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Апостол Еф. 224 зач. 4, 1-6.
Браття, благаю вас я, Господній 
в'язень, поводитися достойно 
покликання, яким вас покликано, 
в повноті покори й лагідности, з 
довготерпеливістю, терплячи один 
одного в любові, стараючися збе-
рігати єдність духа у зв'язку миру. 
Одне тіло, один дух, як і ви були 
покликані в одній надії вашого 
покликання. Один Господь, одна 
віра, одне хрищення! Один Бог і 
Отець усіх, що над усіма і через усіх, 
і в усіх.
Ап.: Апостол: 1 Кор. 131 зач.; 4, 9-16.
Браття, Бог поставив нас, апосто-
лів, останніх, немов призначених 
на страту; ми бо стали видовищем 
і світові, і ангелам, і людям. Ми 
нерозумні Христа ради, ви у Хри-
сті розумні, ми немічні, ви сильні; 
ви славні, ми без слави. До цього 
часу ми голодні і спраглі, і нагі, нас 
б'ють, ми скитаємось; ми трудимося, 
власними руками; нас ображають, і 
ми благословляємо; нас гонять, і ми 
терпимо; нас лають, і ми доброзич-
ливі; ми стали сміттям світу, викид-
ками всіх аж досі. Пишу це не щоб 
осоромити вас, але щоб як дітей 
моїх улюблених навести на розум. 
Бо хоч би ви мали тисячі учителів 
у Христі, але батьків небагато, я бо 
вас породив через Євангеліє у Хри-
сті Ісусі. Благаю, отже, вас: Будьте 
моїми наслідувачами, як і я Христа.

Євангеліє від Лк. 53 зач. 10, 25-37.
Одного разу законник якийсь приступив до Ісуса, щоб його 
випробувати й каже: – Учителю, що мені робити, щоб вічне 
життя осягнути? Ісус мовив до нього: – В законі що напи-
сано? Як там читаєш? Озвався той і каже: – Люби Господа, 
Бога твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю і всією 
силою твоєю і всією думкою твоєю; а ближнього твого, як 
себе самого. – Відповів єси добре; – сказав йому, – роби 
це й будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, 
каже до Ісуса: – Хто мій ближній?  Ісус мовив, кажучи: Один 
чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону й попав розбій-
никам у руки, що його обдерли й побили тяжко, і пішли геть, 
зоставивши його півмертвого. Випадково ішов якийсь свя-
щеник тією дорогою; побачив він його, минув і пішов далі. 
Так само й левіт прийшов на те місце, глянув на нього і про-
йшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов 
на нього і, побачивши його, змилосердився. Приступив він 
до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином; 
потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду й 
доглянув його. На другий день він вийняв два динарії, дав 
їх господареві й мовив: доглядай його, і те, що витратиш на 
нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. Хто з оцих трьох, 
на твою думку, був ближнім тому, що попав розбійникам у 
руки? Він відповів: – Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді 
Ісус сказав до нього: – Іди і роби ти так само.
Ап.: Євангеліє: Мт. 30 зач. 9, 9-13.
В той час, ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловіка, 
на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього: – Іди 
за мною! Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був 
при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішни-
ків, і посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фари-
сеї почали говорити його учням: – Чого ваш учитель їсть 
з митарями та грішниками? Почувши те, Ісус озвався: – 
Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і 
навчіться, що значить: я милосердя хочу, а не жертву. Бо 
я прийшов кликати не праведних, а грішних.



Під час однієї з катехиз єпископ поді-
лився цікавими думками про Богороди-
цю як Матір і Вчительку ніжної любові. 
Десять основних думок владики Богда-
на з цієї науки пропонуємо вашій увазі.

Тропар, глас 3: Ти щиро від митниці пішов 
слідом за Владикою Христом,* що з-за доброти 
з’явився людям на землі і покликав тебе.* Як 
вибраний апостол і голосний благовісник Єван-
гелія вселенній з’явився ти.* Ради того почитаємо 
чесну пам’ять твою, Матею богогласний.* Моли 
Христа Бога, щоб відпущення гріхів подав душам 
нашим.

Кондак, глас 4: Митарства ярмо відкинувши,* 
запряг ти себе в ярмо правди* і з’явився ти, як 
купець найособливіший,* принісши багатство – 
з висоти премудрість.* Від тоді-то проповідував 
ти слово істини* і возвиг єси душі млявих, напи-
савши час суду.

Святий апостол Матей був родом з Галилеї, з 
міста Капернаума. Батько його називався Алфей, 
і мав він брата Якова Алфеєвого. Матей, за жидів-
ським звичаєм, мав ще й друге ім’я – Леві, і був він 
митарем, тобто стягав податки з людей, бо рим-
ляни, що володіли тоді жидівською землею, відда-
вали стягання податків в оренду. Митарів народ 
ненавидів, бо вони зазвичай обдирали людей до 
нитки. І ось одного із тих митарів Христос Спаси-
тель покликав до себе, щоб показати, як далекі 
є суди Божі від судів людських. Про покликання 
апостола Матея однаково розповідають він сам 
(див. Мт. 9, 9-13), євангелист Марко (див. Мр. 2, 
14-18) і євангелист Лука, який каже, що Христос 
“побачив митника, Леві на ім’я, що сидів на мит-
ниці, і сказав до нього: «Ходи за мною!» І той, 
кинувши все, встав і пішов за ним” (Лк. 5, 27-28). 
Матей запросив Христа Спасителя на обід, на 
якому були також інші митарі. Коли ж це поба-
чили фарисеї, то стали гіршитися і картати учнів, 
що Христос їсть із грішниками. “Ісус у відповідь 
сказав їм: «Не ті, що при добрім здоров’ї, потре-
бують лікаря, лише – хворі. Я прийшов, не щоб 
праведників кликати до покаяння, а грішних»” (5, 
31-32). “Ідіть, отже, і навчіться, що значить: Я мило-
сердя хочу, а не жертви. Бо я прийшов кликати 
не праведних, а грішних” (Мт. 9, 13).

Христос Спаситель покликав Матея на 
одного з дванадцятьох своїх апостолів, а він, 
згадуючи про це, в покорі називає себе: “Матей, 

митар” (Мт. 10, 3), тим часом як інші євангелисти 
називають його коротко: Матей або Леві.

Після Зішестя Святого Духа він навчав у Єру-
салимі і в Юдеї, не зважав на заборони злобних 
книжників, переніс бичування та інші переслі-
дування й наруги. Коли ж апостоли розійшлися 
проповідувати Євангеліє, тоді Матей пішов до 
Етіопії і Персії, де голосив слово Боже, а сам, – як 
згадує Климентій Олександрійський, – провадив 
дуже строге життя, споживав лиш ярину, а м’яса 
не їв ніколи. Згідно з найдавнішим переданням, 
апостол Матей прийняв мученицьку смерть в 
Єраполі Сирійському, де його було замучено 
вогнем. Святий Матей перший написав своє 
Євангеліє, він хотів довести жидам, що Хри-
стос насправді Син Божий і обіцяний Месія, на 
якому сповнилися всі старозавітні пророцтва. За 
одними джерелами, він написав своє Євангеліє 
через вісім років після Вознесення Христа Спа-
сителя, згідно з іншими – через п’ятнадцять років. 
Євангеліє від святого Матея було перекладене з 
арамейської на загальновживану тоді книжну, 
грецьку, мову, вірогідно, під наглядом самого 
автора. Це святе Євангеліє було дуже поширене 
на Сході, у третьому столітті проповідники Хри-
стової віри знайшли його в Індії, куди його при-
ніс святий апостол Вартоломей. Євангеліє від 
святого Матея починається з переліку поколінь, 
з якого походить Христос як чоловік.

Святого апостола і євангелиста Матея

І. Я. Луцик, "ЖитІЯ свЯтих, .... «свІчадо», 2013



 

Святе Письмо Старого Завіту згадує, що 
патріархи виокремлювали місця, на яких Бог 
являвся їм: «І спорудив він [Авраам] там жер-
товник Господеві, що з’явивсь йому» (Бут. 12, 7). 
На цьому місці Авраам і молився Богові (див. 
Бут. 12, 8). Патріарх Яків назвав місце, на якому 
йому явився Бог, «домом Божим» (пор. Бут. 28, 
17). За часів Мойсея святим місцем зустрічі з 
Богом стала «скинія Завіту», яку спорудили за 
Божим велінням: «Нехай вони мені спорудять 
святиню, щоб я міг жити серед них» (Вих. 25, 8). 
Скинія Завіту була місцем, де збирався народ і 
де Бог промовляв до народу.

В. Храм – місце спільнотної молит ви
У добу ізраїльських царів скинію Завіту 

було замінено будівлею храму. Храм, що 
його спорудив цар Соломон у Єрусалимі на 
горі Сіон, мав три частини: притвор, «святе» і 
«святеє святих». У «святому святих» містилася 
головна святиня вибраного народу з часів 
виходу з Єгипту і Синайського союзу – ковчег 
Завіту зі скрижалями, посудиною з манною 
та розквітлим жезлом Арона (пор. Євр. 9, 4). 
Храм, у якому за законом Мойсея приносили 
жертви Богові, був видимим знаком перебу-
вання Бога зі Своїм народом.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 579-580

По довгій, кам’янистій, виснажливій 
дорозі йшла людина з собакою. Йшла вона 
собі йшла, втомилася, собака теж утомився. 
Раптом перед ними - оазис! Прекрасні 
ворота, за огорожею - музика, квіти, дзюркіт 
струмка, словом, відпочинок.

- Що це таке? - запитав мандрівник у вар-
тового.

- Це рай, ти вже вмер, і тепер можеш 
ввійти і відпочити по-справжньому.

- А є там вода?
- Скільки завгодно: чисті фонтани, прохо-

лодні басейни...
- А поїсти дадуть?
- Усе, що захочеш.
- Але з мною собака.
- Шкодую, але з собаками не можна. 

Його доведеться залишити тут. Мандрівник 
засмутився, бо дуже був спраглий до води, 
та оскільки був не сам, вирішив йти далі. 
Через якийсь час дорога привела його на 
ферму. Біля воріт теж сидів вартовий.

- Я хочу пити - попросив мандрівник.
- Заходи, у дворі є колодязь.
- А мій собака?
- Біля колодязя побачиш поїлку.
- А поїсти?
- Можу почастувати тебе вечерею.

- А собаці?
- Знайдеться кісточка.
- А що це за місце?
- Це рай.
- Як так? Сторож біля палацу неподалік 

сказав мені, що рай - там.
- Бреше він. Там пекло.
- Як же ви, у раю, це терпите?
- Це нам дуже корисно. До раю доходять 

тільки ті, хто не кидає своїх друзів.

Про дружбу

МатерІаЛи взЯто з: voyevoda.io.ua



Душпастирі тижня
о. роМан уЛей        - (067) 309 17 28
о. вІтаЛІй храбатин - (098) 749 95 58

Розклад богослужінь
Понеділок 30.11 - Св. Григорія, єп. Неокесарійського, 
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Вівторок 01.12 - Свв. мчч. Платона й Романа. 
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Середа 02.12 - Св. прор. Авдія. Св. мч. Варлаама.  
{Свщмч. Івана Слезюка.}

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Четвер 03.12 - Передсвяття Введення у храм Пресв. Бо-
городиці. Прп. Григорія Декаполіта. Св. Прокла, 
архиєп. Царгородського.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Велика Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ

П’ятниця 04.12 - Введення у храм Пресвятої Владичиці 
нашої Богородиці і Приснодіви Марії. 

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія

Субота 05.12 - Св. ап. Филимона і тих, що з ним. 
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Велика Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ

Неділя 06.12 - Неділя 26-та по Зісланні Святого Духа. 
Свв. Амфілохія, єп. Іконійського, і Григорія,  
єп. Акрагантійського. 

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня, Акафіст

04. 12 Річницю свячень святкують  
протоєрей Роман Улей та ієрей Василь Барна. 
06.12 річницю свячень святкує диякон Сергій 
Касянчук

На парафії
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НАГОДУЙ БІДНОГО –  
безстрокова  акція УГКЦ

Спільнота «Виноградник», що при 
Патріаршому Собору Воскресіння 
Христового, координує процес надання 
допомоги убогим в рамках згаданої акції, а 
також надає допомогу потребуючим у часі 
карантину в рамках благодійної ініціативи 
«SOBOR.HELP».
В рамках акції «НАГОДУЙ БІДНОГО» 
проводяться збірки для убогих та 
потребуючих на постійній та безстроковій 
основі. Адже питання харчування, 
забезпечення базових потреб наших 
людей, за словами  Блаженнішого 
Святослава, буде одним із великих 
соціальних викликів цієї зими і наступної 
весни. Тому просимо всіх принести до 
храму харчі, які можуть довго зберігатися: 
крупи, макарони, олію, які можна було б 
зібрати і допомогти потребуючим.

Патріарший собор Воскресіння Христового 
УГКЦ у Києві, запрошує на курс передшлюбних 
наук з 2 по 12 грудня 2020 року, які відбудуться в 
режимі онлайн.
Початок зустрічей о 

19-00!  Додаткова 
інформація через 
електронну скринь-
ку: nazustrich.
lyubovi@gmail.com

Благодійний внесок за 
участь – 350 грн за 
весь курс.


