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ПОТРЕБУЮ 
ТВОЄЇ ВІДКРИТОСТІ!



28 жовтня – спомин св. Юди Тадея
Святий Юда Тадей був одним із апостолів 

Христа. За переказами, він був близьким родичем 
Ісуса. Існує версія, що його батько – Алфей 
(Клеоп), брат святого Йосифа, Обручника 
Пречистої Діви Марії, а мати – Марія Клеопова, 
близька родичка Матері Божої. 

В Євангелії читаємо, що Марія Клеопова 
безстрашно стояла під хрестом разом з Матір’ю 

Страждальною і Марією Магдалиною. Вона 
була дуже побожною жінкою. Її чоловік Клеоп був 

одним із тих, які сміливо розповідали про Христове 
Воскресіння. Набожність батьків, а також близьке 

споріднення із святою Родиною, а вслід за тим добрий приклад з її життя 
послужили причиною того, що святий Тадей відзначився надзвичайними 
чеснотами. Коли прийшов час апостольської діяльності Ісуса Христа, святий 
Юда-Тадей став його ревним учнем. Будучи його близьким родичем, ніколи 
цим не чванився і називав себе слугою Христовим. Через те, що він носив таке 
ж ім’я, що й Юда-Іскаріот, люди забули про нього, приймаючи Його за Юду-
зрадника. Тільки після довгих наукових досліджень встановлено, що Юда-
Тадей і Юда-Іскаріот – це дві різні особи. Святий Матей (10, 3), перелічуючи 
імена дванадцяти апостолів називає Тадея і його брата Якова, синів Алфея. 
А святий Марко (3, 14; 19) розповідаючи, як Христос із супроводжуючого 
Його натовпу вибрав апостолів і лише дванадцятьох постановив, щоби були 
з Ним і щоб посилати їх проповідувати. І дав їм дар оздоровлювати та владу 
і виганяти бісів; і тут називає імена апостолів: Петро, Яків, Йоан, Андрій, 
Филип, Вартоломей, Матей, Тома, Яків Алфеїв, Тадей, Симон Кананія і Юда 
Іскаріот. 

Святий Афанасій та святий Августин приписують Юді Тадею авторство 
Листа Юди, що входить у канон Нового Завіту. Причиною написання листа 
стали єресі, що почали розповсюджуватись близько 67 року. Апостол вважав 
своїм обов’язком утвердити християн в істинній вірі та заохотити до праведного 
життя. Після Воскресіння Христового святий Тадей проголошував слово Боже 
в Галилеї, Самарії та Юдеї, а пізніше в Аравії, Сирії і Месопотамії, та навчав 
також в Персії, а сам здобув вінець мученицький в Суантре. 

Дата смерті св. Юди-Тадея невідома. Тіло святого перевезено до Риму і 
захоронено в Соборі св. Петра. У Латеранській Базиліці, яка носить назву 
Матері Церков Християнських, висить в каплиці св. Павла прекрасний образ 
св. Юди-Тадея, якого вшановують в Римі як покровителя купців. Останнім 
часом поширюється культ св. Юди Тадея. До нього звертаються у найбільш 
важких життєвих обставинах та безнадійних справах.

Джерело: CREDO: http://credo.pro/2010/10/35656



ЯК ТРИВОГА ТО ДО БОГА! 
(…) Хочу  поділитися своїми переживаннями і розповісти про свого Друга. 

Мій Друг піклується про мене і мою сім’ю, допомагає нам в труднощах і в 
вирішенні проблем сьогодення, єднає нас з Творцем. Знайомтесь, мій друг – 
святий Юда Тадей.

Познайомила нас монахиня з моєї парафії. Якось сестра розповіла, що 
приїхала з Польщі де була на зібрані свого монашого ордену і її знайома 
розповідала про св. Юду Тадея. Що вони на місіях просять його допомоги 
і він їх не підводить. Сестра також придбала молитви і дев’ятницю, але 
приїхавши до нас вона на деякий час про це забула. Нагодою до цього 
послужила велика проблема яка спіткала сестер, а саме почались морози, а 
коштів на придбання палива з певних причин в них не було. Вони вирішили 
доручити цю справу Богу. Під час молитви з бревіарія випала книжечка з 
дев’ятницею до святого Юди Тадея. Сестра розповіла сестрам про почуте 
від своєї знайомої. Вони постановили розпочати дев’ятницю до святого Юди 
Тадея, і обіцяли 12 Служб Божих за душі в чистилищі. На третій день до 
сестри прийшла одна жінка і поцікавилась, а чи сестри мають якісь проблеми, 
а чи мають кошти на опалення свого будинку бо вже морози. Сестра відповіла 
що коштів немає і палива немає. Жінка розповіла, що вже третій день чує 
якусь тривогу і збентеження. Не може їсти і спати. Щось її тривожить, хоча в 
родині все добре і всі живі і здорові. От вона і вирішила поцікавитись, може 
є якісь проблеми про які вона не знає, але зможе допомогти. Після розмови 
жінка пішла, а рано біля будинку сестер стояв великий бензовоз з паливом 
для котельні на всю зиму. Після обговорення сестри постановили, що всі три 
оберуть собі за покровителя і заступника Св. Юду Тадея до кінця життя. Зараз 
вони всі проблеми доручають Богу за посередництвом святого Юди і просять 
його заступництва. Він їх не підводить! Головне треба мати віру. Після такої 
щирої розповіді я задумався…

Темою моїх роздумів було те, що я нічого про цього святого не чув. 
Виріс я в церкві: спочатку водили мене батьки, потому ходив сам. Тепер і 
я маю свою сім’ю і воджу своїх дітей, ніби і знав багатьох святих, але про 
цього – ні. Зі Cвятого Письма знав про одного з дванадцяти апостолів Юду 
Іскаріотського і все. Джерелом моїх пошуків стали книги, спілкування з 
священиками та інтернет. Чим більше я шукав, тим більше я переконувався, 
що я на правильному шляху. Разом з моїми пошуками зростали і мої 
проблеми, які треба було вирішувати. Я не боявся труднощів, які будуть мене 
супроводжувати в вирішенні цих проблем. Я боявся, чи правильно я буду 
робити і деякі проблеми, все ж для мене були непідсильними. Зростали діти і 
треба було допомогти їм в виборі життєвої дороги і в навчанні.

Ми розпочали практикувати молитви і дев’ятниці до святого Юди 
Тадея…

Джерело: CREDO: http://credo.pro/2011/09/51677 



Перебіг Події
22 жовтня після причастя заступницька молитва за ближнього. 
до 28 жовтня потрібно: 

1. створити список тих, хто в твоєму оточені потребує допомоги; 
2. Помолитись за людей зі свого списку; 
3. Листочок принеси (передати) до храму.

«Робіть усе без нарікання та 
сумніву, щоб були ви бездоганні 
та щирі, невинні діти Божі серед 

лукавого та розпусного роду, 
що в ньому ви сяєте, як світла в 

світі, додержуючи 
слово життя…»

(Филип’ян 2:14-15).

Помічаємо, що більшість людей замикаються на собі, на своїх 
клопотах і проблемах, як наслідок не помічають потреб своїх ближніх. 
Справжній християнин вміє побачити і допомогти тим хто в потребі.

До 28 жовтня 2017 р. (спомин св. Юди Тадея) хочемо придивитись 
тому, як ми переживаємо свої життєві клопоти і проблеми, чи ми замикаємось 
лише на собі, чи вміємо побачити потреби наших ближніх? 

Заохочуємо до 28 жовтня: 1. Створити список (написати принаймні 
імена) хто в твоєму оточені потребує допомоги; 2. Помолитись за людей зі 
свого списку (зробити для ближнього молитовну підтримку, або попостити 
в його намірі. Можна помолитись девʼятницю до Юди Тадея); 3. Принести 
листочок до храму (за кожну особу буде спільна молитва з проханням про 
Господню допомогу для кожного). 

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
Часто в житті є так, що ми намагаємося відкласти важливі рішення 

на потім, або залишити, щоб інші вирішували за нас. Однак з легкістю 
віддаємо перевагу тому, щоб втягнутися в події світу, йти за модою. 

Святі віддаючись слуханню Бога, роздумували та намагались 
зрозуміти дійсність згідно Божого задуму. За заступництвом Юди Тадея 
будемо вчитись довіряти свої проблеми Господу і бути вразливими на 
потреби ближніх. Варто пам’ятати, що коли Господь на першому місці – 
тоді все в нашому житті на своєму місці. 


