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9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для усієї родини Хробак,
зам. Андрій Хробак) - укр. мовою.
12:00 год. обіда – Літургія для дітей та батьків – на двох мовах.

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за попередньою
домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
католиками.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Михайла та усієї родини Сповідь: перед або після Св. Літургією та за домовленістю.
Покалюк , зам. Марія Шафранська) - укр. мовою. Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається відбути
передподружні науки.
Вічне світло: Цього тижня Вічна Лампа горітиме в пам’ять
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:15-1:35). Детальніша
інформація на фейсбуці: https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Ґлорії Толопка, зам. Мартин та Сілвія Сміт
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:30 –
Понеділок, 26-го Лютого, 2018. Прп. Мартиніяна.
2:15год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 – 5:15 год. Вчителі – п. Григорій
Момот та п. Христина Момот.
9:00 год. ранку – Акафіст до Страстей Христових
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
7:00 год. вечора – Боже Благословення для всіх жінок зі
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
Сестринства св. Вервиці, зам. Сестринство п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будьВівторок, 27-го Лютого, 2018. Прп. Авксентія. Переставлення прп.
Константина філософа, у монахах Кирила, учителя слов’янського. Прп. Мирона, який час.

Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 2- го березня
2018р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о
8 годині вечора на анг. мові.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00
мовах.
– 2:00 год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної
8:00 год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою.
неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного
Четвер, 1-го Березня, 2018. Свв. мчч. Памфила, єрея, Порфирія і дружини їх. християнина.
9:00 год. ранку –  Петро І. Сайнола (Річниця), зам Ґертруда Сайнола Служба Божа для дітей і молоді (4 – го березня 2018 р о 12:00 год дня) в
П`ятниця, 2-го Березня, 2018 р. Влкмч. Теодора Тирона. Мчц. Маріянни
першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня
для дітей-батьків. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до Храму
9:00 год. ранку – Хресна Дорога – анг. мовою.
Господнього.
7:00 год. вечора – Хресна Дорога - укр. мовою.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до
8:00 год. вечора до 10:45 вечора – Молебень до Серця
12:00 год кожної п’ятниці.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy
Христового, Вечірні молитви і розважання, Вервиця до Св.
Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Йосифа: Акафист чи Молебень на закінчення молитов
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
(зам. Матері в Молитві) – на Українській мові.
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
Субота, 3-го Березня, 2018 р. Субота заупокійна. Св. Льва, папи Римського. самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя,
5:15 год. вечора – Заупокійна Літургія і Панахида (III)
наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до
(Сорокоусти) – на обидвох мовах. парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і зареєструватися. Ми з
нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
6:00 год. вечора – Вечірня.
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
пустинника, чудотворця.

7:00 год. вечора – 40-й день за пок.  Омеляна Стишин
/ Панахида/, зам. Родини Стишин та Заковоротний
Середа, 28-го Лютого, 2018. Св. ап. Онисима.
7:00 год. вечора – Літургія Напередосвячених Дарів – на обидвох

Неділя, 4-го Березня, 2018р. Неділя 2-а Великого посту, Св.

Григорія Палами. Св. ап. Архипа.

Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
звертаємось
до
вас,
якщо
бажаєте
пожертвуйте
для
Недільна Пожертва, 18 лютого, 2018 р. Друга Збірка – 240 дол.
листопаднього
“Chinese
Action”.
Надіємось
на
ваші
пожертви.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне 6. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, з сиром та з
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
капустою, вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для
потреб нашої Церкви.
Свічки: $150, Тетрапод: $40, Кава: $150, Свята: $5, Річний внесок: $150,
Сівач:$25, Андріївський гріш: $300, Пожертва: $250, Вічне світло: $15,
7. Дорогі Парохіяни: У ваших річних конвертах знаходиться конверт
Місячна пожертва на іпотеку - $435.00,
під назвою` «Annual Parish Support – Річна Парафіяльна Пожертва»,
Недільна пожертва – $949.00
/ Разом - $2,709.00
зібрані кошти будуть використовуватись для прикрас і зберігання
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за чистоти в нашому Божому храмі.
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 18 – го лютого 2018 р.
8. Під час великого Посту проводиться добровільна пожертва для
бідних. При тетраподі знаходиться біла скринька з надписом “Rice
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
Bowl”. Для складення пожертв конверти можна знайти у вестибюлі
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у
та біля тетрапода.
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
9. Панство Варивода відповідаючі за програму «Допомогти бідним
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
та потребуючим» при нашій парафії закликають всіх нас
до священика.
---------------------------------------------------------------------------------------приєднатися і зібрати необхідні кошти до Паски, для потребуючих
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці лютому та березні нашої парафії. Наступні продукти можна приносити до цієї акції:
2018 р. наші найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас! продукти добре закриті в сроці дійсності продукції, різні соки, кава,
“На Многая і Благая літа!”
чай, макарон, ітд, Просимо приносити їх до Церкви від сьогодні 25-го
лютого до 27-го березня. Також якщо у вас є можливість
Новини нашої парафії:
1. Сестринства Апостольства Молитви та Св. Вервиці запрошує усіх пожертвувати кошти, тоді буде можливість придбати свіжі продукти .
Заздалегідь дякуємо.
своїх членів та нових бажаючих брати участь у річних зборах
10. Дорогі Парохіяни: Приносимо вам до відома, що 9 – го
Сестринств, які відбудуться 25-го лютого 2018 р. після Св. Літургій
березня, 2018р. до нас загостять Семінаристи з Семінарії Св.
англійською мовою – (Апостольство Молитви) та українською
Василія зі Стемфорду і будуть співати Літургію на перід
мовою (Св. Вервиці).
2. Поминальні пожертви: На прохання покійної Ґлорії Толопка в її Освячених дарів о 7 – й год. вечора. Після відправи будимо
пам’ять відкрито рахунок для зібрання коштів для побудови дзвіниці мати для всіх присутніх спільну пісну вечерю. Всіх
заохочуємо прийти до храму в той день на молитву.
при нашому храмі. Наш храм отримав пожертви від наступних
11. Дорогі Парохіяни: Якщо хтось із вас бажає отримувати
жертводавців: п. Д. Васильцьов та п. Н. Павлюк 250 дол., панство
Варивода 200 дол., панство Данков 150 дол., панство Смит 100 дол., Церковний вісник електронною поштою, чи будь яку інформацію з
життя нашої Церкви, будь- ласка подайте нам ім`я вашої електронної
Волтер Козіцький 100 дол., панство Козіцьких 100 дол., панство
почти, щоб ми могли надсилати вам вісники.
Танчак 100 дол., панство Рибак 50 дол., панство Суліван 50 дол.,
панство Фромел 50 дол., п. М. Корнер 50 дол.,п. Еллен Сперлінг 25 12. Дорогі Парохіяни: Духовна мандрівка найбільшими святинями
та визначними храмами Італії триватиме від 16 вересня до 27
дол. Спільна сума пожертв 1,225.00 дол.
вересня 2018 року. Приєднайтеся до нас у цій одинадцятиденній
3. Запам`ятайте: а. Прибирання церкви: Наступна добровільна
духовній подорожі, «Стопами Святих» «В СУПРОВОДІ ВЛАДИКИ
збірка відбудеться в неділю 18 березня 2018 р.Б.
б. У місяці березні проводяться особливі збірки під назвою “Церква в ПАВЛА ХОМНИЦЬКОГО, ЧСВВ. Заохочуємо вас не до однієї поїздки,
а до духовної подорожі, яку запам’ятаєте назавжди. За додатковою
потребі”, ”Свята Земля” Квіти для Паски, Миска Рису та “Для
інформацією звертайтеся до о. Пароха.
Потребуючих” (Бідних). . Фонди з яких будуть передані для
------------------------------------------------------------------------------------------------- Заохочуємо усіх
підтримки Церкви в Україні, на Святій Землі та других потребуючих в парафіян до щоденної молитви на Вервиці, щоб Господь Бог зсилав своє
милосердя на нас.
Церкві. У притворі нашої Церкви або у ваших річних пачках
---------------------------------------------------------------------------------------------знаходяться конверти для цих збірок.
До вашої уваги: Євр. 11, 24–26; 32 – 12, 2. «Маючи навколо себе таку велику хмару
4. Висловлюємо нашу щиру подяку:
свідків… витривало біжімо до змагання, що призначене нам, вдивляючись пильно в
А. всім парафіянам, що прилучилися до другої добровільної збірки Ісуса» Через свою смерть і воскресення Бог подарував нам вічне життя. Ми про це чули,
більшою чи меншою мірою це розуміємо, а навіть стараємось, що б осягнути це життям
минулої неділі (прибирання храму та церковної території). Всього
вічне, але бачимо, як нам нелегко це чинити. Навіть коли маємо намір жити свято,
було зібрано $240.00.
виконувати Заповіді Божі, то нам не завжди вдається цього досягти. Часто нас опановує
знеохота, відчай, бажання припинити боротися. Чому? Бо ми дивимось на себе і бачимо
Б. Парохіянам, які взяли участь у добровільній додатковій
свій негативний досвід невдач. Але Бог не дивиться на наші невдачі. Бог бачить нас тими,
збірці минулої Неділі 18-го Лютого 2018р збірка пожертв для
за кого Він віддав своє життя. Він певний того, що ми спроможні осягнути життя вічне. Тож
підтримки Патріярха Святослава Шевчука та мистецьку спадщину
ніколи, в будь-яких невдачах чи труднощах, чи в будь-яких падіннях, не
Катедрального собору Воскресіння Господнього в Києві. Разом
знеохочуймось. А витривало ідімо вперед, ідімо до нашого спасення і життя вічного.
Йо. 1, 43-51. «Ось справжній ізраїльтянин, що нема в ньому лукавства». Чому ми в
пожервували 300 дол.
з іншими часто лукавимо? Не завжди тому, що ми дуже зіпсуті, а тому, що ми не
В. п. Тарасові Борикайло, який неодноразово приклав свою працю стосунках
є правдиві перед Богом. За що Господь похвалив Натанаїла? Саме за його простоту,
для потреб нашого парафіяльного центру.
щирість і відкритість. Пригадаймо, як Господь каже не бути літеплими – лише або
Г. жінкам зі Сестринства Св. Вервиці (4 особи), які минулого тижня гарячими, або холодними. Господь закликає нас до відваги – не боятися виражати те, що
маємо в собі. Бог не очікує, щоб ми вдавали з себе когось, ким ми не є. Часто ми дуже
добровільно прийшли та спекли завиванці для розпродажу та для
хочемо подобатися іншим, щоб інші люди нас високо оцінили. Однак бачимо: корінням
вжитку на нашій каві. Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів цього є лукавство, бо ми не є собою, не є такими, якими нас створив Бог. Сталість і
незмінність є лише в Бозі, і що більше наближаємося до Нього, то більше самі стаємо
та жертводавців та винагородить сторицею.
подібні на свого Творця. Лише в Бозі, у Його правді ми самі можемо ставати сталими і
5. Дорогі Парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
виявляти цю правду про Господа. Пізнаючи правду в Бозі, ми самі починаємо жити нею.
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
Стаючи учасниками істини в Бозі, ми самі випромінюємо істину, пізнаючи цілісного
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бога, ми стаємо в усьому цілісні!

Владика Венедикт (Алексійчук)

Третя Сторінка
Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
"Неважливо,
де
покладете
моє
тіло.
Не журіться про це! Прошу
До вашої уваги: Чи потрібна померлим наша молитва?
вас
тільки
про
одне,
щоб
згадували
мене
перед престолом
Наша постійна і неустанна молитва за душі, терплячі в
Господа".
Святий
Кирило
Єрусалимський
дає нам таке поучения
чистилищі: Різні християнські секти, а також деякі з
щодо померлих: «Молімось також (на Літургії) за святих отців і
нехристиянських релігій заперечують молитву за усопших.
єпископів, які вже заснули, і загалом за всіх, хто відійшов перед
Нагадування про обов'язок молитися за душі померлих
нами. Віримо, що душі отримають велику користь тоді, коли ми
знаходимо на сторінках Старого Завіту. Коли полеглих вояків
Юди Макавея, які вели визвольну боротьбу юдеїв проти могутньої молимося перед престолом, на якому містяться Найсвятіші
держави Селевків, почали приготовляти до похорону, то знайшли: Тайни. Підносячи до Бога наше благання за тих, які вже заснули,
"під тунікою в кожного з померлих дрібні речі, посвячені ямнійським навіть якщо вони були грішниками, ми тим самим дякуємо
Христові, який пожертвував себе за наші гріхи. Завдяки Йому Бог,
Ідолам, що були юдеями заборонені законом, тож усім стало
приятель людей, виявляє своє милосердя і нам і їм".
ясно, що вони через те й полягли... і почали вони молитися,
благаючи, щоб гріх, який стався, простився їм цілковито. Юда ж, Заступництво Пресвятої Богородиці
шляхетний муж, умовив вояків берегти себе чистими від усякого Пречиста Діва Марія відігравала особливу роль у житті нашого
Спасителя Ісуса Христа. Ми часто називаємо її Заступницею
гріха, не пускаючи з ока те, що сталося з-за гріха поляглих. Він
зібрав, з кожного поголовно, зо 2000 драхм сріблом, і послав їх у людського роду, Опікункою і Покровителькою в наших земних
потребах, Царицею Вселенної, неба і землі і таким гарним,
Єрусалим, щоб принести жертву за гріх; тим вельми гарним та
благородним вчинком він виявив, що мав на думці воскресіння, - повним любові і довір'я зверненням - Мати Милосердя.
бо якби він не надіявся, що поляглі встануть (з мертвих), зайвим і Присутність Богородиці на весіллі в Кані Галилейській і перше
смішним було б молитися за мертвих. При цьому мав він на увазі чудо, яке вчинив Ісус Христос на прохання Своєї Матері,
прекрасну нагороду для тих, що благочестиво вмирають, - що за вказують, як Спаситель любив Свою неньку і дослухався до Її
благань. Як кожна земна мати ніколи не є байдужою до долі своїх
свята й благочестива думка! Тому він і приніс жертву
переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха" (II Мак. дітей, а ще більше переживає і тривожиться за тих, які опинилися
у небезпеці, так і Пресвята Богородиця переживає за кожну душу,
12, 40-46). Наш Спаситель Ісус Христос у своїй науці на Тайній
бо Сама сказала святій Бригіді: "Я - Матір усіх тих,
Вечері відкрив Апостолам, хто Він є для них і для всіх тих, які
які перебувають у чистилищі, бо всі їхні страждання
хочуть бути щасливими в Царстві Небесному: "Я - путь, істина і
життя! Ніхто не приходить до Отця, як тільки через Мене. Все, що полегшуються через моє заступництво". Святий Альфонс Лігуорі,
великий почитатель Пресвятої Богородиці, каже: "Щасливі, тричі
попросите в Моє ім'я, те вчиню, щоб Отець у Сині прославився.
щасливі ті, хто є слугами Матері Милосердя, бо Її опіка
Вчиню, коли будь-що проситимете в Моє Ім'я" (Йо.14, 6, 13-14).
супроводжує їх не тільки в цьому житті, але й переходить з ними
Багато людей в нинішньому віці взагалі не вірять у силу
поза гріб у чистилище. І наскільки безсилі душі, що не можуть самі
молитви ні за живих, ні за усопших. Не вміють, не хочуть
собі допомогти, настільки посилює Вона свою благу опіку
молитися, диявол відтягає їх від молитви, кидаючи в обійми
над ними". Великим скарбом, який Пречиста Діва Марія дала
різних шарлатанів, які провадять їх у ще більше провалля.
Апостол Яків закликає нас до взаємної молитви і допомоги, вчить християнам, є молитва на Святій Вервиці. Як свідчить блаженний
Алан, коли Мати Божа з'явилася святому Домініку, Вона
про силу молитви: "Сповідайте, отже, один одному гріхи ваші й
промовила до нього: "Вервиця для того і є, щоб спасати бідні душі
моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва
з чистилища". Святий Лігуорі також стверджує: "Якщо ми бажаємо
праведника має велику силу. Ілля був чоловік такий самий, як
допомогти бідним душам, терплячим у чистилищі, то мусимо за
ми; він почав молитися, щоб дощу не було, і не було на землі
дощу три роки та шість місяців. Потім він знову помолився, і небо них завжди у своїх молитвах просити Пречисту Діву Марію і
жертвувати за них молитву на Святій Вервиці - це принесе їм
дало дощ, а земля вродила плід свій" (Як. 5, 16-18).
допомогу і розраду". Тому щоденно заносімо наші молитви і
Святий Апостол Павло взиває до християн: "...ми не маємо тут
благання до Пресвятої Богородиці за душі, терплячі в чистилищі, і
постійного місця, а майбутнього шукаємо. Через нього (Ісуса
Христа) приносім завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які Цариця Небесна прийде на допомогу тим, які страждають і
плачуть.
визнають Його Ім'я. Добродійства та взаємної допомоги не
Велику благальну силу перед Господом Богом за душі в
забувайте: такі бо жертви Богові приємні" (Євр. 13, 13-16).
чистилищі мають також такі духовні практики:
Святий Августин навчає, що немає побожнішого і святішого
Милосердні діла, що їх робимо з любові до померлих, які
діяння, як молитва за померлих. Святий Тома з Аквіну заохочує
перебувають у чистилищі. У Слові Божому знаходимо таку науку:
всіх вірних до ревних і щирих молитов за душі, терплячі в
"Дар милосердя подай усякому живому, а й мертвому не відмов
чистилищі: "Чи не безбожно і жорстоко з твого боку було б, якби
ти свого брата чи друга бачив у темниці чи у вогні і при цьому не твоєї ласки. Не цурайся тих, що плачуть, і сумуй з тими, що у
смутку. Не вагайся відвідати хворого - люблений будеш за те. У
розчулився до сліз, якби ти міг простягнути йому руку, але не
всіх ділах твоїх пам'ятай про твою кончину - повік не згрішиш"
виявив йому своєї любові, якби ти міг звільнити його, сказавши
(Сир. 7, 33-36). Милостиня, яку жертвуємо для бідних і
слово, але сам безмовно пройшов мимо? Отож, заради
потребуючих з проханням о молитву за душі усопших.
усопших частіше здіймаймо руки до неба і з побожною думкою
Сплата боргів, які померлі залишили після себе. Набоженства
робімо все, що йде на користь для їхнього спасіння, адже ми
Хресної Дороги, а також відпусти, які можемо отримати з нагоди
свідомі того, яких страшенних страждань зазнають вони, не
тієї чи іншої урочистості або відбуваючи прощі по святих
знаходячи спокою, поки не очистяться!"
місцях, якщо ми жертвуємо їх за душі померлих. ....далі буде....
Свята Моніка перед своєю смертю просила своїх синів:

Про Хресну Дорогу в найстаршій традиції
З характерною для нього простотою і стислістю, Євангеліє подає
тільки нечисленну інформацію про дорогу, яку пройшов Господь
Ісус від преторії Пілата до Голготи (пор. Мт 22, 22-62; Мк 15, 1-47;
Лк 23, 13-56; Йн 19, 1-42). Однак євангельської розповіді
вистачило для того, щоби Хресна Дорога стала предметом
особливої побожності. Християнська побожність підхопила
викладені подробиці, збагатила їх апокрифічними даними і
роздумами віруючого розуму, намагаючись відтворити окремі
етапи ходи Сина Людського на своє розп’яття. Хресна Дорога як
побожна християнська практика не одразу набула ту форму, яку
вона має нині. Протягом століть вона зазнавала тривалої
еволюції, що проявлялася в різних напрямках цього молебню, що
поступово дозрівав до відомої нам форми. Очі віруючих первісної
Церкви не були скеровані на місця життя і проповіді Христа. Для
перших християн основоположне значення мала насамперед
таємниця Спасіння, яке стало часткою людей у Христі, та
очікування обіцяного Ним повторного приходу в славі.
Знаком уже здійсненого примирення людей із Богом завжди був
хрест Христа. Сліди такого підходу можемо легко знайти у
катехизі св. Павла. Вчення про Розп’ятого є для Апостола
синтезом діяльності Христа, мудрістю Бога. Ця мудрість робить
так, що навіть у людській слабкості об’являється Божа міць (пор. 1
Кор 1, 18-25 і 2, 2). Але хрест і смерть Господа не були
відокремлені від інших спасительних діянь; навіть у своїй болісній
дійсності Страсті Господні зберігають невпинне скерування до
перемоги, повноти життя і до Воскресіння. Тому хрест Господній у
цій побожності вельми вивищений, але він є знаком слави,
райським деревом, з-під якого витікають життєдайні струмені
таїнств Церкви. У св. Йоана Христос добровільно приймає свої
страждання і з хреста розпочинає царювання над людством.
Підхід св. Йоана також близький Отцям Церкви. Пізніше Лев
Великий, говорячи про Христа, який ніс хрест, представляв Його
як прекрасного переможця, який долає зловорожі сили, йде
велично зі знаком свого тріумфу на плечах. А згадуючи сцену
зустрічі Христа з єрусалимськими жінками, цей папа пише:
«Господь Ісус не дозволяє плакати над собою, бо не узгоджується
плач із перемогою і жалоба — з тріумфом».Починаючи з IV ст.,
молебень до Страстей Господніх зосереджується насамперед на
вшануванні Хреста. Суттєве значення для розвитку цього культу
мало осягнення релігійної свободи, проголошене імператором
Константином, та віднайдення святих реліквій імператрицею
Єленою. Вшанування реліквій Святого Хреста, «поділеного на
частки для всієї землі», як казав 348 року св. Кирило
Єрусалимський, було повсюдно знане. У ті ж само часи
знаходимо і докази вшанування місць смерті та воскресіння
Господа Христа. Вираженням цього культу стали імпозантні
базиліки Константина: святиня Мартиріум, поставлена над місцем
Розп’яття, і ротонда Анастазіс — над Гробом Господнім. Також на
цей період припадає значне пожвавлення паломництв до Святої
Землі та перших описів, складених прочанами. Найстаріший із
цих описів це, безсумнівно, «Itinerarium Burdigalense», написаний
прочанином із Бордо. Близько 380 року побувала у Святій Землі
авторка другого за часом опису перегринації до святих місць,
звана Сильвією або Етерією. Описуючи місто і молебні Великого
тижня, вона згадує процесію Вербної Неділі — від Оливної гори
до Єрусалима, і подібну — в ніч із Великого Четверга на Велику

П’ятницю. Під проводом єпископа люди обходили санктуарії
Оливної гори, Гетсиманії, Голготи, віддаючи честь Христу в
молитвах, читаннях і співі. На місці арешту Христа у Гетсиманії
читали відповідний уривок із Євангелія. «При його читанні
здіймався такий крик, такі стогони, такий плач, що чути було аж у
місті». У день Великої П’ятниці на Голготі відбувалося
вшанування хреста через цілування його реліквії. Від шостої
години (12.00) до дев’ятої (15.00) читали тексти пророків і співали
псалми, де говориться про грядущі Страсті, разом із тим, що про
них написали Євангелісти. З початком дев’ятої години читалося
уривок із Євангелія від св. Йоана, де сказано, як Господь віддав
духа. Після цього молебню, який відбувався на місці Розп’яття, всі
йшли до Анастазіс (Воскресіння), де читали уривок Євангелія про
поховання тіла Ісусового, яке здійснив Йосиф з Ариматеї. Однак в
описі, складеному Етерією, немає згадки про скорботний шлях
Христа, що його Він пройшов із хрестом на раменах.
Те ж саме можна сказати про опис процесії, наданий у ритуалі VIII
ст. Вирушала вона від Гетсиманії, прямувала у напрямку
Вечірника (Горниці) та місця дому Каяфи (церква св. Петра in
Gallicantu), звідти йшла до преторії (церква св. Софії у долині
Тиропеона), аби потім зійти на Голготу. Процесія до головних
санктуаріїв Єрусалима, Мартиріума і Анастазіс, із плином часу,
завдяки включенню інших святих місць, дала у Середньовіччі
початок святкування латинської Церкви, яке полягало у
відвідуванні санктуаріїв Гробу Господнього і Голготи з запаленими
свічками, під спів псалмів та пісень. У ХІ ст., коли владу над
Палестиною захопили мусульмани, вони заборонили у Єрусалимі
прилюдне вшанування, й тому молебні відбувалися тільки на
Голготі. Тоді у санктуарії почали згадувати деякі сцени зі
Страстей Господніх: ув’язнення Христа, бичування, коронування
тернами. Свідком такого стану був Севульф, який побував у
Єрусалимі на зламі 1102-1103 років. Нову хвилю зацікавленості
Хресною Дорогою приніс період Хрестових походів. Окрім
хрестоносців, до Єрусалима поспішили натовпи паломників, аби
побачити місця, пов’язані з життям Спасителя. 15 липня 1099 р.
хрестоносці здобули Єрусалим. Проникнуті ревним культом
усього, що пов’язане з пам’яттю про Спасителя, вони сповнили
місто новими сакральними будівлями. На Голготі тоді було
поставлено храм, який охопив усі давні частини базиліки
Константина, Мартиріум-Анастазіс. Освячення нового храму
відбулося 15 липня 1145 р. Загальний вигляд святині
хрестоносців дійшов до наших часів, хоч її кілька разів
реконструювали та прикрашали. Як хрестоносці, так і численні
паломники до Єрусалима старалися локалізувати місця, про які
читали у Святому Письмі та побожній літературі. Перший опис, який
містить щось подібне до дороги, що нею йшов Христос, знаходимо у
книжці «La citez Jherusalem», написаній Ернультом. Час її постання
визначають як 1187 або 1228 рік. Автор книжечки згадує дім Пілата,
місце відпочинку Христа під час Хресної Дороги, місце зустрічі з
Киринеянином і «Браму Скорбот». Чітку згадку про Хресну Дорогу
містить лише опис паломництва до Єрусалима від 1294 р.,
складений домініканцем Рікольдом із Монте Круціс (†1309). У своїй
«Liber peregrinationis» він пише: «А входячи на дорогу, якою йшов
Христос, несучи хрест, зустрічаємо місце…» — і згадує чотири
стояння, а саме: преторію, зустріч із жінками, з Матір’ю та Симеоном
Киринеянином.
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....далі буде....

