CARRYING OUR CROSS
Word of God: “I urge you now to keep up your courage; for not one of you will be lost, only the ship.
For last night an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood by me and said, ‘Do not be
afraid, Paul. You are destined to stand before Caesar; and behold, for your sake, God has granted safety
to all who are sailing with you.’ Therefore, keep up your courage, men; I trust in God that it will turn out
as I have been told. We are destined to run aground on some island.”... Until the day began to dawn, Paul
kept urging all to take some food. He said, “Today is the fourteenth day that you have been waiting,
going hungry and eating nothing. ... Not a hair of the head of anyone of you will be lost.” When he said
this, he took bread, gave thanks to God in front of them all, broke it, and began to eat.”
Full text: Acts 27: 1-44
Reflection: St. Paul risked his life on more than one occasion. This must surprise some, for he was a
reasonable, sober minded individual. However, for him there was something more precious than life
preaching the Gospel, in order to bring as many people possible to the Risen Lord, our Savior. On the
road to Damascus he experienced the gift of salvation granted out of divine love and mercy, and he
wanted to share it with others. This does not mean that St. Paul did not hope for a quiet life. However,
his love for Christ and his neighbor motivated him to go on further and further, proclaiming the Gospel.
To what extent are we willing to give up our own comfort and security to bring others to Christ? How
much are we willing to suffer for Christ? Are we ready to cast away the “wisdom” of the world and
proclaim the Gospel?
Quote for the Day: But this is the path. Without the Cross, the Christian style is not Christian, and if the
Cross is a Cross without Jesus, it is not Christian. The Christian style takes the Cross with Jesus and goes
forward – not without the Cross, not without Jesus.”
Pope Francis
Meaning of Our Cross: How do I understand Christ’s words: “If anyone would come after me, let him
deny himself and take up his cross and follow me” (Mk 8:34)? To what extent am I ready and willing to
carry the cross of my daily obligations in regard to my faith, and follow our Savior, as did our heroic new
martyrs, our spiritual luminaries? 8
Prayer: Having put on the breastplate of faith and having armed yourselves with the cross as a sword,
you showed yourselves to be mighty warriors. You courageously opposed the persecutors, destroyed the
deception of the devil, and victorious, you were granted crowns. Pray ever in our behalf that our souls be
saved.
Octoechos, Tone 8
Missionary Task: Let us pray accept our different difficulties and challenges in life according to God’s
way, with joy, knowing that I am not alone, but that our Lord Jesus Christ walks with me and helps me.
Let us pray unceasingly for our neighbors (husband, wife, children, grandchildren, friends, and enemies)
and carry them to Jesus in our prayers.

ВЛАСНИЙ ХРЕСТ
Боже Слово: «А й тепер закликаю вас: Бадьортеся, ніхто бо з вас життя не втратить, лиш корабель
(пропаде). Цієї ночі бо з’явився мені ангел Бога, якому я належу і якому служу, і сказав: Не бійся,
Павле! Ти маєш перед кесарем з’явитися, тож Бог дарував тобі всіх тих, що пливуть з тобою. Тому
бадьортеся, люди, бо я вірую Богові, що воно так буде, як було сказано мені. Ми мусимо
натрапити на якийсь острів»… А як мало дніти, Павло запрошував усіх щось з’їсти: «Оце
сьогодні, - казав, - чотирнадцятий день, як ви, ждучи, перебуваєте натще й не їсьте нічого… Ніхто
з вас ані волосу із голови не втратить». Сказавши це, взяв хліб, подякував перед усіма Богу і,
розламавши, почав їсти.
Ді. 27, 1-44
Роздуми: Святий Павло не один раз ризикував своїм життям. Це може багатьох дивувати, бо ж
він був виваженою та розсудливою людиною. Однак для нього було щось цінніше від життя –
проповідувати Євангеліє, щоб якнайбільше людей привести до воскреслого Ісуса Христа, нашого
Спасителя. Дорогою до Дамаска йому самому було даровано спасіння, з любові й милосердя, і
тепер він хотів донести це іншим. Це не означає, що апостол Павло не бажав спокійного життя,
але любов до Христа і до людей спонукала його йти далі й далі, несучи Євангеліє. Наскільки ми
готові відмовитися від власного комфорту, що привести до Ісуса інших людей? Чи здатні
постраждати задля Христа? Чи можемо відкинути «мудрість світу» і звіщати Євангеліє?
Цитата дня – свідчення: Життя християнина без хреста не є християнським, але якщо хрест
позбавлений Ісуса, то він не є християнським. Християнський стиль життя – це взяти хрест разом
з Ісусом і прямувати вперед. Не без хреста, не без Ісуса.
Папа Франциск
Значення власного хреста: Як я розумію Христові слова: «Коли хтось хоче йти за мною, хай
зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною» (Мр. 8, 34)? Наскільки я
готовий нести свій хрест щоденних зобов’язань у вірі, наслідуючи нашого Спасителя, наших
духовних світочів, героїв-новомучеників?

Молитва: Вдягнувши на себе, як слід, панцир віри і озброївшись хрестом, явилися ви сміливими
воїнами: хоробро спротивилися мучителям, подолали диявольський обман і, як переможці,
вдостоїлись вінків. Тому моліться завжди за нас, щоб спаслися душі наші.
Отоїх, глас восьмий
Місійне завдання: Сприймати різні життєві труднощі і виклики по-Божому, радісно, з
усвідомленням, що я не сам, а що зі мною іде і допомагає мені сам Ісус Христос. Витривало
молитися за своїх ближніх (чоловіка, жінку, дітей, внуків, родичів, друзів і ворогів) і своїми
молитвами вести їх до Ісуса.

