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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

8:00 год. вечора до 10:45 вечора – Акафист до Богородиці, яка
Томина Неділя, 23-го Квітня, 2017 р. Свв. мчч. Терентія, Помпія і тих, що з розв’язує вузли, Вечірні чування, розважання, молитви та
Вервиця- Дев’ятниця до Богородиці, яка розв’язує вузли:
ними.
Святковий Глас : Апостол: Діяння Апостолів 5:12–20. / Євангеліє: Івана 20:19–31. (зам. Матері в Молитві) – на Українській мові

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Ростислава
Москалюк та всієї родини: Боже благословення для всіх прочан,
зам. Родина Москалюк) – укр. мовою.
11:45 год. ранку – + Панахида в пам’ять загиблих
Чорнобильської катастрофи.
Понеділок, 24-го Квітня, 2017. Св. свщмч. Антипи, єп. Пергаму Азійського.
8:00 год. вечора – Наш храм відкритий для вашої молитви.
Вівторок, 25-го Квітня, 2017. Прп. і ісп. Василія, єп. Парійського.
8:00 год. вечора – Наш храм відкритий для вашої молитви.
Середа, 26-го Квітня, 2017. Св. свщмч. Артемона і тих, що з ним.
8:00 год. вечора – Наш храм відкритий для вашої молитви.
Четвер , 27-го Квітня, 2017. Св. Мартина Ісповідника, папи Римського.
8:00 год. вечора – Наш храм відкритий для вашої молитви.
П`ятниця, 28-го Квітня, 2017 р. Свв. апп. Аристарха, Пуда і Трофима.
8:00 год. вечора – Наш храм відкритий для вашої молитви.
Субота, 29-го Квітня, 2017 р. Свв. муч. дів Агапії, Ірини й Хіонії.
6:15 год. вечора – Вервиця
Неділя про Мироносиць, 30-го Квітня, 2017 р. Прп. Симеона, що в

Субота, 6-го Травня, 2017 р. Св. влкмч., побідоносця і чудотворця Юрія.
6:00 год. вечора – Вечірня.
7:00 год. вечора –  Іван та Люба Заковоротні, зам. Родина Стишин
8:00 год. вечора – Молебень до Прич. Діви Марії.
Неділя про Розслаблиного, 7-го Травня, 2017 р. Св. мч. Сави
Стратилата.

9:00 год. ранку – (Боже Благословення для всіх жінок з
Сестринства Апостольства Молитви, зам. Сестринство) – анг. мовою.

10:15 год. ранку – За Парафіян – укр. мовою.
12:00 год. дня - Служба Божа за дітей та батьків – на обидвох
мовах.

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяється за попередньою домовленістю
батьків, які повинні бути практикуючими католиками.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається відбути передподружні
науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:00-1:30). Детальніша інформація
на веб-сторінці: ukrainskaschkola.com
Уроки українських танців для дітей віком (5-9 р.) проводяться у суботу з 1:30 – 3:00 год; (9-13
р.) 3:00 – 4:30 год; (14-18 р.) 4:30 – 6:00 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 п’ятниці місяця,
уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь повідомляти парафіяльну
канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у будь-який час.
Персиді. Прп. Акакія, єп. Мелитинського.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
Глас 2 : Апостол: Діяння Апостолів 6:1–7. / Євангеліє: Марка 15:43–16:8.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 5- го Травня 2017р. і
9:00 год. ранку – ( Джон Дональдц, зам. Родина Саміло) – анг. мовою. розпочнеться о 8 годині вечора.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного четверга о 8 годині вечора
10:15 год. ранку – За Парафіян – укр. мовою.
на анг. мові.
Понеділок, 1-го Травня, 2017. Прп. Йоана, учня св. Григорія Декаполіта.
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
Увага: Розпочинається Маївка - Акафист до Матері Божої
до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного християнина.
( служитиметься о 8 – ій год. вечора кожного дня місяця травня.
Служба Божа для дітей і молоді (7 – го травня 2017 р в 12:00 обіда) в першу неділю місяця
8:00 год. вечора – Акафист до Прич. Діви Марії - укр. мовою.
відбувається спеціальна Служба Божа о 12 годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не
забувайте приводити дітей до Храму Господнього.
Вівторок, 2-го Травня, 2017. Прп. Йоана Старопечерника.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до 12:00 год кожної
п’ятниці.
8:00 год. вечора – Акафист до Прич. Діви Марії.
Завіщання: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини (Holy Family Ukrainian
Середа, 3-го Травня, 2017. Прп. Тедора Трихіни.
Catholic Church) у вашому заповіті!
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто втомився і хоче
8:00 год. вечора – Акафист до Прич. Діви Марії.
відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто самотній і кому потрібна дружба,
Четвер , 4-го Травня, 2017. Св. свщмч. Януарія і тих, що з ним. Св. мч.
надія, любов, для тих, хто шукає Спасителя, наша Церква відкриває широко двері в ім'я
Теодора, що в Персії.
Господа Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і
зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
8:00 год. вечора – Акафист до Прич. Діви Марії.
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
П`ятниця, 5-го Травня, 2017 р. Прп. Теодора Сикеота.

9:00 год. ранку –  Нестор Гудзій, зам. Родина Стишин

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

Друга Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
а.
панству
Саміло,
п.
П.
Данков,
п.
І. Варивода, які прибрали наш
Недільна Пожертва, 16 квітня, 2017 р. Паска – 5,616.00 дол.
Храм
в
вівторок
18
–
го
квітня
,
приготували
до недільного
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне Богослужіння, і поскладали всі крісла після Великодніх
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
Богослужень.
Свічки: $640, Тетрапод: $23, Плащаниця: $1,180; Вареники: $310, Пожертва: $50,
б. двом жінкам із Сестринства св. Вервиці, які в п’ятницю
Річний внесок: $25, Різне: $10; Велика П`ятниця: $80; Страховка: $75, Квіти: $150,
минулого тижня продовжували випікати паски для нашого свята
Місячна пожертва на іпотеку - $200.00,
Свячене.
Недільна пожертва – $150.00
/ Разом - $8,509.00
в. Управа Церкви Св. Родини хоче щиро всім вам подякувати за
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за
вашу щедрість та доброту з нагоди Великодних свят (обидвох
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 16–го квітня 2017 р.
календарів).
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
ґ. п. Галині Саміло, яка спекла Артос для Пасхальних Літургічних
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є відправ.
у лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про
г. п. Марія Балабан добровільно помила всі далматики для
нагоду, принаймні, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо
прислуговуючих вівтарних хлопців (білого, червоного та жовтого
звертатися до священика.
коліру) і приготовила їх до Паски. Нехай Бог Поблагословить усіх
---------------------------------------------------------------------------------------Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці квітні та травні 2017 р. волонтерів та жертводавців і винагородить сторицею.
наші найкращі вітання та нехай Господь благословляє всіх вас!
7. Дорогі Парафіяни: Пригадую вам, що з 24 квітня по 4
“На Многая і Благая літа!”
травня, я буду подорожувати разом з частиною наших
------------------------------------------------------------------------------------------------------ парафіян по святих місцях де Мати Божа явилась, тобто
Новини нашої парафії:
через Марію до Ісуса. В Неділю 30 квітня в нашій парохії
1. Місяць травень присвячений Пресвятій Богородиці. Кожного о. Анібал Солтес служитиме Св. Літургії звичайно, о 9:00 та
дня місяця травня о 8:00-ій годині вечорa служитиметься
10:15 год.ранку. У цей день також буде нагода приступити
Молебень або Акафист (згідно з тим, що в нашому храмі
до сповіді до і після Служб Божих. У будь яких необхідних
відбувається поблизу 8 –ї год вечора). Заохочуємо всіх до
чи духовних потребах звертайтесь до о. Анібала по
участі у цих набоженствах.(Присвятім цей місяць у молитві за телефону: 1 – 404 – 723 – 7396.
мир і кращу долю для нашого Українського народу).
8. До вашої уваги:
2. Дорогі парафіяни: Якщо хтось з вас бажає, щоб
А. Фестиваль при нашій парохії 11 – го червня 2017р.
о. Микола відслужив панахиду на цвинтарі за померлих з ваших Б. Наша Українська школа планує подорож до Мистик, штат
родин, просимо телефонувати до парафіяльного дому до 4
Конектікут 24 та 25 червня. Більша інформація прилучина до
червня, 2017р. включно.
вісника.
3. Приносимо вам до уваги, що в Неділю 14-го Травня випадає
9. Приносимо до відома парафіян, що сьогодні після Української
свято “День Матері”. Якщо ви бажаєте, щоб імена ваших
Служби о 11:45 год ранку служитиметься Панахида в пам’ять
матерів були згадані на Службах Божих: за померлих в Суботу жертв Чорнобиля.
ввечері на Літургії о 7-ій год (англійською мовою), а за здоров`я 10. Пригадаймо собі, що від сьогодні до Зелених Свят в Церкві не
в неділю на Літургії (українською мовою) о 10:15 год. ранку.
стається на коліна.
Прошу написати імена і кинути їх з конвертом до Недільної
До вашої уваги: Ді. 5, 12–20. «Усі вони перебували однодушно»
збірки або повідомити телефонічно. У ваших річних конвертах Коли придивимось до нашого життя, бачимо, як нам часто бракує цієї однодушності,
знаходиться конверта до дня матері, будь- ласка вживайте їх. однодумності. Щоб бути однодумцями з іншими, треба часто вміти вислухати іншу людину
не раз визнавати чиюсь правоту і свої помилки. Ми ж частіше претендуємо на те, що
4. Сестринство Апостольства Молитви організовує розпродаж інаша
думка правильна, не слухаючи іншого? Будь-яка думка завжди суб’єктивна, така, що
квітів до Дня Матері в суботу 13-го та в неділю 14-го травня. зазнала впливу обставин, виховання, темпераменту…. Щоб пізнавати правду, щоб бачити
Будь- ласка, приєднайтесь та придбайте вами улюблені квіти. щось об’єктивно, дуже важливо дивитись з різних сторін, з різних позицій, з різних
І саме це завжди збагачує нас, чийсь погляд, чийсь підхід чи розуміння. Тому
Весь прибуток з розпрадажу буде переданий до нашої Церкви. середовищ.
не біймося інших позицій, інших думок, інших переконань. Вони допомагають нам
5. Запам`ятайте:
побачити ситуацію чіткіше, доповнити своє розуміння того, що відбувається. І в цьому
полягає однодушність. Не у тому, що всі починають думати однаково, а в тому, що єдність
а. Збірка в місяці квітні: Прибирання церкви: Наступна
урізноманітнює. Коли ми сприймаємо одні одних, то все більше доходимо до цієї
добровільна збірка відбудеться сьогодні 23-го квітня 2017 р.Б.
правди, якою є Господь. І в цій Божій правді всі ми стаємо однодумні, однодушні та
б. Заплановані події: СВЯЧЕНЕ: На Томину Неділю (обидва
єдині!
календарі), сьогодні 23 квітня, 2017 р., наша парафія запрошує всіх Йо. 20, 19-31. «Господь мій і Бог мій!» Коли чуємо Євангеліє про Тому, то одразу,
автоматично, наче осуджуємо його. Навіть маємо певний «титул», яким його
на Пасхальний обід (Свячене) після обидвох Св. Літургій у церковній майже
називаємо, – Невіруючий Тома. Однак питання не в тому, чи Тома був віруючий чи
залі.
невіруючий, – це був лише один момент його життя. В іншу мить він визнає свого
в. Дорогі парафіяни повідомляємо вас, що незабаром після 15-го Спасителя Господом і Богом. Але ця ситуація показує, що Тома був правдивий перед
Він у силу свого розуміння, в силу ситуації, в якій опинився, бо не був з
травня ви отримаєте поштою інформацію щодо збірки коштів Богом.
апостолами, засумнівався і висловив те, що мав на серці. І саме ця правдивість була
на Стемфордську Семінарію та для Доброчинних діл нашого
важлива. Господь очікує від нас, щоб ми не грали ролі. Адже Тома міг легко погодитися з
тим, що сказали апостоли, прийняти їхню думку, але він не побоявся сказати те, що
Владики Преосвященішого Павла Хомницького.
насправді думав. Це дуже важливо для нас – не грати ролі! Висловлювати Богові те, що
г. Український танцювальний колектив Горлиця при нашій
переживаємо. Саме тоді Бог явить нам те, що потрібне, аби ми могли сказати, як Тома:
парафії організовує 11-го Червня 2017р 1-ий Український
«Господь мій і Бог мій!» Ці слова виявляють, що Тома носив у собі віру в те, ким є Христос,
– Господом і Богом. Тому не біймося жити в правді перед Богом! Бог хоче, щоб ми жили
Фестиваль. Всі наші парафіяни запрошені. Більша інформація
в правді, бо лише тоді Він може прийти до нас і промовити!
прилучина до нашого вісникa.
Владика Венедикт (Алексійчук).
6. Висловлюємо нашу щиру подяку:

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Ліненгурст, НЙ 11757
і святого Івана». Причастя Христових тайн під час Літургії - це
Новини з інших парохій чи монастиря:
джерело найбільшої освячуючої, спокутної, благодатної сили, яку
В неділю 7 – го травня при Українській Католицькій парафії Св.
отримуємо ми самі і якою покликані ділитися з усім світом.
Володимира в Гемпстеті, НЙ відбудеться Благодійний концерт з
Відносно пам'яті жертви Христової в богослов'ї вживаються такі
участю Анички. Зібрані кошти будуть передані на допомогу воїнам
слова, як «актуалізація» або «репрезентація». Вживане іноді
Української Армії. Спонсор свята 42 відділ ООЧСУ при парафії. А
також до концерту відбудеться доповідь з 70 – ї річниці операції Вісла. слово «відновлення» може ввести в оману, оскільки Христос
Більша інформація прилучина до нашого вісника.
помер на Хресті тільки один раз, про що неодноразово нагадує
--------------------------------------------------------------------------------------автор Послання до Євреїв: «Він здійснив це раз, принісши в
До вашої уваги: Дорогі Парафіяни: Церква це місце для
жертву Себе Самого»; "Христос лише один раз мав себе
молитви і Християнського життя згідно Церковного правила. принести, щоб узяти на себе гріхи багатьох, а вдруге не заради
Церква не є місцем для бізнесу, а храмом молитви. Також
гріха з'явиться тим, що очікують його на спасіння." Всі наші
важливо пам`ятати усім, що перед Служби Божої і після неї
зустрічі з Ісусом Христом - це зустрічі з Ісусом воскреслим з
слід зберігати тишу в Церкві. Церква – це Дім Божий, і тому
мертвих, прославленим, що сидить праворуч Отця. У Євхаристії
не треба мішати сконцетруватися в молитві тим вірним, які
ми не робимо вигляд, що Господь знову вмирає і потім воскресає.
моляться до і після Служби Божої. Дякуємо.
Ми зустрічаємося з воскреслим Христом, в Якому присутні всі
діяння Його життя, від зачаття до Вознесіння. У Євхаристії всі
Чому полягає безкровна жертва Христа на Службі Божій?
Його спокутні діяння робляться синхронними. У цьому сенсі,
«ПИТАННЯ: У чому полягає безкровна жертва Христа на Службі
маючи можливість брати участь в Євхаристії, ми отримуємо таку
Божій?
ж благодать, як і всі сучасники Ісуса, яким пощастило з Ним
ВІДПОВІДЬ: Під час Служби Божої ми звершуємо пам'ять Жертви
спілкуватися особисто. У Євхаристії всі спокутні діяння Ісуса
Христової. Але ця пам'ять - не просто спогад того, що було в
Христа робляться не тільки синхронними по відношенню один до
минулому. Якщо ми згадуємо про зданий іспит, то ми в цей
одного, але і синхронними по відношенню до нашого життя. Це
момент не здаємо його знову і не відповідаємо ще раз на ті ж
відбивається в словах переєстествлення: «Це Тіло Моє, що за вас
питання, не очікуємо з трепетом оцінки. Мова йде про подію з
віддається»; «Це Кров Моя, що за вас проливається на
минулого, яка стає актуальною лише в наших думках і пам'яті, але
відпущення гріхів». Його страсті і смерть в цих словах синхронні
вона не відбувається в сьогоденні. Зовсім по-іншому з
кожному з нас. Той факт, що хліб і вино освячуються окремо,
Євхаристійної Жертвою. Коли ми звершуємо пам'ять жертви
згідно зі святим Томою Аквінським, відсилає до такого ж поділу
Христа, то відбуваються три речі. По-перше, так, як і у прикладі з
після розп'яття. Таким чином, коли ми беремо участь у Святій
іспитом, ми згадуємо про факт, який стався в історії. По-друге, під
безкровній Жертві Христа, ми покликані відчувати себе головними
час Служби Божої ця подія не просто воскрешає в пам'яті, - вона
дійовими особами, свідками смерті і воскресіння Господа, Який
актуалізується, вона знову постає перед нами і відбувається. Але
забажав зробити цю подію синхронною для кожної людини.
не в тому сенсі, що ця жертва відбувається ще раз, а в тому, що
Звернемося тепер до енцикліки святого Івана Павла II «Церква
відбувається та ж сама жертва, яку приніс Христос, але
Євхаристії» (11): «Господь Ісус ночі тієї, як виданий був (1 Кор
відбувається вона тут і зараз, для нас. Таким чином, Жертва на
11,23), встановив Євхаристійне Таїнство Свого Тіла і Крові. Слова
Хресті і Служба Божа - це одна і та ж жертва, тільки на Хресті
апостола Павла повертають нас до драматичних обставин, в яких
вона була принесена один раз і назавжди в історії, а на Службі
народилася Євхаристія. У ній укладено незабутню оповідь про
Божій ця жертва актуалізується для кожного з нас, в кожну епоху.
страсті і смерть Господа. Вона - не просто спогад, але їх
І третє значення пам'яті Христової жертви - це залучення до
сакраментальне здійснення. Євхаристія - це Хресна Жертва, що
благодаті, що виходить від цієї події, яка сталася тоді, в епоху
триває у віках. Цю істину добре висловлюють слова, якими
Христа. Святий Павло пише про це так: «Бо кожного разу, як їсте
віруючі латинського обряду відповідають на вигук священика
хліб цей і п'єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки він
"Тайна віри": "Смерть Твою звіщаємо, Господи!". Церква
не прийде» (1 Кор 11,26). Слово «звіщаєте» тут позначає ту
отримала Євхаристію від Христа, свого Господа, не як один дар
подію, в якій бере участь віруючий. Звіщати смерть Господню
серед багатьох, нехай найдорогоцінніший, але як дар за
означає бути присутнім при ній, бути свідком пасхальної події, в
визначенням, так як це дар Самого Себе - Своєї особистості у
якій приноситься ця жертва Богу за життя світу. Свята Літургія
святій людськості і Своєї справи спасіння. Останнє не
увічнює на наших вівтарях жертву, принесену на Хресті, і кожен з
обмежується минулим, оскільки "все, що Він є, і все, що Він
нас, присутній в храмі, подібний до Діви Марії і апостола Івана
зробив і вистраждав заради всіх людей, бере участь у
біля підніжжя Хреста. Під час Євхаристійної Жертви на наших
Божественній вічності і покриває собою всі часи та епохи. Коли
вівтарях актуалізуються спокутні страсті Господа. Сам Господь
Церква здійснює Євхаристію, спогад смерті і воскресіння Свого
присутній - причому присутній не тільки духовно, а й матеріально,
Господа, центральна подія спасіння дійсно звершується і
в Пресвятих Дарах. Якщо про це задуматися, то наскільки
"вчиняється справа нашого відкуплення". Ця жертва має
великою нам здасться сама можливість приймати участь в
настільки вирішальне значення для спасіння роду людського, що
Євхаристійній Жертві! Якщо усвідомити її зміст, то вона ніколи
Ісус Христос виконав її і повернувся до Отця тільки після того, як
нам не здасться одноманітною, ніколи ми не зможемо сприймати
залишив нам засіб долучитися до неї, ніби ми були присутні при її
її як якись обов'язок... Святий о.Піо на питання про Літургію
здійсненні. Отже, будь-який віруючий може брати участь у жертві
відповідав: «Це - побачення на Голгофі». І коли у нього
Спасителя і користуватися її незліченними плодами. Ось віра, яку
запитували, з якими почуттями християнин повинен брати участь
сповідували християни в усі часи»
За матеріалами: Радіо Ватикан
в Літургії, італійський подвижник говорив: «З почуттями Діви Марії

З історії Маївок
Серед практик на честь Непорочної Діви однією з наймиліших її
Серцю і найдорожчих для тих, котрі люблять Марію, є, без сумніву,
травневе набоженство. Увесь місяць травень - це одне велике свято
Матері Божої, а разом з тим, як показує досвід, це також період
зливання обильних ласк як на душі грішників, так і для тих, що
духовно вдосконалюються і є палкими в службі Богові. Для кожної
людини, в якому б стані душі вона не перебувала, добре розуміння і
практикування травневого набоженства є бездонною криницею
безцінних ласк. Ніколи упродовж року Непорочна Діва не виявляє так
Свого Милосердя, солодості і любові, як у травні. Таке твердження
не є перебільшенням - про це добре знають апостоли грішних душ і
ті, що ведуть глибоке внутрішнє життя. Чимало авторів через
незнання називають травневе набоженство новим, таким, що
виникло у XVIII столітті. Тимчасом дослідження маріологів (Е.
Кампана, Ферріні, Манганотті, П. Ваннуччі, Г. Рошіні та інших)
засвідчили, що воно сягає корінням значно раніших часів. Перш ніж
стати знаним на Заході, це набоженство вже практикувалося на
Сході. Серед інших коптійці (копти) увесь місяць Kiahc, який
припадає на час нашого грудня, але щодо флори (рослинного світу)
відповідає нашому травневі, присвятили Непорочній Діві. Kiahc був
освячений цілим рядом спеціальних літургічних церемоній. Вірні
збиралися щоденно біля стіп фігури Непорочної Діви, прикрашеної
квітами і свічками, поділялися на два хори і співали спеціальні пісні
на честь Марії. Кожної суботи набоженство було більш урочистим і
на нього були зобов'язані прийти всі вірні, котрі не могли брати участі
щодня. Ця практика була поширеною вже в 430-450 роках. її
апостолом, як дехто припускає, є святий Кирило Олександрійський,
палкий оборонець Божого Материнства Марії перед Нестором.
Місяць, присвячений Марії, поширився пізніше тут і всюди на Святій
Землі, в Сирії. У Малій Азії та Греції це набоженство було відоме вже
від VII століття. Особливого розквіту воно набрало у XII - XIV
століттях. Святковим місяцем був серпень, спочатку обраний згідно
зі звичаєм, а згодом усталений навіть світськими правами.
Наприклад, імператор Андронік II (1282 -1328) поручив
якнайурочистіше святкувати серпень як місяць Марії. У Західній
Церкві у першому тисячолітті місяць Марії святкували лише
спорадично, особливо у грецьких колоніях у Південній Італії.
Почитателі Діви Марії, які найбільше переживали, бачачи, як сатана
користає з краси весни і відновлення (пробудження) фізичних сил
людини, постановили спрямувати піднесення, яке на весну опановує
людей, до благородної мети, зробити його красивим і чистим.
Замість вигадки фантазії - Флори вони вказали на справжню Царицю
Весни - Марію, найдовершеніший витвір рук Всемогутнього,
найпрекраснішу з усіх квітів. Першим, хто подав таку думку, а власне
поширив започаткований звичай, настільки нині відомо, був король
Іспанії Альфонс X (1239 - 1284). Серед його чудових поетичних
творів - Cantegas de S. Maria - знаходимо поему Benn vennas, Mayo.
Король-поет благословив у цій поемі прихід місяця травня, який
своєю привабливістю запрошує нас до молитви і співу на честь Марії
перед її вівтарями, щоб вирвати нас із ночі оман, помилок і
безумства, охоронити від нападів сатани, вберегти від різних збурень
почуттів і нещастя. Завдяки королеві Альфонсові X в Іспанії
поширився звичай збиратися щодня у травні перед вівтарями
Богородиці. Іншим палким пропагандистом травневого набоженства
на Заході був блаженний Генріх Зузо (11365). Поряд з багатьма
практиками, які він голосив на честь Непорочної Діви в особливіший
спосіб, як вияв своєї любові до Марії, з запалом він поширював
прославляння Марії у найпрекраснішому місяці року наших

географічних широт. Історія зберегла свідчення про блаженного Г.
Зузо, що він сплітав у травні з найпрекрасніших квітів вінки і
прикрашав ними щодня вівтар Марії або її фігуру у своєму монашому
згромадженні, а на голову Найсвятішої Діви накладав корону з
троянд. Потім з покорою припадав до стіп Марії. Вона ж
неодноразово у дивний спосіб засвідчувала йому свою любов взамін
за ці вияви синівської шани. Одного разу йому було дано бачити
хори ангелів, які співали на честь Марії. Відтоді він старався
відтворити почуті мелодії. Іншим разом він почув у травні, як у небі
чисті духи співали своїй Цариці її улюблений гімн Магніфікат У XV і
XVI століттях травневе набоженство було практиковане в Іспанії,
Португалії, Центральній, а потім і в Південній Америці, а також над
Рейном і в деяких регіонах Італії. У 1549 році Вольфганг Зайдль
видав у Мюнхені на захист травневого набоженства працю Духовний
травень. Він поділяє у ній травневе набоженство на 4 частини
(тижні) з відповідними актами почитання Ісуса і Марії. У другій
половині XVI століття пропагував серед молоді травневе
набоженство святий Філіпп Нереуш (11595). Звідси дехто вважає
його за засновника цієї практики. На початку XVII століття це
набоженство прийнялося в італійських домініканців, особливо у
Фесоле (новіціят). Палким його апостолом був отець А. Домінік Гуньї.
За його намовою в 1676 р. виникло згромадження "Comunella",
метою якого було віддавання спеціальної шани Богородиці у травні.
На початок набоженства збиралися 1 травня біля ясел, побіч яких
стояли чудові фігури Богородиці і святого Йосифа та співали гимни і
Марійні пісні. Вдруге збиралися на закінчення травня і відспівували
Лоретанську літанію; при словах "Царице ангелів" голову фігури
Непорочної Діви вінчали короною з пахучих троянд. Однак в інші дні
травня набоженств не відправляли. Молилися окремо упродовж
усього травня, а лише в останній день складали в дар серця зі
срібла, на яких часто різьбили прізвища світських людей, що брали
участь у цих набоженствах (наприклад граф О. де Медічі).
Наступного 1677 року травневі урочистості відбувалися кожної неділі,
і так тривало у Фесоле до 1701 року, в якому їх відправляли вже
упродовж усього місяця. Одночасно серед новиків прийнялася
практика складання щоденно на честь Непорочної Діви Марії певних
умервтлень упродовж усього травня. Також і в Неаполі від 1674 року
обходили щоденно увечері в урочистий спосіб травень у королівській
святині святої Клари. Набоженство тривало годину. Співали
пречудові мелодійні Марійні гимни. На закінчення священик
благословляв зібраних Найсвятішими Тайнами. Поряд із Неаполем і
Фесоле третім осередком травневого культу в Італії була Мантуа. Від
1680 року у церкві святого Миколая і в церкві Матері Божої
Милостивої за мурами обходили у травні урочисто на честь
Непорочної Діви Марії всі неділі і свята. У 1692 році отець Лаврентій
Шнойффіс, капуцин, видав збірку пісень і гимнів на травень. У XVIII
ст травневе набоженство робить усе більший поступ, головним
чином завдяки праці отця Ганнібала Діонізія, яка була видана у
Вероні 1725 року під назвою Il Mese di Maria, ossia il mese di Maggio,
consacrato a maria coll'esercizio di vari fiori di virtu. Ця праця упродовж
70 років видавалася 18 разів. Автор зібрав усі різноманітні вияви
культу Непорочної Діви у травні, чітко і систематично їх уклав. Від
рекомендує як основоположні речі:
1. Оздоблення гірляндами квітів і зелені, освітленням і т. д. вівтаря
або образу Найяснішої Діви.
2.
Збиратися перед ним щоденно увечері, починаючи від 30 квітня, з
метою відмовляння частини Вервиці або Літанії чи інших молитов до
Найяснішої Діви. ....далі буде.......
Стаття з'явилася у
травневому номері журналу "Pod opieka sw. Josefa" 1950 р

