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Преподобний Григорій Синаїт 

 Преподобний Григорій Синаїт народився близь-
ко 1268 року в приморському поселенні Клазомени 
біля м. Смирна (Мала Азія) в сім’ї багатих батьків. 
Близько 1290 року його захопили в полон агаряни і 
вислали в Лаодикію. Після звільнення преподобний 
прибув на о. Кіпр, де постригся в чернечий чин.  

 Потім він відправився на Синайську гору і прий-
няв там велику схиму. Виконуючи послух кухаря та 
пекаря, преподобний був також вишуканим письмен-
ником і перевершував усіх у читанні та знанні Свя-
щених і отцівських книг. Суворість його життя (піст, 
чування, псалмоспіви, стояння на молитві) в одних 
викликала подив, а в інших — заздрість. 

 Пішовши з монастиря, преподобний відвідав Єрусалим. Деякий 
час він жив на о. Крит, а потім обійшов на Афоні всі монастирі й усіх 
подвижників. Таким чином він увібрав багатовіковий досвід чернечого 
життя найдревніших обителей. Лише після цього преподобний Григо-
рій Синаїт побудував собі в усамотненому місці ісихостерій — келію 
для мовчання і безперешкодних занять розумною молитвою, поєдна-
ною з важкою чернечою працею. 

 Святий Григорій Синаїт створив вчення, яке лягло в основу усього 
середньовічного напрямку східного монашества, зокрема в основу 
візантійської містики XIV століття.  Коли Григорій Синаїт приїхав до 
Афону з Криту, він, як сказано в його «Житії», знайшов лише трьох 
іноків, знайомих зі справжньої ісихією. Вчення Синаїта було надто су-
ворим, іноді воно навіть суперечило старому устроєві монастирського 
життя. 

 



Saint Gregory of Sinai 

 Saint Gregory of Sinai was born around the 
year 1268 in the seacoast village of Clazomenia 
near the city of Smyrna (Asia Minor), of rich parents. 
In about the year 1290, he was taken into captivity 
by the Hagarenes and sent off to Laodicea. 

 After gaining his freedom, the saint arrived on 
the island of Cyprus, where he was tonsured a 
monk. He set off afterwards to Mount Sinai and 
there assumed the great schema.  

 Having fulfilled his obediences of cook and 
baker, and then as copyist, surpassing all in reading 
and knowledge of Scriptural and patristic books. 

 The strictness of his life (fasting, vigil, psalmody, standing at prayer) 
brought some to astonishment and others to envy. Departing the monastery, 
the monk visited Jerusalem. For some time he lived on the island of Crete, 
and afterwards he visited Mt. Athos with its monasteries and ascetics.  

 In this way, he acquired the experience of many centuries of the mo-
nastic life from the ancient monasteries. Only after this did St Gregory the 
Sinaite settle himself in a solitary place for “hesychia” [stillness doing the Je-
sus Prayer], a cell for silence and the unhindered pursuit of mental prayer, 
combined with hard work. 

 The precious legacy of St Gregory is in his teaching about the inner 
life, 15 texts “On Stillness,” and 137 texts “On Commandments and Doc-
trines,” where he says that “trying to comprehend the commandments 
through study and reading without fulfilling them, is like mistaking a shadow 
of something for its reality” (“On Commandments and Doctrines,” section 
22). 

 He is renowned also as a remarkable hymnographer (“It is Truly Meet” 
is ascribed to him), and a canon to the Most Holy Trinity read at Sunday Vig-
il, and a canon to the Holy Cross. In a book of canons (from the year 1407) 
of St Cyril of White Lake (June 9) is found the “Canon of Supplication to the 
Lord Jesus Christ, the work of Gregory the Sinaite.” 

 Because of his concern for the spreading of monasticism, the saint 
founded several cells on Athos, and also four monasteries in Thrace. St 
Gregory the Sinaite died in the year 1310 (some historians suggest the year 
1346) at his so-called “Concealed” (“Parariseia”) monastery, founded on Mt. 
Paroria on the west coast of the Black Sea for the strict followers of his life. 

 



АПОСТОЛ 

 

З Першого Послання до Коринтян св. Апостола Павла читання. 

 

(р. 4, в. 9 – 16) 

 

 Бо я думаю, що Бог нас, апостолів, поставив за найостанніших, 

мов на смерть засуджених, бо ми стали дивовищем світові, - і 

Анголам, і людям. 

 Ми нерозумні Христа ради, а ви мудрі в Христі; ми слабі, ви ж 

міцні; ви славні, а ми безчесні! 

 Ми до цього часу і голодуємо, і прагнемо, і нагі ми, і катовані, і 

тиняємось, 

 і трудимось, працюючи своїми руками. Коли нас лихословлять, 

ми благословляємо; як нас переслідують, ми терпимо; 

 як лають, ми молимось; ми стали, як сміття те для світу, аж досі 

ми всім, як ті викидки! 

 Не пишу це для того, щоб вас осоромити, але остерігаю, як своїх 

любих дітей. 

 Бо хоч би ви мали десять тисяч наставників у Христі, та отців не 

багато; а я вас порадив у Христі Ісусі через Євангелію... 

 Тож благаю я вас: будьте наслідувачами мене! 



ЄВАНГЕЛІЯ 

 

Від Матфія Святого Євангелія читання. 

 

(р. 17, в. 14 – 23) 

 

 І як вони до народу прийшли, то до Нього один чоловік приступив, 

навколішки впав перед Ним, 

 і сказав: „Господи, змилуйсь над сином моїм, що біснується у 

новомісяччі, і мучиться тяжко, бо почасту падає він ув огонь, і почасту 

в воду. 

 Я його був привів до учнів Твоїх, - та вони не могли вздоровити 

його”. 

 А Ісус відповів і сказав: „О роде невірний й розбещений, доки 

буду Я з вами?  Доки вас Я терпітиму?  Приведіть до Мене сюди 

його!” 

 Потому Ісус погрозив йому, і демон вийшов із нього.  І видужав 

хлопець тієї години! 

 Тоді підійшли учні насамоті до Ісуса й сказали: „Чому ми не могли 

його вигнати?” 

 А Він їм відповів: „Через ваше невірство.  Бо поправді кажу вам: 

коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете: 

 „Перейди звідси туди”, то й перейде вона, і нічого не матимете 

неможливого! 

 Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою й постом”. 

 Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус: „Людський Син 

буде виданий людям до рук, 

 і вони Його вб’ють, але третього дня Він воскресне”.  І тяжко 

вони зажурились... 



EPISTLE 

 

The reading is from the First Epistle of St. Paul to the Corinthians. 

 

(c. 4, v. 9 – 16) 

 

 For I think God has displayed us, the apostles, last, as men con-

demned to death; for we have been made a spectacle to the world, both to 

angels and to men. 

 We are fools for Christ’s sake, but you are wise in Christ!  We are 

weak, but you are string!  You are distinguished, but we are dishonoured! 

 To the present hour we both hunger and thirst, and we are poorly 

clothed, and beaten, and homeless. 

 And we labour, working with our own hands.  Being reviled, we bless; 

being persecuted, we endure; 

 being defamed, we entreat.  We have been made as the filth of the 

world, the off scouring of all things until now. 

 I do not write these things to shame you, but as my beloved children I 

warn you. 

 For though you might have ten thousand instructors in Christ, yet you 

do not have many fathers; for in Christ Jesus I have begotten you through 

the gospel. 

 Therefore I urge you, imitate me. 



GOSPEL 

 

The reading is from the Holy Gospel according to St. Matthew. 

 

(c. 17, v. 14 – 23) 

 

 And when they come to the multitude, a man came to Him, kneeling 

down to Him and saying, 

 “Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers se-

verely; for he often falls into the fire and often into the water. 

 “So I brought him to Your disciples, but they could not cure him.” 

Then Jesus answered and said, “O faithless and perverse generation, 

how long shall I be with you?  How long shall I bear with you?  Bring him 

here to Me.” 

 And Jesus rebuked the demon, and it came out of him; and the child 

was cured from that very hour. 

 Then the disciples came to Jesus privately and said, “Why could we 

not cast it out?’ 

 So Jesus said to them, “Because of your unbelief; for assuredly, I 

say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this moun-

tain,  

 ‘Move from here to there,’ and it will move; and nothing will be im-

possible for you. 

 “However, this kind does not go out except by prayer and fasting.” 

Now while they were staying in Galilee, Jesus said to them, “The Son of 

 Man is about to be betrayed into the hands of men, 

 “and they will kill Him, and the third day He will be raised up.”  And 

they were exceedingly sorrowful. 



 

Оголошення! 

Для кожного українця державна незалежність, свобода і гідність 

завжди були основоположними цінностями. 

З нагоди 31-ої річниці проголошення Незалежності України,                                

Ліґа Українців Канади та Ліґа Українок Канади                                        

запрошують Вас на урочисте                                                                        

підняття українського прапора.  

Коли: середа, 24-го серпня, 2022 о 12:00 год. по обіді 

Де: На території Queen's Park, Ontario Legislative Building, Торонто 

 

Announcement! 

In celebration of the 31st Anniversary of the                                                         

Proclamation of Ukraine's Independence,                                                                    

the League of Ukrainian Canadians and                                                                       

the League of Ukrainian Canadian Women                                                                

invite you to the annual  

Flag-Raising event. 

When: Wednesday, August 24, 2022 at 12:00 p. m. 

Where: Ontario Legislative Building, Queen’s Park, Toronto 

 

                                                                                                                             

The event is under the auspices of                                                                          

the Consulate General of Ukraine  in Toronto                                                            

and the Ukrainian Canadian Congress. 




