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7:00 год. вечора –  За всіх померлих матерів (Спеціяльна
інтенція)

Неділя Самарянки, 6-го Травня, 2018р. Св. влкмч., побідоносця і Неділя Сліпородженого, 13-го Травня, 2018р. Св. ап. Якова,
чудотворця Юрія.

Глас 3: Апостол: Діяння 11:19-26?29-30. / Євангеліє: Івана 4:5 – 42.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.

10:15 год. ранку – ( Йосип (Річниця),  Річард, зам. Марта
Скрипочка та Родина) – укр. мовою.
12:00 год. обіда – Літургія для дітей та батьків – на двох мовах.
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме в пам’ять
Покійного  Богдана Шафранського, зам. Родина Ґалилуйко
1:00 год. після обіда – Святі Тайни Втаємничення (Хрещення,
Миропомазання та Пресв. Євхаристії) для Новонародженої
Христини Ніколь Зав’ялов.
Понеділок, 7-го Травня, 2018. Св. мч. Сави Стратилата.
7:00 год. вечора – Боже Благословення і Божу поміч для Олекси та
Андрія, зам. Марія Балабан

брата св. Йоана Богослова.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку (Боже Благословення для всіх матерів) Спеціяльна інтенція) – укр. мовою.

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими католиками.
Сповідь: перед або після Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед. Вимагається відбути
передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи
(9:15-1:35). Детальніша інформація на фейсбуці:
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:30 –
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.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
Увага: Маївка - Молебень до Матері Божої ( служиться о 8 – ій год. вечора п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
кожного дня місяця травня крім Неділь.)
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будьякий час.
Вівторок, 8-го Травня, 2018. Св. ап. і єв. Марка.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
7:00 год. вечора –  Богдан Шафранський/ Панахида/,
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 1- го червня 2018р. і
зам. Стефанія Швец - Давид
розпочнеться о 8:15 годині вечора.
Середа, 9-го Травня, 2018. Віддання празника Переполовення. Св. свщмч. Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о 8
годині вечора на анг. мові.
Василія, єп. Амасійського.

9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк.
6:00-год. вечора – Боже Благословення для Родини Саєнко, зам.
Родина Хробак
(Св. Літургія за четвер)
7:00-год. вечора – Акафист до Преч. Діви Марії (Єрусалимська Ікона
Преч. Діви Марії )

8:00-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою.
Четвер, 10-го Травня, 2018. Прп. Стефана, єп. Володимира Волинського.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
П`ятниця, 11-го Травня, 2018 р. Свв. апп. Ясона й Сосіпатра. Свв. мчч.
Дади, Максима й Кинтиліяна. Св. Кирила, єп. Турівського.

9:00 год. ранку – Боже Благословення для Олі Саміло,

Субота, 12-го Травня, 2018 р.
Мемнона, чудотворця.

зам. Родина Саміло.

Свв. дев’ятьох мчч., що в Кизиці. Прп.

8:00 год. ранку –  Богдан Шафранський, зам. Наталія Попович
6:00 год. вечора – Вечірня

Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота (10:00 – 2:00
год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте кожної неділі та
свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (6 – го травня 2018 р о 12:00 год дня) в першу
неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12:00 годині дня для дітейбатьків. Також пригадую всім, що 3-го Червня буде Перше Урочисте Св.
Причастя щ 12-й год. обіда. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до Храму
Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до 12:00 год
кожної п’ятниці.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy Family
Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто втомився і
хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто самотній і кому потрібна
дружба, надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя, наша Церква відкриває широко
двері в ім'я Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб
представити себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
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
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Недільна Пожертва, 29 квітня, 2018 р.
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Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
нашого
Владики
Преосвященішого
Павла
Хомницького.
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
6. Висловлюємо нашу щиру подяку:
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Свічки: $210, Тетрапод: $10, Вареники: $12, Церква: $15, Страховка: $20, Кава: $175, А. п. Сергію Шелестов, який за останніх декілька місяців
Місячна пожертва на іпотеку - $80, Недільна пожертва – $1,049, Разом - $1,571. прилучається добровільно виконувати необхідну працю для потреб
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
нашого храму.
дар любови для нашого храму минулих неділь 29 – го квітня 2018 р.
Б. п. Сілвії Сміт та п. Томасу Ларая, які за останніх декілька місяців
прилучаються добровільно виконувати необхідну працю для потреб
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у нашого церковного офісу.
В. п. Надії Москалюк, яка нещодавно приготовила 11 пачок для
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
притулку в Україну, п. Ірині Попович, яка приготовила 6 пачок для
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
притулку в Україну минулого тижня. Всього разом було більше 1,037
до священика.
---------------------------------------------------------------------------------------фунтів і заплачено 950 дол., Пачки були вислані до Старого
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці травні 2018 р. наші Роздолу та в інші притулки. Також всім тим нашим парохіянам, які
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
принесли дитячий одяг, взуття і тощо для цієї акції.
“На Многая і Благая літа!”
Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
винагородить сторицею.
Новини нашої парафії:
1. У Понеділок 7 - го Травня 2018 р. жінки з нашої парафії будуть 7. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, капустою, та з сиром
$6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб нашої Церкви.
продовжувати виготовлення вареників для розпродажу та для
8. Дорогі Парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
фестивалю з картоплею, з м’ясом, ітд починаючи з 6:30-ої год.
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
вечора. Запрошуємо ласкаво всіх парохіян до співпраці.
2. Приносимо вам до уваги, що в Неділю 13-го Травня випадає звертаємось до вас, якщо бажаєте пожертвуйте для
свято “День Матері”. Якщо ви бажаєте, щоб імена ваших матерів листопаднього “Chinese Action”. Надіємось на ваші пожертви.
були згадані на Службах Божих: за померлих в Суботу ввечері 9. Дорогі парафіяни: Якщо хтось з вас бажає, щоб о. Микола
відслужив панахиду на цвинтарі за померлих з ваших родин, просимо
на Літургії о 7-ій год (англійською мовою), а за здоров`я в
телефонувати до парафіяльного дому до 29 травня, 2018р. включно.
неділю на Літургії (українською мовою) о 10:15 год. ранку.
10. Духовна мандрівка найбільшими святинями та визначними храмами
Прошу написати імена і кинути їх з конвертом до Недільної
збірки або повідомити телефонічно. У ваших річних конвертах Італії триватиме від 16 вересня до 27 вересня 2018 року. Приєднайтеся до
нас у цій одинадцятиденній духовній подорожі, «Стопами Святих» «В
знаходиться конверт до дня матері, будь- ласка вживайте їх.
СУПРОВОДІ ВЛАДИКИ ПАВЛА ХОМНИЦЬКОГО, ЧСВВ. Заохочуємо вас не
3. Дорогі парафіяни! Місяць травень присвячений Пресвятій
до однієї поїздки, а до духовної подорожі, яку запам’ятаєте назавжди. За
Богородиці. Кожного дня місяця травня о 8:00-ій годині вечорa
додатковою інформацією звертайтеся до о. Пароха.
служитиметься Молебень або Акафист. Запрошуємо Вас до спільної До вашої уваги:
молитви за наших дітей, за Божу ласку і благодать на наші сім’ї та 1. Якщо краплина дощу, чиста і прозора, впаде на брудну, запилену
родини. Також кожної 3 – ої середи місяця, а в місяці травні кожної землю, вона перетвориться на брудну глину. Якщо вона впаде на
середи о 7-й год. вечора у нашому храмі будемо величати у
листочок квітки. І сонечко освітить її. Вона заграє усіма барвами
молитвах Царицю небесну, прославлену у різних чудотворних
веселки. Людина, що навіть має сильну Віру, коли пов'язує свою долю з
іконах. Пам’ятаймо слова з пісні: «Ще не чувано ніколи, щоб Вона не людиною невіруючою, може втратити цю Віру. Коли людина почне
помогла...». Через Марію до Ісуса, а ми діти приходьмо до Неї.
читати безбожницькі книжки, безперервно почне дивитись телевізор, то
від цієї брудної інформації вона також може втратити Віру. І не відомо
4. Сестринство Апостольства Молитви організовує розпродаж
чи вона поновить її у собі.
квітів до Дня Матері в суботу 12-го та в неділю 13-го травня.
2. Лагідність - це непорушний стан душі, що залишається незмінним
Будь- ласка, приєднайтесь та придбайте вами улюблені квіти.
серед лиха й добра, в пониженні і похвалі. Раннє світло випереджає
Весь прибуток з розпрадажу буде переданий до нашої Церкви.
сонце, а предтеча всякої покори це лагідність... Лагідність - це скеля, що
5. Майбутні події:
а. Дорогі парафіяни: 27 – го травня, 2018р. на Зіслання Св. Духа, стоїть у морі неспокою, ломить усі хвилі, що вдаряють об неї, сама,
Преосвященний Владика Павло Хомницький, Епарх Стемфордський, однак, залишається непорушною. У лагідному серці Господь перебуває,
а неспокійна душа є оселею диявола. Лагідна душа - це престол
очолить Богослуження з нагоди 20-ліття священства отця Олвіяна
простоти, а гнівливий розум - це творець лиха (св. Іван Ліствичник, Слово 24).
Поповича та благословлятиме 10 нових ікон, які були придбані на
3. Найкращою мірою і правилом стриманості буде обминати надміру як
Україні. Всіх запрошуємо приєднатись до цього святкування.
у догоджуванні собі, так і в умертвінні тіла. Нехай у виконуванні Божих
б. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться в
Заповідей не перешкоджає нам ні надмірне харчування, ні надмірне
неділю 20 травня 2018 р.Б.
умертвіння. З обох боків однакова шкода для душі (св. Василій Великий).
в. Наша парохія організовує 9-го та 10 – го Червня 2018р 2-ий
4. Віддайся цілковито Господеві! Запишися до Церкви... Вчися, - нехай
Український Фестиваль. Всі наші парафіяни запрошені. Більша
тебе навчать жити за Євангелієм: берегти очі, стримувати язик,
інформація прилучена до нашого вісникa.
панувати над тілом, упокоряти дух, бути чистим серцем, приборкувати в
г. Парафіяльна Управа/Пасторальна Управа матиме зустріч у
собі гнів! Коли тебе грабують, не судись! Коли тебе ненавидять - люби!
вівторок, 15 травня ц. р. о 7:15 год. вечора. Запрошуються всі
Коли переслідують - терпи! Лають тебе - благослови! Вмирай для гріха!
парафіяни, які бажають брати більш активну участь у житті своєї
Розіпни себе з Христом на хресті! Віддай всю свою лю-бов Господеві!
парафії. Обговорюватиметься також підготовка до цьогорічного
Але це важко! А що ж добре є легке? Чи сплюх лишив по собі пам'ятник
Парафіяльного фестивалю.
перемоги? Чи увінчано когось з тих, хто свій час проводить на забавах і
ґ. Дорогі парафіяни, доводимо до вашого відома, що незабаром
в музиці? Тільки той, хто біг, дістав нагороду! (св. Василій Великий).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Третя Сторінка
Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
Божественна Літургія: ..продовження з попереднього вісника.... Житіє святого апостола і євангелиста Марка – 8-го травня.
Святий євангелист Марко був жидом. Святу віру він пізнав уже після
3. Літургія вірних або жертви. – До Неба піднесімо серця.
воскресіння Ісуса Христа, до котрої навернув його апостол Петро.
– Піднесли до Господа. – Дякуймо Господу!
Ось вона – Євхаристія, Благодаріння... Дякуймо любові Отця, Котрий Святий Марко допомагав апостолу Петру писати послання, а той
любив його як свого сина. Про це можна дізнатися зі слів самого
через смирення Єдинородного Свого Сина – Духом Своїм Святим
спасає нас, немічних, від прокляття гріха! Хор з усіма людьми співає святого верховного апостола: “Вітає вас Церква, що у Вавилоні,
вибрана з вами, і Марко, мій син” (1 Пт. 5, 13). Разом з апостолом
“Достойно і праведно є поклонятися Отцю, і Сину, і Святому
Петром Марко прийшов до Риму, тут він за розповідями свого
Духу – Тройці Одноістотній і Нероздільній”.
учителя близько 40 р. написав своє Євангеліє, яке Петро схвалив і
В цей час священик у вівтарі читає подячну молитву, в якій
прославляється Творець Неба і землі, усього видимого і невидимого. похвалив. Євангеліє від Марка починається з розповіді про святого
Йоана Хрестителя, який був “голосом вопіющого в пустелі” (див. Мр.
Вголос промовляються останні слова молитви:
1, 3), тому на іконах євангелиста Марка бачимо намальованого лева,
“Пісню перемоги співають, виголошують, викликують і
який символізує пустелю. Святий Петро послав святого Марка
промовляють...” І хор відповідає ангельським гімном, взятим із
проповідувати Євангеліє до Єгипту. І поніс святий євангелист світло
книги пророка Ісаї, 6 розділ: “Свят, Свят, Свят Господь Саваоф
(Саваоф – Господь воїнств, воюючий) , – повне Небо і земля слави Христової науки до Олександрії, Пентаполю, Либії та інших
поганських народів. В Олександрії заснував він християнську
Твоєї. Осанна (“осанна” – спасіння) в Вишніх (в духовному Небі
Божої благодаті). Благословен, хто йде в Ім’я Господнє (хто шукає церковну громаду, число вірних росло, а про святість життя
навернених святим Марком в Олександрії пише учений і чесний жид
у серці своїм благосні двері покаяння, смирення та любові – двері
Філон (добрий знайомий апостола Петра з Риму): “Насамперед вони
Царства Божого!) . Осанна в Вишніх!” Священик у вівтарі
погорджують усяким дочасним добром і нічого на землі свого
продовжує молитву, у якій пригадує, як Господь взяв хліб у святі
Свої, і пречисті, і пренепорочні руки, і подякувавши, благословивши, власного не хочуть мати. В кожному місті, де живуть, мають доми,
посвячені на молитву, в тих домах чесно служать свої тайни,
освятивши, розломивши дав святим Своїм учням і апостолам, і
слухають читання книг пророків і піснями, згідно зі своєю наукою,
сказав: “Прийміть, споживайте, – це є Тіло Моє, що за вас
величають Бога. Деякі з них виходять з міста і, покинувши всякі
ламається на відпущення гріхів” (Останні слова він промовляє
світські заняття, залишаються жити в пустелі, бо знають, що
голосно). Люди відповідають: “Амінь”. Священик продовжує: “Так
товариство людей є перешкодою до великих чеснот. Умертвлення
само й чашу після Вечері: «Пийте з неї всі – це є кров Моя
тіла – це основа, на якій будують інші чесноти. Ніхто з них не їсть і не
Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на
відпущення гріхів»”. Люди: “Амінь”. Диякон піднімає чашу й дискос п’є до заходу сонця, вина не п’ють і м’яса споживають мало, хліб
присмачують тільки сіллю. Серед них є і жінки, призвичаєні до такого
високо над престолом, і священик виголошує: “Твоє – від Твоїх –
життя, багато з них у дівицтві вже постаріли, не з примусу, а
Тобі приносимо за всіх і за все!” (“Твоє...” – Твоє Слово, Твоє
добровільно, задля чесноти чистоти посвятилися вони на дівицтво.
вчення; “від Твоїх...” – посіяне в серцях вірних Твоїх; “Тобі
На молитву встають рано, окремо чоловіки і окремо жінки. Є й такі,
приносимо...” – стало дорогоцінним в очах Творця приношенням:
вірою нашою, з духовними плодами її – щирими плодами покаяння, що впродовж семи неділь безнастанно постять. Сьомий день у них –
смирення та любові). Хор співає євхаристичний гімн: “Тебе в піснях святий. Священики і диякони служать в церквах правило, а над усіма
є найвищий єпископський престол”. Погани і жиди бачили, що число
славимо, Тебе благословимо, Тобі дякуємо, Господи, і
християн щораз більшає, вони чули і бачили, що святий Марко
молимось Тобі, Боже наш”. Піднісши руки догори, священик
чудами утверджує віру Христову, бо хворих оздоровляє і померлих
молиться за зішестя Духа на Церкву і на священну її Трапезу. Він
воскрешає. Тож уся їхня злість обернулася проти нього і кілька разів
хрестоподібно осіняє дискос із словами: “І сотвори хліб цей
святий змушений був іти з Олександрії до Пентаполю та в інші міста,
Чесним (“чесним” – тобто дорогоцінним) Тілом Христа Твого” .
і в кожному з них він настановляв єпископів, висвячував священиків і
Також благословляє чашу: “А те, що в чаші цій – Чесною Кров’ю
дияконів та проповідував науку Христа Спасителя. Він уклав і
Христа Твого” . Після кожного благословення диякон промовляє:
передав вірним Службу Божу, яка називалася Літургія святого Марка.
“Амінь”. Священик, благословляючи дискос і чашу разом,
І нині деякі молитви з неї копти використовують у своїй літургії. В
виголошує: “Перетворивши Духом Твоїм Святим” – “Амінь,
Олександрії християни мали церкву на місці, що звалося Букол
амінь, амінь...” Таїнство звершилось. На престолі уже не просто
(волівня). Там, коли святий євангелист на Пасху правив Службу
хліб і вино, а освячені до граничного рівня освячення –
Божу, на нього напали погани і силоміць виволокли на вулицю. Тут
переосутнення – Тіло і Кров Христові. І в серцях вірних також
його зв’язали, закинули на шию мотузку і тягнули святого вулицями
відбувається метаморфоза освячення, І ЦЕ – НАЙВАЖЛИВІШЕ, У
міста по гострому камінню. Кров святого заливала землю, тіло
ЦЬОМУ – МЕТА ЛІТУРГІЇ! Ми приносимо Богові умилостивлюючу
жертву за гріхи наші – жертву молитви віри: молитву покаяння, шматками відпадало, а він голосно величав Господа і прославляв
Його Ім’я. Потім святого Марка кинули до в’язниці. Вночі явився
самозречення та смирення. І Милостивий Господь приймає її у
святий, і наднебесний, і мислений Свій Жертовник як пахощі духовні. Спаситель і промовив до нього: “Мир тобі, Марку, євангелисте мій!”
А той, припавши лицем до землі, радісно вигукнув: “Слава Тобі, Ісусе
І подає нам благодать Всесвятого Свого Духа – Небесну
Христе, єдина втіхо і надіє моя!” Наступного дня погани волочили по
благодать утішання та благословення; благодать очищення та
камінню святого Марка доти, доки той у муках не віддав душу свою в
освячення; благодать духовного вдосконалення...
руку небесного Отця. Тіло мученика хотіли спалити, однак вітер
І сльози скорботи та покаяння перетворюються на сльози
погасив вогонь. Вірні забрали святі мощі і поховали при церкві 25
розчулення і любові... І ти знаєш, і ти відчуваєш, як Господь змінює
квітня (8 травня) 68 р. Близько 815 р. святі мощі євангелиста було
тебе, і як змінює обставини твого життя...
І так чисто, так світло, так легко, так мирно і радісно стає на душі... І перенесено до Венеції, де возноситься одна з найкращих церков у
світі – церква святого Марка. Мощі св. Марка були у великому
безмежна вдячність охоплює тебе... І жертва за гріхи стає жертвою
почитанні серед вірних як в Олександрії, так і у Венеції. Ще в
хвали... І лине з серця висока пісня подяки... .....далі буде.....

четвертому столітті приходив до Олександрії святий єрей Філором,
аби поклонитися тим святим мощам, над якими було возведено
величаву церкву з монастирем, що стояв ще у восьмому столітті.

До сьогодні Олександрійська Церква, яка завжди була, після Римської,
найвизначнішою, називається престольною Церквою святого Марка. До
шостого століття в Олександрії зберігався плащ святого Марка, яким
вкривали кожного нововозведеного на престол патрі.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013

10 способів ушанувати Марію в травні

Жовтень — місяць Вервиці (Розарію); листопад — місяць, призначений
для молитви за померлих; у червні ми занурюємося в океан милосердя
Пресвятого Серця Ісуса; у липні — славимо і поклоняємося дорогоцінній
Крові Христа, яка є ціною нашого спасіння. Травень — це місяць Марії.
Марія — дочка Бога Отця, Мати Божого Сина і містична Наречена
Святого Духа, Цариця ангелів, святих, неба і землі. Святі обдаровують Її
визнанням у сильних, натхнених і часто поетичних словах прославлення
Пресвятої Діви Марії. Як ми можемо протягом цього місяця —

місяця Марії — виказати нашу любов і відданість Богородиці?
Ось десять способів.
1. Ранкова молитва Перший жест, який маємо робити щоранку, —
молитва посвячення Ісусу через Непорочне Серце Марії. Почніть
свій день із Марією! Свята Мати Тереза, зворушена великою
любов’ю до Марії, казала: «Маріє, дай мені Твоє Серце: таке
красиве, таке бездоганно чисте; Твоє Серце, так повне любові й
смирення, що я зможу приймати Христа в хлібі життя і любити Його
так, як Ти Його любиш і служиш Йому під видом убогих». Це
прекрасна молитва щоранку в травні!
2. Традиційно, ми відмовляємо цю молитву опівдні, але зараз це
можна робити будь-коли. Чому би не молитися тричі на день: о 9:00,
12:00 і 18:00? Так ми будемо освячувати ранкові години, години по
обіді та вечірній час святою і солодкою присутністю Марії. Ці молитви
нагадують нам про вирішальну присутність Марії в таємниці нашого
спасіння — Втіленні, Страстях, Смерті й Воскресінні нашого Господа
і Спасителя Ісуса Христа! Святий Жан Віаней нагадує нам про
постійну присутність і дію Марії в нашому житті: «Тільки після
Страшного Суду Марія зможе відпочити, до тієї пори Вона дуже
зайнята своїми дітьми. Служба Цариці Небесної — це панування, а
життя за Її наказом — більше, ніж нинішнє».
3. Посвятіть свій дім і сім’ю Непорочному Серцю Марії Приготуйтеся
до посвячення розарієвою Новенною, (дев’ятиденною молитвою), а
потім просіть священика освятити образ Марії та членів вашої сім’ї.
Через це благословення і освячення Бог Отець буде наповнювати
вас і вашу родину благословенням.
4. Наслідуйте Марію Якщо ми насправді когось любимо, то хочемо
краще його пізнати, бути ближче, і зрештою, наслідувати їхні добрі
риси, які ми називаємо чеснотами. Беріть з них приклад — і будете
на шляху до святості! У чому можемо брати приклад з Марії? Ось 10
чеснот: Її глибоке смирення, жива віра, послух, безперервна
молитва, постійне самозречення, велика чистота, палка любов,
героїчне терпіння, ангельська любов і небесна мудрість! Святий
Людовік вчить нас: «Найбільші святі, найбагатші благодаттю і
чеснотами, будуть найбільш старанними в молитві до Пресвятої
Богородиці, дивлячись на Неї як на ідеальну модель для
наслідування і потужної помічниці».
5. Під час спокус кличте Марію Наше життя — це постійна боротьба,
до смерті! Ми не повинні боротися самі з дияволом, плоттю і світом.
Замість цього в момент спокуси, коли все здається безнадійним,
взивайте святе ім’я Марії: молитися за Її заступництвом! Якщо ви це
зробите, всі сили пекла будуть переможені. Марія — як «генерал» у

небесній армії. За Її наказом вороги — злі духи — втікають, зникають,
і переможені! Святий Франциск Сальський мав спокуси аж до відчаю,
і за допомогою молитви про заступництво Марії, «Memorare»
(приписується св. Бернарду), подолав спокусу. Святий Антоній Марія
Кларет мав жорстоку спокусу проти чистоти. Завдяки гарячим
молитвам, за заступництвом Марії, злий дух нечистоти був вигнаний,
і молодий Антоній отримав особливу благодать житти в чистоті й
постійно проповідувати, написав багато книжок, які принесли велику
користь.
6. Марія і Літургійний рік Досліджуйте сильну присутність Марії в
містичному Тілі Христа, тобто в Церкві. Зверніть особливу увагу на
присутність Марії в Літургійному році — наприклад, у Месі. Кінцевою
метою Меси є поклоніння Богу Отцю через жертву Сина Божого
силою Святого Духа. Проте Марія займає особливе місце в
Літургійному році. Марія — це Матір Бога, Матір Церкви, і більш того
— наша Мати в порядку благодаті! Уважно прочитайте апостольське
послання папи Павла VI «Marialis сultus», в якому чітко пояснюється
присутність Марії в літургійному календарі. Це духовний шедевр. Ви
мусите прочитати це!
7. Читання про Марію Для наших добрих стосунків із Марією потрібно
дбати як про вчення, так і про відданість. Наука без відданості може
бути стерильною і сухою. Побожність без доктрини може легко
перерости в звичайну сентиментальність! Так чому би не прочитати
апостольське послання Йоана Павла II «Розарій Пресвятої Діви
Марії»? Ця духовна перлина поєднує в собі тверде католицьке
вчення (маріологію) з ніжною любов’ю та відданістю до Марії. Святий
папа запрошує весь світ споглядати обличчя Ісуса через очі й серце
Марії: «Марія — це найшвидша, найкоротша, найпростіша й
найефективніша дорога до Ісуса».
8. Розповідайте про Марію Стати ревним апостолом Марії. Один з
найвідоміших проповідників Марії сьогодні — Максиміліан Кольбе.
Його любов до Марії безмежна. Одним з апостольських методів, які
використовував Кольбе, було поширення відданості Непорочній за
допомогою Чудотворного медальйону (медальйон Непорочного
зачаття Пресвятої Діви Марії). За кожної можливості св. Максиміліан
дарував медальйон кожній людині, яку зустрічав. Він називав це
«духовними обіймами». Медальйон називається «чудотворним» з
однієї простої причини: багато чудес сталося з тими, хто
використовує його з великою вірою, любов’ю та довірою до
заступництва Марії. Чому б не стати сучасним апостолом Марії,
наслідуючи Кольбе? Цей великий святий був переконаний: «Сама
Непорочна має від Бога обіцянку перемоги над сатаною. Вона шукає
душі, які присвячують себе Їй повністю, які будуть у Її руках
потужними інструментами, призначеними для знищення сатани і
поширення Божого Царства».
9. Святий Розарій У Фатімі Богородиця шість разів з’явилася дітям
пастуха — Лючії, Гіацинті та Франциско. У кожному об’явленні Мати
Божа наполягала на молитві святого Розарію. Шість разів! Святий
Папа Йоан Павло II у своєму документі про Діву Марію і Розарій
наполягав, благав увесь світ молитися на вервиці для спасіння сім’ї і
щоби в світі запанував мир. Чому би не послухатися Йоана Павла II?
Чому би не послухатися Фатімської Божої Матері та Її прохання?
Якщо ви послухаєтеся їх, сім’я буде збережена і настане мир, на
який так довго чекає людське серце.
10. Підіть на «маївку» Травень — місяць, особливо присвячений в
Церкві Божій Матері. Частиною травневих відправ є знамениті
«маївки» — богослужіння, що відправляються ввечері в церквах,
гротах, каплицях і біля придорожніх статуй. Їхньою центральною
частиною є Лоретанська літанія. Переклад CREDO за матеріалами: бр. Ед Брум, Deon

