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

Підтримати Стелла Маріс пожертвою можна на сайті:
www.apostleshipofthesea.org.uk/ways-donate

Морський Апостолят 39 Площа Екклстона
Лондон, SW1V 1BX
Тел: +44 020 7901 1931
Електронна пошта:
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facebook.com/AoS.GB
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Sea Prayer



БЕЗКОШТОВНИЙ
ДОДАТОК
ШУКАЙТЕ ’SEA PRAYER’
В МАГАЗИНІ ДОДАТКІВ

Стелла Маріс надає
морякам практичну
та інформаційну
підтримку
і уважного
співрозмовника
ЖУРНАЛ СТЕЛЛА МАРІС ГРУДЕНЬ 2020

ПОРТ ФОКУС
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МІЛФОРД-ГЕЙВЕН,
УЕЛЬС
Мілфорд-Гейвен (валлійською)
відомий як Абердаугледдау, що
означає “гирло двох річок Кладдау”.
Місто розташоване на північ від
водних шляхів Мілфорд-Гейвен, у
графстві Пембрукшир, Південний
Уельс, яке вважається однією з
найглибших природних гаваней у
світі. Це також один із найдовших
терміналів у Північно-Західній
Європі. Він здатний обробляти або
розміщувати як найдовші, так і
найширші судна. Мілфорд-Гейвен,
з його прекрасними стратегічними
водними шляхами, як місто існує вже
багато століть. Однак сучасний порт
Мілфорд-Гейвен був заснований
в 1793 році сером Вільямом
Гамільтоном, уповноваженим з
питань первинних законодавчих
Актів Парламенту, який він отримав
у 1790 році. Початковим наміром
сера Гамільтона було зробити
Мілфорд-Гейвен китобійним
центром. Однак; завдяки своєму
стратегічному розташуванню він
став верфю для запуску військових
операцій у 1800 році. Перший
риболовецький траулер на ім’я Сибіл
причалив у порту Мілфорд-Гейвен
27 вересня 1888 року. Порт МілфордГейвена став центром комерційної
риболовлі з 1900 року. До 1906 року,
порт Мілфорд-Гейвен став 6-м за
величиною рибальським портом
Великобританії, який пережив
свій бум у 1921 році, працюючи з
сотнями риболовецьких траулерів.
Рибне господарство стало основним
джерелом доходу для жителів.
Його верф використовувалася
для будівництва суден між 1797
і 1814 роками. Недарма Вільям
Шекспір називав Мілфор-Гейвена

“благословенним Мілфордом” у
Акті 3 Цимбелін, Сцені 4. Адмірал
Нельсон, зі свого боку, описав порт
Гейвена як одну з найкращих гаваней
у світі , тоді як місцеві мешканці
сьогодні називають його “Маленьким
Лондоном”.
Занепад рибної промисловості
приблизно в 1950-х роках відкрив
новий економічний розділ в
історії порту Мілфорд-Гейвен.
Диверсифікація економіки в
нафтогазовій галузі відкрила двері для
процвітання. Основні нафтопереробні
заводи були побудовані, починаючи
з нафтопереробного заводу Esso
в 1960 році, в 1970-х роках порт
Мілфорд-Гейвен став другим за
величиною нафтовим портом в
Європі. Через зменшення видобутку
нафти ця роль змінилася, але все
ще залишається значною частиною
операцій в околицях МілфордГейвена, які забезпечують близько
25% споживання енергії / газу у
Великобританії.
морякам, які відвідують порт
Мілфорд-Гейвен та нафтопереробний
завод “Пембрук”. Сюди входить
надання транспортних послуг, що
дозволяють морякам проводити час
для відпочинку далеко від своїх суден і
час від часу робити покупки. Ми також
надаємо душпастирську допомогу
та підтримку, що включає надання
таїнств та консультування тим, хто
бажає, на борту або в парафіяльній
громаді. Ми забезпечуємо
мореплавців релігійними предметами
та публікаціями, щоб підтримати їх на
шляху віри. Надаються безкоштовні
сім-картки, а також роздаються
шерстяні шапки, подаровані дамамиволонтерами в Мілфорд-Гейвені та

за його межами. Окрім цього, наша
місія отримує величезну підтримку
від служіння Преподобного Павла
Йосифа та його парафіян кожного
Різдвяного сезону впродовж останніх
6 років.
Наша увага зосереджена на
зустрічах та служінні через регулярні
візити на кораблі. Це залишається
одним із найважливіших способів
надати вкрай необхідну підтримку
морякам. Загальновідомо, що
самотність, ізоляція та стрес на роботі
є одними з найбільших проблем, з
якими стикаються сьогодні моряки.
Наші візити відкривають шлях для
деяких з них, щоб їх було кому
вислухати чи спілкуватися. Це
обов’язок турботи {Лк10: 29-37}. Цим
ми стаємо друзями незнайомців,
тим самим роблячи їхній короткий
візит розслаблюючим, приємним
та втішним (Мт 25: 31-40; Йо. 13:
34-35}. Одного разу я завіз двох
азіатських моряків молитися до моєї
парафії, і я запитав, чи не хочуть
вони, щоб за їхні наміри відбулася
Літургія. Саме в цей момент один із
них розплакався і сказав мені, що в
той день був день народження його
сина. Богослужіння стало для нього
втішним моментом, і він був такий
щасливий, що поділився радістю зі
своєю родиною. Такий маленький
жест залишає надзвичайну пам’ять у
свідомості моряків. Це також робить
моє служіння більш повноцінним
(Йо. 13: 14-17; Гал 5:14; Йо. 15:12}.
З пандемією Ковід-19 пакети
соціального забезпечення
розподіляються між судами,
які включають, серед іншого,
предмети, необхідні для запобігання
поширенню вірусу на борту.

STELLA Маріс Мілфорд Хейвен
Портовий капелан: преподобний Пол Осуньіканмі
Електронна адреса: paul.osunyikanmi@
stellamarismail.org
Мобільний телефон: +44 (0) 7738 761155
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Неділя в морі
З о. Піо Ідоу

Євангеляє і Ти

ДРУГА НЕДІЛЯ АДВЕНТУ
(РІЗДВЯНОГО ПОСТУ)
6 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА 1:1-8
Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого.
Як написано в пророка Ісаї: “Ось я посилаю
мого посланця перед тобою, який приготує тобі
дорогу.
Голос вопіющого в пустині: Готуйте Господеві
дорогу, вирівняйте стежки його”, - так виступив
Йоан, христивши у пустині та проповідувавши
хрищення покаяння на прощення гріхів.
І виходили до нього - вся країна Юдейська та
всі єрусалимляни, христились від нього в ріці
Йордані й визнавали гріхи свої.
Йоан одягнений був в одежу з верблюжого
волосу й носив ремінний пояс на своїх бедрах, а
їв сарану й мед дикий.
І проповідував, кажучи: “Слідом за мною іде
сильніший від мене, що йому я недостойний,
нахилившись, розв’язати ремінця його сандалів.
Я вас христив водою, а він христитиме Святим
Духом.”

В Євангелії цієї другої неділі Адвенту ми
читаємо, що «Іван Хреститель явився в пустелі,
проповідуючи хрещення на покаяння для
прощення гріхів». Народ Юдеї та Єрусалиму,
мабуть, був вражений його появою та
проповіддю, бо, як нам кажуть, вони всі
«вийшли до нього ... і охрестились ним у
річці Йордан, визнаючи свої гріхи». Іван
Хреститель є прикладом християнського учня,
який здатний словом та прикладом спонукати
серця до покаяння та навернення. І хрещення
покаянням, яке здійснив Іван Хреститель, було
лише прообразом християнського Хрещення,
яке згодом відкриє Христос і завдяки якому
люди отримають відродження через Духа
Святого.
Описаний як той, хто був посланий
«готувати шлях Господній» і «вирівняти
стежки», особа Івана Хрестителя має особливо
важливе значення для нас, християн, у
цей період Адвенту, коли ми готуємося
до Господнього пришестя . Його приклад
бідності та покути додав ваги його проповіді
про покаяння та навернення. Слухаючи
його слова і наслідуючи його приклад, ми,
християни, робимо плідну підготовку до
Адвенту, відвертаючись від пороків і гріхів і
відкриваючи своє серце на дар благодаті, який
Христос приносить нам у Своєму пришесті.
Гріх заважає справі благодаті в душі. А коли
він смертний, то повністю відокремлює нас
від любові Божої. У цей час Адвенту одним
із способів підготуватися до святкування
Господнього приходу є відвідування Сповіді.
У Сповіді ми визнаємо свою гріховність і
просимо у Господа прощення, ми виявляємо
гідні ознаки навернення та покаяння і
відкриваємо своє серце, щоб прийняти
Господа, що приходить з Його благодаттю.
І подякуймо Богу за багатьох священиків,
які обслуговують наші порти та кораблі та
роблять доступними для нас Таїнства

ЖУРНАЛ СТЕЛЛА МАРІС ГРУДЕНЬ 2020
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ТРЕТЯ НЕДІЛЯ РІЗДВЯНОГО
ПОСТУ
13 ГРУДНЯ 2020
ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЙОАНА 1:6-8,19-28
Був чоловік, посланий Богом, ім’я йому - Йоан.
Прийшов він свідком - свідчити світло, щоб усі
з-за нього увірували.
Не був він світло - був лише, щоб свідчити світло.
Ось Йоанове свідчення, коли то юдеї були до
нього послали з Єрусалиму єреїв та левітів,
спитати його: «Хто ти?»
А він зізнався, не заперечив; зізнався: «Я - не
Христос.»
То вони спитали його: «Що ж - Ілля ти?» - «Ні»,
мовив він. «Пророк ти?» - «Ні», відказав він.
Тоді вони йому: «То хто ж ти такий - щоб
відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе
кажеш?»
Промовив: «Я - голос вопіющого в пустині:
Вирівняйте путь Господню, - як ото пророк Ісая
сказав.»
Були ж посланці з фарисеїв.
Отож спитали його, мовивши до нього: «Чого
ж бо христиш, коли єси ні Христос, ані Ілля, ані
пророк?»
Йоан же їм у відповідь: «Водою я хрищу. Той же
стоїть серед вас, якого ви не знаєте;
він наступить після мене, а я йому не гідний
розв’язати й ремінця сандалі.»
Сталося те у Витанії, по той бік Йордану, де Йоан
хрестив.

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

Євангеляє і Ти

Третя неділя в сезон Адвенту називається
Гаудетською неділею. Її так називають, тому що
«Gaudete», що є латинським словом «Радуйся»,
є першим словом у вхідному антифоні для
сьогоднішньої літургії: «Радійте завжди в Господі:
і знову кажу: радуйся. Справді, Господь поруч ».
Ми радіємо тому, що Господь поруч і приносить
із собою мир Божий, який перевершує будь-який
мир, який може дати світ.
Господь не лише поруч з нами, Він уже з нами.
Дізнавшись що він не Христос, фарисеї запитали
Івана Хрестителя: «Тоді чому ти хрестиш, якщо
ти не є ані Христом, ані Іллею, ані пророком?» І
це була його відповідь: «Хрещу водою; але серед
вас стоїть той, кого ви не знаєте, навіть той, хто
йде за мною, ремінця на сандалі якого я не гідний
розв’язувати “. Господь серед нас, але, на жаль,
багато хто не впізнає Його.
Але ми, хто віримо, ми пізнаємо Ісуса, і Його
присутність у нас приносить нам мир і втіху.
Христос присутній у християнській душі подвійно.
Він присутній таїнственно під-час Святого
Причастя. Він також присутній духовно в душі,
яка переживає стан благодаті. Таїнство Причастя
- це найбільше, що може статися з нами, тому що
наш Господь перебуває своїм справжнім Тілом і
Кров’ю, Душею і Божеством. Але існує також таке
поняття, як Духовне Причастя, яке трапляється,
коли ми сповнені бажання прийняти Господа
нашого, але не можемо цього зробити.
Коли Христос присутній у душі, Він не один.
Він там з ангелами та святими. Він там зі
Своєю Благословенною Матір’ю. Він там зі
Святою Трійцею. І в цьому храмі Трійці, який є
християнською душею в стані благодаті, ми з
Марією вчимося обожнювати Бога, що мешкає
в нас.
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ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ
РІЗДВЯНОГО ПОСТУ
20 ГРУДНЯ 2020
ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 1:26-38
Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом
у місто в Галилеї, якому ім’я Назарет, до діви,
зарученої чоловікові, на ім’я Йосиф, з Давидового
дому; ім’я ж діви було Марія.
Ввійшовши до неї ангел, сказав їй: “Радуйся,
благодатна, Господь з тобою! Благословенна ти
між жінками.”
Вона ж стривожилась цим словом і почала
роздумувати в собі, що могло значити те
привітання.
Ангел їй сказав: “Не бійсь, Маріє! Ти бо знайшла
ласку в Бога.
Ось ти зачнеш у лоні й вродиш сина й даси йому
ім’я Ісус.
Він буде великий і Сином Всевишнього назветься.
І Господь Бог дасть йому престол Давида, його
батька, і він царюватиме над домом Якова повіки
й царюванню його не буде кінця.”
А Марія сказала до ангела: “Як же воно станеться,
коли я не знаю мужа?”
Ангел, відповідаючи, сказав їй: “Дух Святий зійде
на тебе й сила Всевишнього тебе отінить; тому й
святе, що народиться, назветься Син Божий.
Ось твоя родичка Єлисавета - вона також у своїй
старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її
звуть неплідною; нічого бо немає неможливого в
Бога.”
Тоді Марія сказала: “Ось я Господня слугиня:
нехай зо мною станеться по твоєму слову!” І ангел
відійшов від неї.

Євангеляє і Ти

“Радуйся благодатна, Господь з Тобою!” Ці
слова привітання промовив ангел Гавриїл,
який провістив Марії, що Вона обрана Матір’ю
Спасителя, Сина Всевишнього.
Катехизизм Католицької Церкви вчить,
що “щоб стати матір’ю Спасителя, Марія‘
збагатилася Богом дарами, що відповідають
такій ролі ”” (ККЦ 490). Це вчення
проголошується в догматі про Непорочне
Зачаття, де проголошується, що «Пресвята
Діва Марія з першого моменту свого
зачаття мала особливу благодать і привілей
всемогутнього Бога і в силу заслуг Ісуса Христа,
Спасителя людського роду, бути захищеною
від усіх плям первородного гріха »(Пій IX,
Ineffabilis Deus).
Привітання ангела, «Радуйся Благодатна»,
є єдиним біблійним випадком, коли ангел
звертається до когось за титулом замість
особистого імені, і оригінальний грецький
вислів повної благодаті вказує на те, що Бог
уже «наділив благодаттю» Марію до цього
моменту, зробивши її посудиною, яка «була»
і «зараз» наповнена божественним життям.
Марія отримала достаток благодаті не лише
для того, щоб підготувати її до ролі Матері
Божої, але й для того, щоб Вона стала для нас
взірцем і прикладом християнської святості.
І коли Марія зрозуміла, що, Бог просить у
неї, вона проголосила Свою Згоду і виявила
своє бажання прийняти Боже запрошення
народити Спасителя: «Ось я слугиня Господня,
хай буде мені за твоїм словом. “ І в той
самий момент Друга Особа Пресвятої Трійці
прийняла людський вигляд у лоні Марії.
Кожного разу, коли ми молимося молитву
«Богородице Діво», ми згадуємо цю піднесену
таємницю Втілення Христа у лоні Марії. Цю
молитву слід вимовляти тричі на день, і
кожного разу, коли ми її молимося, давайте
розмірковувати про смиренність Марії та
любов Христа до нас, хто прийняв нашу
людську природу, щоб врятувати нас від гріха.
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СВЯТО СВЯТОЇ РОДИНИ
27 ГРУДНЯ 2020
ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 2:22-40
І як сповнилися дні очищення їхнього,
за законом Мойсея, вони привели його в
Єрусалим поставити його перед Господом,
І як вони виконали все згідно з законом
Господнім, повернулися в Галилею, до
Назарету, свого міста.
Хлоп’я ж; росло й міцніло, сповнюючися
мудрістю, і Божа благодать була на ньому.

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

«І дитина росла і ставала міцною, наповненою
мудрістю; і милість Божа була на ньому “.
Незважаючи на те, що Він був Богом, Христос не
відмовлявся підкорятися, підкоряючись своїм
батькам, дозволяючи їм керувати та виховувати.
Він підкорився владі своїх земних батьків, бо це
була воля Батька.
Ісус Христос провів своє дитинство під
наглядом батьків, і це було підготовкою до його
місії. Але в той же час ми також можемо уявити
відданість і любов, які Марія та Йосип виявляли
до Божественного Немовляти. Безумовно, Він,
мабуть, був центром сімейного життя, і Марія, і
Йосип ніколи не витрачали жодної можливості,
проведеної з Ісусом. Якою ласкою це повинно
було бути, жити під одним дахом із Самим Богом.
Христос прийшов на землю, щоб
спасти і освятити душі, і Він почав у сім’ї.
Християнське життя, є цілісним, і яке робить
по-справжньому щасливим, починається в
сім’ї, і воно повинно розвиватися в сім’ї. Якийсь
відомий проповідник одного разу сказав, що
збереження християнського сімейного життя є
необхідною умовою збереження християнського
суспільства. Неможливість поставити Христа в
центр сімейного життя, з часом, призведе до
руйнування суспільства в цілому.
Дитинство Христа під опікою батьків було
підготовкою до його місії. Християнські
сім’ї пропонують таке безпечне та здорове
середовище, де діти можуть рости в Божій
любові. Бог повинен бути в центрі сімейного
життя, і сімейна молитва допомагає тримати
Бога в центрі. З цієї причини життєво важливо
заохочувати та підтримувати моменти сімейної
молитви, такі як благословення до і після їжі,
молитва опівдні та о 18:00, сімейна Вервиця
та відвідування сім’єю недільної служби. Бо
о. Пейтон, засновник Родинного хрестоного
походу, часто говорив: “Сім’я, яка молиться
разом, залишається разом”.
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АГОВ! МВ ГАЛФ
ЛАЙФСТОК 1

Допомога Stella Maris сім’ям загиблих, і тим, хто вижив
Галф Лайфсток 1 - вантажне судно, що ходило з
Нейпіра (Нова Зеландія) в Цзіньтанг, Таньшань
(Китай). 2 вересня 2020 року він затонув у
Японському морі поблизу острова Амамі Осіма
після того, як зазнав проблем з двигуном серед
бурхливого тайфуну Майсак. На судні було
близько 6000 голів худоби та 43 члени екіпажу,
39 філіппінців, 2 австралійці та 2 новозеландці.
Сім’ї членів екіпажу Філіппін з 3-х регіонів на
Філіппінах: 15 з острова Лусон (північна частина
Філіппін); 19 з регіону Вісай (Центральний
регіон) та 5 з Мінданао (Південний регіон).
Незабаром після аварії Стелла Маріс-Маніла
отримала прохання про допомогу від однієї
родини, член якої був на борту. Починаючи
з цього запиту, Стелла Маріс склала список
екіпажу. Тим часом рятувальна операція
тривала, і станом на сьогодні 40 все ще
лишаються зниклими безвісти, 2 вижили та
1 помер.
2 жовтня Стелла Маріс-Маніла запросила
на зустріч членів сім’ї та капеланів Стелли
Маріс-Філіппіни. За допомогою місцевого

капелана та директора Стелла Маріс сім’ям було
запропоновано:
1) Спілкування та діалог із сім’ями;
2) З
 апрошення до молитви та виховання
особистої віри: незалежно від релігії та
конфесії, до якої належить. Ми зрозуміли
важливість того, щоб віддатися до Божих рук у
ці складні та важкі моменти;
3) Ю
 ридична допомога: капелани “Стелла
Маріс” не є юристами; тому ми спланували цю
послугу місцевим та міжнародним експертам
та підтримати сім’ї у прийнятті рішення;
4) П
 сихологічне та емоційне зцілення: це
було доручено Фонду UGAT, професійній
групі, що базується в метро Маніла, але має
консультантів у 3 регіонах на Філіппінах;
консультанти також володіють різними
мовами;
5) Ф
 інансова допомога: Святий Престол пообіцяв
фінансову допомогу кожній родині через
Дикастерію для сприяння цілісному розвитку
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людини Святого Престолу; бенефіціарами
благодійної діяльності Папи є сім’ї членів
екіпажу корабля;
6) Візит до сімей та тих, хто вижив:
нещодавно він відбувся, коли деякі сім’ї
виявили бажання та бажання прийняти
персонал Stella Maris.
Stella Maris - Філіппін все ще надає всі ці
послуги; водночас ми відстежуємо розвиток
правового підходу сімей; по-друге, ми
регулярно оновлюємося консультантами;
по-третє, розподіл фінансової допомоги,
наданої Святим Престолом, відбуватиметься
протягом листопада та грудня; по-четверте,
відвідування родин та тих, хто вижив, де
протоколи дозволяють.
Це була непроста подорож для сімей та
соціальних працівників, таких як Стелла
Маріс. Ми вдячні всім, хто пропонує свою
підтримку та піклування сім’ям та тим, хто
вижив.

«Економічна допомога у співпраці з апостольськими
нунціатурами та Стеллою Маріс з Філіппін, Австралії
та Нової Зеландії буде вручена особисто сім’ям
зниклих та двом вижилим разом з невеликим
особистим подарунком Папи Римського Франциска,
щоб продемонструвати свою близькість і
солідарність “(Дикастерія для сприяння цілісному
розвитку Людини)
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Літургічний календар

Деякі можуть мати спогади дитинства про
літні виїзди на морський берег, відвідування
піщаних пляжів для побудови піщаних замків
та опускання ніг у воду, зігріту літнім сонцем.
Хоча літній сезон може розтягнутися на місяці
в деяких країнах, у моїй рідній Канаді часто
згадуються довгі холодні зими, коли я думаю про
своє дитинство. Проте мороз нас не стримував!
Ми гуртувались і прямували крізь снігові замети
до нашої місцевої ковзанки, де зустрічалися з
друзями, щоб насолодитися хокеєм на уроках
хокею чи фігурного катання. Найчастіше ми
практикувались і з нетерпінням чекали місцевого
карнавалу фігурного катання або наступного
хокейного турніру за розкладом.
Хоча різні пори року спонукають нас жити
певним чином і відзначати особливі події,
календар допомагає нам відстежувати дні, тижні
та місяці, що складаються з кожного сезону. Дуже
важливо, що це допомагає нам упорядковувати
повсякденну діяльність та готуватися до тих
особливих випадків.

Церква теж має календар з подібною метою:
допомогти нам упорядкувати своє життя як дітей
Божих. Відомий як „літургійний календар”, він
висвітлює різні пори року, щоб допомогти нам
підготуватися до трьох найважливіших святкувань
у нашій християнській вірі: Різдва, Великодня
та П’ятидесятниці. Подібно до того, як наша
щотижнева участь у літургії Церкви має на меті
перетворити нас, ми запрошені жити літургійно з
кожним днем, щоб перетворюватися, щоб стати
більш схожими на Христа в процесі щоденного
життя. Коротше кажучи, ми покликані об’єднатися
з Христом, поглибити наші особливі дружні
стосунки з Ним та його спільнотою послідовників,
святих, не лише в неділю, а і щодня.

Сезон Адвенту

Літургійний рік починається з сезону
Адвенту(Різдвяного посту) (що походить від
латинської мови, що означає «прихід»), який
включає чотири тижні, що передують святкуванню
Різдва. Навколо нас люди швидко потрапляють
у різдвяний дух - роблять покупки та відвідують
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вечірки. Проте ми покликані сповільнити хід,
згадати, що нам було дано чесноту надії під час
Хрещення, щоб допомогти нам спрямувати погляд
на нашу кінцеву мету: вічне щастя в Бозі, обійми
любові нашого Батька. Слухаючи розповіді зі
Старого Завіту в недільних читаннях, ми покликані
приєднатися до наших предків в надії, чекаючи,
коли ми готуємо свої домівки та свої серця до
народження Христа. У цей час наші церкви та наші
будинки прикрашаються фіолетовим кольором
на знак того, що ми готуємось до великого свята
Різдва.

Тому, замість того, щоб
мчати галопом увесь
грудень, давайте радісно
зосередимось на підготовці
до дару самого Христа,
Його приходу серед нас.
Забутий період

З різдвяними прикрасами в магазинах з ранньої
осені, період Адвенту можна легко не помітити.
Хоча чотири тижні, що передують Різдву, вже
зайняті, особливо для сімей з маленькими дітьми,
мова йде не стільки про те, щоб поповнити і
без того довгий перелік різдвяних приготувань,
скільки про вибір вступити в сезон - подивитися на
ті заходи, які ми вирішили зробити крізь призму
віри.
Підприємці знають, як важливо час від часу
відступати, щоб переорієнтуватися в бізнессередовищі. Деякі батьки вступають у Новий рік,
передивляючись свої сімейні плани та пріоритети
на майбутній рік. По суті, Церква розпочинає свій
літургійний рік із запрошення нас зробити те саме
- споглядати не лише на свої короткотермінові
цілі, але і свою кінцеву мету, щастя не лише в
цьому житті, але на вічність. Під час Хрещення ми
були обдаровані чеснотою надії і покликані жити
з надією, радісно, знаючи, що Христос, який нас
безмірно любить, є нашим Господом і Спасителем.
Тому, замість того, щоб мчати галопом увесь
грудень, давайте радісно зосередимось на
підготовці до дару самого Христа, Його приходу
серед нас.
Ми можемо подивитися на історії Старого Завіту
від створення до народження Христа, згадуючи
священні обіцянки, які Бог дав Обраному народові
та кожному з нас.
Крім того, календар Адвенту з біблійними
віршами на кожен день допомагає роздумам,
дослідженням про очікування, сподівання на
Месію, подібно до тих, що жили у століттях до
народження Христа. Ми можемо насолоджуватися
facebook.com/StellaMarisOrg www.apostleshipofthesea.org.uk
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адвентною музикою, включаючи, такі як «O Come
O Come Emmanuel» серед інших, які доступні на
Youtube та інших платформах.
Можливо, більше, ніж будь-що інше, ніщо не
говорить про Адвент так, як порожні ясла. Фігурка
немовляти Ісуса ретельно ховається до Різдва.
Різдвяний вінок на обідньому столі - ще один
спосіб зробити цей час особливим у наших
будинках. Збільшення часу на молитву під
час Адвенту може бути додаванням щоденної
ранкової молитви або щоденного іспиту сумління,
які допоможуть нам підготувати своє серце.
Відвідування таїнства примирення сповіді,
якщо це можливо, є ідеальною підготовкою до
святкування Різдва.

Сезон Різдва або Різдвяних свят

Як християни, ми не відзначаємо велике свято
Різдва лише один день, а цілий сезон, який
завершується Хрещенням Христовим, у неділю
після свята Водохреща. Протягом дванадцяти
днів від Різдва до свята Богоявлення (6 січня),
коли троє царів відвідали дитину Христа в стайні,
ми збираємось з родиною та близькими, щоб
відсвяткувати Різдво Ісуса, що прийшов серед нас,
взявши на себе нашу людськість, щоб ми могли
ділитися його божеством.
Маргарет Віквер

Гімн Адвенту
О прийди, о прийди, Еммануїле
І викупи з полону Ізраїль
Що сумує тут у самотньому вигнанні
Поки не з’явиться Син Божий
Радуйся! Радуйся! Еммануїле
Прийде до тебе, Ізраїль!

