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Ми всі любимо мати хороший нічний сон – тоді
відчуваємо себе краще, і, звичайно, відчуваємо
себе набагато гірше, коли не виспимося.

Про Морський Апостолят
Стелла Маріс Морський
Апостолят – це католицька
благодійна організація,
що підтримує моряків у
всьому світі.

Добре життя:
Важливість Гарного Нічного Сну
Правильний сон, однак, не є лише питанням
особистого комфорту: він є життєво важливим
для фізичного і психічного благополуччя людини
і найефективнішою зброєю проти появи втоми.
Дослідження і досвід показують, що особи, які
страждають від перевтоми, частіше помиляються, і
роблять помилки, які можуть призвести до нещасних
випадків, травм і втрати життя.

Ми надаємо практичну та пасторальну
допомогу всім морякам, незалежно
від національності, віри або раси. Наші
портові капелани та добровольці вітають
моряків, пропонують соціальні послуги та
консультації, практичну допомогу, турботу
та дружбу.

Особливо це стосується кораблів, де екіпаж
займається як фізично, так і розумово важливою
працею, іноді в небезпечних ситуаціях, і змушений
виконувати доволі жорсткий перелік завдань, які є
вимогою для всіх на борту.

Морський Апостолят у Великобританії є
частиною міжнародної мережі, відомої
морському світу, як Стелла Маріс, що
працює в 318 портах з 217 портовими
капеланами по всьому світу. 90% світової
торгівлі транспортується кораблями.
Морський Апостолят повністю
покладається на добровільні внески.
Ми можемо продовжувати нашу роботу
лише завдяки щедрим пожертвам наших
прихильників та волонтерів.
Морський Апостолят
39 Eccleston Square, London, SW1V 1BX
Тел .: +44 020 7901 1931
Електронна пошта:
info@apostleshipofthesea.org.uk
facebook.com/AoS.GB
www.apostleshipofthesea.org.uk
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Завантажити
наш безкоштовний додаток
Шукати «Stella Maris»
у магазині App
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Стелла Маріс
надає морякам
практичну та
інформаційну
підтримку,
як і уважного
співрозмовника

Правила Щодо Робочих Годин Та Відпочинку
Відповідно до Конвенції про працю у морській сфері
[MLC] 2006 року, яка набрала чинності 20 серпня
2013 року, стандарти для [A] максимальної кількості
робочих годин та [Б] мінімальних годин відпочинку,
згідно з розділом 2, є:

Рекомендації Щодо Досягнення Якості Сну

 е більше 14 годин у будь-який 24-годинний
A. н
період і не більше 72 годин у будь-який
семиденний період; або

• Постільна білизна: Незручна спальня не сприяє
хорошій якості сну. Важливо забезпечити
матраци та подушки високої якості.

 ринаймні десять годин у будь-який період
Б. п
24 години; і принаймні 77 годин у будь-який
семиденний період.

• Температура: найкращий сон буде досягнуто,
якщо температуру підтримують між 18 ° і 22 ° C
(65 ° – 72 ° F)

Що Насправді Потрібно?
Дослідження показали, що людський організм не
просто відпочиває, а основою відпочинку є сон.
І знову ж таки, це не просто будь-яка форма сну
за певний період часу, який має значення: Моряк,
як і всі інші, потребує правильного, тривалого і
безперервного сну впродовж 7 – 8 годин, щоб
належним чином відпочити. Коли, відповідно до
режиму спостереження, моряк повинен спати
двічі впродовж 24 годин, загальна кількість сну, за
стандартами (вимогами), збільшується до 8-9 годин.

• Світло: Переконайтеся, щоб каюти були
затемнені ефективно [Чорні жалюзі недорогі і
поліпшать якість сну, особливо в денний час]
• Шум: Надмірний шум, вочевидь, вплине на
якість та безперервність сну. Постарайтеся
мінімізувати шум поблизу сплячого екіпажу,
під час планування організації роботи
відокремивши каюти чергових.
• Підготовка: Слід уникати контакту з яскравими
екранами, наприклад комп’ютерами та
телевізорами, принаймні за 60 хвилин до сну.
По можливості, має бути дозволений період
релаксації між завершенням наряду та сном.
• Харчування: Необхідно уникати голодного сну,
але сон відразу після їжі також може негативно
вплинути на якість сну.
ЗА ПОСИЛАННЯМ:

Під редакцією: Нікіти Лулли, асистента з надання претензій,
Скулд Гонконг
Ця стаття спочатку була опублікована в бюлетені із
запобігання втрат skuld.com
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Неділя на морі

Неділя П’ятидесятниці

7-а неділя Великодня
2 червня 2019 року

9 червня 2019 року

Євангеліє від Івана 14: 15-16,23-26

Коментар о. Колума Келлі

Євангеліє від Івана 17: 20-26
Ісус звів свої очі до неба і промовив:
«Та не лиш за цих молю, але і за тих, які
завдяки їхньому слову увірують в мене,
щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені, а я в
тобі, щоб і вони були в нас об’єднані; щоб світ
увірував, що ти мене послав.
І славу, що ти дав мені, я дав їм, щоб вони були
одно так само, як і ми одно.
Я – в них, і ти – в мені, – щоб вони були звершені
в єдності, щоб світ збагнув, що послав єси
мене, та й ізлюбив їх, як ізлюбив мене.
Отче! Хочу, щоб ті, яких ти мені передав,
перебували там, де і я, щоби й вони були зо
мною та й бачили мою славу, яку ти дав мені,
бо полюбив єси мене перед заснуванням світу.
Праведний Отче! Світ не спізнав тебе, але я
тебе спізнав, а й оті спізнали, що послав
єси мене.
І об’явив я їм твоє ім’я, і об’являти буду,
щоб любов, якою ти полюбив мене, в них
перебувала, – а я в них!»

Євангеліє і Ти
Ісус молиться за один основний дар – єдність.
«Щоб вони були єдині, як ми, єдині». Це буде
свідченням єдності люові, і ця місія в світі може
бути ефективною. Бо тільки якщо це люблячий
союз послідовників, то світ може знати і вірити, що
Отець послав Ісуса. Уся ефективність Місії Ісуса
у світі, залежить від любові учнів один до одного.
Наша відповідь на це глибоке прагнення до єдності
виражена Ісусом, слід робити все по-людськи.
Можливо довести єдність Церкви і Бога.

частиною людства. Війни, підживлені жадібністю,
знищують будинки багатьох бідних, які нездатні
протистояти. Люди, які мандрують зі своєї
батьківщини в пошуках миру, можуть тільки знайти
більше ворожнечі.
Але що ми можемо зробити в часи безнадії. Наші
молитви часто є за мир і єдність світу, але наші
дії показують нам інше світло. На щастя, Бог не
просить нас міняти світ, але просить, щоб ми
зробили певні відмінності в нашому світі – в наших
домах, наших кораблях. Так що, можливо, ми
могли б почати в нашому власному маленькому
світі і робити усе можливе, щоб ті, хто в НАШОМУ
світі, могли запізнати любов, покликану Отцем,
через Ісуса.
Це важливо.

Ісус же озвався до нього, кажучи:
«Якщо любите ви мене, то мої заповіді
берегтимете.
І проситиму я Отця, і дасть він вам іншого
Утішителя, щоб з вами був повіки,
Коли хтось мене любить, то й слово моє
берегтиме і злюбить його мій Отець, і прийдемо
ми до нього, і в ньому закладемо житло.
А хто мене не любить, той і слова мої не береже.
І слово, яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який
послав мене.
Це мовив я до вас, коли з вами перебував.
А Утішитель, Святий Дух, якого Отець в ім’я моє
зішле, той навчить вас усього і все вам нагадає,
що я сказав вам.

Євангеліє і Ти
Свято П’ятидесятниці часто вважається днем
народження Церкви. Днем, коли учні, сповнений
Духом, залишивши страхи і вийшли на вулиці,
щоб проголосити чудову новину про воскреслого
Господа.
Ця подія записана в книзі Нового Заповіту, відома
як Діяння апостолів. Отже, Петро, один з провідних
послідовників Ісуса, стояв і голосив свою першу
проповідь. Він тлумачив події того ранку крізь
призму пророцтва Єврейського пророка Йоїла.
У цьому тексті Бог обіцяв наповнити своїм Духом
усяку плоть, розширюючи можливості людини

для здійснення божественного промислу. Це буде
ознакою майбутнього «дня Господа»
Це була важлива подія. Вперше Бог почав робити
те, що обіцяв через Йоіла, розширюючи можливості
різних людей для служіння. Оскільки в епоху
Старого Завіту, Дух сходив майже виключно на
пророків, священиків і царів, у період Нового
Заповіту, Дух буде даватися “всім людям”.
Усі будуть наділені здатністю служити незалежно від
їхньої статі, віку або соціального становища. Кожен
з нас повинен запитати: Чи я служу Богові силою
Духа? Чи реалізую дари Духа у моєму житті, як у
церкві, так і в житті у світі або на моєму судні?
У Євангелії сьогодні Іван нагадує нам, що Дух
Божий можна бачити, що в він в нас живе, якщо
ми любимо інших як Бог любив нас. Це справжнє
випробування нашої відповіді Богу, який любить нас
і закликає нас слідувати за ним.
І П’ятидесятниця – це час, щоб відновити нашу
відданість виконувати нашу найважливішу роль у
служінні Бога людьми у світі.

Чи реалізую я
дари Духа у
моєму житті?

Такою завжди була Божа Воля: Його Церква, Його
діти, будуть об’єднані Його Духом.
Основою єдності і єднання є справжня турбота і
глибока турота про повне благополуччя всіх Божих
Людей. Ми не можемо побачити і не доторкнутися
до Бога в нашій ревності служити Йому, любити
Його, але Бог дав нам багато людей любити
замість Нього.
Часто ми не дотримуємося чіткого Христового
наказу. Наш світ розділений на стільки способів.
Світ, ресурси не розподіляються між усіма, хто є
4
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Неділя Пресвятої Трійці
16 червня 2019 року

Євангеліє від Івана 16: 12-15
І промовив Ісус до свої учнів:
«Тож коли зійде той, Дух істини, він і наведе вас
на всю правду, – він бо не промовлятиме від
себе, лише буде повідати, що вчує, і звістить те,
що настане.
І прославить він мене, бо з мого візьме і звістить
вам.
Усе, що Отець має, – моє. Тим то й сказав я
вам, що він з мого візьме і звістить вам.
Ще трохи, і ви не побачите мене більше, і знову
ще трохи, – і побачите мене: я бо йду до Отця.»

Євангеліє і Ти
Слава Отцю, Синові та Святому Духові. Господу, що
всюди єси і все наповняєш…
Ця молитва, яку ми багато разів читаємо в нашому
щоденному поклонінні, розповідає нам про чудову
таємницю Благословенної Трійці, чиє свято ми
святкуємо сьогодні.
Один Бог у трьох особах. Як ми розуміємо це?
А ніяк.
Трійця – це не віра в трьох богів. Є тільки один Бог,
і ми ніколи не повинні забувати про це. Це один Бог
який існує як три особи.
Деякі намагалися дати людські ілюстрації для
Трійця, наприклад H2O, є водою, льодом і парою
(все різні форми, але всі є H2O). На кораблях у нас
є Трійця, яка складається з капітана, головного
інженера та старшого механіка, Тріо не завжди
змушує нас думати про Божественне!
Але жодна ілюстрація не буде ідеальною, і ми
обмежимо велич Трійці, якщо ми намагатимемося
її звести у терміни, які відповідають нашому
обмеженому мисленню.
Таким чином, у нашому повсякденному житті, як
допомагає Трійця нашому розумінні Бога? Бог,
за визначенням, виходить за межі уяви, поза
межі мови.
Християнська віра, що Бог є Трійця, допомагає
розповісти нам, наскільки багата таємниця Бога,
і як наше усвідомлення Бога завжди багатше за
мову, яку ми використовуємо, щоб спробувати
описати Бога.

Існує тільки один
Бог, і ми ніколи не
повинні забувати
про це. Цей Бог
існує як три особи.
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У сьогоднішній євангелії Ісус говорить нам таке:
«Я маю значно більше сказати, але ви не можете
зрозуміти це зараз». Існує глибина Божества, яку
наші обмежені уми не можуть прийняти.
Так що давайте не витрачаємо надто багато
часу на вияснення сенсу Трійці, адже Бог любові
розкривається в Сині і продовжується в Дусі життя
серед нас.
Благодатть Господа Ісуса Христа і любов до нього
Бога і єднання Святого Духа з усіма вами.

Неділя Найсвятішого Тіла і Крові Христа
(Божого Тіла)
23 червня 2019 року
Євангеліє від Луки 9: 11-17
Люди, довідавшись про те, пішли слідом за ним.
Він їх прийняв і говорив їм про Царство Боже та
оздоровляв тих, що потребували того.
День почав схилятися, і дванадцятеро підійшли
до нього та й кажуть: “Відпусти людей: хай ідуть
по хуторах та селах, що навколо, і знайдуть собі
притулок та поживу, бо тут ми в пустому місці.”
А він їм каже: “Дайте ви їм їсти.” Ті відповіли: “У
нас усього п’ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо
та купимо поживи для всього народу цього.”
Було бо їх яких п’ять тисяч чоловік. Ісус сказав
до своїх учнів: “Розсадіть їх гуртами по п’ятдесят
приблизно.”
Вони так зробили й усіх розсадовили.
А він узяв п’ять хлібів і дві риби, і, звівши вгору
очі, поблагословив їх, поламав і давав учням,
щоб вони клали перед народом.
Усі їли до наситу й зібрали ті кусні, що у них
зосталися, дванадцять кошів.

Прийняття
Святого Причастя
є великою радістю,
але це рідкість.
Євангеліє і Ти
Ця остання страва, яку Ісус розділив зі своїми
учнями, закарбувалася в їхній пам’яті і захопила
уяву наступних поколінь учнів, через те, що Ісус
сказав і зробив з цією їжею. Він дав їм себе таким
чином, чого ніколи не робив раніше, і таким чином,
що передбачав смерть, він помре за них і за всіх,
наступного дня. Даючи себе учням у формі хліба
і вина в їжу, він оголосив себе їжею і напоєм.
Закликаючи їх взяти і з’їсти, взяти і пити, він просив
їх спожити себе, щоб віддати себе, як він давав їм
себе.
У сьогоднішньому євангелії ми чуємо про диво п’яти
тисяч, певною мірою підводиться до встановлення
Євхаристії. Тут, навпаки, Ісус годує так багато
людей, а люди не розуміють цього. Так само на
Тайній Вечері не було розуміння того, що Ісус робив
і наслідків цього для майбутніх поколінь. Бог обіцяє
годувати нас не лише тілесною підтримкою, але
й оживляти наші серця і розуми гарантією Його
присутності серед нас.
На кораблях цю присутність важко знайти. У
деяких портах священик може прийти на борт,
щоб відслужити літургію, або служитель Євхаристії
передасть причастя. Прийняття Святого Причастя
відзначається з великою радістю, але є рідкістю.
Екіпаж повинен знайти присутність Бога іншими
способами, через молитву і читання. Їхня віра
повинна бути зміцнена, щоб усвідомити, що Господь
присутній для них кожну мить подорожі, таким
чином, що не завжди може бути очевидним.
Не зважаючи на все, як і серед п’яти тисяч, Господь
повністю присутній у всіх наших потребах. Нехай
наші очі і серця будуть відкриті, щоб визнати і вітати
цю присутність.
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Первоверховних апостолів Петра і Павла
30 червня 2019 року

Євангеліє від Матея 16: 13-19
Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус
спитав своїх учнів: “За кого мають люди Сина
Чоловічого?”
Ті відповіли: “Одні за Йоана Христителя, інші за
Іллю, ще інші за Єремію або одного з пророків.”
“На вашу ж думку”, – до них каже, – “хто я?”
Озвався Симон Петро і заявляє: “Ти – Христос,
Бога живого син.”
У відповідь Ісус сказав до нього: “Щасливий ти,
Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров це тобі
відкрили, а Отець мій небесний.
Тож і я тобі заявляю, що ти – Петро (скеля), і що
я на цій скелі збудую мою Церкву й що пекельні
ворота її не подолають.
Я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на
землі зв’яжеш, те буде зв’язане на небі; і те, що ти
на землі розв’яжеш, те буде розв’язане й на небі.”

Євангеліє і Ти
Торжество св. Петра і Павла – це одне з моїх
улюблених свят, оскільки воно вчить дуже просту
істину. У нашому служінні Господу ми не всі повинні
бути однаковими.
Дозволь пояснити. Тут ми святкуємо день двох
великих апостолів ранньої Церкви. Обидва, посвоєму, були життєво важливими для поширення
євангелії. Вони були об’єднані у своєму прагненні
закликати людей до віри в Ісуса, який помер і
воскрес. Але їхнє розуміння того, хто може стати
членами цієї нової Церкви, широко розрізнялися
і приводили їх до протистояння. Петро вважав,
що тільки члени єврейської громади гідні стати
віруючими. Павло, з іншого боку, вважав, що
неєвреї мали право приєднатися до нової спільноти
віруючих.
Вони рідко зустрічалися і, їхні відмінності відмінності,
виникли через відмінність контексту.
Але, незважаючи на всі поділи, Господь покликав
їх бути його головними посланцями на початку
Церкви. У сьогоднішній євангелії Ісус ясно дає
зрозуміти, що Петро має бути лідером групи
послідовників, підтримуючи все, чоговони
навчали. Павло мав бути лідером іншого роду.
Харизматичний, завжди готовий ставити під сумнів
старі шляхи і шукати нові форми наближення людей
до Воскреслого Господа.
Отже, ми не всі повинні бути однаковими, але ми
повинні використовувати харизми та особливості, які
нам були надані, щоб принести щось з Божої любові
у темні місця. Ми також не повинні думати, що якщо
люди відрізняються від нас, вони якось менш здатні
поширювати любов до Бога в нашому світі.
Одна остання думка. Якщо б ви обирали будьякого з них за капітана свого корабля, хто це буде?
Петро, традиційний і авторитетний , але триматиме
все під контролем?
Або Павло, набагато більш відкритий для нових
ідей, хто може обійти гострі кути, вистояти перед
авторитетом від вашого імені, але не до кінця?

... ми повинні використовувати дари та
особистість, яку нам було дано, щоб
донести Божу любов в темні місця.
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Порт Фокус:
Барселона, Іспанія
Барселона – столиця іспанського регіону Каталонія
і одне з найкрасивіших міст Європи. Вона є
домом для ФК Барселона, однієї з найкращих
футбольних команд у світі та їх знаменитого
стадіону Камп Ноу, який регулярно вміщує понад
100 000 волівальників! Одна людина залишила
свій відбиток на Барселоні більше, ніж будь-який
інший, ексцентричний геніальний архітектор Антоніо
Гауді. Гауді був людиною глибокої католицької віри
і його найбільшим проектом, є церква Ла Саграда
Фаміліа (Святого Сімейства), будівництво якої було
розпочато в 1882 році, все ще незавершено , хоча
будівництво планується завершити в 2026 році.
Порт Барселони є одним з найважливіших портів
Середземномор’я і першим європейським портом
для круїзних суден. У 2018 році нараховувалося
9038 кораблів (3040 поромів, 2337 контейнерів,
1199 автомобільних перевізників, 971 танкерів, 829
круїзних суден, 554 вантажних суден і 108 вантажних
вагонів). Порт має 22 кілометри причалів.
Морський Апостолят «Стелла Маріс» Барселони
був заснований у 1927 році, а в 2016 році він став
лауреатом премії «центр року» ISWAN (Міжнародна
мережа благодійності та допомоги морякам).
У каплиці Стелла Маріс
свята Літургія служиться
щонеділі о 10.30 ранку.
Крім цього, святкуються
найважливіші літургійні
свята, такі як Великдень
та Різдво. У каплиці є
також Біблії, перекладені
широким діапазоном
мов, доступним
для моряків.

За попереднім запитом на кораблях можна також
організувати відправлення Літургії.
Послуги Центру моряків
Команда складається з 3 штатних і 1 працівника за
сумісництвом + 35 волонтерів.
• Триповерховий будинок біля торгового порту.
• в якому можна розмістити 32 особи, клуб з
іграми та магазин, каплиця, офіси та невеликий
баскетбольний майданчик.
• Офіс для екіпажів круїзних суден у терміналі
круїзних суден.
• 2 x 9-місні мікроавтоуси для перевезення моряків.
Щодня кораблі відвідують вранці та вдень (з 16:00
до 23:00), а також пропонується безкоштовний
трансфер.
Стелла Маріс також керує Центром прав моряків,
який складається з трьох юристів, які можуть
допомогти і проконсультувати моряків, яким
потрібна допомога.

Стелла Маріс Барселона
ДЖОЗЕП КАРНЕ, 51
08038 – БАРСЕЛОНА
Тел .: + 34 93-4431965
residencia@stellamarisbarcelona.org
www.stellamarisbarcelona.org
Дивіться відео центру Барселона Stella Maris тут:
www.youtube.com/watch?v=WJVl9iP7lTI
www.youtube.com/watch?v=4c3oTpg0dxA
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Наступні кілька десятиліть він викладав геологію
та базову освіту дорослих у університеті Капілано
та УБК.

in

по

Афайд мав хист до служіння. Коли він помітив
тенденцію молоді подорожувати за кордон для
виконання місійної роботи, він заснував Міжнародне
товариство волонтерів Ком’юнітаз. Зареєстрована
канадська благодійна організація надсилала
волонтерів до країни, що розвивається, на один рік,
і саме під час подорожі зі своєю організацією він
зустрів свою дружину. – Я не шукав дружину, як і
вона. Ми були старші: мені було 34, а їй – 29.
Він і Мальвіна, медсестра, виховали трьох дітей.
Коли їхній наймолодшій дитині було лише 7 років,
Мальвіні поставили діагноз: рак яєчників. Вона
померла в 2004 році.
У 2011 році архієпископ Дж. Майкл Міллер
опублікував лист, у якому повідомив, що він
відновлює постійний дияконат в архієпархії
Ванкувера. Він писав, що постійні диякони матимуть
ступінь богослов’я і керуватимуть різноманітними
парафіяльними та іншими служіннями, в тому
числі матимуть право одружувати і відспівувати на
похоронах, та проповідувати.
Диякон Афайд в парафіяльній каплиці Святого Серця
після служби.

Диякон Діліп Афайд
Несподівана подорож
Історії віри
Витрачати вільний час на вантажних суднах
не було в планах для пенсіонера-диякона
Афайда. Людина широких інтересів,
диякон Афайд був геологом, професором,
трудовим лідером і навіть власником
чистокровних коней. Капеланство для
нього стало несподіванкою.
Народившись в побожному католицькому
передмісті Бомбея, Індія, Афайд був глибоко
вкорінений у своїй вірі з юних років. Він щодня
молився на вервиці зі своєю сім’єю, але не
планував бути священиком і ніколи не чув про
постійних дияконів.
Йому було 14 років, коли його сім’я емігрувала
до Канади в 1964 році. «Монреаль був
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надзвичайно католицьким на той час. Ми приїхали до
Монреаля, де, якщо ви запізнилися на п’ять хвилин до
церкви, ви не могли знайти вільне місце.”
У 18-річному віці Афайд вступив до першого
курсу інженерії в Університеті Макгілла. Він змінив
спеціалізацію на другому році навчання, коли вподоав
геологію після ознайомчого курсу, закінчив ступінь
геології в Макгіллі, потім переїхав до Британської
Колумбії в 1971 році для аспірантури в Університеті
Британської Колумбії (УБК).

Афайд, член парафії Святого Серця в Дельті,
обговорив це зі своїм парохом. «Я пам’ятаю, як
він говорив: «Йди на це!». Це видавалося гарною
природньою можливістю. Я втратив дружину сім
років тому, і я піднявся на сходинку, де зрозумів, що
я, вдруге не збираюся одружуватися. Це здавалося
природньою можливістю».
Він зареєструвався і провчився чотири роки в
програмі постійного діяконату в коледжі Св. Марка.
Він став одним з перших постійних дияконів,
призначених у місцевій Церкві у 2015 році.
Після свого рукоположення Афайду було дано місію
співпраці з моряками. Це була довга, несподівана
подорож, але саме її він вважає неймовірно
корисною.
“П’ять років тому я навіть не уявляв, що я
здійснюватиму портове служіння, і все ж це мені
здається настільки природним”, – сказав Диякон
Афайд, який піднімався на борт 260 кораблів і
зустрічав близько 5 500 членів екіпажу.

Майже щодня він ви одягає каску, сигнальний
жилет і захисні черевики, розмовляє з
охоронцями, які впізнають його білий комірець; і
піднімається стрімким трапом на вантажні судна.
«Я роблю це лише три роки, але мені здається,
що років з 10. Для моряків це парадокс. Для
того, щоб піклуватися про свої сім’ї, вони
залишають свої сім’ї ». Вони можуть отримувати
від 12 000 до 150 000 доларів на рік, але навіть
ті, що знаходяться в нижній частині шкали оплати
праці, вдячні за роботу, оскільки це часто більше,
ніж вони зароблять вдома.
Тим не менш, робота може бути неймовірно
ізолюючою. Будучи застряглими на декількох
поверхах судна, за тисячі кілометрів від дому,
іноді й чекати цілий місяць, щоб ступити на
землю, це щоденний виклик для моряків.
«Пасторальні і практичні потреби переплетені.
Через практичні засоби вони відкриваються, і ви
отримуєте стосунки».
Диякон двічі на тиждень доставляє безкоштовний
хліб у порти.
Всякий раз, коли він зустрічається з членом
екіпажу, Диякон Афайд запитує: «Як ви? Чи все
гаразд?» У відповідь часто лунає «прекрасно»,
але він готовий слухати, молитися і пропонувати
втіху в будь-який час, коли виникає серйозна
ситуація. Усього лише за три роки служіння.
«Приблизно півроку тому головний кухар загинув
за день до приїзду сюди». У чоловіка, практично
в порту, закінчилися необхідні ліки. Іншого разу,
головний інженер мав серцевий напад і помер у
морі, також за день до свого прибуття у Ванкувер.
В обох випадках диякон Афайд запропонував
благословити корабель святою водою і молився
за чоловіків, які отримали смертельні травми.
«Якби вони були вдома, вони були б на месі зі
своєю родиною, з дітьми», – сказав він.
- Ось чому я люблю носити комірець. Це певний
рівень комфорту, і він нагадує їм, якщо вони
забули, що вони все ще можуть практикувати
свою віру».
За оцінками, 50% моряків не є католиками;
Афайд не соромиться пропонувати вислухати
або безкоштовну випічку, і він здивований і
задоволений, коли вони також просять про
молитву.
«Портове служіння – це не просто проповідь
на кораблі, як і в університетській каплиці чи
в’язничному служінні – це проповідь у в’язниці. Це
пастирське служіння ».

Там він знову опинився в яскравій католицькій громаді;
цього разу, завдяки василіанським священикам
у коледжі Св. Марка та молодим католикам, він
намагався служити між заняттями.

- Я відчуваю себе так благословенно. Коли
я працюю з моряками, вони дуже вдячні. І я
думаю: хто кому служить? Наприкінці дня я дуже
втомлююсь, але це гарне відчуття.

Будучи аспірантом, він також зрозумів, що любить
викладати, і отримав сертифікат з викладання.

Адаптовано зі статті, що була опублікована в
березні 2019 року на тему «BC Catholic»
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Амінь
Радуйся, Царице Небесна,
Зоре океану,
Направ мандрівника,
Покинутого в життєвих хвилях,
ми просимо твоєї турботи,
Врятуй нас від небезпек
і від горя.
Мати Христова, Зірко моря
Молися за мандрівника,
молись за мене.
Hail, Queen of Heaven,
the Ocean Star,
Guide of the wanderer here below,
Thrown on life’s surge,
we claim thy care,
Save us from peril and from woe.
Mother of Christ, Star of the sea
Pray for the wanderer,
pray for me.
Amen

