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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.

Щоб підтримати Стелла Маріс пожертвою відвідайте
www.apostleshipofthesea.org.uk/ways-donate

Морський Апостолят 39 Площа Екклстона
Лондон, SW1V 1BX
Тел: +44 020 7901 1931
Електронна пошта:
info@apostleshipofthesea.org.uk
facebook.com/AoS.GB
www.apostleshipofthesea.org.uk
Зареєстрована благодійна організація в Англії та Уельсі № 1069833
Зареєстрована благодійна організація в Шотландії номер SC043085
Реєстраційний номер компанії 3320318
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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 ЖОВТЕНЬ 2020

ПОРТ ФОКУС
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ЧЕННАЇ, ІНДІЯ

Порт Ченнаї розташований на східному узбережжі Індії. Порт
Ченнаї - один із найстаріших головних портів Індії, де морська
торгівля розпочалася ще в 1639 році.
До 1875 року порт Ченнаї був
просто відкритою дорогою на
відкритому піщаному узбережжі,
охопленому штормами та
випадковими мусонами. Штучна
гавань була побудована в 1881
році, а шлюзний порт має 139
років служби морської торгівлі в
Індії. Протягом багатьох років порт
неодноразово еволюціонував
у галузі вантажних перевезень,
приймаючи такі типи суден, як
танкери, контейнери, балкери,
автомобілевози, дослідницькі
та пасажирські судна. У Ченнаї
також знаходиться штаб-квартира
берегової охорони Індії - Східного
регіону. Рибальська гавань Ченнаї
прилягає до порту Ченнаї і є одним
із найзайнятіших риболовецьких
центрів у Південній Індії.
У 1983 році було введено в
експлуатацію перший в країні
спеціальний контейнерний
термінал. Внаслідок
перейменування міста Мадрас
в Ченнаї з 30 вересня 1996

року, порту Мадрас-Траст було
перейменовано на “Порт-траст
Ченнаї”.
Порт Ченнаї - один з основних
портів, який має маневровосортувальну станцію на
терміналах і здійснює власні
залізничні операції всередині
гавані. У порту є залізничні лінії,
що мають до 41 км з 8 сторонами,
щоб обробляти широкий
асортимент вантажів, таких як
граніт, зерно, сухий насипний
товар, проектні вантажі тощо.
Існуючий круїзний термінал також
модернізується до міжнародних
стандартів.
Стелла Маріс Ченнаї очолює
портовий капелан преподобний
о. Пол Раджу для консультування,
психологічної та пастирської
допомоги, а також йому допомагає
помічник Мохан Девід. Помічник
Мохан Девід відвідує кораблі
в порту Ченнаї, забезпечуючи
безкоштовний бездротовий
доступ до Інтернету для

відвідуваних моряків. В даний
час відвідування кораблів
обмежено до трапу через
обмеження COVID 19. Стелла
Маріс-Ченнаї отримала широке
визнання під час роботи з
ліквідації цунамі під керівництвом
попереднього портового
капелана преподобного о. Б.
Антонія. У 2004-2005 рр. від імені
організації Стелла Маріс було
надано допомогу постраждалим
прибережним селам.
Консультаційний центр моряків
був відкритий в липні 2007
року в Клубі моряків, Ченнаї,
під потужним керівництвом
преподобного о. Б. Антонія.
Клуб моряків розташований
за межами порту Ченнаї, поруч
із адміністративною будівлею
порту. Наразі Стелла Маріс Ченнаї перебуває в процесі
створення центру моряків у
порту для задоволення потреб
моряків, які прибувають до
порту Ченнаї.

Клуб моряків,
Раджаджі Салай, Ченнаї - 600001
Телефон: +91 44 25362696
Портовий капелан: О. Пол Радж
Мобільний телефон: + 91-94443 54442
Помічник: Мохан Девід
Мобільний телефон: + 91-98842 66972
facebook.com/StellaMarisChennai
facebook.com/StellaMarisOrg www.apostleshipofthesea.org.uk
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НЕДІЛЯ В МОРІ

Неділя в морі з о. Піо Ідоу

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА НЕДІЛЯ
4 ЖОВТНЯ 2020 Р

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАТЕЯ 21:33-43
Слухайте іншу притчу. Був один чоловікгосподар, що насадив виноградник. Він обвів
його огорожею, видовбав у ньому чавило,
вибудував башту, винайняв його виноградарям
і відійшов.
Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг
своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди,
йому належні.
А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили,
кого вбили, кого ж укаменували.
Тоді він послав інших слуг, більше від перших,
але ті вчинили й з ними те саме.
Наприкінці послав до них свого сина, кажучи:
Матимуть пошану до мого сина.
Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між
собою: Це спадкоємець. Нумо, вб’ємо його й
заберемо собі його спадщину.
І взявши його, вивели геть з виноградника
й убили.
Отож, коли прибуде господар виноградника, що
зробить з тими виноградарями?”
“Лютих люто вигубить”, – відповіли йому, – “а
виноградник винаймить іншим виноградарям,
що будуть давати йому плоди його своєчасно.”
Тоді Ісус сказав їм: “Чи в Письмі не читали ви
ніколи: Камінь, що відкинули будівничі, став
каменем наріжним? Від Господа це сталось і
дивне в очах наших.
Тому кажу вам: Відніметься від вас Царство
Боже й дасться народові, що буде приносити
плоди його.

Євангеліє і Ти

У «Притчі про нечестивих орендарів» основна
увага приділяється орендарям, яким господар
доручає догляд за своїм виноградником, щоб
він міг дати плоди в належний час. Ці
злі орендарі жорстоко поводяться або
вбивають слуг господаря, коли вони
приходять забрати плоди.
Але відповідь господаря достойна нашої
уваги, бо він не відразу прагне відплати, але
він посилає до них ще більше слуг. Проте
до цієї другої групи слуг ставляться як до
першої. В кінцевому підсумку господар
відправляє власного сина, кажучи собі: «Вони
постидаються мого сина». Але прихід сина
збуджує заздрість і ненависть злих орендарів,
і вони вбивають його.
Незважаючи на те, що нашу увагу
привертають невдячні вчинки злих орендарів,
є ще одна важлива річ, яка варта розгляду - це
терплячість і лагідність господаря, в якій ми
бачимо терпіння Бога до грішників. Кожного
разу, коли ми вчиняємо гріх, ми знову
прибиваємо Ісуса до хреста. Але Бог не карає
нас відразу. Натомість Він терпляче чекає
нашого покаяння.
Люди моря, багато в чому ми відчували
терпіння і доброзичливість Бога до нас.
Нехай же ми колись виявимо свою любов та
вдячність Отцеві життям добрих справ.

ЖУРНАЛ СТЕЛЛА МАРІС ЖОВТЕНЬ 2020

НЕДІЛЯ В МОРІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА НЕДІЛЯ
11 ЖОВТНЯ 2020 Р

Євангеліє від МАТЕЯ 22: 1-14
Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах:
“Царство Небесне схоже на царя, що справив
своєму синові весілля.
Він послав своїх слуг кликати запрошених на
весілля, але вони не хотіли прийти.
Тоді він знову послав інших слуг, кажучи: Мовте
запрошеним: Ось я обід мій зготував: зарізано
волів та підгодовану худобу все готове, ідіть
на весілля.
Та ті тим знехтували й пішли собі, хто на власне
поле, хто до свого крамарства;
інші ж, схопивши слуг, познущалися з них і
повбивали.
Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих
убивців, а їхнє місто спалило.
Тоді він мовив своїм слугам: Обід – готовий, але
запрошені були негідні.
Підіть, отже, на роздоріжжя і, кого лише здибаєте,
кличте на весілля.
Вийшли ці слуги на дороги й зібрали всіх, кого
тільки спіткали – злих і добрих, так що весільна
світлиця була гостей повна.
Як же ввійшов той цар, щоб подивитися на гостей,
побачив там чоловіка, що не був убраний у
весільну одіж:,
і сказав до нього: Як то ти ввійшов сюди, друже, не
маючи весільної одежі? А той мовчав.
Тоді цар промовив до слуг: Зв’яжіте йому ноги й
руки та й киньте геть у темряву кромішню! Там
буде плач і скрегіт зубів.
Багато бо покликаних, але вибраних мало.”

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

Євангеліє і Ти
Бог готує весілля для кожного з нас на
небі. Всіх запрошено на це небесне свято
одруження. Але Бог поважає свободу
кожного. На жаль, є чоловіки та жінки, які
відмовляються від Божого запрошення, які
відкидають дар Божого спасіння.
Так, спасіння - це безкоштовний
подарунок, і від нього можна відмовитися.
Це можуть відмовитися ті, хто відчуває, що
не потребує Бога. Це можуть відмовитися ті,
хто дозволяє собі відволікатися на мирські
важливі речі Це можуть відмовитися ті, хто
ненавидить Бога.
Люди моря, ми вже можемо прийняти цей
дар спасіння, живучи благодатним життям.
Благодать дається нам у таїнствах, особливо
таїнствах Святої Євхаристії та Сповіді.
Благодать дається нам, коли ми дозволяємо
Ісусу увійти в наше серце.
Відвідування Служби Божої, коли це
можливо, молитви, промовлені разом із
родиною та колегами, акти милосердя до
слабших ... це моменти, коли ми приймаємо
Божу благодать і спасіння.

“Бог готує весілля для
кожного з нас на небі.
Всіх запрошено на це
небесне свято одруження.
Але Бог поважає
свободу кожного.”
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НЕДІЛЯ В МОРІ

Євангеліє і Ти

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА НЕДІЛЯ
18 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАТЕЯ 22:15-21
Тоді фарисеї пішли й радили раду, як би його
впіймати на слові.
І вислали до нього своїх учнів разом з
іродіянами. “Учителю”, –кажуть ті, – “ми знаємо,
що ти щиросердий і що дороги Божої навчаєш
по правді й не вважаєш ні на кого, бо не
дивишся людям на обличчя.
Скажи нам, як тобі здається: Чи дозволено
давати кесареві податок, чи ні?”
Ісус же, знаючи їхнє лукавство, озвався: “Чого
мене спокушаєте, лицеміри?
Покажіть мені гріш податковий.” Ті принесли
йому динарій.
Він спитав їх: “Чий це образ і напис?”
Відповідають йому: “Кесарів.” Тоді він до
них каже: “Віддайте ж кесареве кесареві, а
Боже Богові.”

З наміром влаштувати Ісусові пастку,
фарисеї відправляють своїх учнів разом зі
слугами Ірода, щоб поставити Ісусу питання
про податки: “Чи законно платити податки
Кесареві чи ні?” Їх метою було дискредитувати
Ісуса. Якби Ісус погодився платити податки, то
фарисеї, які були проти римського панування
в Ізраїлі, звинуватили б Його у співпраці з
римлянами. Таким чином він втратив би
прихильність більшості євреїв. З іншого боку,
якби Він виступав проти оподаткування, то
іродіани, які виступали за римську окупацію,
донесли б на Нього і могли заарештували
за зраду.
Але наш Господь, знаючи їхні злі наміри,
уникнув пастки, давши відповідь, яка має сенс
в християнському житті: «Віддайте Кесареві те,
що є кесарево, а Богу те, що є Боже».
Наш обов’язок підкорятися всім формам
законно створеної влади, всі вони
підпорядковані божественній владі, оскільки
ми створені за образом і подобою Божою.
Йому належить вся наша істота, саме наше
існування. Вся тимчасова влада та сила
підпорядковуються Божому пануванню над
Всесвітом. Бог повинен посідати перше місце
в нашому житті. Йому потрібно віддавати
данину нашої любові та послуху.

ЖУРНАЛ СТЕЛЛА МАРІС ЖОВТЕНЬ 2020

НЕДІЛЯ В МОРІ

ТРИДЦЯТА НЕДІЛЯ
25 ЖОВТНЯ 2020

Євангеліє від МАТЕЯ 22:34-40
Довідавшись, що він замкнув уста садукеям, фарисеї
зібралися разом.
І от один із них, законоучитель, спитав його, спокушаючи:
“Учителю, котра найбільша заповідь у законі?”
Він же сказав до нього: “Люби Господа, Бога твого, всім
твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю:
це найбільша й найперша заповідь.
А друга подібна до неї: Люби ближнього твого,
як себе самого.
На ці дві заповіді ввесь закон і пророки спираються.”

Євангеліє і Ти
Євангеліє на цю неділю - це запрошення до любові.
На запитання фарисея, якою є найбільша заповідь, Ісус
відповів: «Люби Господа, Бога свого, усім своїм серцем, і
всією душею своєю, і всім своїм розумом. Це найбільша
і перша заповідь. А друга - це возлюби свого ближнього,
як самого себе. На цих двох заповідязх лежать весь
Закон і пророки ».
Любов до Бога та любов до ближнього - це дві
сторони однієї медалі, два способи проявити одну і ту ж
реальність. Наша любов до Бога виявляється любов’ю
до ближнього. Бо святий Йоан у своєму Першому листі
пише: «Якщо хтось каже:«Я люблю Бога» і ненавидить
свого брата, він брехун; бо хто не любить свого брата,
котрого бачив, той не може любити Бога, якого не бачив.
І ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить
Бога, любив і свого брата» (1 Йоана 4: 20-21).
Ми любимо своїх братів і сестер і служимо їм, бо в них
ми впізнаємо образ Бога, якого хочемо любити і служити
йому. І кожна людина, від найменшого немовляти
в утробі матері до немічного від хвороби та віку,
заслуговує нашої любові, бо кожен із них створений за
образом і подобою Божою.

“Любов до Бога та любов
до ближнього - це дві
сторони однієї медалі, два
способи проявити одну і ту ж
реальність. Наша любов до
Бога виявляється любов’ю до
ближнього.”
facebook.com/StellaMarisOrg www.apostleshipofthesea.org.uk
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Добре життя

ПАСАЖИРИ БЕЗ КВИТКІВ
Пасажир без квитка - це особа, яка ховається на судні без згоди
власника судна або відповідальної особи, і яка перебуває на
борту після того, як судно покине порт.
«Безбілетники» існують з того часу, як почалося
міжнародне судноплавство, але вони стають
дедалі більшою проблемою. В останні роки
дедалі більше людей залишають свої країни, щоб
досягти кращого життя з більшими економічними
шансами або втекти від війни, дискримінації чи
інших конфліктів. У відчаї та через брак коштів на
дорогу, все більше людей вдаються до того, щоб
заховатися на борту корабля, часто в бідніших
країнах Африки та Азії, щоб шукати кращого
життя за кордоном.

“В останні роки
дедалі більше людей
залишають свої
країни, щоб досягти
кращого життя”
ЖУРНАЛ СТЕЛЛА МАРІС ЖОВТЕНЬ 2020

Добре життя
Які права мають «пасажири»?

Міжнародна конвенція, що стосується
пасажирів, датується 50 роками, але не
набрала чинності, оскільки її ратифікувало
недостатньо держав. Ця конвенція охоплює
такі питання, як відповідальність капітана
судна та відповідних органів при виявленні
пасажира, та правила щодо їх повернення,
включаючи витрати.
Незважаючи на те, що ця конвенція не
була ратифікована, становище пасажирів без
квитків захищено Декларацією ООН про права
людини та Європейською конвенцією з прав
людини. Вони охоплюють право на життя та
свободу від катувань, також того, що принижує
гідність, поводження, рабства, дискримінації та
інших основних прав людини.

Що робити з такими пасажирами?

Чому «безбілетники» - це проблема?

Нелегальні пасажири на борту створюють
юридичні проблеми для органів влади в
портах, фінансові проблеми для власників
суден і штатів, а також людські проблеми
для екіпажів, які мають пасажира на борту. У
найгірших випадках пасажири перевищували
чисельність екіпажу або їм відмовляли у дозволі
висаджуватись у портах.
Такі організації, як Міжнародна федерація
працівників транспорту(ITF), співпрацюють
з урядами з метою встановлення належних
процесів роботи з нелегалами, які не
перекладають відповідальність та звинувачення
на судноплавні компанії або моряків.

Пасажири без квитків створюють проблеми
для екіпажу, але вони не є злочинцями і варто
дотримуватись основних прав людини та
надавати гідне ставлення під час перебування
на борту.
Якщо ви виявите нелегала, вам слід:
• Перевірити стан здоров’я
• Встановити особу та причини, за якими вони
перебувають на борту
• Організувати харчування та проживання
• Пояснити порядок дій у надзвичайних
ситуаціях та видати їм рятувальний жилет та
рятувальний човен
• Повідомити власника або агента судна
• Очікувати, що капітан підготує підписану
заяву, що містить усю інформацію, що
стосується пасажирського шляху, який буде
переданий органу, куди доставляється
пасажир.
Пасажир без квитка не повинен бути
заарештований або затриманий (хоча капітан
має право підтримувати дисципліну на борту) і
не повинен бути примушеним працювати.

Текст надано Міжнародною федерацією працівників транспорту для отримання додаткової інформації на веб-сайті
www.itfseafarers.org
facebook.com/StellaMarisOrg www.apostleshipofthesea.org.uk
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ЩО ТАКЕ
ВЕРВИЦЯ?

Свята Вервиця є найвизначнішою формою приватної молитви
. Вона використовується в усіх країнах світу і підходить для
будь-якого часу або випадку, будь-якого дня, будь-якого місця
та будь-якого настрою, від щастя до лиха. Це одна з найглибших
і найпростіших молитов, міцно вкорінена в Євангелії Ісуса. Її
часто знову охоче відновлюють, коли християни, які відпали від
практики своєї віри,як повернення.
Вервичка, яку ви тримаєте в руках, - це коло
з бісеру, з підвісною частиною зі шнура або
ланцюжка. Коло складається з 50 маленьких
намистин, з (чітко вираженою) намистиною,
розташованих перед кожними десятьма (або
«десятками») маленьких намистин - ви легко
відчуєте різницю. Чіткий бісер або маленька
медаль приєднують до відрізка, який сам має три
менші намистини, встановлені між двома іншими.
Розп’яття або хрест, як правило, кріплять до кінця
відрізка. «Кільця» вервиці, зроблені для ковзання
на пальці та позначені десятьма «намистинами»
та хрестиком, також поширені, менш виступаючі
та прості у використанні. Постійно носячи
вервицю та маючи її в кишені, ви будете постійно
нагадувати про спокій та молитву. Слово
«намистинка» спочатку означало «молитва».
Вервиця утворена з двох молитов, які знає кожен
католик: Отче наш і Богородице, Діво, до яких
додана Слава і нині за останні три-чотириста років.

Про це говорять, коли намистини пропускають
крізь пальці, Отче наш на кожній великій
(окремій) намистині та Богородице, Діво радуйся
на кожному з маленьких. Слава і нині бувають, як
правило, після кожної десятої Богородице, Діво
Ви можете молитися на вервиці без бісеру, бо ви

ЖУРНАЛ СТЕЛЛА МАРІС ЖОВТЕНЬ 2020
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Молитви

можете порахувати на своїх десяти пальцях, але
намистини є великою підмогою. Робота руками
та серцем допомагає зменшити відволікання.
Однак духовне ядро Вервиці полягає в тому,
щоб дивитись на Бога таким, яким він є в Ісусі.
По суті, це споглядальна молитва. Ця тиха
медитація може наповнити душу похвалою і
любов’ю до Бога, або привести вас до важливих
рішень, поглибити ваш жаль за ваші гріхи або
спонукати вас молитися за інших. Як і у всіх
добрих молитвах, використовуючи вервицю, ти
віддаєш себе в Божі руки. Ви будете молитися «з
Марією», що означає молитися «з Церквою», бо,
хоча це, як правило, приватна молитва, через її
маріанський вимір ми ніколи не буваємо самі,
коли молимо вервицю.

Роздуми на вервиці
Медитація на вервиці для кожного десятка
базується на «обраній темі» - так званій
«таємниці» - слові, взятому від Святого Павла,
щоб описати випадки в історії Євангелія, які є
таємничими, оскільки ми ніколи не можемо
їх повністю зрозуміти. Ці двадцять таємниць
розміщені у чотирьох групах, які утворюють
збалансований зразок, узагальнюючи
Євангеліє та легко запам’ятовуючись. У цьому
суть вервиці. (Папа Римський Іван Павло ІІ
зрозумів, що деякі найважливіші елементи в
Євангелії відсутні в традиційних п’ятнадцяти
таємницях, і запропонував ще п’ять таємниць,
які він назвав Таємницями Світла. Вони легко
сприймаються).
facebook.com/AoS.GB www.apostleshipofthesea.org.uk

Отче наш, що єси на небесах,
нехай святиться ім’я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
і прости нам провини наші, як і ми прощаємо
винуватцям нашим,
і не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Амінь.
Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє,
Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками і
благословенний плід лона Твого, бо Ти породила
Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і
повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця
неба і землі, і всього видимого і невидимого. І
в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого,
єдинородного, від Отця родженого перед усіма
віками. Світло від світла, Бога істинного від
Бога істинного, родженого, несотвореного,
єдиносущного з Отцем, що через Нього все
сталося. Він задля нас людей і нашого ради
спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа
Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І був
розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і
був похований. І воскрес у третій день, згідно з
Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч
Отця. І в друге прийде зі славою судити живих
і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в
Духа Святого, Господа животворного, що від
Отця (і Сина) ісходить, що з Отцем і Сином
рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив
через пророків. В єдину, святу, соборну й
апостольську Церкву. Ісповідую одне хрещення на
відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і
життя майбутнього віку. Амінь.
О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони
нас від пекельного вогню, заведи всі душі до
раю, поспіши з особливою допомогою тим, що
найбільше того потребують. Амінь.
Радуйся Царице, Мати милосердя, наше життя,
наша насолодо, наша надіє, радуйся. До Тебе
кличемо ми бідні, вигнані діти Єви; до Тебе
шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач, на цiй
долинi слiз. Тож зверни, преласкава заступнице,
свої милостиві очі на нас і, пiсля цього нашого
вигнання, покажи нам Ісуса, блаженний плід лона
Твого. О ласкава, о люба, о солодка Діво Маріє!
Молсмося: Молитвами святих отців наших,Господи
Ісусе Христе помилуй нас.Амінь

Жовтень - це місяць, присвячений Святій Вервиці,
ось як його молити.
Зробіть знак Хреста і моліться «Символ
віри апостолів». Промовте «Отче наш».
Моліться тричі “Богородице, Діво
радуйся…” для Віри, Надії та Милосердя,
а потім скажи “Слава і нині”
Промов Першу таємницю, а потім
скажіть «Отче наш». Потім скажіть
десять “ Богородице, Діво радуйся…”
розмірковуючи над Таємницею.
Скажи «Слава, і нині». Промовивши
другу таємницю; скажіть «Отче наш» і
повторіть ці кроки, продовжуючи решту
таємниць.
Помоліться “Радуйся Царице”, потім
“Заключну молитву”. Перехрестіться.
Радісні таїнства
Молитися в понеділок і суботу
1. Благовіщення Богородиці
2. Візит Марії до Єлизавети
3. Різдво Господа нашого Ісуса Христа
4. Смерть Господа нашого
5. Знаходження Ісуса в храмі у
дванадцятирічному віці

Сумні таїнства
Молитися у вівторок і п’ятницю
1. Молитва Ісуса в Гетсиманському саду
2. Бичування
3. Ісус увінчаний терням
4. Ісус несе Хрест
5. Розп’яття Господа нашого Ісуса
Славні таїнства
Молитися у середу та неділю
1. Воскресіння Ісуса Христа
2. Вознесіння Ісуса на небо
3. Зішестя Святого Духа
4. Успіння Богородиці
5. Марія увінчана королевою
Неба і Землі
Таїнства світла
Молитися у четвер
1. Хрещення в Йордані
2. Весілля в Кані
3. Молитва Христа
4. Преображення
5.Встановлення Євхаристії

