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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.

Стелла Маріс надає 
морякам практичну 
та інформаційну 
підтримку
 і уважного 
співрозмовника


Sea Prayer

БЕЗКОШТОВНИЙ 
ДОДАТОК
ШУКАЙТЕ ’SEA PRAYER’ 
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ПОРТ ФОКУС 3

Унікальність Одеського морського 
порту в тому, що саме завдяки 
ньому колишнє турецьке 
поселення-фортеця Гаджибей та 
козацьке містечко Коцюбіїв було 
перейменоване на Одесу — одне з 
найбільших міст сучасної України. 
Ще у ІІІ столітті до н.е. на території 
сучасної Одеси існувало грецьке 
поселення з діючим морським 
портом, пізніше порт працював і 
за часів козаччини, і за турецького 
панування. Внаслідок російсько-
турецької війни, вже Російська 
імперія вирішила розбудувати тут 
порт і 1794 р. вважається офіційною 
датою заснування сучасного 
Одеського порту.

Сьогодні Одеський порт є одним 
з найбільших в Україні морських 
торгових портів з загальною 
пропускною здатністю до 50 млн 
тонн на рік. площа території: 141 
гектар. Кількість причалів: 54. 
Довжина причальної лінії: більше 

ПОРТ ОДЕСА,  
УКРАЇНА 

Стелла Маріс в Україні
Адреса: Ланжеронівський узвіз, 2, Одеса, Україна
Робочий час: Пн -Пт: 14:00 – 20:00
Свята Літургія: Субота: 09:00 та 17:00, Неділя: 10:00
Веб -сайт: http://aosukraine.org

 https://www.facebook.com/aosukraine
Капелан: о. Олександр Смеречинський
Завантажте Sea Prayer з App Store та Google Play

9000 м. Порт здатен приймати та 
обслуговувати судна довжиною 
до 330 м. Порт може приймати 
контейнери всіх типів і розмірів, сухі 
і рідкі вантажі.

Пасажирський комплекс порту 
– один з найбільших на Чорному 
морі і налаштований на прийом і 
обслуговування до 4 млн. туристів 
на рік.

В 1994 році в порту була 
заснована місія Stella Maris в Україні, 
що покликана піклуватися про 
іноземних моряків, які в’їжджають 
в порти України, та українських 
моряків, які розсіяні по всьому світу 
включно з їх сім’ями.

Центр Стелла Маріс в Україні 
розташований в Одесі, в 100 метрах 
від головних воріт порту.

Морська каплиця св. архистратига 
Михаїла знаходиться в центрі 
Стелла Маріс, тож мореплавці мають 
можливість взяти участь у Літургії 
або завантажити додаток Sea Prayer 

та безкоштовно відправляти з борту 
судна молитовні запити за близьких 
та рідних. Моряки отримують 
комунікаційні поради та підтримку, 
включаючи безкоштовний 
бездротовий доступ до Інтернету, 
ігри в приміщенні (настільний теніс, 
шахи), з кимось поговорити, якщо 
потрібна порада чи підтримка, 
духовну підтримку, молитву та 
консультування, незалежно від 
віросповідання.

Кожного Різдва місія готує 
подарунки для моряків, які 
перебувають на борту суден 
в Одеському порту. Щороку 
організовується літній табір для 
дітей мореплавців. Мета табору 
— допомогти дітям внутрішньо 
переміщених моряків, адаптуватися 
до нових умов життя на основі 
християнських життєвих принципів. 
Крім того, переважна більшість 
дітей має можливість наблизитися 
до Христа та Католицької Церкви.
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НЕДІЛЯ В МОРІ4

Євангеліє і Ти
До Ісуса привели глухонімого, щоб Він поклав 
на нього руку і зцілив. Євангелія сповнені 
розповідями про чудеса, які Ісус здійснив над 
хворими і немічними. І це чудесне зцілення 
глухонімого здавалося б, було ще одним із 
чудес Ісуса.

Але в цьому диві є щось особливе. Ісус 
відводить глухоніму людину набік, подалі 
від натовпу, можливо, тому, що він хотів 
більшої приватності, а може, тому, що хотів 
залишатися непублічним. Наскільки наш 
Господь відрізняється від багатьох сьогоднішніх 
фальшивих пастирів, які насправді не 
зацікавлені в отарі, а прагнуть лише своєї слави 
та задоволення.

І на відміну від багатьох інших Його чудес, 
Ісус, зціляючи глухонімого, виконує своєрідний 
ритуал. Він доторкнувся до вух людини, 
сплюнув і доторкнувся до язика людини. Тоді 
Ісус підвів очі до неба, зітхнув і сказав «Еффата», 
що означає «Відкрийся», після чого глухонімий 
почав чути і говорити. Христу не потрібно 
було проводити цей ритуал, торкаючись вух 
і язика людини та плювати. Але цим Христос 
побажав дарувати благодать зцілення за 
допомогою символічних знаків та жестів. Цей 
спосіб передачі Божої благодаті продовжується 
і сьогодні в Церкві через Таїнства. Таїнства – це 
видимі знаки невидимої благодаті, дарованої 
душі. Той, хто фізично приймає Таїнство, також 
внутрішньо отримує благодать Божу.

При правильному звершенні, Таїнства 
завжди є безпомилковими знаками Божої 
благодаті, даної душі. Тим не менш, вони 
залишаються неефективними, якщо душа 
погано приготована. Добре налаштована душа 
відкрита для отримання Божої благодаті. Душа 
без добрих схильностей подібна до глухонімої 
людини, яка потребує цілющого дотику Бога.

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ НЕДІЛЯ
НЕДІЛЯ, 5 ВЕРЕСНЯ

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА 7:31-37
І знову, покинувши країну Тирську, прийшов 
через Сидон над море Галилейське у межі 
околиць Десятимістя.

І приводять йому глухонімого й благають 
його, щоб на нього руку поклав.

І взявши його набік від народу, вклав йому 
пальці свої в уха і, добувши своєї слини, 
торкнув йому язика;

а глянувши на небо, зідхнув та й каже: 
“Ефата”, тобто: “Відкрийся!”

І зараз же відкрились його вуха, і 
розв’язалися зав’язі його язика, і почав він 
виразно говорити.

І наказав їм нікому про це не говорити. Та 
що більше він їм наказував, то більше вони те 
розголошували.

І, зачудовані понад усяку міру, говорили: 
“Він усе гаразд учинив: і глухим дає слух, і 
мову – німим.”

Неділя в морі  
З о. Піо Ідоу



24 НЕДІЛЯ
НЕДІЛЯ, 12 ВЕРЕСНЯ

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА 8:27-35
І пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филипової Кесарії, 
і дорогою розпитував учнів своїх, мовивши до них: “За 
кого мене люди мають?”

Ті йому й відказали: “Одні за Йоана Христителя, інші за 
Іллю, а ще інші за котрогось із пророків.”

“А ви, – спитав їх, – що кажете про мене: хто я?” Озвавсь 
Петро та й каже до нього: “Ти – Христос.”

Але наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про 
нього.

І він узяв навчати їх, що Синові Чоловічому багато 
треба вистраждати, а й відцураються його старші, 
первосвященики та книжники, буде він убитий, по трьох 
же днях воскресне.

А говорив про це відкрито. Тоді Петро, взявши його 
набік, заходився йому докоряти.

Він же, обернувшись і глянувши на своїх учнів, скартав 
Петра і сказав: “Геть від мене, сатано! Бо гадаєш ти не 
про те, що Боже, лише про те, що людське.”

І прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм: 
“Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, 
візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною.

Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить; а хто 
погубить свою душу мене ради та Євангелії, той її спасе.

Євангеліє і Ти 
Це читання Євангелія протиставляє 
два ставлення до Христа, два способи 
сприйняття Його та Його місії. По-перше, 
це сприйняття людей, які не визнають 
Христа та Його відкупительну місію. 
Зрештою, над ними панує дух сатани. 
Тоді є дух Божий, який дарує здатність 
пізнавати і приймати Христа таким, 
яким Він є, та місією, яку Він прийшов 
виконати.

Христос запитав Своїх учнів: “ За 
кого мене люди мають?” І учні почали 
озвучувати поширені думки про 
особу Христа: «І сказали Йому: «Іоанн 
Хреститель; а інші кажуть: Ілля; а інші 
– за одного з пророків. ”” Тоді Христос 
запитав їхньої власної думки: „А як ви 
думаєте, хто я?” Петро, зворушений 
Духом Божим, сказав: «Ти – Христос». Тут 
ми бачимо, як люди сприймали Христа 
як великого пророка, але не більше того. 
Це суперечить відповіді Петра, який, 
ведений Святим Духом, сказав: «Ти – 
Христос».

Але, на жаль, цей самий Петро 
починає заперечувати Христу, коли 
розмова заходить про Його прийдешні 
Страсті та Смерть. І Христос, побачивши 
поганий приклад, який Петро давав 
іншим учням, негайно дорікнув йому, 
сказавши: «Іди від мене, сатано! Бо ти не 
на боці Бога, а від людей».

Сьогодні багато говорять про Христа 
як про велику людину, надзвичайного 
пророка тощо. Але вони перестають 
називати Його Сином Божим. Навіть ті 
в Церкві, хто вірить в божественність 
Христа, не проповідують Христа 
Розп’ятого. Вони просякнуті духом світу і 
соромляться хреста Христового.

Сьогодні Ісус ставить перед нами те 
саме питання: «А як ви думаєте, хто я?» 
І ми повинні вміти сказати: Ти Христос, 
Спаситель світу.

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

НЕДІЛЯ В МОРІ 5

“  НАВІТЬ ТІ В ЦЕРКВІ, 
ХТО ВІРИТЬ В 
БОЖЕСТВЕННІСТЬ 
ХРИСТА, НЕ 
ПРОПОВІДУЮТЬ ХРИСТА 
РОЗП’ЯТОГО.”



25 НЕДІЛЯ
НЕДІЛЯ, 19 ВЕРЕСНЯ

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА 9:30-37
Вийшовши звідти, проходили крізь 
Галилею, і він не хотів, щоб будь-хто 
знав.

Навчав бо своїх учнів і казав їм: “Син 
Чоловічий буде виданий у руки людям, 
і вб’ють його, і, вбитий, по трьох днях, 
воскресне.”

Та вони не розуміли цього слова й 
страхалися його запитувати.

І прийшли вони у Капернаум, і як 
був він у домі, спитав їх: “Про що ви 
сперечалися дорогою?”

Вони ж мовчали, бо сперечалися були 
дорогою, хто більший.

Тоді він, сівши, прикликав 
дванадцятьох та й каже до них: “Коли 
хто хоче бути першим, нехай буде з усіх 
останнім і усім слугою.”

Потім узяв дитину, поставив її серед 
них і, обнявши її, каже до них:

“Хто прийме одне з таких дитят в 
моє ім’я, – мене приймає; а хто мене 
приймає, – не мене приймає, а того, хто 
послав мене.”

Євангеліє і Ти
Ісус та Його учні подорожували Галілеєю до Капернауму. 
Це була подорож, в якій Ісус був лише зі своїми учнями, 
і Він навчив їх багатьох речей про Себе та про царство. 
Його розмова викликала в них думки про мирську 
славу та успіх, і вони говорили про це між собою, 
сподіваючись, що Ісус їх не почує.

Але Ісус точно знав, про що вони говорять, і, прибувши 
до Капернауму, Він запитав їх: «Що ви обговорювали 
по дорозі?» Це питання застало їх зненацька, і вони 
збентежилися. Наш Господь не лає їх, а натомість кличе 
до себе Дванадцятьох апостолів і допомагає їм зрозуміти, 
в чому полягає справжня велич: «Якщо хтось буде 
першим, він повинен бути останнім за всіх і слугою всім».

Як майбутні провідники Церкви, апостоли повинні 
уникати всіх амбіцій щодо мирської честі та слави, 
але натомість прагнути служити Христу в смиренні. 
Христос висуває перед Своїми апостолами ідеал 
скромного і відданого служіння, прикладом якого він 
сам був. У царстві Христовому немає місця егоїстичному 
честолюбству, і справжня велич вимірюватиметься 
ступенем відданого служіння.

Багато святих, яких ми вшановуємо сьогодні, 
були великими людьми свого часу. Усі вони не були 
досконалими, але всіх їх об’єднувала чеснота смирення. 
Смирення підкорює серце Боже, і воно навіть вважається 
більшим за будь -яку зовнішню відданість, яку ми 
можемо практикувати. Смирення є матір’ю багатьох 
чеснот, за словами святого, бо з нього випливає 
покора, страх Божий, пошана, терпеливість, скромність, 
лагідність і мир.

Давайте часто молитися про дар смирення. Молимось 
за цей дар, використовуючи слова святого Франциска 
Сальського: Мій найдорожчий отче, я прошу тебе, за 
любов Божу, допоможи мені упокоритися. Просімо цієї 
чесноти у Найсвятішого Серця, сказавши: Ісусе, лагідний і 
смиренний серцем, зроби моє серце подібним до твого.
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26 НЕДІЛЯ
НЕДІЛЯ, 26 ВЕРЕСНЯ

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД  МАРКА 9:38-43,  
45, 47-48

Йоан же сказав до нього: “Учителю, 
ми бачили одного, що твоїм ім’ям бісів 
виганяє, але не ходить з нами, то ми й 
заборонили йому, – не ходить бо з нами.”

Ісус же мовив: “Не бороніть йому. Немає 
бо такого, хто робив би чуда моїм ім’ям і міг 
би незабаром мене лихословити.

Бо хто не проти нас, той за нас.
Хто напоїть вас кухлем води тому, що 

ви Христові, – істинно кажу вам, – той не 
втратить своєї нагороди.

Хто ж спокусить одне з оцих малих, що 
вірують, – краще було б такому, якщо б 
йому повішено на шию жорновий камінь 
та вкинено в море.

І коли твоя рука спокушає тебе, відітни 
її. Краще тобі ввійти в життя калікою, ніж 
з двома руками піти у пекло, у вогонь 
незгасний,

І коли нога твоя спокушає тебе, відітни 
її: краще тобі ввійти в життя кривим, ніж з 
двома ногами бути кинутим у пекло,

І коли око твоє спокушає тебе, вирви 
його: краще тобі ввійти у Царство Боже 
однооким, ніж з двома очима бути кинутим 
у пекло,

де черв’як їхній не вмирає і вогонь не 
вгасає.

Євангеліє і Ти 
Християнське життя – це безперервна боротьба з 
ворогами Христа. І той, хто використовує ім’я Христа, 
щоб творити добро, безумовно, на боці Христа. Так само, 
як Ісус сказав у сьогоднішньому Євангелії: «... ніхто, хто 
робить щось в моє ім’я, незабаром не говоритиме про 
мене погано. Бо хто не проти нас, той з нами ».

Християнське життя схоже на поле битви. 
Послідовники Христа повинні постійно боротися з 
гріхом, щоб зберегти в собі життя благодаті. Іноді ця 
боротьба з гріхом може коштувати руки та ноги, але для 
християнина, який любить Бога, жодна жертва не надто 
велика.

Святий Піо з Петрельчини, будучи ще дуже молодим, 
мав видіння духовної битви, яка буде у нього пізніше 
в житті. Святий Піо розповідає, що раптово величний 
та надзвичайно красивий чоловік відвів його на дуже 
велике поле, де з одного боку були люди, одягнені в 
біле, біле, як сніг, а з іншого – натовп із жахливими 
обличчями, одягнений у чорне. Тоді страшне 
чудовисько з’явилося з іншого боку і викликало святого 
Піо на бій. Величний чоловік сказав молодому святому: 
«Тобі доведеться битися як доблесний воїн. Я буду поруч 
з тобою. В нагороду за перемогу ти отримаєш чудову 
корону». Від страху святий Піо відмовився битися, але 
величний чоловік сказав йому, що у нього немає вибору. 
За допомогою цього чоловіка святий Піо бився, долав і 
переміг, змусивши втекти. Величною людиною рідкісної 
краси був Христос, який поклав йому корону на голову 
і сказав: «Я приготував для тебе більш красиву корону, 
якщо ти витримаєш у битві з цим демоном. Цей демон 
знову нападе на тебе, але ніколи не сумнівайтесь у моїй 
допомозі ... Я завжди буду поруч з тобою».

Якщо ми будемо наполегливо боротися з гріхом, 
на небі нас чекає прекрасний вінець слави. Біль і 
жертви, які нам, можливо, доведеться пережити, щоб 
залишитися вірними, ніщо у порівнянні зі славою, яка 
чекає на нас в небі.
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5 кроків до позитивного 
психічного здоров’я

Існує кілька факторів, які можуть вплинути на 
психічне здоров’я моряків; такі як стрес на роботі, 
тиск на сім’ю, обмежені відпустки на березі тощо. 
Перебування в морі також може ускладнити доступ 
до підтримки. Однак допомога є! Цей посібник із 
самодопомоги детально описує деякі навички, 
вправи та стратегії подолання, які допоможуть 
вам впоратися зі своїми емоціями, коли життя стає 
напруженим або ваш настрій знижується.

Кроки до позитивного 
психічного здоров’я:
Тіло

Досягнення

Підключення

Насолода

Крок назад 

ТІЛО: ПІКЛУВАННЯ ПРО СЕБЕ
Догляд за своїм фізичним тілом означає, що 
ми зможемо краще справлятися з емоційними 
проблемами.
• Їжте здорово і регулярно

•  Регулярно займайтеся спортом, бажано у 
зовнішньому/природному середовищі

•  Плануйте, як найкраще використовувати час 
відпочинку

•  Остерігайтеся того, як на вас впливають такі 
речі, як напої(алкогольні), наркотики, куріння та 
кофеїн

ДОСЯГАЙ
Наш мозок отримує стимул, коли ми досягаємо 
речей протягом дня. Досягнення підвищує 
нейромедіатор дофамін, а цілеспрямована 
активність – серотонін.

Корисно планувати реалістичні та досяжні цілі 
на кожен день, наприклад, такі, що стосуються 
роботи, домашніх справ та навчання, але ми 
також можемо встановлювати цілі та досягати 
заходів, пов’язаних із спілкуванням з іншими, 
задоволенням та фізичними вправами.

ВКЛЮЧАЙСЯ
Коли наш настрій падає, ми відчуваємо більшу 
втому і, як правило, робимо менше. Ми починаємо 
більше залишатися наодинці, відсторонюючись 
і ізолюючись. Унікальні умови на борту корабля 
можуть створити відчуття ізоляції(самотності).

Можливо, у вас є обмежені можливості 

Посібник з психічного здоров’я для моряків
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спілкування з друзями та родиною вдома, але 
важливо підтримувати зв’язок з близькими, коли 
це можливо.

Різні схеми зміни та інші причини можуть 
ускладнити зв’язок з іншим членами екіпажу 
на борту, але намагання спілкуватися може 
допомогти.

Чи є на борту можливості взяти участь у 
кіно- чи ігровому вечорі? Якщо ні, то чому б не 
спланувати ряд регулярних заходів, якими можна 
насолоджуватися з членами екіпажу, такими як: 
барбекю на палубі, ігрові вечори, командні види 
спорту, вечори з кіно та караоке.

НАСОЛОДЖУЙСЯ
Коли наш настрій досить гарний, ми, як правило, 
займаємось різноманітними захоплюючими 
видами діяльності, на додаток до того, що маємо 
робити. Коли наш настрій та рівень енергії 
падають, ми робимо все менше і менше, поки 
врешті -решт нам не буде важко намагатися 
виконувати навіть необхідні повсякденні справи.
•  Прагніть займатися більш приємними видами 

діяльності.
•  Спробуйте знайти заняття, якими б ви могли 

насолоджуватися зараз, і заздалегідь сплануйте 
свій наступний рейс/контракт – що ви можете 
взяти з собою, щоб вам подобалося робити на 
борту?

•  Спробуйте знайти баланс між часом на самоті 
та часом з іншими. Індивідуальні захоплення 
можуть допомогти коли заняття в гурті є 
неможливі:

•  Вправи дійсно можуть допомогти підняти 

настрій. Спробуйте www.trainingonboard.org для 
натхнення.

•  Потрібні виклики! Здобувайте нові навички 
у власному темпі. Існує багато безкоштовних 
онлайн-курсів, які можуть познайомити вас 
з новими інтересами та видами діяльності. 
Наприклад, спробуйте www.lynda.com

•  Відчуваєте себе креативно? Ведіть на борту 
письмовий або фото журнал свого часу.

ВІДСТУПИ
В проблемах, нас переповнюють емоції (гнів, 
розчарування, смуток) — тоді важко чітко мислити 
і мати цілісну картину, тому ми можемо реагувати, 
роблячи речі, які не допомагають. У стресовій 
ситуації ми, як правило, керуємось своїми 
емоціями та думками, які створюють замкнуте 
коло, підживлюючи один одного. Наші емоції 
підсилюють наші думки, що, у свою чергу, посилює 
наші емоції. Це призводить до імпульсивних 
вчинків і поганих довгострокових наслідків, що 
сприяє збереженню проблем. Можливо, на той час 
такі дії допомагають, але, реагуючи імпульсивно 
або однаково весь час, ми просто продовжуємо 
проблему.

Ми можемо навчитися реагувати і думати 
по-іншому. Навички та вправи на наступних 
сторінках можуть бути корисними, спробуйте 
їх попрактикувати, щоб ви були готові їх 
використовувати, коли у вас погіршується настрій.

Люб’язно надано Iswan www.seafarerswelfare.org Міжнародною 
програмою охорони здоров’я моряків
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10 ВИВЧЕННЯ ВІРИ

ЧИ Є ТАКЕ ПОНЯТТЯ ЯК 
ПРАВИЛЬНО І НЕПРАВИЛЬНО? 
О.СТІВЕН ВАНГ

Я бачив старий фільм братів Коен, який називався 
“Старим тут не місце”. У пустелі відбувається 
перестрілка, коли з угодою щодо наркотиків йде 
щось не так. Наступного дня місцевий хлопець, 
якого грає Джош Бролін, вирушає на полювання, 
і він знаходить два мільйони доларів у валізі на 
місці події. Він ретельно розмірковує, потім кладе 
його в салон вантажівки і відвозить додому. 
Решту фільму він проводить, втікаючи від кіллера, 
якого грає Хав’єр Бардем, один з найстрашніших 
персонажів, які коли-небудь були на екрані.

Тож Бролін знаходить саме те, чого він шукав 
усе життя: купа готівки. Але в процесі (спойлер) він 
втрачає все інше, що було для нього важливим: 
дім, роботу, дружину, свободу і, зрештою - життя.

Фільм є класичною притчею про мораль. Це 
породжує  великі питання: що ви шукаєте? Що б 
ви зробили, щоб його отримати? Чи справді воно 
того варте? Чи існують якісь моральні межі?

Якщо сьогодні задатися питанням про мораль, 
ви отримаєте захоплюючу суміш поглядів. З 
одного боку, ми не любимо судити чи втручатися. 
Ми цінуємо різноманітність. У Британії великий 
акцент робиться на чесноті толерантності. Жити і 
давати жити. Ми хочемо поважати свободу людей.

З іншого боку, більшість людей погоджуються, 
що нам потрібен якийсь моральний кодекс, якісь 
спільні цінності. Недостатньо просто сказати: роби 
все, що хочеш. Деякі речі просто неправильні. Тож 
між свободою та мораллю є певна напруженість.

Я бачу це щодня. Більшу частину часу я приділяю 
роботі зі студентами університету. Я часто 
спілкуюся з ними про те, що вони сподіваються 
робити в майбутньому. І більшість часу я б не хотів 
підштовхувати їх у той чи інший бік. Я молюся 
з ними і, інколи, даю кілька делікатних порад. 
Але їм потрібно знайти свій шлях. Кожна людина 
унікальна.

Але іноді вони задають моральні питання. Чи 
це правильно? Це неправильно? І іноді я все 
-таки втручаюся і даю настійливіші поради. Я 
не намагаюся їм нав’язати щось, а просто бути 
чесним щодо того, що правильно, а що ні. Ми не 
можемо приймати правильних рішень, якщо у нас 
немає хоча б кількох чітких моральних орієнтирів.

Християни вірять у свободу. Вони також вірять в 
об’єктивну мораль. Не все відносно. Існують деякі 
фундаментальні людські цінності, які є спільними 
для всіх людей. Чому? Оскільки ми всі поділяємо 
спільну людяність, і деякі речі допомагають нам 
жити у повноті, вони ведуть нас до справжніх 
звершень, а інші речі можуть зашкодити.

Добре, наприклад, піклуватися про хворих, 
говорити правду, шанувати своїх батьків, 
відповідально виконувати чесну роботу. І 
неправильно, наприклад, вбивати невинну 
людину, красти, зраджувати дружині, 
експлуатувати вразливих.

Ми можемо сперечатися щодо точних деталей. 
Але християни вважають, що більшість людей у 
більшості суспільств прийняла основний набір 
цінностей. Вони виражені в Десяти заповідях 
єврейсько-християнської традиції та багатьох 
інших подібних кодексах.

Якщо суспільство втрачає зв’язок із цими 
фундаментальними цінностями, воно починає 
розпадатися. Ось що відбувається в романі 
“Володар мух”, коли група хлопчиків, загублених 
на віддаленому острові, опускається в хаос і 
насильство.

Більшість із нас намагаються жити добре. Ми 
не впевнені, що б ми зробили, якби знайшли 
ту валізу в пустелі, набиту купюрами на два 
мільйони доларів. Ми не впевнені у багатьох 
наших щоденних виборах. Життя часто буває 
дуже складним і безладним. Але усвідомлення 
того, що існують певні вказівки та межі, насправді 
є величезним даром, а не тягарем. А намагання 
слідувати їм насправді допомагає звільнити нас.

Якби ви знайшли валізу з мільйонами фунтів стерлінгів, що б 
ви зробили з нею? Чи є правильні чи неправильні дії? Сьогодні 
існує широкий спектр поглядів на мораль, але більшість людей 
сходяться на думці, що нам потрібен якийсь моральний кодекс. 
У цьому блозі дізнайтесь, у що християни вірять щодо моралі, і 
подумайте над своїми поглядами на правильне та неправильне.

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ
Як ви думаєте, чи є таке поняття як правильне і 
неправильне? Чому?

Як ви вважаєте, чи змінюється мораль від 
однієї культури чи країни чи релігії до іншої?

Як ви думаєте, люди вільні? Як ви думаєте, чи 
здатні люди змінитися?

Ця стаття є витягом з SYCAMORE: The Catholic Faith Explained, опублікованого Товариством католицької правди
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Поклоняюся Тобі, славний Хресте, 
що був прикрашений Серцем 
і Тілом мого Спасителя Ісуса 
Христа, заплямований і залитий 
кров’ю. Я почитаю Тебе, Святий 
Хресте, з любові до Нього, Ісуса, 
мого Спасителя і мого Бога.

МОЛИТВА  
ДО  
СЛАВНОГО 
ХРЕСТА



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.

Північна Америка і Кариби
Deacon Paul Rosenblum
Stella Maris Port Chaplain, Charleston Diocesan
Email: paul.rosenblum@stellamarismail.org
Mobile: +1 (843) 822-3572

Африка Індійського океану
Fr. Jacques Henri David 
Stella Maris Port Chaplain, Port-Louis, Mauritius 
Email: jachenri@intnet.mu 
Mobile: + 230 57287348

Західна Африка
Fr. Celestin Ikomba
Stella Maris National Director, Ivory Coast
Email: ikomba_celio@yahoo.fr
Mobile: +225 08041035

Латинська Америка
Fr. Samuel Fonseca, C.S.
Stella Maris National Director, Brazil
Email: samufonto@hotmail.com
Mobile: +55 (13) 9772 1191

Європа
Martin Foley 
Stella Maris National Director, UK 
Email: martin.foley@stellamarismail.org 
Mobile: +44 7941 231628

Stella Maris регіональні координатори

Південна Азія
Fr. Johnson Chirammel 
Stella Maris Port Chaplain, Cochin, India 
Email: chirammelj@yahoo.com 
Mobile: +91 9447308759

Південно-Східна Азія
Fr. Paulo Prigol 
Stella Maris Director, Manila, Philippines 
Email: pauloprigol@yahoo.com 
Mobile: +63 908 819 0230

Океанія
Sr. Mary Leahy, RSJ 
Stella Maris Port Chaplain, Sydney, Australia 
Email: srmaryleahy@gmail.com 
Mobile: +61 (418) 724 713

www.stellamaris.org.uk
facebook.com/StellaMarisOrg
twitter.com/StellaMarisOrg


