
цвяхи, що пронизували Тіло Господа.
Щоб дізнатися, на якому з трьох хрестів був розп'ятий Спаситель, Патріарх Макарій
по черзі став підносити хрести один за одним до важкохворої жінки. Від двох хрестів
не відбулося ніякого чуда, коли ж поклали третій хрест, то вона в ту ж хвилину зцілилася. Саме в той час тіло одного померлого чоловіка несли для поховання. Тоді стали покладати хрести на померлого, і коли поклали третій хрест, покійний ожив. Побачивши воскреслого, всі переконалися, що знайдено Животворящий Хрест.
Християни, що прийшли вшанувати Святий Хрест, просили святителя Макарія підняти, воздвигнути Хрест, щоб усі могли, хоча б здалеку, благоговійно споглядати Його.
Тоді Патріарх і інші духовні особи почали високо піднімати Святий Хрест, а народ,
співаючи: «Господи, помилуй», пошановував Чесне Древо.
У Константинополь свята Олена привезла зі собою частину Животворящого Древа й
цвяхи. Рівноапостольний імператор Костянтин повелів спорудити в Єрусалимі величний і великий храм на честь Воскресіння Христового, в якому містився і Гріб Господній, і Голгофа. Храм будувався близько 10-ти років. Свята Олена не дожила до
освячення храму - вона померла в 327 році. Храм був освячений 13 вересня 335
року. На наступний день, 14 вересня, було встановлено святкувати Воздвиження
Чесного і Животворящого Хреста.

АПОСТОЛ
З Другого Послання до Коринтян св. Апостола Павла читання.
(р. 6, в. 1 – 10)
А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не
брали надармо.
Бо каже: Приємного часу почув Я тебе, і поміг Я тобі в день
спасіння! Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння!
Ні в чому ніякого спотикання не робимо, щоб служіння було
бездоганне,
а в усьому себе виявляємо, як служителів Божих, у великім
терпінні, у скорботах, у бідах, у тіснотах,
у вдарах, у в'язницях, у розрухах, у працях, у недосипаннях, у
постах,
у чистості, у розумі, у лагідності, у добрості, у Дусі Святім, у
нелицемірній любові,
у слові істини, у силі Божій, зо зброєю правди в правиці й
лівиці,
через славу й безчестя, через ганьбу й хвалу, як обманці, але
ми правдиві;
як незнані, та познані, як умираючі, та ось ми живі; як карані,
та не забиті;
як сумні, але завжди веселі; як убогі, але багатьох ми
збагачуємо; як ті, що нічого не мають, але всім володіємо.

ЄВАНГЕЛІЯ
Від Матфія Святого Євангелія читання.
(р. 25, в. 14 – 30)
Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав
їм добро своє.
І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один, кожному
за спроможністю його. І відійшов.
А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув
він п'ять інших талантів.
Так само ж і той, що взяв два і він ще два інших набув.
А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю, і сховав
срібло пана свого.
По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав
обрахунку.
І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і
сказав: Пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять
талантів.
Сказав же йому його пан: Гаразд, рабе добрий і вірний! Ти в малому
був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого!
Підійшов же й той, що взяв два таланти, і сказав: Два таланти мені
передав ти, ось іще два таланти здобув я.
казав йому пан його: Гаразд, рабе добрий і вірний! Ти в малому був
вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого!
Підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе,
пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не
розсипав.
І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє…
І відповів його пан і сказав йому: Рабе лукавий і лінивий! Ти знав, що
я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав?
Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я
взяв би з прибутком своє.
Візьміть же від нього таланта, і віддайте тому, що десять талантів він
має.
Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться, хто ж не має,
забереться від нього й те, що він має.
А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і
скрегіт зубів!

EPISTLE
The reading is from the Second Epistle of St. Paul to the Corinthians.
(c. 6, v. 1 – 10)
We then, as workers together with Him also plead with you not to
receive the grace of God in vain.
For He says:
“ In an acceptable time I have heard you,
And in the day of salvation I have helped you.”
Behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation.
We give no offense in anything, that our ministry may not be
blamed.
But in all things we commend ourselves as ministers of God: in
much patience, in tribulations, in needs, in distresses,
in stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in sleeplessness,
in fastings; by purity, by knowledge, by longsuffering, by kindness, by
the Holy Spirit, by sincere love,
by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left,
by honor and dishonor, by evil report and good report; as deceivers, and yet true;
as unknown, and yet well known; as dying, and behold we live; as
chastened, and yet not killed;
as sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich;
as having nothing, and yet possessing all things.

GOSPEL
The reading is from the Holy Gospel according to St. Matthew.
(c. 25, v. 14 – 30)
“For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who
called his own servants and delivered his goods to them.
And to one he gave five talents, to another two, and to another one, to
each according to his own ability; and immediately he went on a journey.
Then he who had received the five talents went and traded with them, and
made another five talents.
And likewise he who had received two gained two more also.
But he who had received one went and dug in the ground, and hid his
lord’s money. After a long time the lord of those servants came and settled
accounts with them.
“So he who had received five talents came and brought five other talents,
saying, ‘Lord, you delivered to me five talents; look, I have gained five more talents besides them.’ His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant;
you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’
He also who had received two talents came and said, ‘Lord, you delivered
to me two talents; look, I have gained two more talents besides them.’
His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant; you have been
faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the
joy of your lord.’
“Then he who had received the one talent came and said, ‘Lord, I knew
you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where
you have not scattered seed.
And I was afraid, and went and hid your talent in the ground. Look, there
you have what is yours.’
“But his lord answered and said to him, ‘You wicked and lazy servant, you
knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered
seed.
So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my
coming I would have received back my own with interest.
So take the talent from him, and give it to him who has ten talents.
‘For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance;
but from him who does not have, even what he has will be taken away.
And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be
weeping and gnashing of teeth.’

Церковний Календар

ЖОВТЕНЬ
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Church Calendar

OCTOBER

17-та Неділя по П’ятидесятниці
Неділя Молоді
Літургія 10:00 ранку

17th Sunday after Pentecost
Youth Sunday
Liturgy 10:00 am

12 18-та Неділя по П’ятидесятниці
Літургія 10:00 ранку

18th Sunday after Pentecost
Liturgy 10:00 am

14 Покрова Пресвятої Богородиці
Літургія 9:30 ранку

Protection of the Theotokos
Liturgy 9:30 am

19 19-та Неділя по П’ятидесятниці
Літургія 10:00 ранку

19th Sunday after Pentecost
Liturgy 10:00 am

26 20-та Неділя по П’ятидесятниці
Літургія 10:00 ранку

20th Sunday after Pentecost
Liturgy 10:00 am

ЛИСТОПАД

NOVEMBER

1

Димитрівська Поминальна Субота
Літургія 9:30 ранку

St. Demetrius Memorial Saturday
Liturgy 9:30 am

2

21-ша Неділя по П’ятидесятниці
Літургія 10:00 ранку

21st Sunday after Pentecost
Liturgy 10:00 am

8

Влмч. Димитрія Солунського
Літургія 9:30 ранку

St. Demetrius of Thessalonica
Liturgy 9:30 am

9

Парафіяльне Храмове Свято
Літургія 9:30 ранку
Парафіяльний Обід

Parish Patron Saint Feast Day
Liturgy 9:30 am
Parish Dinner

Інформація та події на вересень - Information & activities for September
28 Співдружжя: CYMK
28 Річні Збори СУМКу
30 Навчання на бандурі; проба хору

Fellowship: CYMK
CYMK Annual Meeting
Bandura Instruction; Choir rehearsal

Інформація та події на жовтень - Information & activities for October
2
5
6
7
12
12
14
18

Клюб сеньйорів: Обід для публіки
Співдружжя: CYK
Місячні збори СУК о 7:00 год. веч.
Навчання на бандурі; проба хору
Співдружжя: TBA
Немає Недільної Школи
Навчання на бандурі; проба хору
T.Y.C. Вечірка з індиком

Seniors Club: Public Lunch
Fellowship: UWAC
Monthly UWAC Meeting @ 7:00 pm
Bandura Instruction; Choir rehearsal
Fellowship: TBA
No Sunday School
Bandura Instruction; Choir rehearsal
TYC Turkey Roll @ 6:00 pm

BINGO: Monday, Sept. 29 & Tuesday, Sept. 30
@ 10:00 am at Delta Downsview
Український Православний Собор Св. Димитрія - Ukrainian Orthodox Church of St. Demetrius
3338 Lake Shore Boulevard West, Etobicoke, ON M8W 1M9 website: www.stdemetriusuoc.ca
Parish Office:

Tel.: 416-255-7506

e-mail: stdemetrius@rogers.com

Parish Priest: Right Rev. Mitred Archpriest Volodymyr (Walter) Makarenko
Office: 416-255-7506 #25 Fax: 416-259-3243 Res.: 416-259-7241 e-mail: makarenko@rogers.com

