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

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.
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Стелла Маріс надає 
морякам практичну 
та інформаційну 
підтримку
 і уважного 
співрозмовника
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ПОРТ ФОКУС 3

# Солідарність із моряками
Що говорить Папа Франциск про морських працівників?
•  Без моряків світова економіка стояла б на місці
• Без рибалок багато частин світу голодували б
•  Ми повинні зважати на духовні та матеріальні потреби  

моряків та рибалок

Моряки є ключовими основними працівниками!

#crewchangecrisis  
#SeafarersAreKeyWorkers  
#NeptuneDeclaration  
#NoShippingNoShopping
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Євангеліє і Ти
Торжество Найсвятішого Тіла і Крові Христа, 
історично відома під своєю латинською 
назвою, Corpus Christi, святкує реальну 
Присутність Христа у пресвятій Євхаристії. Ісус 
і справді присутній у святому Таїнстві своїм 
Тілом, Кров’ю, Душею та Божеством.

Святий Тома Аквінський стверджує, що 
Євхаристія є «вершиною духовного життя 
і метою всіх таїнств». Тому важливо, що ми 
дуже цінуємо і зберігаємо центральність цього 
таїнства, оскільки саме в ньому ми отримуємо 
духовне живлення для наших душ і благодать 
для боротьби зі злом, через яке страждає наше 
суспільство.

Часто ми чуємо слова про те, що Бог 
присутній скрізь і що до Нього можна 
молитися де завгодно. Але пресвята 
Євхаристія - це не просто символ присутності 
Христа серед нас. Це Його Реальна 
Присутність. Там у цьому маленькому 
шматочку переміненого хліба присутня 
повнота Божества. Це щось важке для 
сприйняття людським інтелектом і вимагає 
віри. Віра в Справжню Присутність настільки 
важлива для католицької віри, що без неї ми 
будемо такими, як протестанти, які кажуть, 
що мають Євхаристію, але не вірять в реальну 
Присутність.

Наша віра в Справжню Присутність 
проявляється нашими зовнішніми проявами 
та внутрішньою поставою. Найголовніше, 
що Церква вимагає, щоб ми знаходились у 
стані освячуючої ласки(благодаті). Ми повинні 
утриматися від Святого Причастя, коли ми 
тяжко згрішили, і спершу піти на Сповідь, 
перш ніж приймати Тіло і Кров Христа.

Варто навчитися насолоджуватися 
справжньою присутністю нашого Господа у 
Святій Євхаристії. Навчімося приймати Ісуса 
з чистим серцем. І вкожного разу, коли ми 
відчуваємо себе негідними прийняти Його, 
помолімося зі святим Хосемарією Ескрівою, 
просячи благодаті гідно прийняти Святе 
Причастя: Я прошу Господа, прийняти вас з 
чистотою, смиренням і відданістю, з якою 
вас прийняла ваша Пресвята Мати з духом і 
запалом святих.

СВЯТО ПОЧИТАННЯ БОЖОГО 
ТІЛА(ПРЕСВЯТОЇ ЄВХАРИСТІЇ)
6 ЧЕРВНЯ 

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА 14: 12-16,22-26
А першого дня Опрісноків, коли жертвували Пасху, 
кажуть до нього учні: “Де хочеш, щоб ми йшли й 
приготували, - щоб ти їв Пасху?”

І послав двох із своїх учнів, і сказав їм: “Ідіть у 
місто; і стріне вас чоловік, що нестиме жбан води; 
йдіть лишень за ним,

і куди він увійде, скажіть господареві дому: 
Учитель питає: Де моя світлиця, в якій я міг би 
спожити з учнями моїми Пасху?

І він вам покаже світлицю велику, вистелену 
килимами та готову. Там приготуйте нам.”

Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він 
сказав їм, та й приготували Пасху.

І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, 
розломив і дав їм, кажучи: “Беріть, це моє тіло.”

Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм, і пили з 
неї всі.

Та й сказав їм: “Це моя кров Завіту, що 
проливається за багатьох.

Істинно кажу вам, що не питиму вже від плоду 
винограду аж по той день, як новим буду його 
пити в Царстві Божім.”

І, проспівавши, вийшли на гору Оливну.

Неділя в морі  
з о. Піо Ідоу

НЕДІЛЯ В МОРІ4



ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА 4:26-34
І казав: “Із Царством Небесним так, як з отим 
чоловіком, що кидає насіння в землю:

чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень, - 
насіння те кільчиться й росте. А як - він сам не знає.

Сама від себе земля плід приносить: спершу 
стебельце, потім колос, а потім повну в колосі 
пшеницю.

А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, 
бо жнива настали.”

І мовив: “До чого прирівняємо Царство Боже - або 
у якій притчі ми його появимо?

Воно - немов зерно гірчичне, що, коли сіється у 
землю, найменше від усіх насінь, що на землі.

А як, посіявши, виростає, стає більшим над усю 
городину, а віття пускає таке велике, що й небесне 
птаство в його тіні може сховатись.”

І багатьма такими притчами він проповідував їм 
слово, оскільки вони могли зрозуміти.

Без притчі не говорив він їм; насамоті ж 
пояснював усе своїм учням.

Євангеляє і Ти
Наш Господь порівнює Царство Боже із «зерном 
гірчиці, яке є найменшим із усього насіння на 
землі; але коли його посіяно, воно виростає і 
стає найбільшим з усіх рослин і розкидає великі 
гілки, щоб птахи могли гніздитися в його тіні ».

Церква є Царством Божим тут, на землі, 
і вона розпочалася з кількох неграмотних 
рибалок, яких було обрано проповідувати 
Євангеліє всім народам. Проте, незважаючи на 
дуже скромний початок, воно виросло і стало 
найбільшою релігією у всьому слові. Християни 
складають близько 32% населення світу. Так 
само, як гірчичне насіння, яке є найменшим 
з усього насіння, але коли воно посіяне, воно 
росте і стає найбільшим деревом з усіх.

По-людськи неможливо пояснити, яким 
чином ці дванадцять рибалок змогли створити 
Церкву, яка сьогодні переросла у світову 
релігію. Але це диво нагадує нам, що Бог обрав 
слабке у світі, щоб присоромити сильних.

Безумовно, апостоли зіткнулися з багатьма 
труднощами у виконанні місії, дорученої 
їм нашим Господом. Вони стикалися з тим, 
що вони подорожували далеко і розлого, 
вони стикалися з переслідуваннями та 
неприйняттям, їх садили до в’язниці і з ними 
поводились, як із брудом. Усі вони віддали своє 
життя за Христа. Однак у всіх своїх починаннях 
вони не знеохочувались, а довіряли Господу, 
який їх підтримував.

Як члени Церкви, ми теж маємо особливу 
місію, яку ми повинні виконувати в цьому 
світі. Ми також покликані проповідувати 
Євангеліє всім народам, починаючи з тих, кого 
Бог поставив біля нас. Ми слабкі та грішні, 
але ніколи не повинні дозволяти, щоб це 
знеохочувало нас. Ми не маємо особливих 
талантів чи здібностей до довіреної нам місії, 
але з Богом ми можемо зробити все.

 facebook.com/StellaMarisOrg www.stellamaris.org.uk
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11-ТА НЕДІЛЯ
13 ЧЕРВНЯ 
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НЕДІЛЯ В МОРІ6

12-ТА НЕДІЛЯ
20 ЧЕРВНЯ 

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА 4:35-41
Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже: 
“Перепливімо лишень на той бік!”

І зоставивши народ, беруть його з 
собою, так як і був у човні; а були й інші 
човни з ним.

І знялася хуртовина, ще й з вітром, 
і хвилі линули у човен, отож уже 
наповнювався.

А він був на кормі, - спав на подушці. 
Вони будять його і кажуть йому: 
“Учителю, тобі байдуже, що гинемо?”

Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав 
до моря: “Замовкни! Ущухни!” І затих 
вітер, і залягла велика тиша.

Тоді сказав до них: “Чого ви такі 
боязкі? Ще досі не маєте віри?”

І страх великий огорнув їх, і вони 
казали один до одного: “Хто це такий, 
що йому вітер і море послушні?”

Євангеліє і Ти
Цей епізод заспокоєння бурі відкриває нам і людськість, 
і божественність Христа. Як людина, Він був втомленим 
і тому потребував сну. Мабуть, він був виснажений, бо, 
незважаючи на шум бурхливої шторму, він спав спокійно 
і глибоко.

Як Бог, Він владно розпорядився штормом: «Замовкни! 
Ущухни!!” І відразу “... вітер припинився, і настало велике 
затишшя”. Його учні, побачивши це, були сповнені 
благоговіння і сказали один одному: “Хто ж Він такий, що 
навіть вітер і море слухаються Його?”

Роблячи це чудо, Христос бажав збільшити і зміцнити 
віру своїх апостолів та їх наступників. Човен - це 
католицька церква, також означає світ, а велика буря 
та хвилі представляють труднощі та випробування, які 
Церкві та християнам загалом доведеться зазнати.

Іноді Господь може здаватися сплячим, і ми можемо 
почуватись покинутими у своїх труднощах. Але навіть 
тоді, як апостоли, давайте наблизимось до Ісуса і 
розбудимо його своїми молитвами, кажучи: “Учителю, 
хіба тобі байдуже, якщо ми загинемо?” Якби Ісус не спав, 
апостоли не відчували б необхідності Його допомоги. 
Але, почуваючись самотніми, вони звернулись до Нього з 
усильною молитвою.

Таким чином ми бачимо, що скорботи і випробування 
самі по собі є благословенням від Бога, що спонукає 
нас ще більше наблизитись до Нього в час потреби. Св. 
Августин радить, що «нам слід постійно дивитись на Бога, 
який єдиний може врятувати нас від багатьох небезпек, 
яким ми піддаємось».

У нас також є потужний захисник у Пресвятій Діві Марії. 
Вона - Стелла Маріс, свята і прекрасна Морська Зірка. 
Коли ми опинимося в бурхливих хвилях цього життя і 
почнемо втрачати себе, подивімось на Марію, Морську 
Зірку, і Вона безпечно проведе нас до гавані вічного 
життя.



13-ТА НЕДІЛЯ
27 ЧЕРВНЯ 

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА 5:21-43
Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась 
до нього сила народу, і перебував він над морем.

Аж ось приходить один із старшин синагоги, Яір на 
ім’я, а побачивши його, упав йому до ніг

і благав його вельми, кажучи: “Дочка моя вже на 
сконі. Прийди, поклади лишень на неї руки, щоб 
видужала й жила.”

Тож пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато 
люду, що тиснувся до нього.

А жінка, що дванадцять років страждала на 
кровотечу

й натерпілася чимало від лікарів численних та 
витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, 
- ба, навпаки, ще гірше було їй, -

почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й 
доторкнулась його одежі.

Мовляла бо: “Як доторкнуся до його одежі - 
видужаю.”

І всох тієї ж хвилини витік її крови, і вона зчулася 
тілом, як одужала від хвороби.

Ісус же, відчувши негайно у собі, що з нього 
вибуло сили, обернувшись до народу, спитав: “Хто 
доторкнувся до моєї одежі?”

Учні ж його сказали йому: “Бачиш, як натовп 
тиснеться до тебе, а питаєш: Хто мене доторкнувся?”

Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що 
вчинила так.

Жінка ж, налякана й тремтяча, - знала бо, що сталося 
з нею, - приступила, впала перед ним та й оповіла всю 
правду.

А він же їй: Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі й 
будь здорова від своєї недуги.”

Коли він ще говорив, приходять від старшини 
синагоги й кажуть: “Дочка твоя померла, навіщо 
клопочеш Учителя?”

Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до 
старшини синагоги: “Не бійся! Тільки віруй.”

І не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова 
та Йоана, брата Якова.

Приходять вони до старшини синагоги в хату, - 
бачить він метушню і тих, що ридали й голосили 
вельми.

Увійшов же й каже: “Чого метушитесь і плачете? Не 
померло дівча, спить воно!”

І насміхались з нього. Він же відсторонив усіх, узяв 
батька дівчати та матір і тих, що з ним були, та й 
увійшов, де дівча лежало.

Взявши ж дівча за руку, сказав до нього: “Таліта кум” 
- що значить у перекладі: “Дівчино, кажу тобі, встань!”

І притьмом устало дівча й почало ходити, - років же 
дванадцять мало, - і нараз охоплені були всі дивом-
дивенним.

Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, - 
і наказав дати їй їсти.

Євангеліє і Ти
І Яйр, і кровоточива жінка дають нам 
важливий урок віри в силу Христа, який 
єдиний міг воскресити дочку Яіра з мертвих і 
вилікувати жінку, яка зробила все можливе з 
людського боку, щоб відновити своє здоров’я.

Жінка, “яка протягом дванадцяти років була 
кровоточивою і яка зазнала багато страждань 
від багатьох лікарів, і витратила все, що мала, 
і їй не стало краще, а гірше”, почула про Ісуса і 
наблизилася до Нього думаючи з вірою: “Якщо 
я торкнусь навіть його одягу, я одужаю”. І вона 
отримала зцілення як нагороду за свою віру.

Яір, який був видатним членом громади, 
одним із управителів синагоги, упокорився 
і кинувся до ніг Ісуса, благаючи Його 
уздоровити свою вмираючу доньку. І навіть 
після того, як йому сказали більше не 
турбувати Ісуса, оскільки його дочка вже 
померла, Яір повірив Ісусу, який сказав йому: 
“Не бійся, тільки віруй”. І за його віру його 
дочка була повернена до життя.

Віра найсильніша, коли вона доповнюється 
покорою. Яір був релігійним лідером, але він 
не вагаючись кинувся до ніг Ісуса, благаючи 
про допомогу. Кровоточива жінка , мабуть, 
була багатою і забезпеченою, але вона не 
гордувала торкнутися до краю одягу Ісуса.

Подібним чином, коли ми шукаємо милості 
Господа, звертаймося до Нього зі смиренною 
вірою. Поміркуймо над власною смиренністю 
перед Господом. Іноді ми вимагаємо від Ісуса, 
очікуючи, що Він відповість на наші молитви 
згідно з нашими умовами. Але важливо, щоб 
ми навчились смиренно підкорятися Його 
присудам і узгоджувати з цим наші бажання. 
Саме віра, мотивована глибоким смиренням, 
найбільше подобається Господу і завойовує 
для душі численні благословення та благодаті.
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Ніколас Чорний 
Лось і Буря
Деміен Костелло

Американські індіанці захопили 
уяву людей по всій земній кулі. 
Хто не дивився таких фільмів, як 
“Танці з вовками”, і не прагнув 
верхи на коні їхати по рівнині в 
погоні за буйволом?

Ніколас Чорний Лось з племені Лакота, 
мабуть, один із найвідоміших індіанців. Він 
був двоюрідним братом великого воєнного 
начальника Божевільного Коня, який у 9 
років мав чудові думки, і який став героєм 
відомої книги “Чорний Лось говорить”.

Чорний Лось також був католиком. 
Він охрестився в 1904 р. І став відомим 
наставником мирян, якому вдалося залучити 
до церкви 400 людей. Чорний Лось був 
відомий своїм цитуванням напам’ять св. 
Письма, відданістю вервиці та глибоким 
духовним смиренням.

Чорний Лось також мав відношення 
до моря. Завербувавшись до армії США і 
влаштувавшись в індійському заповіднику 
Пайн-Ридж, Чорний Лось приєднався до 
шоу Дикого Заходу Буффало Білла Коді у віці 
21 року. Він провів три місяці, виступаючи 
в Нью-Йорку, а потім виїхав до Європи 31 
березня 1887 року. Він та 132 інших індіанців 
разом з буйволами, конями та лосями сіли на 
борт СС Небраска. Протягом наступних двох 
тижнів трищогловий пароплав, тонажністю 
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3986 тонн і розміром 385 на 43 фути, став для 
ни домом.

Для людей, які ніколи не переходили нічого 
ширше річки, досвід був приголомшливим. 
Відчай, деякі співають свою передсмертну 
пісню. “Я не бачив нічого, крім води, води, 
води”, - згадав Чорний Лось. “Виглядало так, 
ніби це буде кінець”.

Тоді Північна Атлантика розкрила всю свою 
силу. Великий шторм, перетворював воду 
на «великі гори». Жінки та деякі чоловіки 
плачуть. Білі сміялися з індіанців, поки стерно 
не зламалося і корабель не потрапив у 
владу шторму. Коли якийсь буйвол загинув, 
його поховали в морі. Чорний Лось сумно 
спостерігав; це “виглядало так, ніби вони 
кидали частину сили індіанців за борт”. Він 
одягнув найкращий одяг і заспівав свою 
передсмертну пісню.

Корабель “Штат Небраска” вижив, а перехід 
через Атлантику став частиною служіння 
Чорного Лося. Він написав лист у католицькій 
газеті Лакота про затоплення Титаніка. 
Сліпота та жадібність змусили людство 

Безкоштовний документальний фільм про життя 
Чорного Лося “Ходьба Доброю Червоною Дорогою - 
подорож Ніколаса Чорного Лося до святості” доступний 
за посиланням: https://vimeo.com/420363725

покласти свою віру на човен. Натомість: 
«Бажання бути поруч із нашим Спасителем. 
Бажання залишитися на нашому кораблі “. 
Ісус прийшов заради бідних і грішних, писав 
Чорний Лось, то нехай він народиться у 
вашому серці. Ісус “такий, що має велику 
силу”.

Велика сила - це не поняття, яке ми 
зазвичай використовуємо, коли говоримо 
про Ісуса, але воно особливо підходить тим, 
хто має силу зробити море своїм домом. Ісус 
мав силу заспокоїти бурю і змусити своїх 
учнів здивуватися: “Хто ж тоді такий, кому 
підкоряються навіть вітер і море?” (Мк 4:41). 
Сила витримати батоги солдатів і нести 
хрест для своєї страти. Сила воскреснути і 
перетворити космос. Навіть, навчав Чорний 
Лось, сили достатньої, щоб перетворити Вас.

Чорний Лось на шляху до святості. 
Моліться за його подорож, і він заступиться 
за Вас, особливо в морських штормах та в 
життєвих бурях, щоб ви мали силу дати Ісусу 
народитися у вашому серці.

“ Виглядало так, ніби це 
буде кінець”.
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СВЯТЕ СЕРЦЕ - ВИТОКИ ТА 
ЗНАЧЕННЯ ПОЧИТАННЯ
Проколоте серце Христа на Голгофі
Витоки почитання Пресвятого Серця Ісуса сягають 
витоків християнства, жертвоприношення Христа 
на хресті. У розділі 19 Євангелія від св. Івана ми 
читаємо про те, що сталося після розп’яття, після 
поділу одягу Ісуса, після того, як він віддав Марію, 
свою матір, святому Іоанну, а святого Іоанна їй і 
після того, як він вигукнув: „Я спраглий», а потім 
випив поданого йому оцту, перш ніж віддати свій 
Дух небесному батькові.

Потім, поки його мертве тіло було на хресті, 
один із солдатів пробив списом його бік - серце, 
а з рани хлинула кров і вода. Св. Йоан вказав на 
пророче значення цього вчинку, сказавши, що 
сповняються слова Захарії: «Вони будуть дивитись 
на Того, Кого прокололи» (Зк 12:10).

Наслідок цього вчинку солдата полягає в тому, 
що він показав, що останні людські краплі крові 
пролилися для людства на знак його безмежної 
любові.

Важливість почитання Святого 
Серця Христового
Але ще до цього, під час свого публічного 
служіння, Христос 

згадав про його любов до людства, про його 
ніжне і покірне серце і запропонував усім 
поділитися цією любов’ю: 
«Прийдіть до мене, усі, 
тружденні та обтяжені, і 
я заспокою Вас. Візьміть 
моє ярмо на себе і вчіться 
від мене, бо я лагідний і 
покірливий серцем, і ви 
знайдете мир для своїх душ. 
Бо ярмо моє легко, а тягар мій 
любий »(Мт 11, 28-30).

Під час проповіді, Христос 
зосередився на серці: 
«Блаженні чисті серцем, бо 
вони побачать Бога» (Мт 5: 
8). Він також говорив про 
те, як для тих, хто вірить 
у нього, його серце стане 
джерелом, з якого потечуть 
ріки живої води (Ів. 7: 37-39). 
Як зазначає св. Йоан, це було 
посилання на Святого Духа, 
який стане даром Христа 
своїм послідовникам після 
прославлення.

Чому Христос таким чином 

зосередився на серці, як своєму, так і чужому? 
Напевно тому, що серце загальновизнане місце 
переживання емоцій, людської любові. Хоча Ісус 
є Богом, він також є людиною, і з часу Втілення, 
з часу прийняття людської плоті в лоні Пресвятої 
Богородиці на Благовіщення, він мав справжнє 
людське тіло і справжнє людське серце.

Отже, у відданості Святому Серцю Христа ми 
маємо спосіб висловити свою особливу любов 
до нього як до реальної людини, а не просто до 
абстрактної релігійної фігури. І оскільки він живе 
вічно, щоб заступатися за нас, він відповідає на 
нашу любов нескінченно.

Почитання Святого Серця і зцілення
Отже, це почитання важливе саме по собі, але ще 
й тому, що воно ілюструє тему про необхідність 
покаяння та надолуження, яке займало 
центральне місце в проповіді християнства з часів 
апостолів: “Покайтесь, бо наблизилось Царство 
Небесне »(Мт 3, 2). Ідея надолуження шкоди як за 
наші власні гріхи, так і завдяки спільному членству 
в містичному тілі Христа, і для інших, є лише 
продовженням цього основного євангельського 
послання. Як сказав св. Павло: «Тепер я радію 
своїм стражданням заради вас і в тілі моєму 
довершую те, чого не вистачає у скорботах Христа 

заради Його тіла, тобто церкви 
...» (Кол. 1:24) .

Почитання Святого Серця 
насправді є повторенням двох 
тисяч років християнського 
вчення про природу Христа 
як Бога, так і людини. Це 
переорієнтація на цей 
фундаментальний момент 
- що завдяки Втіленню та 
всьому, що з нього випливало, 
і особливо через смерть 
та воскресіння Христа, Бог 
передав нам свою любов і що 
прірву між нескінченністю та 
святістю Бога та смертністю 
і гріховністю людства було 
подолано.

 Оскільки Христос мав 
справді людське серце, він 
може співчувати нам і розуміє 
всі наші потреби, турботи та 
страждання «зсередини», бо 
він теж мав людську природу, 
здатну страждати.
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О Ісусе, через найчистіше серце Марії я підношу тобі 
всі молитви, справи і терпіння цього дня в намірі твого 
божественного Серця.
О, Найсвятіше Серце Ісуса, вся моя довіра в Тобі (тричі).
Амінь.

РАНКОВА МОЛИТВА ДО 
НАЙСВЯТІШОГО СЕРЦЯ
Червень - це місяць, присвячений Пресвятому Серцю Ісуса
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Стелла Маріс є найбільшою 
мережею в світі з 
відвідування суден. 
Ми покращуємо життя 
мореплавців і рибалок 
через нашу мережу 
місцевих капеланів та 
центрів моряків, експертну 
інформацію, адвокацію, та 
духовну підтримку.
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