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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:
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 2021
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ПОРТ -ЛУЇ,
МАВРИКІЙ
Порт -Луї - невеликий порт, який
був дуже активним з моменту свого
відкриття в 1736 році французьким
поселенням. Це було стратегічне
місце для кораблів, які снували
біля мису Доброї Надії (Південна
Африка) на своєму маршруті
між Азією та Європою. У ті ранні
часи піклування про моряків
обмежувалося відвідуванням
лікарні. Історичну будівлю
лікарні зараз перетворено на
музей рабства поруч із музеєм
імміграційної праці у порту.
Відкриття Суецького каналу в 1869
р. Сповільнило діяльність порту.
Але він вистояв, і його діяльність
активізувалася під час закриття
Суецького каналу (1967–75).
Сьогодні гавань Порт-Луї все ще
є невеликим і активним портом,
що містить контейнерний термінал
з причальною стійкою довжиною
800 м, зоною зберігання 34 га та
вісьмома портальними корабельберег продуктивністю близько 1
млн TEU. Зараз будується величний
круїзний термінал, і планується
сучасний рибальський порт.
Отже, попри незначну територію
Порт-Луї є багатофункціональним з
перевальними, бункерувальними,
круїзними послугами та
рибальством. Найкращі морські

агентства пропонують послуги
для всіх типів потреб у ПортЛуї, починаючи від морських та
дослідницьких суден до суден, що
перевозять навалочні, розсипні
та спеціалізовані вантажі, також
допомагають численним судам, які
здійснюють лише технічні заходи
в Порт-Луї, тобто бункерування,
прісна вода та провіант, ремонт
та обслуговування, магазини та
витратні матеріали, а також зміна
екіпажу або госпіталізація.
МТФ (Міжнародна транспортна
федерація) профінансувала у
2003 році величаву будівлю для
благодійної діяльності щодо
моряків. Центр моряків отримав
назву «Будинок Тревесса» на
згадку про трагедію на морі між
Маврикієм та Австралією. Він
управляється Товариством Будинків
моряків, заснованим у 1857 році, і
має великий досвід у служінні для
моряків. Морякам доступні номери
для ночівлі, Інтернет та телефони
для плавання.
Морський Апостолят, відомий
у всьому світі як Стелла Маріс
— це церковна організація під
егідою єпархії Порт-Луї. Нашим
головним партнером є Місія для
мореплавців (МТС), Товариство
моряків Маврикія та Профспілка

працівників порту Маврикія
(МПЕТУ), пов’язана з Міжнародною
транспортною федерацією (МТФ).
Морський Апостолят відповідає за
надання душпастирської опіки всім
працівникам морського сектору, їх
утриманцям та громадам.
Душпастирство — це практична
допомога тим, хто цього потребує,
гостинність тим, хто в русі,
забезпечення солідарності та
підтримки тим хто в потребі, а
також духовне окормлення для всіх
людей моря. У свій спосіб, Stella
Maris/Apostolat de la Mer пропонує
душпастирську опіку всім людям
моря, незалежно від їх раси, релігії,
культури, національності чи релігії.
Місія Stella Maris/Apostolat de
la Mer — забезпечити добробут
моряків, відвідуючи кораблі та
надаючи пастирську опіку, шляхом
дозвілля та відпочинку, а також
моральною підтримкою тих, хто
потрапив у біду, наприклад, у разі
смертей на морі та організація
похоронних церемоній на борту.
Стелла Маріс/Морський
Апостолят співпрацює з різними
організаціями та має зв’язки з
урядовими організаціями,
такими як Фонд соціального
забезпечення моряків, який надає
допомогу морякам.

Стелла Маріс/ Морський Апостолят
Центр моряків, Будинок Тревесса, Мер Руж, Порт-Луї, Маврикій.
Тел.: 230217 43 30. Електронна адреса: lamer@intnet.mu
Директор: Ліндсі МЕЙПА Мобільний телефон: + 230 5766 4502
Електронна адреса: lindsaymeyepa@yahoo.com
Портовий капелан: Отець Жак-Анрі ДАВІДD
Мобільний телефон: +230 5728 7348
Електронна адреса: jachenri@intnet.mu
facebook.com/StellaMarisOrg www.stellamaris.org.uk
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НЕДІЛЯ В МОРІ

Неділя в морі
З о. Піо Ідоу

27-МА НЕДІЛЯ
НЕДІЛЯ, 3 ЖОВТНЯ
ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА 10:2-16
Приступили фарисеї і, спокушаючи його, питали:
“Чи можна чоловікові відпустити жінку?”
1. А він у відповідь сказав їм: “Що заповів
вам Мойсей?”
Вони сказали: “Мойсей дозволив написати грамоту
розлуки та й відпустити.”
“То з-за серця вашого запеклого, - сказав Ісус їм, написав він вам отой припис.
А на початку створення Бог створив їх
чоловіком
та жінкою.
Ось чому чоловік покине свого батька - матір і
пристане до жінки своєї,
й обоє будуть одним тілом; тому вже не двоє, лише
- одне тіло.
Що, отже, злучить Бог, людина хай не розлучає.”
Удома ж учні знов його про те запитали.
А він сказав їм: “Хто відпускає свою жінку й бере
другу, чужоложить з нею.
І коли жінка покине свого чоловіка й вийде за
іншого, - чужоложить.”
І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але
учні забороняли їм.
Бачивши Ісус те, виявив незадоволення і сказав їм:
“Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм:
таких бо Царство Боже.
Істинно кажу вам: Хто Царства Божого не прийме,
як дитина, - не ввійде до нього.”

ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ

Євангеліє цієї неділі дає нам можливість
замислитися над інститутом шлюбу та
над сімейним життям. Щоб випробувати
Ісуса, фарисеї запитують Його, чи законно
розлучатися з дружиною. Водночас вони
посилаються на закон Мойсея, який дозволяв
чоловікові написати свідоцтво про розлучення
та відпустити дружину. Але Ісус Христос
не боїться виправити Мойсеєвий закон і
підтвердити божественний закон, згідно з яким
Бог з самого початку створив інститут шлюбу як
довічний зв’язок між чоловіком і жінкою. Таким
чином, наш Господь засуджує
як перелюб, спробу повторного одруження
після розлучення.
Основною причиною шлюбу чоловіків і
жінок є продовження роду та навчання дітей.
Ісус каже: «Нехай діти приходять до мене, не
заважайте їм; бо до таких належить Царство
Боже ». Подружні відносини мають бути
відкритими для життя, для дару дітей. Такі

практики, як використання контрацептивів та
аборти, засуджуються Церквою і становлять
тяжкий гріх. Батьки також мають обов’язок дати
міцне християнське виховання своїм дітям,
щоб вони з часом могли стати відповідальними
членами Церкви та суспільства.
Одружені люди повинні пам’ятати, що їх
особисте освячення та щастя їхньої родини
залежить від вірного виконання відповідних
обов’язків чоловіка та дружини. Ці обов’язки
не можна виконувати, якщо подружжя не
намагатиметься подолати власні недоліки та
слабкості, проявляючи терпимість один до
одного. Їх любов один до одного повинна бути
надприродною та духовною, а не чуттєвою.
Відданість молитві та часте прийняття Таїнств
є дієвими засобами для збереження святості
подружжя та сімейного життя. Отець Патрік
Пейтон, засновник руху сімейної вервиці,
казав: «Сім’я, яка молиться разом,
залишається разом».
І обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх.

ЖУРНАЛ СТЕЛЛА МАРІС ЖОВТЕНЬ 2021

НЕДІЛЯ В МОРІ

28-МА НЕДІЛЯ
НЕДІЛЯ, 10 ЖОВТНЯ
ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА 10:17-27
Коли він вирушив у дорогу, прибіг один, упав
перед ним навколішки й почав його питати:
“Учителю благий, що мені робити, щоб
успадкувати життя вічне?”
“Чого називаєш мене благим?” - сказав
Ісус до нього. - “Ніхто не благий, окрім
одного Бога.
Заповіді знаєш: Не вбивай, не перелюбствуй,
не кради, не свідкуй неправдиво, не кривдь,
шануй твого батька та матір.”
Він же у відповідь мовив до нього: “Учителю,
я вже те дотримував змалку.”
Тоді Ісус, поглянувши на нього, вподобав
його і сказав йому: “Одного тобі бракує: піди,
продай, що маєш, дай бідним, то й будеш
мати скарб на небі. Тоді прийди і, взявши
хрест, іди за мною.”
Той же, зажурений тим словом, відійшов геть
засмучений, - мав бо великі багатства.
Тож Ісус, обвівши зором навколо, каже
до своїх учнів: “Як тяжко тим, що мають
багатства, увійти в Царство Боже!”
Учні здумілися цими словами. Ісус же
знову заговорив до них і каже: “Діти, як тяжко
тим, що звірилися на багатства, увійти в
Царство Боже!
Легше верблюдові пройти крізь вушко голки,
аніж багатому ввійти в Царство Боже.”
Здивувалися ті ще більше й один до одного
казали: “Хто ж тоді може спастися?”
Ісус же, поглянувши на них, мовить: “У
людей це неможливо, - але не в Бога; у Бога
бо все можливо.”

ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
Усі люди, які серйозно ставляться до свого
духовного життя, врешті-решт прийдуть до
того моменту, коли відчують бажання зробити
більше і повністю присвятити себе Богу. Так
само, як і багатий юнак, який підійшов до Ісуса і
запитав: «Добрий Учителю, що мені робити, щоб
успадкувати вічне життя?» Коли Ісус відповів,
перерахувавши деякі з десяти заповідей, багатий
юнак підтвердив, що він їх уже дотримується:
«Учителю, все це я зберіг з юності». Ніби він
питає: “Що ще я можу зробити?” Ісус, дивлячись
на нього з любов’ю, сказав: «Тобі бракує одного;
іди, продай те, що маєш, і роздай убогим, і
матимеш скарб на небі; тоді приходь, та іди
за мною ».
Але бажання юнака не відповідало в рівній
мірі його силі волі. Почувши ці слова Ісуса,
щоб піти продати все і роздати бідним, його
обличчя посмурніло «і він пішов сумний; бо він
мав велике майно ». Незважаючи на те, що він
був доброю і щирою людиною, він все ще був
дуже прив’язаний до благ цього світу і не міг
відірватися від них. Багатства самі по собі не є
злом, але зайва прихильність до них може стати
джерелом перешкод у справжньому служінні Богу.
Наше прагнення до вічного життя має
відповідати силі волі. Святий Бонавентура каже,
що є люди, які мають добрі цілі та бажання, але
ніколи не встигають подолати себе і цим чинять
собі кривду. Існує приказка, що дорога до пекла
вимощена добрими намірами. Добрі справи, а не
лише наміри, піднімуть нас на небо. Ми повинні
бути готовими і готовими скористатися засобами,
які допоможуть нам реалізувати цей високий
ідеал. Без сили волі буде важко відірватися від
насолод цього світу.

facebook.com/StellaMarisOrg www.stellamaris.org.uk
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НЕДІЛЯ В МОРІ

29 НЕДІЛЯ
НЕДІЛЯ, 27 ЖОВТНЯ
ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА 10:35-45
Яків же та Йоан, сини Заведея, підходять до
нього та й кажуть йому: “Учителю, хочемо,
щоб ти нам зробив те, чого попросим.”
Він же їм відповів: “Що хочете, щоб я зробив
вам?”
“Зволь нам, - ті йому кажуть, - щоб ми сиділи:
один праворуч, другий ліворуч від тебе у
твоїй славі.”
Ісус же сказав їм: “Не знаєте, чого просите.
Чи можете пити чашу, яку я п’ю, і христитися
хрищенням, яким я хрищусь?”
Ті йому відповіли: “Можемо.” Ісус сказав їм:
“Чашу, яку я п’ю, питимете, і хрищенням,
яким я хрищуся, христитиметесь.
Сидіти ж праворуч від мене чи ліворуч, - не
моя річ вам дати, а кому приготовано.”
Почули про те десятеро, тож обурились на
Якова та Йоана.
Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: “Ви знаєте,
що ті, яких вважають князями народів,
верховодять ними, а їхні вельможі утискають
їх.
Не так воно хай буде між вами, але хто з-між
вас хоче стати великим, хай буде вам слугою,
і хто з-між вас хоче бути першим, хай буде
рабом усіх.
Бо й Син Чоловічий прийшов не на те, щоб
йому служити, лише щоб служити й віддати
своє життя як викуп за багатьох.”

ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ

Яків та Іван, сини Зеведеєві, просять про
найвищі місця в царстві Христовому: «Дай нам
сидіти, один праворуч, а другий ліворуч у твоїй
славі». Не до кінця розуміючи духовну природу
місії Христа, їхнє уявлення про Месію як про
могутнього політичного і військового лідера,
який перетворить Ізраїль на могутню націю.
Ісус нагадав їм, що його царство означає жертву
і служіння, а не силу та самореалізацію. З цієї
причини він каже їм: «Ви не знаєте, про що
питаєте. Чи можете ви випити чашу, яку я п’ю,
або хреститися хрещенням, яким я хрещуся?»
Але інші апостоли «почали обурюватися на
Якова та Іоанна», і Ісус використав нагоду, щоб
навчити їх важливих уроків про Своє царство:
«... хто б з вас хотів бути великим, повинен
бути слугою, а хто з вас першим, повинен бути
рабом усіх. Бо Син Людський також прийшов
не для того, щоб йому служили, а щоб служити
і віддати своє життя як викуп за багатьох ».
Провідники в Церкві мають не панувати над
іншими, а служити. Ось чому тих, хто має
особливу роль у Церкві, зазвичай називають
служителями, що в перекладі з латинської
означає «слуга».
У Церкві Христовій ми покликані служити і
приносити жертви. Як Ісус Христос віддав Себе
для спасіння людства, так і ми повинні бути
готові пожертвувати своїм життям на благо
інших. Наша справжня слава приходить від
того, наскільки ми віддаємо себе іншим. Нашою
моделлю є Ісус Христос, і ми повинні тримати
погляд на Ньому, щоб піти Його стопами.
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30-ТА НЕДІЛЯ
НЕДІЛЯ, 24 ЖОВТНЯ
ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА 10:46-52
І приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями
своїми і з силою народу виходив з Єрихону,
син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів
край дороги.
Довідавшися, що то Ісус з Назарету, закричав
він і промовив: “Сину Давидів, Ісусе, змилуйся
надо мною!”
Багато сварили його, щоб мовчав, та він кричав
ще більше: “Сину Давидів, змилуйся надо мною!”
Ісус же спинивсь і каже: “Прикличте його!”
Кличуть, отже, сліпого й говорять до нього:
“Бадьорся! Устань лишень, кличе тебе.”
Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і
підійшов до Ісуса.
Ісус, до нього звернувшись, каже: “Що ти хочеш,
щоб я зробив тобі?” А сліпий йому: “Учителю мій, щоб я бачив!”
Сказав Ісус до нього: “Іди, віра твоя спасла тебе.” І
негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним.
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У історії про сліпого жебрака Вартимея ми
маємо приклад мужньої та наполегливої
віри. Будучи сліпим, він не міг побачити
Ісуса фізично. Але «... почувши, що це Ісус із
Назарету, він почав кричати і казати:« Ісусе,
Сину Давидів, помилуй мене! » Багато, хто стояв
поруч, дорікали йому і казали мовчати, але
він ще більше кричав: “Сину Давидів, помилуй
мене!” Він відмовився мовчати, знаючи,
що тільки Ісус може його вилікувати, і в
результаті його почув Ісус, який зупинився
і покликав його.
Євангеліє описує реакцію Вартимея потрійно:
«І скинувши плащ, він схопився і прийшов до
Ісуса». Він скинув плащ, схопився і прийшов до
Ісуса. Вартимей скинув плащ, щоб йому ніщо
не заважало. Він схопився з місця, де сидів.
Він не зволікав і не вагався, але скористався
можливістю наблизитися до Ісуса. І тоді він
прийшов до Ісуса. Тільки тоді Ісус зміг запитати
у нього, чого він хоче.
Як і Вартимей, ми також страждаємо
духовною сліпотою внаслідок гріха. Але Ісус
не залишає нас. Час від часу Він проходить
повз нас і відкривається нам як люблячий Бог,
закликаючи нас до навернення. Як і Вартимей,
ми повинні бути готові відкинути все, що може
заважати нам слідувати за Христом, тобто наші
гріховні прихильності та пороки. Ми ніколи не
повинні вагатися або озиратися на свої минулі
гріхи, бо, як сказав Христос, «Ніхто, хто кладе
руку до плуга і озирається назад, не придатний
для Царства Божого». Але натомість ми повинні
тримати погляд прикутим до Ісуса, поки не
прийдемо щоб бути з Ним на всю вічність.

...ми повинні тримати
погляд прикутим
до Ісуса, поки не
прийдемо щоб бути з
Ним на всю вічність.
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ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ

31-ША НЕДІЛЯ
НЕДІЛЯ, 31 ЖОВТНЯ
ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАРКА 12:28-34
Один же з книжників, що чув їхню суперечку,
а й бачив, як він їм добре відповів, підійшов і
спитав його: “Яка перша з усіх заповідей?”
Ісус відповів: “Перша - Слухай Ізраїлю! Наш
Господь Бог - Господь Єдиний,
і будеш любити Господа, Бога твого, всім
серцем твоїм, усією душею твоєю, всією
думкою твоєю й усією силою твоєю.
А друга: Будеш любити ближнього твого,
як себе самого. Іншої, більшої від цих,
заповіді немає.”
І сказав йому книжник: “Добре, Учителю: ти
сказав по правді, що він - Єдиний, і що нема
іншого, крім нього.
А й що любити його усім серцем, усім
розумом та силою всією, й любити
ближнього, немов себе самого, - це більш,
ніж усі всепалення та жертви.”
Ісус же побачивши, що відрік розумно,
сказав до нього: “Ти недалеко від
Божого Царства.” І ніхто не смів більше
його запитувати.

Читання Євангелія цієї неділі створює у нас
враження, що серед книжників і фарисеїв було
мало згоди щодо того, яка із заповідей Закону є
найбільшою. Закон Мойсея містив 613 приписів,
і фарисеї наполягали на тому, що для того, щоб
завоювати Божу прихильність, необхідно ретельно
виконувати кожне з цих заповідей. Це було б
справжнім кошмаром. Отже, запитання Книжника
до Ісуса: «Яка заповідь найперша?»
Ісус відповів, узагальнивши Закон Мойсея до двох
найбільших заповідей любові: любити Бога всім
серцем і любити ближнього, як самого себе. І Ісус
також підтвердив, що «Немає іншої заповіді, більшої
за ці». Цими словами Ісус не скасував Мойсеєвий
Закон і десять заповідей. Натомість Він відкрив
нам таємницю, ключ до їх досконалого дотримання:
у всьому ми повинні прагнути любити Бога і
любити ближнього.
Хоча правда, що ніхто ніколи не бачив Бога
в Його божественності, проте Він зробив Себе
видимим у своєму Сині. Для нас сьогодні Бог робить
Себе видимим і доступним у Святій Євхаристії.
Це Таїнство називається Таїнством любові, тому
що саме там ми відчуваємо любов Бога до нас.
І оскільки Він полюбив нас першим і різними
способами виявив Свою любов до нас, нам стає
легко любити Його у відповідь. І любити ближнього,
як самого себе. Папа Бенедикт XVI в одній зі своїх
енциклік написав: «Любов до ближнього… полягає
в тому, що я в Бозі і з Богом люблю навіть людину,
яка мені не подобається чи навіть її не знаю. Це
може відбутися лише на основі інтимної зустрічі з
Богом, зустрічі, яка об’єднує нас, тому навіть впливає
на мої почуття. Тоді я вчуся дивитися на цю іншу
людину не просто очима та почуттями, а з точки
зору Христа».
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Захоплююча історія
Вервиці
Відкрийте для себе захоплююче походження
вервиці та її потужну роль в історії Церкви.
Сила Вервиці випливає з того факту, що це роздуми
над Святим Письмом з Марією, оскільки «Отче
наш»-це власна молитва Ісуса, дана його учням,
коли вони запитали у нього, як їм слід молитися (Мт
6: 9-13), і перша частина «Богородице Діво» також зі
Священного Писання, являючи собою компіляцію
частини діалогу між Марією та ангелом Гавриїлом
під час Благовіщення (Лк 1:28) у поєднанні з вигуком
Єлизавети під час Відвідування її Богородицею.
(Лк 1: 42).
Слово Розарій (Вервиця) означає корону з троянд,
тобто це духовний букет, подарований Пресвятій
Богородиці тими, хто до неї молиться.

Домініканці

За традицією, святий Домінік, засновник Ордену
проповідників або домініканців (1170-1221),
проповідував використовувати Вервицю у Франції
в той час, коли єресь Альбігойців руйнувала там
facebook.com/StellaMarisOrg www.stellamaris.org.uk

віру. Традиція також свідчить, що сама Пресвята
Діва з’явилася йому і попросила практики молитися
на Вервиці як протиотруту від єресі та гріха, і, цю
традицію було прийнято багатьма Папами протягом
століть.
З плином часу домініканець Ален де Рош почав
створювати Розарійські братства для сприяння
молитві на Вервиці. Вважається, що форма Вервиці,
яку ми маємо сьогодні, відноситься до його часів,
тобто до п’ятнадцятого століття. Протягом наступних
століть святі та папи настійно рекомендували
Розарій як найбільшу молитву в Церкві після
Божественної Літургії та Літургії Годин.
Таємниці Розарію були поділені на три групи
по п’ятдесяті, присвячені радісним, скорботним і
славним таємницям, і ці п’ятнадцять таємниць були
офіційно встановлені Папою Пієм V у 1569 році.
Була низка важливих історичних подій, в яких
молитва на Вервиці зіграла важливу роль у
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досягненні успіху, і зокрема битва при Лепанто. Папа
Пій V закликав католиків молитися на вервиці для
перемоги, і флот Священної Ліги вщент розгромив
османські військово-морські сили у Лепанто на
сході Середземномор’я, запобігаючи таким чином
вторгненню в Європу. Перед битвою, на Вервиці
молилися християнські моряки, і після п’яти годин
бою вони тріумфували. З цієї перемоги вийшло свято
Святого Розарію, яке щорічно відзначається 7 жовтня.
Різні Марійські одкровення, які мали місце протягом
дев’ятнадцятого століття, і особливо у Франції,
зробили чимало для відродження католицизму в
Європі, найяскравіше з них - явлення в Лурді, де
Богоматір з’явилася з вервичкою на руці.

Папи

Силу Розарію визнали багато сучасних Пап, і
особливо Папа Лев XIII (1878-1903), який
багато зробив для сприяння. Він добре знав
про небезпечний шлях розвитку суспільства
дев’ятнадцятого століття, і він побачив, що
найкращим способом протидіяти цьому було б
заохотити вірних католиків молитися на Вервиці. З
цією метою він видав рекордні одинадцять енциклік.
А зовсім недавно, у 1955 році, сила Розарію була
драматично проявлена, коли Радянська Армія
покинула Східну Австрію, яку вона окупувала після
Другої світової війни. Отець Петрус Павлічек,
францисканець, з 1946 р. Організовував хрестовий
похід з Вервицею, де брало участь десять відсотків
7 -мільйонного населення, тобто 700 000 австрійців,
щодня молившись п’ять десятків Розарію за мир у
країні. Він також організував процесії зі свічках у Відні
з статуєю Діви Матері Божої з Фатіми. Результатом
стало те, що 13 травня 1955 р. Було оголошено, що
Радянські війська готові вийти з Австрії та підписати
мирний договір.
Папа Пій XII (1939-1958) також наполягав на силі
та важливості Вервиці, як і його наступник, святий
Папа Іван XXIII, який був особливо відданий Вервиці,
і щодня молився усі п’ятнадцять таємниць. Папа
Павло VI також усвідомлював силу Вервиці і дуже
наполегливо рекомендував це у своїй Апостольській
проповіді Marialis Cultus.
Святий Папа Іван Павло II, з його великою
відданістю Богородиці, також дуже пропагував
Вервицю, і у 2002 році видав власний Апостольський
лист про це, Rosarium Virginis Mariae. Він також
оголосив рік з жовтня 2002 по жовтень 2003 роком
Вервиці та започаткував нові “ Світлі таїнства”.
Папа Бенедикт XVI і папа Франциск також виявили
рішучу підтримку Вервиці. Тож вона зберігає свою
актуальність, і протягом останніх ста п’ятдесяти
років Папи закликали вірних молитися на вервиці,
повторюючи заклик Матері Божої Фатімської під час
кожного з її шести об’явлень у 1917 році, щоб ми
молилися щоденно на вервиці це несе мир у світ.
Вона також назвала себе «Жінкою Розарію» у Фатімі,
тим самим підкресливши її важливість для Церкви
та світу.
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МОЛИТВА ДО АНГЕЛІВ -ОХОРОНЦІВ
Ангеле Божий, мій охоронцю,
Кому Божа любов передає мене,
У цей день будь поруч зі мною,
Надихай і охороняй,
Спрямовуй і керуй.
Амінь.
«Від дитинства до смерті людське життя оточене їхньою (ангельською)
пильною турботою та заступництвом. Біля кожного віруючого стоїть
ангел як захисник і пастир, що веде його до життя. Вже тут, на землі,
християнське життя ділиться вірою в благословенному товаристві
ангелів та людей, об’єднаних з Богом.
- з Катехизису Католицької Церкви; 336.
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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.
Stella Maris регіональні координатори
Північна Америка і Кариби

Європа

Африка Індійського океану

Південна Азія

Західна Африка

Південно-Східна Азія

Латинська Америка
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