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WМи надаємо практичну та пасторальну 
підтримку всім морякам, незалежно від 
національності, віри або раси. Наші портові 
капелани і волонтери відвідують судна, 
вітають моряків, пропонують благодійну 
допомогу та консультації, практичну 
допомогу, догляд і дружбу.
Стелла Маріс є найбільшою мережею в 
світі з відвідування суден, яка працює в 339 
портах з 227 портовими капеланами по 
всьому світу.
Ми можемо продовжувати свою працю 
лише  завдяки щедрим пожертвам наших 
прихильників та волонтерів.



Sea Prayer

Стелла Маріс надає 
морякам практичну 
та інформаційну 
підтримку
 і уважного 
співрозмовника

Стелла Маріс (Морський 
Апостолят) - це католицька 
благодійна організація, 
що підтримує моряків у 
всьому світі.
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Євангеліє від  ЙОАНА 10: 1-10
«Істинно, істинно говорю вам: Хто не дверима в 
кошару овечу входить, а деінде влізає, - злодюга 
той, розбійник!

Хто ж увіходить дверима, той вівцям - вівчар.
Йому одвірний відчиняє, і вівці слухаються його 
голосу, і кличе він своїх овець на ім’я, і виводить 
їх.

А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед 
них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають.

Не підуть за чужим вони - втечуть вони від 
нього, бо не знають голосу чужих.»

Сказав ото їм Ісус цю притчу, та вони не 
второпали того, про що він казав їм.

Тож Ісус іще раз промовив до них: «Істинно, 
істинно говорю вам: Я - двері для овець.

Усі, скільки їх передо мною прийшло, - злодії, 
розбійники. Вівці й не слухали їх.

Я - двері. Хто ввійде крізь мене - спасеться. 
Увійде він, вийде -і знайде пасовисько!

Не приходить злодій, хіба щоб красти, вбивати, 
вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя - щоб 
достоту мали.

ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОДНЯ 
3 ТРАВНЯ 2020 РОКУ

Неділя в морі
З о. Колумом Келлі

Євангеліє і Ти
Ісус часто ілюстрував своє вчення, вживаючи 
терміни: пастух та вівці. Він - Добрий Пастир, 
про якого говорили пророки. Сьогоднішнє 
Євангеліє розглядає стосунки між Добрим 
Пастирем та вівцями та робить три 
пропозиції:

По перше - “слухати його голос”
Нас оточує багато голосів. У наші дні рідко 

виникає момент, коли хтось чи щось не 
звертається до нас, вимагаючи уваги.

Одні голоси обіцяють нам чудове життя, 
якщо ми це робимо чи купуємо, інші 
погрожують нам. Одні голоси закликають 
нас до ненависті, гіркоти та гніву, а інші 
закликають нас до любові, милосердя та 
прощення.

Який голос є Божим? Як ми можемо 
розпізнати голос Бога серед усіх інших?

Голос Божий вирізняється тим, що 
закликає нас вийти за рамки того, що ми 
вважаємо своїм. Він закликає нас до святості, 
до смирення до повної самовідданості в 
присутності того, хто потребує.

По-друге, знайте, що нас називають «своїм 
ім’ям». Це прекрасно, що Бог знає нас за 
нашим дорогоцінним іменем. Знаючи «наше 
ім’я», він відповідає на наші найглибші туги, 
наші найглибші потреби.

Нарешті, наш пастир закликає нас «йти 
за ним». Таке слідування походить від віри. 
Наші стосунки з Ісусом не беруться нізвідки. 
Це починається всередині нас делікатним 
і простим чином. Спочатку це може бути 
просто бажання, часто супроводжуване 
сумнівами та питаннями. Але в якийсь 
момент він вирішально окреслює наше життя 
і визначає, хто ми є.

Дозвольте мені відійти від Йоана і 
поставити запитання.

Пастирі - це важливі фігури у всьому 
Писанні. Мойсей був пастирем. Давид був 
пастирем. Яків був пастирем. Писання 
називає людей Бога, як сьогодні, його 
стадом. Пастирі першими почули звістку про 
народження Ісуса. Ісус називав себе «добрим 
пастирем. Але коли мова йде про вибір його 
учнів, то вівчарів в основному не було на 
відміну від рибалок.

Що ж до рибалок, їх Ісус вважав життєво 
необхідними при голошенні Царства 
Небесного?

Люди моря, ликуйте!

Морський Апостолят
39 Площа Екклстона
Лондон, SW1V 1BX

Тел: +44 020 7901 1931
Електронна пошта:  
info@apostleshipofthesea.org.uk
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Щоб підтримати Стелла Маріс пожертвою відвідайте 
www.apostleshipofthesea.org.uk/ways-donate

БЕЗКОШТОВНИЙ 
ДОДАТОК
ШУКАЙТЕ’SEA PRAYER’   
В МАГАЗИНІ ДОДАТКІВ



Євангеліє від ЙОАНА 14: 1-12
Хай не тривожиться серце ваше! Віруйте в Бога, 
віруйте й у мене.

В домі Отця мого багато жител. Коли б не так, то 
я сказав би вам; іду бо напоготовити вам місце.

І коли відійду і вам місце спого-тую, то повернуся 
і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я.

Куди ж я йду - ви знаєте путь.»
«Господи, - каже до нього Тома, - не знаємо, куди 

ти йдеш. І як нам знати тую путь?»
Ісус до нього: «Я - путь, істина і життя! Ніхто не 

приходить до Отця, як тільки через мене.
Якщо б ви мене пізнали, то й Отця мого пізнали 

б. Відтепер знаєте його і бачили.»
А Филип йому: «Господи, покажи нам Отця, і 

вистачить для нас.»
«Скільки часу я з вами, - каже Ісус до нього, - а 

ти мене не знаєш, Филипе? Хто мене бачив, той 
бачив Отця. Як же ти говориш: Покажи нам Отця?

Невже не віруєш, що я в Отці, а Отець у мені? 
Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. 
Отець, який перебуває в мені, - він творить діла.

Тож вірте мені, що я в Отці, й Отець у мені. А 
коли ні, то з-за самих діл вірте.

Істинно, істинно говорю вам: Хто в мене  
вірує, той так само діла робитиме, що їх я роблю.  
А й більші від них робитиме, - бо я вже йду до  
Отця мого.
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Євангеліє і Ти
У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо знайомі 
і заспокійливі слова, які часто читаються 
на похоронах. «У домі мого батька є багато 
місця» - слова заспокоєння, які приносять 
затишок тим, хто сумує від смерті коханої 
людини. Є безліч кімнат для багатьох і різних.

Одне з його найбільш приголомшливих 
об’явлень - це те, що Бог не дискримінує: «Бог 
дає сонце світити як доброму, так і поганому». 
І якщо Бог любить однаково доброго і 
поганого, то, безумовно, Бог однаково любить 
тих, хто щасливий, і тих, хто озлоблений. 
Така велич Божих обіймів у любові, яка є 
безумовною.

І це величезна широта любові Отця - це те, 
що стоїть за проголошенням Ісуса “У домі 
мого Батька багато кімнат”. Це ствердження 
про велич обіймів Бога, а не про структуру 
небесного дому. Боже серце, як виявив 
Ісус, широке, здатне прийняти величезні 
відмінності.

Просте запитання - “як ми туди потрапимо”?
Відповідь Ісуса говорить, що християнська 

надія полягає не в методі, не в процедурі, а в 
особі самого Ісуса

  “Я - шлях, правда і життя”
  Він не просто показує шлях, пояснює  

правду і дає життя. Ісус - шлях. Він уже 
подорожував цим перед нами і оберігає нас, 
подорожуючи поруч. Ісус - це правда. Одне 
з прислів’їв, яке найбільше мене дратує, - 
це коли хтось каже: “Я повинен говорити 
свою правду!” (Я не впевнений, що це навіть 
означає, але я стверджую…) На щастя, коли є 
потреба в розрізненні, Святий Дух допомагає 
нам виявити і потім дотримуватися цієї 
правди. Ми можемо залежати від Ісуса, щоб 
бути правдою, якої ми прагнемо.

Ісус - це життя: у ньому ми відкриваємо свою 
причину життя. Безперечно, життя включає 
складні періоди випробувань та перенесення.

Не дивно, що ми чуємо ці слова, коли наші 
близькі люди переходять з цього життя.

Євангеліє і Ти 
У нашому читанні Євангелія ми опиняємося із 
засмученою групою учнів, коли вони розуміють, 
що його час з ними закінчується.

Завершення ніколи не буває легким, 
оскільки так багато невідомого вмайбутньому 
без коханої людини, якій доводиться їхати 
новою дорогою або здійснити плавання. Для 
моряків, які провели кілька місяців вдома, 
такий від’їзд приносить багато душевного 
болю. Попереду довгі місяці в небезпечних і 
непередбачуваних водах.

Ісус прощається зі своїми учнями. Він бачить 
їх сумними і засмученими, бо незабаром вони 
не матимуть його з собою. До цих пір він був 
тим, хто піклувався про них, захищав їх від 
книжників та фарисеїв, впідтримував їхню 
слабку і сумнівну віру, навчав їх правді про 
Бога, який їх любить.

Учні покликані робити великі справи, як це 
робив Ісус. Він не залишить їх сиротами, бо 
сам попросить Отця не кидати їх, а дати їм 
“іншого Утішителя”, який завжди буде з ними. 
Ісус називає цього захисника «Духом істини».

Тут речі стають трохи дивовижними для 
такої простої душі, як я. Стільки новин і 
вдкриттів і дивних нових слів - Дух - Утішитель.

Цей «Дух істини» є у кожного з нас, 
оберігаючи нас від усього, що може відділити 
нас від Господа. Він закликає нас просто 
відкрити себе  на таємницю Бога, який 
закликає нас до нового способу життя. Життя, 
кероване його заповідями. Хто шукає цього 
Бога чесністю та правдою, той не такий вже й  
далекий від Царства.

Сьогодні правду часто важко розрізнити. Ми 
чуємо про фейкові новини, що маскуються 
під правду, брехня виправдана як стратегія, 
експлуатація називається гострою діловою 
практикою.

Наївно думати, що цього не було в часи 
Ісуса, але все-таки ми повинні зробити все 
можливе, щоб голосити правду!

Євангеліє від Йоана 14: 15-21
Якщо любите ви мене, то мої заповіді 
збережете.

І проситиму я Отця, і дасть він вам іншого 
Утішителя, щоб з вами був повіки,

Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо 
не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте; бо 
перебуває він з вами, і буде в вас.

Не полишу вас сиротами; я прийду до вас.
Ще трохи, і світ мене вже не побачить. Ви ж 

мене побачите, бо я живу, і ви будете жити.
І взнаєте того дня, що я в моєму Отці, і що ви 

в мені, а я в вас.
Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той 

мене любить. Хто ж мене любить, того мій 
Отець полюбить, і я того полюблю і йому 
об’явлю себе.»

ШОСТА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОДНЯ 
17 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
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“Дух правди”



Євангеліє від ЙОАНА 20: 
19-23
А як звечоріло, того самого дня, 
першого в тижні, - а двері ж були 
замкнені там, де перебували учні: 
страхались бо юдеїв, - увіходить 
Ісус, став посередині та й каже їм: 
«Мир вам!»

Це промовивши, показав їм 
руки й бік. І врадувались учні, 
побачивши Господа.

І ще раз Ісус їм каже: «Мир 
вам!» Як мене послав Отець, так я 
посилаю вас.»

Це промовивши, дихнув на 
них і каже їм: «Прийміть Духа 
Святого!

Кому відпустите гріхи 
- відпустяться їм, кому ж 
затримаєте - затримаються.»
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“ Нехай Дух П’ятидесятниці очистить, 
перетворить і відновить усіх нас”
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Євангеліє від Йоана 17: 1-11
Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, 
проказав: «Отче, прийшла година! Прослав 
свого Сина, щоб Син твій тебе прославив,

згідно з владою, що її ти дав йому над усяким 
тілом: дарувати життя вічне тим, яких ти 
передав йому.

А вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, 
єдиного, істинного Бога, і тобою посланого - 
Ісуса Христа.

Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, 
яке ти дав мені до виконання.

Тепер же прослав мене, Отче, у себе - славою 
тією, що її я мав у тебе перед тим, як постав світ!

Я об’явив твоє ім’я людям, яких ти від світу 
передав мені. Вони були твої, ти ж передав мені 
їх, і зберегли вони слово твоє.

Нині збагнули вони, що все, тобою дане мені - 
від тебе;

слова бо, тобою мені дані, я їм дав, і 
сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від 
тебе я вийшов, і увірували, що ти мене послав.

Молю ж за них: не за світ молю, лише за тих, 
яких ти передав мені, бо вони - твої.

І все моє - твоє, твоє ж - моє, і в них я 
прославився.

Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я до тебе 
йду. Отче Святий! Заради імени твого бережи їх, 
тих, що їх ти мені передав, щоб були одно,  
як ми!

Євангеліє і Ти
Сьогоднішнє Євангеліє є частиною довгої 
молитви, яку Ісус спрямував до Отця. Ми бачимо 
Його, що знаходиться десь між землею і небом, 
між Отцем і учнями. Ісус молиться за теперішніх 
та майбутніх віруючих, щоб вони були сильними 
у вірі і щоб вони залишалися єдиними.

Ісус готує своїх учнів до того часу, коли він 
більше не буде з ними фізично, і яка це дуже 
людська історія підготовки.

Ця думка завжди залишається у свідомості тих, 
хто готується до відходу, чи то з цього життя, чи 
відходу з дому та від близьких людей надовго. 
Це ж питання виникає і в голові моряка, коли він 
покидає дім.  

Як ті, хто залишиться, обійдуться без нас?
Але по справжньому вони завжди з нами. 

Поступово ми знаходимо нові способи бути з 
тим, хто відійшов. Щось подібне можна сказати 
про перших християн, що мали справу з Ісусом.
Він передбачав новий, зовсім інший спосіб бути 
разом з Ісусом у вірі та учнівстві.

Я часто думаю про своїх померлих батьків, 
чия любов завжди залишиться зі мною, і чи не є 
їхньою кров, яка все ще йде по  моїх венах?

Щодо Ісуса, його животворящий дух завжди 
живить його послідовників. Його відхід повинен 
сприйматись як щось позитивне, бо Дух не 
може жити в них.

Незабаром учні переживають кінець співбуття 
з Ісусом. Це означатиме завершення його 
життєвої місії на землі. Тож нова ера учнівства 
спочатку повинна бути наповнена Святим 
Духом, перш ніж вона може розпочатися. Сама 
відсутність Ісуса змусить його послідовників 
зростати в зрілості, оскільки він залишає їх 
наповненими своїм Духом, щоб сприяти в них 
зростанню, яке є в будь-якому сенсі новим 
початком.

Євангеліє і Ти 
Пригадую, кілька років тому,  молодого хлопця 
в початковій школі, який описував Святого Духа 
як такого, що не має бороди.

В церквах часто зображують Отця і Сина з 
бородами. Дух же переважно зображається у 
виді голуба чи полум’я. Обидва зображення 
мають біблійне походження: Дух, що спускався 
на Ісуса при Його Хрещенні у вигляді голуба і 
зійшов на учнів вогневими язиками.

Є кілька причин, чому ми ніколи не повинні 
забувати Духа. Напередодні Страстей він 
пообіцяв послати Духа до учнів. Насправді він 
взяв болі, щоб підкреслити важливість ролі, 
помічника, порадника, вчителя Духа, Духа 
мудрості. Ще одна причина визнання Духа - 
приклад ранніх християн. Перед його приходом 
вони боялися і боялися, тікаючись разом 
від людей, боячись за своє життя. Коли Дух 
прийшов на них чудодійним поривом вітру та 
вогню, вони повністю перетворилися.

“Всі вони були наповнені Духом Святим”.
Отже, Дух - це трансформація, здатність 

перетворюватися, змінюватися і піднімати нас 
до нових рівнів віри в себе. Я яскраво пам’ятаю 
день, коли я відчув, що зрозумів  
цей аспект життя духу. Я сидів на скелі 
над печерою в прекрасному Донегалі, 
насолоджуючись теплом сонця, зачарований 
звуком припливу. Пляж внизу був вкритий 
галькою, дрібним камінням, і коли хвиля 
нахлинула, я почув гучне шипіння, яке пестило, 
але турбувало кожен з тисяч маленьких 
каменів. Коли хвиля відійшла, нічого не було 
так, як раніше.

І хіба не те саме робить Дух всередині нас, 
входячи, очищаючи кожен куточок нашого 
буття, не залишаючи нічого незайманим.

Нехай Дух П’ятидесятниці очистить, 
перетворить і освіжить усіх нас упевненістю в 
Богові, який завжди з нами.



Порт Гаосюн на Тайвані 
занесений до числа 10 
найпотужніших портів у світі. 
Щодня в порту Гаосюн причалює 
близько 200 вантажних суден та 
рибальських суден.

На Тайвані також є другий 
за величиною риболовний 
флот у світі з більш ніж 1100 
судами. Близько 30 000 
іноземних рибалок працюють 
на риболовних суднах Тайваню. 
Більшість із країн Південно-
Східної Азії (Індонезія, Філіппіни 
та В’єтнам).

Морський Апостолят Стелла 
Маріс Гаосюня присутній в порту 
Гаосюн для надання послуг 
морякам і рибалкам з 1971 р. 
Його створив американський 
капелан єзуїт, о. Джозеф Б. 
Донахью, S.J. (1915-1991) та у 
1996 році Центр Стелли Маріс 
був доручений місіонерам 
Св. Чарльза Борромео (отці 
Скалабріні), конгрегації, повністю 
присвяченій службі мігрантам, 
морякам та біженцям.

Стелла Маріс надає різні 
послуги, особливо для рибалок 
в Гаосюні. Ми проводимо 
регулярні відвідування суден 
і в 2019 році відвідали понад 
800 рибалок. Рибальські судна 
довгого плавання стоять у порту 
двічі на рік протягом протягом 

більше або менше місяця. Під час 
наших корабельних відвідувань 
ми слухаємо їхні історії, і в той 
же час ми хочемо з’ясувати, 
які саме послуги найкращі для 
них, коли вони знаходяться в 
порту. Багато рибалок хочуть 
знати свої права та положення 
про риболовлю на Тайвані. Ми 
намагаємось допомогти їм, 
коли у них є скарги, пов’язані з 
їх працею. Як капелани порту, 
ми також пропонуємо духовну 
допомогу рибалкам. Ми служимо 
меси або на рибальському судні, 
або в будівлі Морського ценнтру. 
Майже щоп’ятниці ми служимо 
месу виключно для рибалок. 
Нам допомагають філіппінські та 
індонезійські мігранти, під час  
Літургій та суднових візитів. Крім 
літургії, ми доступні для сповіді. 
Багато рибалок потребують 
духовної підтримки саме під час 
перебування у порту.

Для духовної та психологічної 
підтримки  Стела Маріс Гаосюн 
організовує відвідування цікавих 

місць Південного Тайваню. 
Багато рибалок хочуть  відвідати 
кілька прекрасних місць на 
Тайвані, щоб психологічно 
відпочити. По-друге, ми 
організовуємо спортивні 
змагання з невеликими призами 
для переможців. Минулого року 
у заході взяли участь кілька 
команд з різних риболовних 
суден. Підтримати свої команди 
прийшли понад 80 рибалок. По-
третє, ми організовуємо вечірки 
в Центрі Стела Маріс з мангалом, 
караоке або просто проводимо 
час разом. Ми раді, що багато 
рибалок відвідують наш Центр  
щосуботи ввечері.

Деякі рибалки потрапляють в 
біду. Ми відвідуємо, слухаємо їх та 
надаємо їм необхідні консультації 
та зв’язуємо їх із своїми сім’ями. 
Ми даємо свіжу інформацію 
про ситуацію у в’язниці щодо 
затриманих рибалок, ми ділимося 
новинами з їхніми сім’ями. Це 
важливий і значущий досвід 
Стела Маріс Гаосюн.

Порт Гаосюн на Тайвані занесений до числа 10 найпотужніших портів 
у світі. Щодня в порту Гаосюн причалює близько 200 вантажних  та 
рибальських суден.

ПОРТ ФОКУС
ГАОСЮН, ТАЙВАНЬ

Центр мореплавців Стела Маріс:  
37 вулиця Лай Нан, район Янченг,
Гаосікюн, 803, Тайвань
Тел. №: +886 7 533 1840
Веб-сайт: http://aos-khh.weebly.com/

ПОРТ ФОКУС8

ЖУРНАЛ СТЕЛЛА МАРІС ТРАВЕНЬ 2020

Добре життя

Нехтування безпекою харчових продуктів через 
неправильне зберігання, приготування та поводження 
може призвести до отруєння. Окрім проблем, які це 
викликає у кожного члена екіпажу, сильний спалах на 
борту може вплинути на безпечну експлуатацію судна.

Екіпаж суден повинен бути обізнаний про кроки, які 
можна вжити, щоб зменшити ризик щодо хвороб, що 
переносяться харчовими продуктами.

Поширені хвороби
Більшість випадків харчових отруєнь на суднах 
викликаються бактеріями. Навіть там, де на борту  
є хороші стандарти гігієни та безпеки харчових 
продуктів, екіпаж також ризикує з’їсти забруднену  
їжу на березі. Нижче згадано про деякі найбільш 
поширені захворювання.

Лістеріоз
Можна підхопити від споживання їжі, що містить бактерії 
лістерії, вона найчастіше викликається вживанням 
забруднених готових до вживання м’ясних продуктів 
та непастеризованих молочних продуктів. Симптоми 
схожі на грип і включають високу температуру, блювоту 
та діарею. Здорова людина, як правило, не потребує 
медикаментозного лікування, і симптоми зазвичай 
проходять впродовж декількох тижнів.

Сальмонела
Носіями сальмонели є домашні тварини та птиця; 
тому сальмонелою можна заразитися при поїдання 
термічно необроблених яєць, птиці та інших продуктів 
тваринного походження. Симптоми включають нудоту, 
блювоту, біль у животі, лихоманку, головний біль та 
діарею.

Еширіхія Колі (кишкова паличка)
Бактеріальна інфекція, спричинена головним чином 
штамом E. coli O157, носіями якої є тварини. Найчастіше 
зараження можливе при вживанні неякісно митих 
свіжих фруктів та овочів, м’ясом, яке не пройшло повної 
термічної обробки та непастеризованими молочними 
продуктами. Симптоми включають нудоту, блювоту, біль 
у животі, лихоманку, головний біль та діарею.

Холера
Спалахи холери зазвичай трапляються там, де 
антисанітарія. В основному це спричинено забрудненою 
водою та продуктами харчування, включаючи рис, 
овочі та морепродукти. Симптоми включають блювоту, 
діарею та біль у животі, що може призвести до сильного 
зневоднення.

Норовірус (Вірус Норуолк)
Зазвичай пов’язаний з круїзними кораблями або 
густонаселеними будівлями, Норовірус - це звичайний 
розлад шлунку, яка зазвичай проходить через  
декілька днів. Зазвичай поширюються при тісному 
контакті із зараженою людиною, торкаючись 
забруднених поверхонь або вживаючи їжу, яку 
підготував інфікований працівник камбузу. Симптоми 
включають нудоту, сильну блювоту, водянисту діарею 
та біль у животі.

Практичні кроки до безпечного харчування
Прості кроки допоможуть забезпечити безпеку 
харчування та водопостачання на борту. Це особливо 
важливо для тих, хто готує та обробляє їжу щодня. 
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) дала 
цінні поради щодо безпеки харчових продуктів та 
визначила «п’ять ключів для безпечного харчування 
». Вони можуть скласти основу системи управління 
безпечністю харчових продуктів судна.
 
•  “Зберігайте чистоту”: мийте руки перед їжею, під час 

приготування їжі та після відвідування туалету.
•  «Окремо сире та варене»: зберігайте сиру та варену їжі 

окремо та використовуйте окреме обладнання, дошки 
та посуд.

•  “Ретельно готуйте”: особливо м’ясо, птицю, яйця та 
морепродукти. Під час повторного розігрівання їжі 
робіть це ретельно.

•  «Зберігайте їжу при безпечній температурі»: уникайте 
залишати їжу при кімнатній температурі, охолоджуйте 
відповідні продукти, а гарячі страви подавайте 
гарячими.

•    “Використовуйте сертифіковану воду та сировину”: 
вживайте тільки безпечну воду, мийте фрукти та 
овочі перед їжею та не вживайте їжу після закінчення 
терміну зберігання.

Якщо члени екіпажу вважають, що вони захворіли 
через заражену їжу або воду, вони зобов’язані 
повідомити про це. Вони повинні дотримуватися 
питного режиму та дотримуватися усіх медичних  
порад. Важливо визначити, яку їжу та напої вони 
вживали, щоб можна було визначити джерело хвороби. 
Уникайте контакту з іншими членами екіпажу та 
продуктами харчування, щоб запобігти захворюванню 
та запобігти спалаху.

Холлі Х’юз - люб’язно надано North Global Service
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Корабельний двигун працює на мазуті, але екіпаж працює на їжї. 
Як і подача палива в двигун, їжа екіпажу повинна бути безпечною і 
належної якості. Нещодавній спалах лістеріозу в Південній Африці, 
як повідомляється, загинуло майже 200 людей і служить своєчасним 
нагадуванням про те, що профілактика краща, аніж лікування, якщо 
мати справу з безпечною їжею.

БЕЗПЕКА ЇЖІ (ХАРЧУВАННЯ)

 facebook.com/StellaMarisOrg www.apostleshipofthesea.org.uk



Симон, якого наш Господь назвав Кифою 
(Петром), Скелею, був успішним рибалкою у 
Вітсаїді. Він був одружений і жив із дружиною та 
тещею в гарному будинку, можливо (за звичаєм 
того часу) з подвір’ям та окремими кухнями. 
Можна припустити, що він був молодшим 
партнером у справі Зебедєя, в якому працювали 
багато рибалок, зокрема його брат Андрій та сини 
Зеведея, Яків та Йоан. З цими двома братами 
він формує дванадцять найближчих прибічників 
і вони разом є свідками ключових моментів 
служіння Ісуса.

Чи було прізвисько Ісуса для Симона забавою? 
Зрештою, Симон, як відомо, був мінливим, 
сміливим, відважним, але іноді бездумним - не 
зовсім скеля, на якій можна було побудувати 
Церкву. Але це Божий шлях, а не наш. Він 
перетворює неможливі ситуації в щось зовсім 
інше; він перетворює сумнівне в добро; це ми 

можемо побачити в усьому Старому та Новому 
Завіті.

Симон Петро чітко володіє якостями, яких 
Ісус шукає - сміливістю та рішучістю. По-перше, 
ці характеристики повинні бути приручені та 
контролюватися протягом усього Ісусового 
служіння. “А ви”, спитав їх, “що кажете про мене? 
Хто я?” Тоді Петро, озвавшись, мовив: “Ти Христос 
(Помазаник) Божий!” (Лк 9:20). І в Євангелії від 
Матея Петро заявляє: “Ти Христос ... Син Бога 
Живого”. Ісус відповідає: «Ти Петро, і я буду 
на цій скелі будувати свою Церкву» (Мт. 16:17, 
18). Все йде нормально; пізніше, проте, Петро 
замислюється з Ісусом “Пожалій себе, Господи! 
Це хай не станеться з тобою!”. “Геть, сатано, від 
мене! Ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а 
про людське.” (Мт. 16:22, 23). Сатана - перешкода, 
той, хто намагається поставити перешкоди між 
нами та Богом. Він надто розумний, щоб змусити 

Симон, якого наш Господь прозвав Кефасом (Петром), Скелею, 
був успішним рибалкою у Віфсаїді. Він був одружений і жив із 
дружиною та тещею в гарному будинку, можливо (за звичаєм 
того часу) з подвір’ям та окремими кухнями. Можна припустити, 
що він був молодшим партнером у справі Зебедєя, в якому 
працювали багато рибалок, зокрема його брат Андрій та сини 
Зеведея, Яків та Йоан. З цими двома братами він формує 
дванадцять найближчих прибічників і вони разом є свідками 
ключових моментів служіння Ісуса.

СВЯТИЙ ПЕТРО - 
ПОКРОВИТЕЛЬ МОРЯКІВ І 
РИБАЛОК

СВЯТИЙ ТИЖДЕНЬ СВЯТИЙ ТИЖДЕНЬ10 11

нас робити цю роботу за нього, і, часто, робимо це 
бездумно чи не розуміючи. Але невдачі Петра ще 
не закінчені, його найгірша пігулка  залишається 
до останнього моменту. “Я ніколи не втрачу віру”, 
- заявляє Петро. “Перед тим, як півень проспіває, 
ти тричі мене відречешся”, - відповідає Господь 
(Мт. 26:33, 34). І звичайно, трохи пізніше Петро 
робить саме те, що пророкує Ісус. Почувши 
ранкового півня, «він вийшов на вулицю і гірко 
заплакав» (Мт. 26:75). У всіх нас, так чи інакше, є 
свої моменти Петра, чи не так?

Випробування Петра продовжувалося до самого 
кінця. Без сумніву, інші учні дуже потребували  
Петра тому, що він був критичним щодо них,  
по суті показував  на своєму прикладі які вони 
є. Сміливість та рішучість Петра були якостями, 
які він сам  контролював , що так відчайдушно 
потребуватиме рання Церква.

Петро, був добре знаним  Ісусові до початку 
його трирічного  служіння; Андрій теж. Зрештою, 
їхні товариші по служінню, Яків та Йоан, були 
двоюрідними братами нашого Господа. Це було 
саме так, доки Йоан Хреститель не вказав Андрію, 
що Ісус був тим, кого слід наслідувати, вони 
не зовсім бачили Ісуса саме в тому світлі. Тому 
інколи  нас потрібно спрямувати  у правильному 
напрямку.

Наш Господь міг використати святого Петра як 
приклад у всьому своєму служінні: його реакція на 
обставини і сказане були безцінним навчанням; 
і його сильні та слабкі сторони були важливими 
як приклад для інших. Тільки після цього досвіду 
учень Петро може стояти зі своїми товаришами-
апостолами та проповідувати з цілковитою 
впевненістю та переконанням: «Мужі юдейські та 
всі ви, мешканці Єрусалиму! Нехай це буде вам 
відомим, і вислухайте моє слово... Бог повернув 
цього  Ісус до життя, і всі ми є свідками цього 
... З цієї причини весь Дім Ізраїлю може бути 
впевнений, що Бог створив цього Ісуса, якого ви 
розіп’яли і Господом, і Христом »(Дії 2, 14).

Скеля, на якій була побудована Церква, зникає з 
розповіді Луки про ранню Церкву в Діях Апостолів 

словами «Потім він покинув їх і пішов в інше 
місце» (Дії 12, 17). Однак він коротко виступає на 
соборі в Єрусалимі (Дії 15: 6). Цілком імовірно, що 
він заснував Церкву в Коринті, а потім поїхав до 
Риму, щоб продовжити своє служіння, де він був 
врешті-решт ув’язнений і згодом розп’ятий під час 
правління імператора Нерона (54-68), приблизно 
в 64 році. У Римі, за переданням , він написав 
послання, яке ми знаємо як його перше. Існує 
передання, що Євангеліє Марка стало плодом його 
співпраці в Римі. Петра і Павла святкують разом 
29(12 липня) червня, а 22 лютого відзначаюють 
свято кафедри святого Петра

Моліться за тих, хто заперечує те, у що вони 
насправді вірять; моліться за всіх рибалок. 
Моліться за Папу Римського.

Святий Петре, молись за нас.
Автор Жульєн Чілкотт Монк - люб’язно надано 
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Stella Maris (“The Star of the Sea”) 
has long been the favourite title 
by which people of the sea have 
called on Her in whose protection 
they have always trusted: the 
Blessed Virgin Mary. Her son, Jesus 
Christ, accompanied his disciples 
in their vessels, helped them in 
their work and calmed the storms. 
And so the Church accompanies 
seafarers, caring for the special 
spiritual needs of those who for 
various reasons live and work in 
the maritime world.
Pope St John Paul II

Стелла Маріс (“Морська зірка”) 
вже давно є улюбленою 
назвою, якою морські 
люди закликали Її, в чий 
захист вони завжди вірили: 
Пресвятій Діві Марії. Її син 
Ісус Христос супроводжував 
своїх учнів у їхніх човнах, 
допомагав їм у їх роботі 
та заспокоював бурі. І так 
Церква супроводжує моряків, 
піклуючись про особливі 
духовні потреби тих, хто з 
різних причин живе і працює в 
морському світі. 
Папа святий Йоан Павло ІІ




