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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
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Історія Порт-Кастелло в Кастельо-
де-ла-Плана починається ще 
в давнину із часів будівництва 
пристані для товарів і припасів. 
Однак, вважається, що порт 
офіційно почав працювати з 
прийняттям статуту Junta de 
Obras del Puerto (Ради портових 
робіт) у квітні 1902 року. Цей 
100-річний порт розташований у 
Середземному морі приблизно в 
70 кілометрах на північ від міста 
Валенсії. Сьогодні він займає 
дев’яте місце в рейтингу важливих 
іспанських портів.

Об’єкти (спочатку побудовані 
для експорту апельсинів – 
сільськогосподарського продукту, 
який пережив великий бум у той 
час) розвивалися паралельно 
із соціальним та економічним 
зростанням регіону. У другій 
половині 20 століття порт 
зазнав великого розширення та 
трансформації завдяки великій 
нафтохімічній та зростанню 
керамічної промисловостей в тому 
ж регіоні. Цей порт спеціалізується 
на переміщенні сировини в 
твердому і рідкому(наливному) 
стані, яка поставляється в 
інтересах місцевої промисловості.

У порту є рибальська гавань, 
спортивний яхт-клуб для 
швартування прогулянкових 

човнів, а на півночі — внутрішній 
басейн із поперечною 
набережною. Порт Кастельйо 
також пропонує зону відпочинку 
та дозвілля, створену в 90-х 
роках для сприяння туризму 
та громадській активності. 
Це порт, ще розвивається, і, в 
майбутньому реалізується проєкт 
придбання землі та створення 
нових доків з бюджетом близько 
100 мільйонів євро.

У зв’язку зі зростанням порту та з 
метою задовольнити зростаючий 
попит на підтримку торгових 
моряків, виникла у 2015 році 
ідея створення місії Stella Maris у 
Кастельйо. За ініціативою парафії 
морського округу та ветеранів 
морської піхоти, які з власного 
досвіду знали про допомогу, яку 
пропонує Стелла Маріс, проект 
розпочався з відкриття будівлі 
(наданої адміністрацією порту) у 
липні 2017 року.

Відділення розташовано в межах 
порту, але недалеко від центру 
міста. Є кімната для розмов, ігрова 
кімната, бібліотека, телевізійна 
зала, а також інше. Його 
діяльність частково фінансується 
міською радою Кастельйо 
та періодичною допомогою 
установ та окремих осіб. Група 
волонтерів разом із капеланом 

відвідують судна за потреби з 
транспортуванням моряків з їх 
суден на мікроавтобусі, наданому 
ITF, до центру Stella Maris. Це наче 
рідний дім на суші; ми їхня родина 
та тимчасові друзі під час їхнього 
перебування в Кастельйо.

Нещодавно керівник порту 
оголосив про розширення 
центру Stella Maris за допомогою 
проєкту на верхньому поверсі, 
який подвоїть площу. Він також 
оголосив про створення Комітету 
соціального забезпечення, який 
працюватиме разом із тими, які 
вже існують в Іспанії, у Барселоні 
та на Тенеріфе. Нещодавня аварія, 
яка сталася в травні 2021 року, 
коли судно Nazmiye Ana, яке 
перекинулося під час вантажних 
операцій і затонуло в Кастельйо, 
що спричинило загибель члена 
екіпажу та стивідора, призвело до 
ухвалення цієї угоди. Цей інцидент 
став випробуванням матеріальних 
та людських ресурсів Stella Maris. 
Протягом місяців постраждалим 
надавалася різна допомога, а 
також юридичні консультації та 
консультації з працевлаштування. 
Без сумніву, це був найскладніший 
епізод, в якому брала участь 
Стелла Маріс де Кастельйо, 
наймолодша в Іспанії.

СТЕЛЛА МАРІС КАСТЕЛЬЙО ЦЕНТР МОРЯКІВ
Вул. Феррандіса Сальвадора (B.P. 10)
12100 Грау де Кастельйо (Іспанія)

Час роботи
З понеділка по суботу з 16:00 до 22:00
Вихідні неділі та свята

Капелан Стелла Маріс Кастельйо: о. Альберт Арруфат
Електронна пошта: info@stellamariscastellon.org
Мобільний: +34627884409

КАСТЕЛЬЙО-ДЕ-ЛА 
-ПЛАНА, ІСПАНІЯ
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ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
У цю пору Різдвяного посту(Адвенту) Церква запрошує 
нас духовно підготувати наші серця до урочистості 
Святого Різдва, з найуважнішим і найретельнішим 
слуханням Слова Божого, яке сьогодні промовляє до 
нас через велику постать Святого Івана Хрестителя. 
Євангельський уривок, взятий від св. Луки, вкладає його 
в історичні рамки великих особистостей свого часу. З 
тонкою іронією євангеліст зазначає, що в той історичний 
момент, Він обирає потрібну людину, щоб підготувати 
серця до свого Царства, тому не використовує голоси 
великих людей світу цього, які звикли змушувати 
своїх підданих тремтіти через владне слово, але слово 
Хрестителя, Предтечі, посланого Богом, щоб передувати 
і сповіщати про прихід Месії та Його царства.

Покликаний могутнім голосом Хрестителя, народ 
Ізраїлю стікався, щоб почути його пророче послання, 
яке сповіщало про неминучий прихід Божого Царства: 
«Приготуйте дорогу Господу, зробіть прямими Його 
стежки. Кожна долина буде наповнена, і кожна гора й 
пагорб будуть знижені, і викривлені стануть прямими, а 
нерівні шляхи стануть гладкими». Предтеча запрошує 
Ізраїль підготуватися до прийняття Спасителя, який несе 
всім добру новину про вічне спасіння. Кожна людина, 
очищена покаянням у своїх гріхах і оновлена щирим 
бажанням нового життя, «побачить спасіння Боже!»

Святий Іван Хреститель навчає нас, що для того, щоб 
прийняти Ісуса в своє життя, ми повинні перш за все 
виправити спотворення серця, звільнивши його від усіх 
гріховних прив’язаностей і прихильностей. Необхідно 
заповнити порожнечі, спричинені лінощами, духовною 
нехіттю, непостійністю та поступливістю у вірі і, нарешті, 
спуститися з гори гордості й егоїзму. Ця програма 
радикальної зміни життя є прямим шляхом, про який 
говорить св. Іван, який веде до зустрічі з Богом, яка 
змінює життя.

ДРУГА НЕДІЛЯ 
РІЗДВЯНОГО ПОСТУ 
НЕДІЛЯ, 7 ГРУДНЯ

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 3:1-6
П’ятнадцятого року правління 
кесаря Тиверія, коли Понтій Пилат 
був правителем Юдеї, Ірод – 
четверовласником Галилеї, Филип 
же, його брат, четверовласником 
краю Ітуреї та Трахонітіди, а Лісаній 
четверовласником Авілени,
за первосвящеників Анни та Каяфи, 
слово Боже було до Йоана, сина Захарії, 
в пустині.
І він ходив по всій околиці йорданській, 
проповідуючи хрищення покаяння на 
прощення гріхів,
як писано в книзі віщувань пророка 
Ісаї: “Голос вопіющого в пустині: 
Готуйте путь Господню, вирівняйте 
стежки його.
Кожна долина заповниться, кожна гора 
й горб знизиться, нерівне вирівняється, 
дороги вибоїсті стануть гладкі,
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Неділя в морі  
З о. Піо Ідоу



ТРЕТЯ НЕДІЛЯ РІЗДВЯНОГО 
ПОСТУ(АДВЕНТУ) 
НЕДІЛЯ 12 ГРУДНЯ

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 3:10-18
Люди питали його: “Що ж нам робити?”
Він відповів їм: “Хто має дві одежі, нехай 
дасть тому, що не має. А хто має харч, нехай 
так само зробить.”
Прийшли також митарі христитись і йому 
мовили: “Учителю, що маємо робити?”
А він сказав їм: “Нічого більше понад те, що 
вам призначено, не робіть.”
Вояки теж його питали: “А ми що маємо 
робити?” Він відповів їм: “Нікому кривди 
не чиніть, фальшиво не доносьте і 
вдовольняйтесь вашою платнею.”
А із-за того, що люди вижидали (Месії), кожен 
сам у собі розмірковував про Йоана, чи не 
він часом Христос.
Йоан, звертаючись до всіх, озвався: “Я вас 
хрищу водою, але йде сильніший від мене, 
якому я негідний розв’язати ремінь від 
взуття. Той буде вас христити Духом Святим і 
вогнем.
Його лопата в руці в нього, щоб вичистити 
тік свій і зібрати пшеницю в свою клуню, а 
полову спалити вогнем невгасимим.”
Навчаючи ж багато й іншого, він звіщав 
народові Добру Новину.

ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
З наближенням до свята Різдва зростає 
радість нашого очікування. Тому вся Літургія 
цієї Третьої неділі Адвенту, яка називається, 
точніше, неділею «Gaudete» (Радісною) – є 
запрошенням до радості. Цим закликом до 
радості вже лунають слова вхідного антифона: 
«Радуйтеся завжди в Господі, і знову кажу: 
Радуйтеся. Воістину, Господь близько». Скільки 
радості має наповнювати серце християнина 
від думки, що Ісус не тільки поруч, але й уже 
присутній у нас, у безперервному спілкуванні 
любові! Його сакраментальна присутність, 
особливо в Євхаристії, та інтимна й невимовна 
присутність у наших душах є найбільшим 
джерелом радості для християнина.

Християнин, який має Бога в своєму серці, 
має радість у своєму серці. Насправді справжня 
радість, яка триває, може прийти лише від 
Бога. Інші радості цього світу минущі й майже 
завжди залишають серце незадоволеним. А 
світські радощі, які є плодом гріха, залишають 
в душі страшну порожнечу і гнітючу печаль, 

яку людина намагається приховати під маскою 
шуму, показушності та ілюзорних насолод. 
У цьому відношенні надзвичайно вражає 
поведінка багатьох християн, які не в повній 
мірі живуть радістю християнського послання. 
Завжди клопочучись і хвилюючись через 
багато речей, вони легко забувають шукати в 
Бозі джерело справжньої радості.

Святі є найнадійнішими свідками 
християнської радості. Своїм життям і 
діяльністю вони дають нам зрозуміти, 
що тільки в Бозі знаходиться таємниця 
справжньої радості. У працях падре 
Піо з П’єтрельчіни ми читаємо такий 
підбадьорливий вислів: «Отож, живіть у 
святій радості». У ці останні дні підготовки 
до Святого Різдва приймімо заклик Літургії 
та святого о. Піо і, відкинувши всяке 
знеохочення, весь смуток і занепокоєння, 
приступімо до Сповіді, щоб знову відкрити 
радість божественної присутності Христа в 
нас, загублену або зменшену нашими гріхами.

 facebook.com/StellaMarisOrg www.stellamaris.org.uk
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ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ РІЗДВЯНОГО 
ПОСТУ( АДВЕНТУ) 
НЕДІЛЯ, 19 ГРУДНЯ

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 1: 39-45
Тими днями Марія, зібравшися, пустилася 
швидко в дорогу в гірську околицю, в місто Юди.
Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету.
І як почула Єлисавета привіт Марії, 
здригнулася дитина в її лоні, і Єлисавета 
сповнилася Святим Духом
і викликнула голосом сильним: “Благословенна 
ти між жінками й благословен плід лона твого.
І звідкіля мені це, що прийшла до мене мати 
Господа мого?
Ось бо, як голос твого привітання залунав у моїх 
вухах, дитина з радости здригнулась у моїм лоні.
Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане 
їй від Господа.”

ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
У цю останню неділю Адвенту Церква 
представляє нам, як неперевершений зразок 
підготовки до свята Різдва, що наближається, 
постать Діви Марії в сяючому світлі Її глибокої 
віри, яка жила постійно в любові і послуху 
волі Божій. Сьогоднішнє Євангеліє, узяте від 
св. Луки, показує прекрасний епізод візиту 
Богоматері до своєї двоюрідної сестри святої 
Єлизавети, яка назвала Марію блаженною за 
її глибоку віру: «...блаженна та, яка вірила, що 
сповниться те, що було сказано їй від Бога.” 
Марія без вагань вірила в сповіщення не лише 
про велике та чудове, але й про те, що мало 
статися, що збентежило й було незрозумілим.

Людина завжди живо відчувала потребу 
спасіння, тобто звільнення від обмеженості 
власної природи і навколишнього світу; на 
жаль, часто думаючи, що може досягти цієї 
мети по-своєму: зусиллями свого розуму і 
працею власних рук. Насправді вона може 
знайти справжнє спасіння лише через 
стосунки глибокої віри з Христом. Ісус є 
істинним Спасителем, посланим Отцем, щоб 
звільнити людство від усіх видів рабства. Тому 
тільки ті, хто вірує в Нього, будуть спасенні 
і успадкують благословенне життя Царства 
Божого.

Церква в Марії пропонує піднесену модель 
віри, як відповідь сучасній людині, яка шукає 
спасіння. Вона вчить нас вповні слідувати 
Божій волі, навіть коли вона таємнича і 
незбагненна. Падре Піо з П’єтрельчіни, у листі 
до духовної дочки, закликає нас завжди вірити, 
ніколи не падати духом, особливо в моменти 
випробувань: «Так, моя дочко, не засмучуйся, 
якщо випробування постійно збільшуються 
ваше серце на висоті і будьте впевнені, що 
немає страху, що ви загубитеся… Хіба не Бог 
влаштовує все для нашого більшого блага?» 
Нехай ці підбадьорливі слова спонукають нас 
завжди і радісно приймати виклики Божої волі.
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СВЯТО СВЯТОЇ РОДИНИ 
НЕДІЛЯ 26 ГРУДНЯ 

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 2: 41-52
Батьки його ходили щороку в Єрусалим на 
свято Пасхи.
І як йому було дванадцять років, вони 
пішли, як був звичай, на свято.
Коли минули ті дні, і вони поверталися, то 
хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі; батьки 
ж його про те не знали.
Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли 
день дороги й аж тоді почали його шукати 
між родичами та знайомими,
а, не знайшовши, повернулися в Єрусалим, 
щоб там його шукати.
Через три дні знайшли його у храмі, як він 
сидів серед учителів та слухав і запитував 
їх.
Усі ті, що його слухали, чудувались його 
розумові й відповідям.
Побачивши його, вони були здивовані, 
й сказала йому його мати: “Дитино, чому 
ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, 
боліючи, тебе шукали.”
Він же відповів їм: “Чого ж ви мене 
шукали? Хіба не знали, що я маю бути при 
справах Отця мого?”
Але вони не зрозуміли слова, що він сказав 
їм.
І він пішов з ними й повернувсь у Назарет і 
був їм слухняний. А мати його зберігала всі 
ці слова у своїм серці.
Ісус же зростав мудрістю, літами й ласкою 
в Бога та людей.

ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
Щороку, у першу неділю після Різдва Господнього, 
Церква запрошує нас поглянути з вірою на Святу 
Родину. Насправді не можна святкувати народження 
Ісуса, забуваючи про Марію, Його Матір та Йосипа, 
через вирішальну роль, яку вони відіграли у 
людському зростанні Спасителя. Близько тридцяти 
років у маленькому будинку в Назареті Ісус розділяв з 
ними радощі і терпіння більшої частини свого земного 
життя. Хоча мало що відомо про приватне життя, у 
Святій Сім’ї, однак тих кількох епізодів, які передають 
нам Євангелія, достатньо, щоб християнські сім’ї 
дізналися про приклади та наслідували Ісуса, Марію та 
Йосипа.

Зі слів Ісуса до його батьків, коли вони знайшли 
його в храмі, ми розуміємо, що Бог повинен займати 
перше місце в житті сім’ї. Ми також захоплюємося 
зразковим ставленням святого подружжя, протягом 
трьох днів шалених пошуків Ісуса, які з великою 
вірою та послухом приймають божественну Волю 
щодо несподіваного зникнення їхнього сина. 
Уривок сьогоднішнього Євангелія показує нам 
ще одне велике навчання послуху Богові та Його 
представникам. Ісус, щодо батьків які Його знайшли: 
«пішов з ними і прийшов у Назарет, і був їм слухняний».

У свято Святої Сім’ї немає кращого бажання, яке 
можна запропонувати християнським сім’ям, ніж 
те, що падре Піо з П’єтрельчіни пропонує нам із 
глибини свого серця: «Поставте себе на Його місце, 
і ви матимете мир, духовний спокій і добро”. Батьки і 
діти повинні серйозно задуматися над цими словами 
святого. Вони навчають нас, що лише сім’ї, які 
наслідують приклади чеснот Святої Сім’ї з Назарету 
та її вчень, зможуть заново відкрити справжній 
мир у серцях і отримати будь-яке інше добро, як 
матеріальне, так і духовне.
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Адвент – це не час, «різдвяних» емоцій. Адвент – це час 
очікування Різдва, але не дзвіночків на санях, снігу та 
подарунків – це очікування народження Царя.
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ВИВЧЕННЯ ВІРИ

В очікуванні Царя: знову 
відкриваємо значення 
Різдвяного посту(Адвенту)



ВИВЧЕННЯ ВІРИ 9

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

«Але я впевнений, що завжди думав про 
Різдвяний період, коли він наставав... 
як про гарний час; добрий, прощаючий, 
милосердний, приємний час; єдиний 
період, який я знаю, у довгому календарі 
року, коли чоловіки та жінки, здається, 
обопільно вільно відкривають свої 
замкнуті серця і думають про людей, 
які нижчі (бідніші), ніж вони, наче вони 
справді були попутниками в потойбіччя, 
а не інша раса істот, що вирушили в різні 
подорожі».
“Різдвяна пісня” Чарльза Діккенса

Що для вас означає Різдвяний піст(Адвент)? Для 
багатьох людей Адвент – це час підготовки. Все 
йде нормально! Але підготовка до чого саме? Це 
повністю залежить від того, що ви думаєте про 
Різдво. Чи є Різдво днем товстуна в червоному 
костюмі і з білою бородою, який приходить 
з безліччю подарунків? Чи це день Царя, 
народженого в яслах, який приніс із собою дари 
зовсім іншого роду?

Відчуття «різдвяної метушні»
Ми живемо в культурі миттєвого задоволення. Ми 
уникаємо черг; їжу ми не можемо довго чекати; 
найновіший iPhone потрібно купити в день його 
виходу, а улюблене телешоу найкраще дивитися 
вчасно. Варто зазначити, що для більшості з нас 
очікування розглядається як марна трата часу та 
енергії.

Очікування – це саме те, про що нас проситься 
впродовж чотирьох тижнів Адвенту, і очікування 
саме те, що те, що ми робимо, поки чекаємо, і 
воно так само важливо, як і те, чого ми чекаємо. 
Отже, що ми робимо, готуючись до Різдва? Ми 
можемо зайнятися приготуванням їжі, підготовкою 
дому до різдвяних гостей, завершенням різдвяних 
покупок, загортанням куплених подарунків…

Але Різдвяний піст(Адвент) – це не час, 
«Різдвяного» настрою. Мова не йде про те, щоб 
чекати, поки реклама Coca Cola повідомить нам, 
що «свято наближається», щоб ми могли почати 
слухати різдвяну музику та розвісити прикраси. 
Різдвяний піст( Адвент) – це час очікування Різдва, 
але не дзвіночків на санях, снігу та подарунків – це 
очікування народження Царя.

Радість Воплочення чи 
універсальний день народження
Щоб правильно підготуватися під час Різдвяного 
посту(Адвенту), нам потрібно усвідомлювати, що 
ми святкуємо на Різдво. Це таїнство, повністю 
унікальне для християнства: Воплочення Бога. На 
відміну від інших релігій, ми віримо в Бога, який 
упокорився, щоб стати схожим на Його створіння. 

Як говорить нам святий Павло:
Реальність Різдва набагато дивовижніша, ніж 
світське уявлення про Різдво як свого роду 
«всесвітній день народження». Насправді, 
потужне свідчення про Бога, народженого в 
яслах, викликає такий інтерес, що Його історію 
все ще розповідають і оспівують вже близько 

2000 років. Вам не потрібно бути християнином, 
щоб співати пісні про народження Ісуса, і вам не 
потрібно регулярно сповідувати будь-яку релігію, 
щоб захотіти піти до церкви на Різдво. Навіть 
концепція Санти – що ви винагороджуєтеся за те, 
що ви добрий – далека від християнства, навіть 
незважаючи на матеріалістичну форму, якої воно 
набуло. Це єдина пора року, коли популярно 
думати про інших.

Якими Він знайде нас, коли прийде?
Тож, якщо Різдвяний піст(Адвент) є підготовкою 
до святкування цієї неймовірної події, підготовка 
до неї має бути менш підготовкою подарунків, 
а більше підготовкою наших сердець. Що ми 
робимо, щоб бути готовим до приходу нашого 
Царя? Чи знайде Він нас у сні (пор. Матвія 25,1-13) 
чи знайде наші серця відкритими, чекаючими на 
Нього? Хоча Великий піст традиційно асоціюється 
з постом, Адвент також є часом покаяння та 
спокутування наших гріхів. Це чудовий час, щоб 
прийти до Сповіді, особливо якщо ми давно не 
були. Ми також можемо підготуватися, молячись 
ревніше. Нарешті, ми повинні завжди пам’ятати 
про радість того, що вона має прийти, і дивитися 
на неї з великим щастям і очікуванням.

Світ мав так багато очікувань від Месії, і через 
2000 років ми все ще накопичуємо ці очікування. 
Але як щодо того, що Він може очікувати від 
нас? Ми так багато просимо від нього, але що ми 
можемо дати йому натомість? Все, що ми можемо 
зробити, все, що ми коли-небудь можемо йому 
дати, це ми самі, і це все, що він коли-небудь 
попросить від нас.

«Що я можу дати Йому, убогий, як я?
Якби я був пастухом, я б приніс ягня;
Якби я був мудрою людиною, я б зробив 
те, що мав би;
Але все, що можу, віддати Йому –  
це моє серце»
“Посеред похмурої зими” Христина Россетті

Він, існуючи в Божій природі, не вважав за 
здобич свою рівність із Богом, а применшив 
себе самого, прийнявши вигляд слуги, 
ставши подібним до людини. Подобою 
явившися як людина, він понизив себе, 
ставши слухняним аж до смерти, смерти ж 
– хресної. – Послання до Филип’ян 2:6-8
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Це буде місце для грудного вигодовування, 
плачу немовлят та розмов, коли батьки у декреті 
кататимуть свої коляски на Амалієгад-стріт у 
Копенгагені, щоб відвідати кафе Maritime-parental-
leave-café

Кафе для батьків у декреті отримало назву 
Parent´SHIP і пропонує презентації професійних 
спікерів на такі теми, як консультування щодо 
кар’єри та балансу між роботою та особистим 
життям. Метою кафе також є інформування 
співробітників галузі про новини в галузі 
судноплавства.

Важливою метою кафе є, звісно, зібрати всіх 
батьків у відпустці по догляду за дитиною разом із 
їхніми немовлятами, це головна мета зборів, адже 
кафе має бути місцем, для спілкування з вашими 

колегами у відпустці по догляду за дитиною. 
Крім того, у кав’ярні для всіх учасників будуть 
подаватися різноманітні напої.

Кафе для відпустки по догляду за дитиною є 
однією з ініціатив, над якими працюють Danish 
Shipping та WIS-Denmark, щоб просувати свій 
проект «Більше жінок у судноплавстві». Було кілька 
запитів щодо створення кафе з відпусткою для 
батьків у судноплавній галузі.
Може бути складно повернутися до роботи та 
повсякденного ритму, коли у вас безсонні ночі 
та зміна підгузків. Зважаючи на те, що індустрія 
судноплавства дуже залежить від повернення 
батьків до їхньої роботи, ми сподіваємося, що кафе 
зможе полегшити перехід від відпустки по догляду 
за дитиною до повернення до роботи.

Жінки в 
судноплавстві
Данське кафе для 
батьків у декреті

За підтримки Морського фонду та 
фонду Lauritzen, Danish Shipping 
та WIS-Denmark відкривають 
двері до нового кафе для батьків 
у декреті, що дає змогу зберегти 
приналежність до морської 
галузі та судноплавства під час 
відпустки по догляду за дитиною.

10 МОРСЬКІ ІСТОРІЇ



 МОЛИТВА РІЗДВЯНОГО ПОСТУ
Вислухай, пастирю Ізраїля,
О провіднику стада Йосипа!

Пробуди свою силу і прийди врятувати нас.
Господь Саваот, віднови нас,

Нехай твоє обличчя сяє на нас, щоб ми були в безпеці.
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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.

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
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