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святителя Григорія, єпископа Ниського
Сьогодні, 23 січня, вшановується пам’ять святителя Григорія, єпископа Ниського, який був молодшим братом святителя
Василія Великого. Народжений і вихований у самий розпал аріанських суперечок, він отримав прекрасну освіту й деякий час був
наставником красномовства. У 372 році святий Василій Великий
висвятив його у єпископи міста Ниси в Каппадокії. Святитель Григорій Ниський був палким захисником православних догматів, відрізнявся великодушністю, терпінням і миролюбністю. Разом зі
своїм братом Василієм Великим боровся проти аріанської єресі, зазнаючи утисків
і гонінь з боку аріан.
У 379 році святий Василій Великий помер. Важко переживаючи цю втрату, Святий
Григорій написав йому надгробне слово і закінчив складений святителем Василієм опис шести днів творіння, так званий Шестоднев. Того ж року святий Григорій брав участь у Антіохійському Соборі проти єретиків, які не шанували непорочного дівства Богородиці, та інших, що поклонялися Богородиці як Божеству.
У 381 році святий Григорій був одним з головних учасників II Вселенського Собору, скликаного в Константинополі проти єресі Македонія, котрий неправильно
навчав про сутність Святого Духа, На цьому Соборі, за ініціативою святого Григорія, був доповнений Нікейський Символ віри. Разом з іншими єпископами святий Григорій затвердив у сані Константинопольського архіпастиря святого Григорія Богослова.
У 383 році святий Григорій Ниський був учасником Собору в Константинополі, де
виголосив слово про Божество Сина і Святого Духа. У 394 році святий Григорій
знову був присутній в Константинополі на Помісному Соборі, скликаному для вирішення церковних справ у Аравії.
Святий Григорій Ниський мирно упокоївся в глибокій старості. Разом зі своїми
великими сучасниками, святителями Василієм Великим і Григорієм Богословом,
святитель Григорій Нисський мав значний вплив на церковне життя і ввійшов в
історію як один із найвидатніших християнських богословів. Святий Григорій
залишив після себе багато творів догматичного характеру, слова і повчання.
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St. Gregory of Nyssa
Born around the year 335, Gregory was brought up in the
Christian faith with help from his grandmother (who is known to
us as St. Macrina the Elder), his mother Emily, father Basil (the
Elder), and nine brothers and sisters. Among his siblings, his
brother Basil (the Great) and sister Macrina (the Younger) are
venerated as saints as well as the youngest brother, Peter, who
became Bishop of Sebaste. Conversations at dinner in the family home must have been lively theological discussions!
Like the other members of his noble family, Gregory received an excellent education (largely through the homeschooling of family members) and excelled in his studies. He
married Theosevia, an equally devout young woman and pursued a career as a lecturer. At some point he was ordained priest and when Theosevia died unexpectedly,
Gregory began to devote more of his energies to defending Orthodox Christianity
against the threat of Arianism.
In the year 372, Gregory’s brother Basil (who was Metropolitan of Caesarea), ordained Gregory to be the Bishop of the Cappadocian city of Nyssa. Because of his opposition to the Arians’ attempts to declare that Christ was not God but a man created
by God the Father, Bishop Gregory was frequently involved in conflict. His Arian enemies, aided by the Arian Emperor Valens, were able to falsely accuse him of things
such as embezzlement of church funds and he was twice sent into exile. Each time,
he was able to be reinstated and to continue his tireless efforts to preserve Orthodoxy.
When St. Basil died in 379, Gregory was deeply grieved at the loss of his brother and
spiritual companion. Bishop Gregory preached his brother’s funeral sermon and finished a series of sermons which St. Basil had been working on at the time of his
death. At the death of their sister, Macrina, the following year, Gregory wrote about the
life of this dear member of his family.
In addition to participating in several local synods and traveling to Antioch, Bostra (Arabia) and Jerusalem to help settle disputes, Gregory was instrumental in helping to complete the final section of the Nicene Creed relating to the Holy Spirit added
at the Council of Constantinople (the Second Ecumenical Council) in 381. St. Gregory’s teachings on the Holy Trinity and the infinite nature of God have had a lasting effect on Christian theology. He and his brother, St. Basil, and their friend, St. Gregory
Nazianzus, are considered the three great “doctors” of the Church in defining these
concepts for the Church through the ages. St. Gregory also contributed much to our
understanding of the necessity for theosis, or constant striving to be more like God.
St. Gregory himself, having begun life with a great spiritual heritage from his
family, and having spent his life striving for perfection, fell asleep in the Lord at an advanced age around the year 395. We pray that God will give us the will and wisdom to
share our faith with others in our families, as we share our genetic heritage. May St.
Gregory of Nyssa intercede for us.

АПОСТОЛ
З Послання до Ефесян св. Апостола Павла читання.
(р. 4, в. 7 – 13)
Браття: А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового.

Тому й сказано: Піднявшися на висоту, Ти полонених набрав і
людям дав дари!
А те, що піднявся був, що то, як не те, що перше й зійшов був до
найнижчих місць землі?
Хто зійшов був, Той саме й піднявся високо над усі небеса, щоб
наповнити все.
І Він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а
тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати
святих на діло служби для збудування тіла Христового,
аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри й пізнання Сина
Божого, Мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти.

ЄВАНГЕЛІЯ
Від Матвія Святого Євангелія читання.
(р. 4, в. 12 – 17)
Як довідавсь Ісус, що Івана ув'язнено, перейшов у Галілею.
І, покинувши Він Назарета, прийшов й оселився в Капернаумі
приморськім, на границі країн Завулонової й Нефталимової,
щоб справдилось те, що сказав був Ісая пророк, промовляючи:
Завулонова земле, і Нефталимова земле, за Йорданом при

морській дорозі, Галілеє поганська!
Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів
у країні смертельної тіні, засяяло світло.
Із

того

часу

Ісус

розпочав

проповідувати

Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне!

й

промовляти:

EPISTLE
The reading is from the Epistle of St. Paul to the Ephesians.
(c. 4, v. 7 – 13)
Brethren: But to each one of us grace was given according to the
measure of Christ’s gift.
Therefore, He says:
“When He ascended on high, He led captivity captive, And gave gifts
to men.”
(Now this, “He ascended” - what does it mean but that He also first
descended into the lower parts of the earth?

He who descended is also the One who ascended far above all the
heavens, that He might fill all things.)
And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some
evangelists, and some pastors and teachers,
for the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying
of the body of Christ,
till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the
Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness
of Christ.

GOSPEL
The reading is from the Holy Gospel according to St. Matthew.
(c. 4, v. 12 – 17)
Now when Jesus heard that John had been put in prison, He departed to Galilee.
And leaving Nazareth, He came and dwelt in Capernaum, which is by
the sea, in the regions of Zebulon and Naphtali,
that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying:
“The land of Zebulon and the land of Naphtali,
By the way of the sea, beyond the Jordan,
Galilee of the Gentiles:
The people who sat in darkness have seen a great light,
And upon those who sat in the region and shadow of death
Light has dawned.”
From that time Jesus began to preach and to say, “Repent, for the
kingdom of heaven is at hand.”
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Church Calendar

СІЧЕНЬ

JANUARY

23

31-шa Неділя по П’ятидесятниці

31st Sunday after Pentecost

26

Акафист

Akathist

30

32-гa Неділя по П’ятидесятниці

32nd Sunday after Pentecost

ЛЮТИЙ

FEBRUARY

2

Акафист

Akathist

6

33-тя Неділя по П’ятидесятниці

33rd Sunday after Pentecost

6

Zacchaeus

Закхея

9

Акафист

Akathist

12

Трьох Святителів

The Three Hierarchs

13

Неділя про Митаря і Фарисея

Sunday of the Publican & Pharisee

15

Стрітення Господнє

Meeting of Our Lord

16

Акафист

Akathist

20

Неділя Блудного Сина

Sunday of the Prodigal Son

23

Акафист

Akathist

27

М’ясопусна Неділя

Meatfare Sunday

БЕРЕЗЕНЬ

MARCH

2

Акафист

Akathist

6

Сиропусна Неділя

Cheesefare Sunday

7

Початок Великого Посту

Beginning of Great Lent

9

Літургія Ранішосвячених Дарів

Liturgy of the Presanctified Gifts

9

Акафист

Akathist

L E V I E S - 2022
Single

Couple

To Consistory
To Eastern Eparchy
To St. Demetrius Church

$115.00
$20.00
$15.00

$230.00
$40.00
$30.00

TOTAL DUES

$150.00

$300.00

“The annual Membership Dues shall fall due on January 1st,
the beginning of the Parish Fiscal year, and shall be paid for the
current year by no later than March 31.”

Church Constitution

“Плата відповідного річного внеску припадає на 1-ше
січня, що є початком фінансового року Парафії, і мусить бути
зроблена на поточний рік не пізніше як 31 березня.”

Церковний Статут

