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35-та по П’ятидесятниці

Pentecost 35

Григорія Богослова, архиєпископа Царгородського
Святий Григорій Богослов народився 329
року в Аріянзі у Малій Азії. Покинувши надзвичайно успішну кар'єру юриста, він разом зі
св. Василієм Великим декілька років життя
провів у понтійській пустелі у молитві, пості та
роздумах над Святим Письмом.
Потім батько Григорія, св. Григорій Старший, який був єпископом Назіянза, висвятив
його на священика. Згодом Григорій став єпископом у м. Сазимі.
У 375 році він пішов у Ісаврійську Селевкію, де провів п'ять років
аскетичного життя. 381 року Григорій став царгородським патріархом.
У той час він виголосив свої славні проповіді про Пресвяту Трійцю, за
які Халкідонський Собор назвав його Богословом.
Григорій очолив II Вселенський Собор у Царгороді 381 року.
Незабаром він зрікся патріаршого престолу й головування на Соборі і
виїхав до Назіянза, де управляв батьківською єпархією.
Помер Григорій Богослов 389 року в Аріянзі. Його мощі
спочивають на вівтарі базиліки св. Петра у Ватикані.
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Saint Gregory the Theologian, Archbishop of Constantinople
Gregory was born in Nazianzus of a Greek father (who later became a Christian and a bishop)
and a Christian mother. Before his baptism, he
studied in Athens with Basil the Great and Julian
the Apostate. Gregory often prophesied that Julian
would become an apostate and a persecutor of the
Church, and this actually happened.
Gregory’s good mother, Nonna, had an especially great influence on him. When he had completed his studies Gregory was baptized. St. Basil
consecrated him as Bishop of Sasima, and Emperor Theodosius the Great summoned him to fill the
vacant archiepiscopal throne of Constantinople.
He wrote numerous works, the most famous of which are those on theology, for which he is called the Theologian.
Especially known, because of its depth, is his work Homilies on the
Holy Trinity. Gregory wrote against the heretic Macedonius, who erroneously taught that the Holy Spirit is a creation of God. He also wrote against
Apollinarius, who erroneously taught that Christ did not have a human soul,
but that His divinity was in lieu of His soul.
Additionally, Gregory wrote against Emperor Julian the Apostate, his
one-time fellow student. In 381, when a debate began regarding his election as archbishop, he withdrew on his own and issued a statement: “Those
who deprive us of our archiepiscopal throne cannot deprive us of God.”
Afterward he left Constantinople and went to Nazianzus, and there he
lived a life of solitude and prayer, writing beneficial books. Although he was
in poor health throughout his entire life, Gregory nevertheless lived to be
eighty years old. His relics were later transferred to Rome. A reliquary containing his head reposes in the Cathedral of the Dormition in Moscow.
He was, and remains, a great and wonderful light of the Orthodox
Church, as much by his meekness and purity of character as by the unsurpassable depth of his mind.
He reposed in the Lord in the year 390.

АПОСТОЛ
З Першого Послання до Тимофія св. Апостола Павла читання.
(р. 1, в. 15 - 17)

Браття: Вірне це слово, і гідне всякого прийняття, що Христос
Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я.
Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першім мені
показав усе довготерпіння, для прикладу тим, що мають увірувати в
Нього на вічне життя.
А Цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові честь і
слава на вічні віки. Амінь.

ЄВАНГЕЛІЯ
Від Луки Святого Євангелія читання.
(р. 18, в. 35 – 43)
І сталось, як Він наближався був до Єрихону, один невидющий
сидів при дорозі й просив.
А коли він прочув, що проходить народ, то спитався: Що це таке?
А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин.
І став він кричати й казати: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо
мною! А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк, а
він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною!
І спинився Ісус, і привести його до Себе звелів. А коли той
наблизивсь до Нього, то Він запитався його: Що ти хочеш, щоб зробив
Я тобі?

А той відповів: Господи, нехай стану видющим! Ісус же до нього
сказав. Стань видющий! Твоя віра спасла тебе! І зараз видющим той
став, і пішов вслід за Ним, прославляючи Бога.
А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові.

EPISTLE
The reading is from the First Epistle of St. Paul to Timothy.
(c. 1, v. 15 – 17)

Brethren: This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that

Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief.
However, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ
might show all longsuffering, as a pattern to those who are going to believe
on Him for everlasting life.
Now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise,
be honor and glory forever and ever. Amen.

GOSPEL
The reading is from the Holy Gospel according to St. Luke.
(c. 18, v. 35 – 43)
Then it happened, as He was coming near Jericho, that a certain blind
man sat by the road begging.
And hearing a multitude passing by, he asked what it meant. So they
told him that Jesus of Nazareth was passing by.
And he cried out, saying, “Jesus, Son of David, have mercy on me!”
Then those who went before warned him that he should be quiet; but he
cried out all the more, “Son of David, have mercy on me!”
So Jesus stood still and commanded him to be brought to Him. And
when he had come near, He asked him, saying, “What do you want Me to
do for you?” He said, “Lord, that I may receive my sight.”

Then Jesus said to him, “Receive your sight; your faith has made you
well.” And immediately he received his sight, and followed Him, glorifying
God.
And all the people, when they saw it, gave praise to God.

Церковний Календар

ЛЮТИЙ
14
15
21
28

FEBRUARY

36-та Неділя по П’ятидесятниці

36th Sunday after Pentecost

Прямий ефір Літургії 10:00 ранку

Live stream Liturgy 10:00 am

Стрітення Господнє

Meeting of Our Lord

Прямий ефір Літургії 10:00 ранку

Live stream Liturgy 10:00 am

Неділя Митаря і Фарисея

Sunday of the Publican & Pharisee

Прямий ефір Літургії 10:00 ранку

Live stream Liturgy 10:00 am

Неділя Блудного Сина

Sunday of the Prodigal Son

Прямий ефір Літургії 10:00 ранку

Live stream Liturgy 10:00 am

БЕРЕЗЕНЬ
7

Church Calendar

MARCH

М’ясопусна Неділя

Meatfare Sunday

Прямий ефір Літургії 10:00 ранку

Live stream Liturgy 10:00 am

Сиропусна Неділя

Cheesefare Sunday

Прямий ефір Літургії 10:00 ранку

Live stream Liturgy 10:00 am

15

Початок Великого Посту

Great Lent Begins

21

1-ша Неділя Великого Посту

1st Sunday of Great Lent

Прямий ефір Літургії 10:00 ранку

Live stream Liturgy 10:00 am

Літургія Ранішосвячених Дарів

Liturgy of the Presanctified Gifts

Прямий ефір Літургії 10:00 ранку

Live stream Liturgy 10:00 am

Поминальна Субота

Soul Saturday

Прямий ефір Літургії 10:00 ранку

Live stream Liturgy 10:00 am

2-га Неділя Великого Посту

2nd Sunday of Great Lent

Прямий ефір Літургії 10:00 ранку

Live stream Liturgy 10:00 am

14

24
27
28

Інформація та події на лютий - Information & activities for February
До членів св. Димитрія,
Почався новий рік, і хоча наша церква офіційно закрита для публіки, ми
проводимо прямі трансляції Літургій, які наші члени, прихильники та друзі можуть
відвідувати онлайн.
З огляду на це, ви знаєте, що зараз ми особливо покладаємось на вашу
фінансову підтримку. Через закриття немає недільної таци, тому ми просимо вас час
від часу надсилати свої пожертви будь яким із способів, запропонованих через наш
церковний вебсайт.

Ми також просимо наших членів пам’ятати про членські внески на цей рік та
минулі роки, якщо вони цього ще не зробили.
Станом на 1-го січня 2021 року пожертва на членство зросла зі $140.00 на
одного члена до $150.00 на члена. Також пам’ятайте, коли ви надсилаєте свої
пожертви, будь ласка, вказуйте номер свого конверта. Дякую!

To the members of St. Demetrius,
A new year has started and even though our church is officially closed to public services we do have live stream services that our members, supporters and friends can attend
on-line.
That being said, you do know that we heavily rely on your financial support during this
time. There are no Sunday collections because of the closure so we ask that you occasionally send in your donations via any of the ways offered to you via our church website.
We are also asking our members to remember to make their membership donations
for this year and prior years if they have not yet done so.
As of January 1st, 2021 the membership donation has gone up from $140.00 per
member to $150.00 per member. Also, please remember, when you send in your donations
please add your envelope number. Thank you!

Український Православний Собор Св. Димитрія - Ukrainian Orthodox Church of St. Demetrius
3338 Lake Shore Boulevard West, Etobicoke, ON M8W 1M9
Parish Office: Tel.: 416-255-7506
Website: www.stdemetriusuoc.ca

e-mail: stdemetrius@rogers.com

Facebook: St. Demetrius Ukrainian Orthodox Church

Parish Priest: Right Rev. Mitred Archpriest Volodymyr (Walter) Makarenko
Res.: 416-259-7241

e-mail: FrWalterMakarenko@outlook.com

