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СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
Глас 3: Апостол: 2 Петра 1:10 - 19. / Євангеліє: Мт. 17:1 – 9.
Сповідь: перед або після Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
відбути передподружні науки.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Марії Шафранської та
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35).
всієї Родини, зам. Родина Шафранських) - укр. мовою.
Детальніша інформація на фейсбуці:
Увага: Після Св. Літургії посвячення фруктів( перших плодів)
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
12:00 год. дня - Служба Божа за дітей та батьків – на двох мовах Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу
1:30 – 2:15 год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі –
Увага: Після Св. Літургії посвячення фруктів( перших плодів)
п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
Понеділок, 20-го Серпня, 2018. Св. прпмч. Дометія.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
– Наш храм відкритий для вашої молитви.
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної
Вівторок, 21-го Серпня, 2018. Св. Еміліяна, ісп., єп. Кизицького.
першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо
заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності,
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Михайла та всієї
Родини, зам. Родина звертатися у будь-який час.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
Середа, 22-го Серпня, 2018. Св. ап. Матія.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 7- го
7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх жінок зі
вересня 2018 р. і розпочнеться о 8:15 годині вечора.
Сестринства Апостольства Молитви
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота
Четвер, 23-го Серпня, 2018. Св. мчч. й архидиякона Лаврентія.
(10:00 – 2:00 год).
6:45 год. ранку – Панахида в пам’ять
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
пок.  Єпископа Вольтера Паска
кожної неділі та свята до Церкви на Богослужіння. Це є обов’язок кожного
християнина.
7:00 год. вечора – Спеціальне Богослуження (прохання
Служба Божа для дітей і молоді (19 – го серпня 2018 р. о 12:00 год
про Божу поміч для проведення успішного пікніка)
дня) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00
П`ятниця, 24-го Серпня, 2018 р. Св. мч. й архидиякона Євпла.
годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей
9:00 год. ранку – Св. Літургія - укр. мовою.
до храму Господнього.
10:00 год. ранку –  Панахида в пам’ять всіх героїв України, Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації до вісника – до
12:00 год кожної п’ятниці.
які полягли за дар свободи Батьківщин - укр. мовою
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини
Субота, 25-го Серпня, 2018 р. Св. мчч. Фотія й Аникити.
(Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
6:00 год. вечора – Вечірня
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
6:45 год. вечора – Панахида в пам’ять
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
пок.  Єпископа Михайла Кучм’яка самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає
Спасителя, наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса
7:00 год. вечора – Св. Літургія - За Парафіян
Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і
– церковно слов’янською мовою. Христа.
зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Неділя - 13-а по Зісланні Святого Духа, 26-го Серпня, 2018 р.
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
СВЯТЕ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА
ХРИСТА.

Віддання празника Преображення. Прп. Максима Ісповідника.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – ( Пам’ять всіх героїв України/Панахида/)

Дорогі парафіяни та гості, після Божественних Літургій запрошуємо Вас до нашого
парафіяльного залу на щонедільну каву та солодощі!
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можуть
замовити
Служби
Божі
як
за
живих,
так і за померлих, імена
Недільна Пожертва, 12 серпня, 2018 р.
за
бажанням
можна
і
не
зазначати.
У
віснику
писатиме лише
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
«Божественна
Літургія».
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
9. Місійна збірка: звертаємо Вашу увагу на те, що, 26 - го Серпня
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
2018 р. відбудеться особлива збірка коштів для якої просимо
Свічки: $75, Вареники: $20, Свята: $55, Різне: $20, Харитативна Акція: $100,
Місячна пожертва на іпотеку - $75, Недільна пожертва – $560, Разом - $905.00.
використовувати конверти під назвою “Домашня Місія, які
Дорогі парафіяни! Управа нашої церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
знаходяться у ваших скриньках. Просимо використовувати дані
дар любови для нашого храму минулої неділі 5 – го серпня 2018 р.
конверти, оскільки Семінарія Св. Василія у Стемфорді отримує
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
фінансову підтримку із цієї збірки (Home Mission).
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у Стемфордська Харитативна Акція 2018. Кожен член нашої
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
парафії закликається підтримати цю Харитативну Акцію, під проводом
принаймі час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися до нашого Владики Павла Хомницького, ціль якої - $3,000.00. Наступні
священика.
парафіяни, які вже підтримали акцію:
----------------------------------------------------------------------------------------

Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці серпні 2018 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
“На многая і благая літа!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини нашої парафії:
1. У П’ятницю 24-го серпня 2018р. Б. відзначаємо 27-у річницю
Незалежності України o 10:00 – й год. ранку буде служитиметься
Панахида за всіх хто загинув за дар свободи нашої України, а після о
11:00-й год. ранку відбудеться піднімання українського прапора в м.
Лінденгурст. Вітаємо усіх з цим великим національним святом.
2. У п’ятницю 24-го серпня 2018 р. о 5- й год вечора
розпочинаємо нашу підготовку до парафіяльного пікніку з
виготовленням тушеної капусти та голубців. Також у Четвер
вечора о 7-й год. служитиметься Служба Божа, а по закінчені
запрошуємо жінок зі Сестринствa Св. Вервиці та Апостольства
Молитви розпочати приготування різних робіт і всього потрібного
для нашого пікніка. Особливо заохочуємо та запрошуємо молодь і
чоловіків з нашої парафії допомогти приготувати намети, столи та
стільці в суботу зранку починаючи о 11 – й зранку . Запрошуємо
ласкаво до співпраці.
3. Майбутні події:
а. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться
сьогодні 19 серпня 2018 р.Б.
б. 26 – го Серпня 2018 р. відбудеться наш Парафіяльний Пікнік з
нагоди 27 – річниці Незалежності України.
4. Висловлюємо нашу щиру подяку: п. Галині Подолській, яка
організувала парафіяльну поїздку минулої неділі на прощу в
Слотсбург Н. Й. Після всіх пожертв складених парафіянами 710 дол.,
було витрачено з парафіальної каси для покриття коштів за автобус.
Нехай Бог поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
винагородить сторицею
5. Дорогі батьки: В Неділю 2-го Вереня 2018р. о 12:00 год. дня
служитиметься третя Служба Божа для дітей після якої я буду
благословляти всіх дітей і молодь з нагоди відкриття Шкільного року.
6. Дорогі парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
звертаємось до вас, якщо бажаєте пожертвуйте для
листопадового “Chinese Action”. Надіємось на ваші пожертви.
7. Дорогі парафіяни: ми потребуємо почистити декілька комплектів

$50.00 – п. Василь та п. Надія Приступа,
п. Олександр та п. Олена Щомак.
Разом зібрано 3,020.00 дол. (Потрібно зібрати 3,000 дол.)
Дякуємо та нехай Господь Бог благословить усіх Bac!
----------------------------------------------------------------------------------------

Успенський Піст: Християни перших віків до великих празників завжди
приготовлялися постом і молитвою. З цієї священної практики з часом
розвинулися коротші чи довші пости. На першому місці стоїть тут
Великий Піст перед світлим празником Господньої Пасхи. Перед
празником Христового Різдва ввійшов у звичай піст Пилипівки. З
особливого культу до святих верховних апостолів Петра й Павла
зродився піст Петрівки. А вкінці, прийшов наймолодший з чотирьох
річних постів, піст Успенський. Ним ми приготовляємо себе до
найбільшого празника Пресвятої Богородиці, її святого Успення. Перші
згадки про Успенський піст маємо щойно з 9-го століття. Як Петрівка й
Пилипівка, так і цей піст увійшов у практику не дорогою церковного
законодавства, але через звичай. З цієї причини довгий час у Греції
було багато дискусій як щодо існування цього посту, так і щодо його
приписів і часу тривання. Згадку про Богородичний піст знаходимо в
посланні папи Миколая І (858-867) до болгарів, де він пише: „Свята
римська Церква має здавен-давна звичай зберігати такі пости: по 40
днів перед Пасхою, після П'ятдесятниці, перед Успінням Марії
Богородиці, а також перед празником Господнього Різдва”. Успенський
піст у давнину був строгіший від Петрівки й Пилипівки, але лагідніший
від Великого Посту. В понеділок, середу й п'ятницю цього посту була
дозволена суха їжа, це є хліб, вода й сушені овочі, а в вівторок і четвер
дозволялося на варену їжу, але без оливи. В суботу й неділю був дозвіл
на вино й оливу, а в день Господнього Переображення і на рибу.
Успенський піст у нашій Церкві кожного року має однакову тривалість і
час - від 14 до 27 серпня, празника Успення Пресвятої Богородиці.
Приклади з життя:
Священик-парох відвідує своїх парафіян. В одній родині питає, чи в них
є практика спільної молитви. І чує від батька, що на спільну молитву
вони не мають часу. А тоді священик сказав до нього: “Припустимо, якби
ви з Божого Провидіння знали, що коли у вашій родині буде спільна
молитва, то ваші діти ніколи не будуть хворіти. То чи ви тоді відбували б
спільну молитву?” “О, так”, – каже батько. “А якби ви знали, – продовжує
далі священик, – що одне з ваших дітей уникне небезпечного випадку
задля спільної молитви, то чи тоді був би час на неї?” “Очевидно”, –
відповідає батько. Священик продовжує свої питання: “А якщо б якась
Церковних Риз. Просимо про пожертву на виконання цих робіт. Нашим
влада вам сказала, що за кожний день наложить на вас велику грошову
обов`язком є зберігати Божий храм і все, що знаходиться у ньому у
кару, якщо у вашій родині не буде спільної молитви. То чи тоді
відповідному стані. Пам`ятаймо, що Божий храм - це наше життя і місце
знайшовся б час на спільну молитву?” “О, певно що так”.
молитви. Заздалегідь дякую за вашу пожертву.
Батькові робиться ніяково і він питає: “Але чому ви, отче, ставите мені
8. Дорогі Парафіани: Вже є приготована Літургійна Книга на
такі питання?” “А тому, – відповідає священик, – щоб вас переконати, що
2019 рік. Всі бажаючі можуть замовити Св. Літургії як за живих, тут брак часу не є проблемою, але ваше мале цінення і розуміння
так і за померлих. Запам’ятаймо: Дорогі Парафіани: Якщо ви
спільної молитви. Боже благословення, яке спливає на родину через
бажаєте замовити Службу Божу за ваших рідних, тоді прошу це
спільну молитву, є багато важливіше, ніж усе те, про що я згадав”.

зробити заздалегідь, щоб не було непорозуміння . Всі бажаючі
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серпні з важливіших плодів дозрівають виноград і пшениця. Тому
Празник Переображення – 19 серпня відзначаємо одне з
там був звичай, щоб на празник Господнього Переображення
найважливіших християнських свят - Преображення Господа
благословити в церкві виноград і колоски пшениці. Маючи перед
і Спаса нашого Ісуса Христа. У народі це свято має назву Спас
очима славу Христового Божества св. Церква взиває своїх вірних,
або Яблучний Спас. Преображення Господнє відноситься до 12
щоб духом вийшли на гору Тавор і були свідками Його переміни:
головних Господських свят і є найважливішим після Великодня,
«Прийдіть, - каже литійна стихира – вийдім на гору Господню, у
пов'язаним з подіями з життя Христа і Пресвятої Діви Марії. Свято
дім Бога нашого, і побачимо славу Його переображення, славу як
Преображення має один день передсвята 18 серпня і сім днів
Єдинородного від Отця.»
віддання свята з 20 - 26 серпня . Свято встановлене у пам'ять
Преображення Ісуса Христа перед учнями на горі Тавор, про що
ЯК ХОДИТИ З БОГОМ?
розповідають три євангеліста - Матей, Марко і Лука. Всі три
Як важливо після встановлення ранкових тісних стосунків з
синоптичних Євангелія містять дуже подібні описи Преображення.
Отцем, навчитись ходити з Богом протягом дня.
Як описують Євангелія, незадовго до свого розп'яття Ісус
В Біблії ж написано, що ходив Єнох з Богом… не просто ранком
Христос, взявши з Собою трьох учнів - Петра і братів Заведеевих,
молився, не просто Його славив, а ходив з Богом, тобто де б він
Якова та Івана, і вирушив з Кесарії Філіппової в межі Галілеї.
не був, він завжди пам’ятав про Бога, він завжди спілкувався з
Зупинившись біля гори Тавор, що підноситься над пагорбами
Ним, він завжди славив його і це при цьому, що в ньому не жив
Галілеї, Ісус став молитися. Стомившись, апостоли заснули, як
ще Дух Святий, яку ми маємо зараз перевагу, а чи ми ходимо з
сказано в Євангелії: "Петро та приявні з ним були зморені сном".
Богом? Виходить, що я так гарно помолюсь зранку, зустрінусь з
Прокинувшись, вони побачили, що Ісус Христос преобразився: Він
Господом, а протягом дня нема живого контакту з Ним – це
стояв оточений сяйвом: обличчя Його сяяло, як сонце, одяг
неправильно, від цього багато помилок, потрібно прагнути та
зробився білішим снігу і блищали, як світло. Поруч з ним стояли
потрібно навчитись свідомо навертати себе в присутність
два старозавітних пророки - Мойсей та Ілля, які розмовляли з
Божу.
Господом про Його близький відхід. Далі Євангеліє оповідає про
Як же все ж таки навчитись ходити з Богом?
те, що розмовляючих осінила біла хмара, з якої пролунав голос
1. Вміти зупиняти суєту та боротись з нею; хоча б щогодини,
Божий: "Це Син Мій Улюблений, Його слухайте". Бачення зникло.
схиляти свою голову і славити від серця Батька, спілкуватись з
Учні в страху попадали на землю. Ісус Христос підійшов до них,
Духом Святим;
торкнувся їх і сказав: "Встаньте, не бійтеся". Учні тоді встали і
2. Пам’ятати, що Дух Святий живий, живе в мені і очікує
побачили Ісуса вже у звичайному вигляді. Разом з Ісусом Христом
відносин, очікує спілкування – ти навіть собі не уявляєш як Він
вони спустилися з гори і до ранку повернулися в Капернаум.
готовий тобі допомогти, якщо ти протягом дня будеш звертатися
Христос наказав нікому не розповідати про те, що вони бачили, щиро про Його допомогу;
до тих пір, поки Він не воскресне з мертвих. Що стосується
3. Є ж кожна справа, яку ти робиш протягом дня, як перед їжою,
хронології встановлення свята, то в історичній літургіці існують
пам’ятай і навчися нічого не робити, перш ніж не помолившись,
версії про його надзвичайно давнє походження: " Свято було
воздати славу, подякувати за все, попросити допомогу, дякувати і
встановлене в IV столітті: у цей час рівноапостольна Олена, мати
знову славити, ніколи не жалій на це часу!!!
Костянтина Великого, звела на горі Тавор храм на честь
4. Вміти чекати. Нам дуже важливо перед кожною справою і
Преображення Господнього. І якийсь час Преображення було в
після неї зупинятись і молитись, адже ми бачимо як багато ми
Палестині Місцевим святкуванням. Лише з V століття святкування
помиляєшся – і це тому, що ми не знаходиш часу для Духа
отримало повсюдне поширення на християнському Сході.
Святого, щоб запитати Його – чи все добре, чи нічого не
Вважається, що свято Преображення нагадує людям про
пропустили, а що забули?
необхідність духовного преображення. Церква вчить, що Своїм
5. Навчитися очікувати – не спішити!!! Що Він скаже в тобі, і Він
Преображенням Спаситель дозволив людям на власні очі
обов’язково скаже, якщо ти звернешся щиро і буде очікувати,
побачити Преображення, яке очікує людину в Царстві Божому.
адже Він найперший, Хто зацікавлений в тобі, Він назвав себе
Христос готував учнів до своєї смерті, вони повинні побачити Його
твоїм помічником, Він дуже прагне тобі допомогти!!!
у славі, щоб не похитнутися у вірі на годину випробувань. На
От що значити святити Господа в серцях своїх, ходити завжди і
Сході до початку серпня поспівають злаки й виноград, які
любити Батька, спілкуватись з Ним, не забувати Його!!!
християни приносять у храм для благословення на подяку Богові
Для цього потрібно докладати зусилля, воно не прийде само
за Його любов, за дарування щедрого врожаю. Частину врожаю у
собою! Ісус сказав, що хто прагне, нехай іде і п’є живу воду, стань
перші століття християни жертвували в храм для здійснення
тим, хто прагне!!!
таїнства євхаристії (причащання). У народній традиції
Преображення називається Другим або Яблучним Спасом,
До вашої уваги:
оскільки в цей день освячуються яблука - найпоширеніший плід
В останніх часах нарікаємо на зле життя. А знаєте чому? Бо
на Русі. Цей празник припадає у тому часі, коли доспівають плоди
бракує нам сьогодні героїв. Героїв як в щоденому, приватному
землі. І від найдавніших часів у Східній Церкві того дня на подяку
житті, так і в суспільному. Бо героїзм починається з маленького:
Богові буває благословення перших земних плодів. Цей звичай
побороти найбільшого ворога свого і суспільного — самого себе!
переняла християнська Церква від Старого Завіту, який
Свої маленькі хотіння і свої великі пристрасті. Свою амбіцію, свою
приписував приносити перших плодів до Господнього Храму. У
гордість і свою непевність. Любий батько і люба мати покликана
книзі Виходу читаємо: «Щонайкраще з первоплоду землі твоєї
до героїзму щоденного, подружнього. Народження, виховання
приноситемеш у дім Господа, Бога Твого» Вих 23:19. В Греції у
дітей. Але як часто непевність, страх перед тим героїзмом і

мучеництвом ставлять матір сьогоднішню в чергу до лікаря, щоби
ще в лоні своєму зламати Божий план, вбити свою надію на
майбутність.
Дорогі в Христі! Сьогодні, як ніколи, велика потреба героїв і
мучеників. Бо ніколи не буде кращого життя.
Сьогодні багато бажають високих суспільних урядів. Коли
приходять вибори, то є до 15—20 кандидатів на одне місце. Всі
щось обіцяють. Але варто задати одне питання: Чи ти хочеш
стати героєм — мучеником? Чи готовий для тих людей, що тебе
вибирають, зректися всього? Недоїсти, недоспати, боротися і
утверджувати добробут для тих, хто тебе вибрав. А думаєш, що
вони тобі лавровий вінок сплетуть чи золоту корону? Ні, лише
терня! Вони будуть тебе очорнювати, обмовляти, їм буде всього
мало... А коли ти в чомусь помилишся, вони тебе розпнуть,
каменують, розірвуть і ногами розтопчуть.
Оце є шлях героїчний. І чимало його пройшли. По тюрмах,
сибірах, по лісах і криївках, не шукаючи для себе і своїх сімей
жодної вигоди. Лише за якесь століття, коли кістки в землі вже
спопеліли, тоді може згадають того героя і будуть вдячні. Плоди
сьогоднішнього нашого мучеництва, якщо його забажаємо,
проявляться тільки на дітях і внуках наших, не раніше.
Тому, дорогі в Христі батьки і матері! Не противмося Божій волі.
Візьмім на себе власний хрест мучеництва, як взяла його Марія. І
вчімся від неї витривалості. Нехай же та щоденна праця вдома і
на роботі буде нашим героїзмом. Народжуймо і ростімо дітей.
Дбаймо, щоб були добре виховані, щоб добре вчилися. Щоби в
школах діставили гідну науку. А перед усім не будьмо байдужими
до релігійного виховання дітей. Пам'ятайте, що тільки вашим
сприянням і за вашою вимогою в школі дітей можуть вчити релігії.
Не допускаймо, щоби молодь наша виховувалася в неуцтві,
тупості, безбожності.
А якщо ретельно і щоденно будемо про те старатися, то
запевнимо собі гарну майбутність, де діти наші гарно виховані,
побожні, ставши на чолі народу, зможуть перемінити світ на
краще. Ось де є правдивий героїзм і нагорода за нього!
Врешті Голгофта, а там новий біль, нова рана в серці, нове
пережиття. Але ще більше: Син її доручає стати матір'ю всіх
людей! Кого? Тих невдячних, що розпинають її сина. То вона має
стати їх матір'ю?!!
Її мучеництво не закінчується на Голгофі. Воно довіку, як і її Сина,
що жертвується в Пресвятій Евхаристії. Її мучеництво — то
покров над усіма безбожниками, безвстидниками,
чужоложниками, пияками, лінивцями, марнотравцями Божих
Ласк...
Скільки сліз стекло її під Хрестом, а скільки сліз пролито з
чудотворних ікон, а навіть і сліз кровавих.
А ті сльози за ким? За дітьми... За нами. І мимо того, що діти ті
невдячні, вона готова собою їх закрити перед ворогом.
Маємо маму в небі! Пречисту Діву Марію. Просім же в неї
допомоги і заступництва. Бо якщо серед нас зараз немає людей,
готових на жертву, нехай же вона випросить їх у свого Сина —
Ісуса Христа.
Воістину образ мужньої матері — героїні, гідний і зобов'язуючий
до наслідування.
О Маріє Мати Божа, дай нам хоч трохи свого героїзму!
Пресвятая Богородице спаси нас! Амінь.
Святого апостола Матія – 22 серпня

Тропар, глас 3: Апостоле святий Матіє,* моли милостивого Бога,*
щоб відпущення прогрішень подав душам нашим.
Кондак, глас 4: Вістування твоє, що, як світлосяйне сонце,* вийшло
на ввесь світ,* просвічує благодаттю Церкву народів,* чудоносний
Матіє, апостоле.
Святе Письмо про вибір святого Матія на апостола розповідає
так:“Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, що зветься Оливною,
що близько Єрусалиму – день ходи в суботу. Увійшовши (в місто),
зійшли на горницю, де вони перебували, а саме: Петро і Йоан, Яків і
Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, Яків Алфеїв і Симон
Зилот та Юда, (син) Якова. Всі вони пильно й однодушно перебували
на молитві разом з жінками і Марією, матір’ю Ісуса, та з Його
братами. І ставши тими днями Петро серед братів, – зібралось їх
разом яких 120, – промовив: «Мужі брати! Треба було, щоб збулося
Писання, що Дух Святий прорік був устами Давида про Юду, який
зробився проводирем тих, що схопили Ісуса. Він же був прилічений
до нас і прийняв частку служіння цього. Придбавши, отже, собі поле
за свою злочинну нагороду, він упав сторч головою і тріснув надвоє, і
все його нутро вилилось. Оце стало відомим усім, хто мешкає в
Єрусалимі, так що те поле було прозвано їхньою мовою Гакелдама,
тобто поле крови. Бо в книзі псалмів написано: Хай огорожа його
стане пусткою, і ніхто у ній хай не мешкає. І: Нехай його уряд візьме
другий. Треба, отже, щоб із цих мужів, що були в нашім товаристві за
ввесь той час, коли Господь Ісус жив з нами, почавши від хрещення
Йоана аж до дня, коли Він від нас вознісся, – щоб один з них був
разом з нами свідком Його воскресіння». І поставили двох: Йосифа,
що зветься Варсавою, на прізвище Юст, і Матія. І, помолившись,
сказали:«Ти, Господи, всіх серцезнавче, вкажи, кого з цих двох ти
вибрав, щоб узяти місце тієї служби й апостольства, що від нього
Юда відпав, щоб відійти на своє місце». І кинули жереб, жереб же
впав на Матія, і його зараховано до одинадцятьох апостолів” (Ді. 1,
12-26). Родом Матій був з коліна Юди. Народився у Вифлеємі. Він
один з перших став учнем Христа Спасителя і належав до 70-и учнів,
бачив життя Спасителя, чув усі Його науки і був свідком Його чуд.
Після Зіслання Святого Духа на Матія випав жереб проповідувати в
Юдеї. Також він проповідував в Антіохії Сирійській, у кападокійському
місті Тіяні і в Синопі. Тут його схопили і кинули до в’язниці, з якої
чудесним способом його визволив апостол Андрей Первозванний.
Потім Матій проповідував на березі Понту в Амасії, а з апостолом
Андреєм – в Едесі і Севастії. Згідно з переданням, він проповідував
також у Македонії і в Етіопії. Згідно з Мінеї, святий Матій постраждав
в краю Колхіс, на схід від Чорного моря. Згідно з іншим переданням,
мученицьку смерть він прийняв у Єрусалимі, на яку засудив його
первосвященик Ананія, який велів замучити і святого апостола
Якова. Жиди мали каменувати святого Матія на місці, що звалося
Витласкила (дім побитих камінням). Перед римською владою жиди
його оскаржили, що пішов проти імператора, бо зневажив його ім’я.
Климентій Олександрійській (помер близько 220 р.), один з
найбільших письменників Церкви, розповідає, що святий Матій
безнастанно навчав не лише словами, але й власним прикладом,
заохочував до умертвлення тіла, яке треба впокорити і заборонити
йому те, чого домагаються змислові пристрасті, а душу слід
укріпляти через більше пізнання євангельських правд і любов до них.
Мощі святого апостола спочивають у Римі, в церкві Марії Маджоре.
Щороку 24 лютого його голову виставляють для публічного
почитання.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013

