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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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Виступаючи на 32-й сесії 
Генеральної Асамблеї 
Міжнародної морської 
організації в Лондоні 7 
грудня 2021 року, архієпископ 
Пол Р. Галлахер, Секретар 
Святого Престолу зі зв’язків з 
державами, сказав, що багатьом 
морякам все ще відмовляють у 
сходженні на берег і в доступі до 
соціальних послуг.

Він зазначив, що моряки 
також вразливі щодо 
насильства та зловживань на 
морі, включаючи напади піратів 
та сучасні форми рабства.

«Тисячі моряків, наразі 
застрягли на суднах, у них 
значно перевищено терміни 
дії початкових контрактів, і 
яких не можна репатріювати 
через обмеження на подорожі, 
пов’язані з COVID. Крім того, 
є моряки, які через карантин 
або інші подібні обмеження 
не можуть приєднатися до 

своїх екіпажів і забезпечити 
собі зарплатню», – сказав 
архієпископ Галлахер.

«Це прикро, і це також 
серйозно впливає на їхні сім’ї», 
– сказав він, додавши, що 
пандемія лише послужила для 
того, щоб привернути увагу до 
таких неприпустимих порушень.

Архієпископ Галлахер 
висловив підтримку Святим 
Престолом Міжнародної 
морської організації (IМО) та її 
держав-членів у відстоюванні 
основоположних прав 
людини та цілісного розвитку 
всіх моряків, а також більш 
справедливого майбутнього 
для них.

«Ми приєднуємося до цієї 
Організації, розглядаючи як 
пріоритет-захист моряків та 
їхніх основних прав людини, а 
також важливості уникнення 
забруднення навколишнього 
середовища як частини 

цілісної екології.
«Більше того, ММО відіграє 

важливу роль у спонуканні 
міжнародної спільноти взяти 
до уваги більш безпечні та 
врегульовані шляхи міграції 
для великої кількості людей, 
які мігрують морем на 
переповнених і непридатних для 
плавання суднах».

Католицька церква 
надає підтримку морякам і 
рибалкам у всьому світі через 
глобальну морську благодійну 
організацію Stella Maris, яка 
є найбільшою мережею 
відвідування кораблів у світі.

Благодійна організація 
покращує життя моряків і 
рибалок через своїх місцевих 
капеланів і центрів моряків, 
експертну інформацію, 
заохочення та духовну 
підтримку. Вона працює у 
більш ніж 300 портах у більш 
ніж 50 країнах.

СВЯТИЙ ПРЕСТОЛ ЗАКЛИКАЄ 
ПІДТРИМУВАТИ ПРАВА МОРЯКІВ

Святий Престол закликає захищати та підтримувати 
гідність і добробут моряків, оскільки є занепокоєння щодо 
несправедливого поводження та насильства на морі.
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ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
Чудесний вилов риби, засвідчений першими 
учнями, навчає нас важливого уроку абсолютної 
відданості волі Божій. Петро, досвідчений 
рибалка, ловив рибу всю ніч, це був слушний 
час для риболовлі, але безуспішно. Натомість 
Ісус приходить вдень, у невідповідний час 
для риболовлі, і каже їм: «Вийдіть на глибину і 
закиньте свої сіті, щоб ловити». Петро намагався 
міркувати з Господом: «Учителю, ми всю 
ніч трудилися і нічого не впіймали!» Будучи 
досвідченим рибалкою, він знав про відповідний 
час для риболовлі, але вирішує послідувати 
наказу Господа: «Але за словом твоїм я закину 
сіті». Супутники Петра пішли за його прикладом і, 
віддавшись волі Христа, отримали такий великий 
улов, що їхні човни були наповнені по вінця.

Чудесний лов риби співпав із покликанням 
перших учнів. Папа Бенедикт XVI у своїй 
першій проповіді як Папи, розмірковуючи над 
цим євангельським уривком, сказав: «Заклик 
Петра бути пастирем... йде після розповіді про 
дивовижний улов риби... Ісус ще раз попросив 
Симона закинути, І Симон, якого ще не звали 
Петром, дав чудову відповідь: «Учителю, за 
словом твоїм закину сіті». А потім послідувало 
доручення його місії: «Не бійся. Відтепер ви 
будете ловити людей» (Лк. 5, 1-11). І сьогодні 
Церкві та наступникам апостолів велиться 
закинути сіті в глибоке море історії, щоб 
завоювати людей для Євангелія – для Бога, для 
Христа, для правдивого життя».

Але в апостольстві необхідна абсолютна 
віддача волі Божій. Подібно до того, як у 
дивовижному лові риби Ісус дав наказ, який 
суперечив людським міркуванням, так і в праці 
лову людей для Божого Царства ми повинні 
навчитися відмовлятися від своїх ідей і повністю 
підкорятися волі Божій. Як колись сказав святий 
Іоанн Золотоуст: «Богу не потрібна наша праця, 
але Йому потрібна наша відданість».

П’ЯТА НЕДІЛЯ 
НЕДІЛЯ, 6-ТЕ ЛЮТОГО 

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 5:1-11
Одного разу, коли народ юрмився коло 
нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля 
Генезаретського озера,
побачив два човни, що стояли край озера; 
рибалки вийшли з них і полоскали сіті.
Він увійшов в один з човнів, що належав 
Симонові, і попросив його відплисти трохи від 
землі, а сам, сівши, з човна почав народ учити.
Коли він перестав говорити, сказав до Симона: 
“Відчали на глибінь та й закиньте ваші сіті на 
ловитву.”
Озвався Симон і каже: “Наставнику, всю ніч 
трудились ми й нічого не піймали, але на твоє 
слово закину сіті.”
Так вони й зробили, і піймали велику силу риби, 
і їхні сіті почали рватися.
Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були 
в другім човні, щоб ті прийшли й допомогли їм. 
Прийшли вони й наповнили обидва човни, аж 
почали потопати.
Побачивши це Симон Петро, припав до колін 
Ісуса й каже: “Іди від мене, Господи, бо я грішна 
людина.”
Жах бо великий огорнув його й усіх, що були з 
ним, із-за риб, що їх піймали;
також і Якова та Йоана, синів Заведея, які 
були спільниками Симона. Ісус же промовив 
до Симона: “Не бійся! Віднині людей будеш 
ловити.”
І витягши човна на берег, кинули все й пішли 
слідом за ним.

Неділя в морі  
З о. Піо Ідоу



ШОСТА НЕДІЛЯ
НЕДІЛЯ, 13-ТЕ ЛЮТОГО

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 6:17,20-26
Зійшовши з ними, він став на рівнім 
місці, й була там велика сила його 
учнів і людей вельми багато з Юдеї та з 
Єрусалиму, і з побережжя Тиру та Сидону.
Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав 
казати: “Блаженні вбогі, - бо ваше 
Царство Боже.
Блаженні, голодні нині, бо ви насититеся. 
Блаженні, що плачете нині, бо будете 
сміятись.
Блаженні будете, коли вас 
ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, 
коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, 
як безчесне, ваше ім’я Сина Чоловічого 
ради.
Радійте того дня і веселіться, бо ваша 
нагорода велика в небі. Так само бо 
поводилися з пророками батьки їхні.
Горе ж вам, багатим, бо ви одержали 
втіху вашу.
Горе вам, що ситі нині, бо будете 
голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, 
бо будете ридати й сумувати.
Горе вам, коли про вас усі люди будуть 
добре говорити. Так само бо з ложними 
пророками поводилися батьки їхні.
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ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
Євангеліє говорить нам, що Ісус «стояв на 
рівному місці, з великим натовпом Його учнів 
і великою множиною народу з усієї Юдеї 
та Єрусалиму та з берегів Тиру та Сидону». 
Він був з людьми, зцілюючи їх недуги і 
визволяючи від злого духа. Але коли Він 
почав навчати, нам кажуть, що «Він підвів 
очі на своїх учнів». Незважаючи на те, що 
навколо Ісуса була велика кількість людей, 
коли Він почав говорити, Він адресував Свої 
слова безпосередньо Своїм учням.

Як християни, ми є учнями Христа і вчимося 
жити Його життям, ми наслідуємо Його 
приклад і вже починаємо жити в тісній єдності 
з Ним навіть у цьому світі. А в блаженствах 
Христос обіцяє винагородити нашу вірність 
вічним щастям: блаженні убогі духом, 
блаженні голодні, блаженні плачучі, блаженні 
переслідувані і ненависні за Христа. Це ті 
цінності, які ми бачимо у Христі і які кожен 

християнин покликаний наслідувати. І якщо в 
нас будуть такі самі цінності та ставлення, ми 
будемо справді щасливі.

Пресвята Діва Марія є зразком Церкви. Вона 
є надихаючим прикладом того, як почути 
Боже Слово, яке закликає нас до навернення, і 
як втілити це в життя. На Благовіщення Марія 
навчає нас слухати Слово Боже і приймати 
його з вірою. І спонукувана вірою в Бога, 
вона дала свою згоду: «Ось я раба Господня; 
нехай буде мені за словом твоїм». Як Марія, 
нехай ми навчимося слухати Божий голос, 
що закликає нас до життя в тісному єднанні 
з Ним. Можемо наслідувати приклад Марії, 
слухаючи Боже Слово, розмірковуючи над 
ним у своєму серці, щоб зрозуміти, що 
міститься в ньому дар благодаті, і таким 
чином налаштуватися на те, щоб стати 
знаряддям благодаті, за допомогою яких інші 
пізнають Христа.
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СЬОМА НЕДІЛЯ
НЕДІЛЯ, 20-ТЕ ЛЮТОГО

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 6:27-38
А вам, що слухаєте, кажу: Любіть 
ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас 
ненавидять,
благословляйте тих, які вас 
проклинають, моліться за тих, що вас 
зневажають.
Тому, хто б’є тебе в одну щоку, підстав і 
другу; хто ж бере в тебе свиту, не борони 
й одежі.
Дай кожному, хто тебе просить; хто бере 
щось твоє, не допоминайся.
І як бажаєте, щоб вам чинили люди, 
чиніть їм і ви так само.
Коли ви любите тих, що вас люблять, яка 
вам заслуга? Таж бо й грішники люблять 
тих, що їх люблять.
І коли чините добро тим, що вам чинять, 
яка вам заслуга? Та й грішники те саме 
чинять.
І коли ви позичаєте тим, від кого маєте 
надію назад узяти, яка вам заслуга? Адже 
і грішники грішникам позичають, щоб 
відібрати від них рівне.
Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте 
їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, 
а велика буде ваша нагорода, й будете 
Всевишнього синами, бо він благий для 
злих і невдячних.
Будьте милосердні, як і Отець ваш 
милосердний.
Не судіть, і не будете суджені; не 
засуджуйте, й не будете засуджені; 
простіть, і вам проститься.
Дайте, то й вам дасться: міру добру, 
натоптану, потрясену, переповнену 
дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте, 
такою й вам відміряють.”

ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
У Євангелії на цю неділю Ісус продовжує навчати Своїх 
учнів і пропонує їм на розгляд деякі справді благородні 
ідеали. Він запрошує їх наслідувати милосердя і 
доброту серця Отця, якщо вони хочуть, щоб їх по-
справжньому вважали Його дітьми. «Любіть ворогів 
своїх, і добро творіть, і позичайте, нічого не чекаючи 
взамін; і буде велика нагорода ваша, і ви будете 
синами Всевишнього». Нашу доброту і щедрість не 
можна виміряти за мирськими стандартами. Натомість, 
подібно до того, як Отець «добрий до невдячних 
і егоїстичних», Ісус каже Своїм учням «любити 
ворогів своїх, робити добро тим, хто ненавидить вас, 
благословляйте тих, хто вас проклинає, моліться за тих, 
хто зловживає». 

Через хрещення ми стали дітьми Божими. У хрещенні 
ми отримуємо нову ідентичність як усиновлені діти 
Бога Отця. Ми стаємо членами Церкви, Тіла Христового 
і храмом Святого Духа. Через це спасительне 
таїнство Бог наповнює нас освячуючою благодаттю. 
Зрозуміти зміст та значення нашого хрещення 
означає фундаментально зрозуміти нашу особистість, 
покликання та місію як учнів Господа Ісуса та членів 
Божого дому.

І Христос відкриває нам, що ми маємо бути 
подібними до нашого Отця, наслідувати Його доброту 
і ставитися до інших так, як Бог ставиться до нас. Ми 
повинні навчитися прощати тих, хто заподіяв нам біль, 
і бути добрими і щедрими до тих, хто цього потребує. 
Бо якби ми обмежувалися щоб робити добро лише 
тим, хто добрий до нас, то нічим не відрізнялися б від 
тих, хто не отримав благодаті хрещення. Натомість ми 
отримали дар благодаті освячення, а отже, ми повинні 
бути «милосердними, як і Отець наш».

НЕДІЛЯ В МОРІ6

А вам, що слухаєте, 
кажу: Любіть ворогів 
ваших, добро 
чиніте тим, які вас 
ненавидять,
благословляйте тих, 
які вас проклинають, 
моліться за тих, що 
вас зневажають.
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НЕДІЛЯ В МОРІ

ВОСЬМА НЕДІЛЯ
НЕДІЛЯ, 27-МЕ ЛЮТОГО

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 6:39-45
Він їм сказав також і притчу: “Чи може 
сліпий водити сліпого? Хіба вони 
обидва не впадуть у яму?
Учень не більший за вчителя, але, 
навчившися, кожний буде, як його 
вчитель.
Чому дивишся на скалку в оці твого 
брата, колоди ж у власнім оці не 
відчуваєш?
І як можеш сказати братові твоєму: 
Дай, брате, вийму скалку, що в твоїм 
оці, - ти, що не бачиш колоди, що у 
твоїм оці? Лицеміре, вийми перше 
колоду з ока свого, і тоді побачиш, як 
вийняти скалку з ока брата твого.
Немає доброго дерева, що родило б 
плід поганий, ані дерева поганого, що 
родило б плід добрий.
Кожне бо дерево за своїм власним 
плодом пізнається; не зривають бо 
з тернини смокви, ані з ожини не 
збирають винограду.
Добра людина з доброго скарбу серця 
свого виносить добре; лиха ж - з 
лихого (серця) лихе виносить, бо з 
переповненого серця говорять його 
уста.

ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
Багатьом з вас, мабуть, знайома пісня «День за днем»: 
День за днем, дорогий Господи, до Тебе про три речі 
я молюся: Щоб бачити тебе ясніше, Любити тебе 
сильніше, іти за тобою ближче, День у день. Ця пісня 
черпає своє натхнення з молитви, приписаної святому 
Річарду, єпископу Чичестера, який помер у 1253 році 
і був канонізований приблизно через дев’ять років. 
Бачити Христа ясніше, любити Його сильніше і ближче 
слідувати за Ним – три речі, необхідні для учня Христа. У 
сьогоднішньому Євангелії Христос звертається до своїх 
учнів. Пізніше цим учням буде дана місія проповідувати, 
євангелізувати, вести інші душі до Христа. Щоб досконало 
виконати цю місію, їм потрібно було вчитися у Вчителя.

Але якщо учень не вчиться від Христа, якщо учень не 
засвоює його вчення, якщо учень не наслідує почуття 
Його Святого Серця, то він винен у духовній сліпоті і 
не може привести інших до Христа. Ось чому Христос 
ставить риторичне запитання: «Чи може сліпий вести 
сліпого? Чи не впадуть вони обидва в яму?» Ми всі 
знаємо відповідь на це питання. Ті, хто є лідерами, 
повинні бути досконалими, або, принаймні, очікується, 
що вони будуть кращими за тих, кого вони очолюють. І 
взагалі, саме так світ дивиться на лідерів Церкви. Від них 
очікується високоморальна поведінка.

Людина, яка живе добре, завдяки цьому гарному 
життю набуває певну духовну владу над душами. У 
той час як той, хто не докладає зусиль, щоб подолати 
свої слабкості та недоліки, ніколи не зможе впевнено 
сказати іншому виправити свої злі шляхи. Зробімо 
іспит сумління і подивімося, які сторони нашого життя 
потребують виправлення і зцілення, і попросімо Господа 
за заступництвом Пресвятої Діви Марії прийти і зцілити 
нас Своєю благодаттю.



Послання Пресвятої 
Богородиці в Люрді 
Девід Болдуін

Не багато було слів, сказаних для «суспільного оприлюднення» 
Богородицею, коли вона об’явилася Бернадетті; про обсяг і зміст 
таємниць для Бернадетти ми, звичайно, ніколи не дізнаємося. 
Але послання, які Богородиця передала нам, чи то словом, 
символом чи підтекстом, великі і багатошарові, надаючи 
підгрунтя для роздумів. Вони ніжні, заспокоюючі, підбадьорливі, 
хоча часом наповнені сумом.

ЖУРНАЛ СТЕЛЛА МАРІС ЛЮТИЙ 2022
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n  По-перше, важливо, що Марія, найдосконаліша 
серед людей, була послана Богом як Його 
посланниця до найбідніших, найневідоміших і 
зневаженіших серед людей. Просте послання 
полягає в тому, що Бог прихильний, привітний і 
промовляє до всіх, і, відповідно, часто найбідніші 
та найзабутіші, чуючи послання, відважно 
проголошують його. «Як блаженні ви, бідні, ваше 
Царство Боже» (Лк 6, 20). Варто лише подивитися 
на блаженну Терезу з Калькутти, щоб усвідомити 
цей аспект.

n  Далі, перші слова Богоматері до Бернадетти: «Те, 
що я маю сказати тобі, не треба записувати», 
є красномовним твердженням про Віру – в 
епоху зростання раціоналізму та цинізму над 
надприродним – чуттєвим та без «доказовим». 
«Тільки віра може гарантувати благословення, 
на які ми сподіваємося, або довести існування 
невидимої реальності» (Євр. 11:1).

n  У третьому Об’явленні наступне прохання 
Богородиці: «Чи не будете ви ласкаві приходити 
сюди щодня протягом п’ятнадцяти днів?». Це 
Боже запрошення до всіх нас у найширшому 
сенсі, щоб ми з такою ж відданістю і рішучістю 
вступали з Ним взаємовідносини, яким би 
відвертими вони б не були, з яким Бернадетті 
довелося зіткнутися та успішно подолати. 
«Обітниця дана для вас і ваших дітей, і для всіх, 
хто далеко, для всіх тих, кого Господь, Бог наш, 
кличе до Себе» (Дії 2:39). Це також можна було 
б сприймати як явне запрошення для будь-
кого здійснити паломництво до Лурда або для 
зцілення, або для допомоги.

n  Останнє зауваження під час цього Об’явлення, 
яке не тільки звучало б з Бернадеттою до кінця 
її життя, але й з нами: «Я не обіцяю зробити вас 
щасливими в цьому світі, а в іншому», – це вірна 
обіцянка Бога. нам, Його людям які боряться у 
цій «долині сліз», що завдяки нашому чесному 
прагненню слідувати Його волі, і незважаючи 
на труднощі цього світу, ми знайдемо вічний 
спокій і щастя з Ним в іншому. «На мою оцінку, 
все те, що ми страждаємо в теперішній час, 
ніщо в порівнянні з славою, яка призначена нам 
відкритися, бо все творіння з нетерпінням чекає, 
щоб з’явились діти Божі» (Рим 8: 18, 19).

n  З восьмого по дванадцяте об’явлення темою є 
покаяння, де дії Бернадетти - стояння на колінах, 
поцілунки землі, пиття і вмивання каламутними 
залишками з джерела, що зароджується, 
вживання в їжу трави камнеломки, означають 
глибокі акти покаяння, загальна тема з багатьох 
послань Богоматері, тема, яка зазвичай 
викладається з драматичною гостротою, у 
поєднанні з сильним закликом до навернення. 
«Час виповнився, і наблизилося Царство Боже. 
Покайтеся і віруйте в євангелію» (Мк 1,15).

n  Однак, у цій темі покаяння є знаком надії: 
відкриття джерела, на яке вказала Богоматір. Це 
«жива вода», «вода, яку Я дам, набереться в них 
і стане джерелом вічного життя» (Ів. 4:14), а в 
конкретному контексті Люрду – цілюща вода.

n  Заклики тринадцятого та чотирнадцятого 
Об’явлень долучати людей до процесії та 
будувати каплицю сьогодні мають ще більш 
гостроту та актуальність: процесії рідко можна 
побачити, каплиці та церкви закриваються у 
багатьох частинах світу, але Люрд залишається 
вірним. Точка згуртування цього заклику: «Отож, 
оскільки Бог вибрав вас збудувати дім для Його 
святині, рішуче беріться до роботи!» (1 Чт 28:10). 
Посилання на «будувати каплицю» стосується не 
лише цегли та розчину, а й людей: «Тепер тіло 
Христове – це ви самі, кожен із вас має свою роль у 
цілому» (1 Кор 12:27).  
У шістнадцятому Об’явленні «Я є Непорочне 
Зачаття» було те, що вразило католицький світ. 
Не «Я був непорочно зачатий», а «Я Є Непорочне 
Зачаття», що означає гучне підтвердження Богом 
через Богородицю проголошення догмату про 
Непорочне зачаття чотирма роками раніше 
Папою Пієм IX, і однозначне підтвердження 
непогрішності Папи.

Бідність, покаяння, молитва
Коли Рене Лорантен, видатний Маріанський учений-
богослов, зіставив та проаналізував випадкові 
слова Бернадетти, він «був дуже здивований, що 
вони майже згрупувалися під ключовими словами 
послання Люрду: бідність, покаяння, молитва». 
І це головні компоненти послання Богоматері з 
Люрду, і християнського послання. Бернадетта, 
безсумнівно, відображала ці властивості протягом 
усього свого життя, Богородиця благає нас усіх 
робити те саме. Бідність – це те ставлення, якого 
Бог найбільше вимагає від нас, як проповідував 
Ісус у Блаженствах; покаяння – це постійні дії, які ми 
виконуємо, визнаючи свої слабкості, виправляючи 
їх і таким чином повертаючись, як тільки зможемо 
повернутися до Божої любові; молитва – це пошук 
того інтимного діалогу з Богом, не обов’язково лише 
через слова чи піснеспіви, але також через наші 
наміри та наші дії. Усі троє мають бути пов’язані в 
цьому неоціненному елементі Всевишнього: Любові.
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Вони ставилися до неї як до речі. Для них вона 
була об’єктом, майном, яким слід користуватися, 
як їм того хотілося. Вони не зважали на її зойки від 
болю, коли вирізали візерунки на її шкірі.

Було модно так прикрашати тіла своїх рабів. 
Ми точно не знаємо, скільки їй тоді було років – 
можливо, 12 чи 13? Після цього вони втирали сіль 
у рани, щоб утворилися постійні рубці.

Такі маніпуляції не просто залишали шрами 
на тілі: вони залишали ще більш болючі рани 
глибоко всередині, у душі. І хоча час іноді може 
залікувати ці рани, але часто – це не так.

У пошуках зцілення
Після того, як Бахіту продали господарю, який 
поводився з нею пристойно, і врешті-решт відвіз 
її в Італію – де він випадково подарував комусь, 
кого він майже не знав, – вона думала, що нарешті 
знайшла щастя. У певному сенсі, принаймні так 
здавалося.

Більше ніяких побоїв! Немає більше жорстоких 
покарань лише за те, що випадково опинився 
там, коли рабовласник не був у настрої через 
щось! Тим не менш, вона носила в собі смуток, 
смуток, який так і не проходив. Від природи, вона 
була доброю, дружньою та помічною людиною, 

людиною, яка 
дуже добре 
ставилася до 
дітей тому, вони 
довіряли їй і 
тягнулися до неї.

Вони не 
розуміли, в 
чому справа: 
вона ніколи не 
говорила про 
те, що з нею 
сталося. Але 
вони бачили 
смуток в її 
серці.

Свята Жозефіна Бахіта: 
постраждала від торгівлі 
людьми

Трагічна історія святої Жозефіни Бахіти, 
її викрадення в рабство, але випадкове 
відкриття Ісуса, є важливою історією, 
яку ми повинні знати в часи, коли 
торгівля людьми все ще залишається 
дуже реальною проблемою.

Але нарешті сталося, що Бахіта знайшла 
зцілення ран її душі, це було не завдяки плину 
часу чи її власній природній стійкості. Навіть 
пробудження віри через повчання та любов, які 
вона отримувала від сестер-каносіянок у Венеції, 
саме по собі не принесло цього зцілення.

Це сталося як своєрідне чудо у момент її 
хрещення – чудо, яке здійснив Ісус Христос 
через силу причастя. З цього моменту вона 
випромінювала радість – радість не від світу цього.

Зцілення, яке вона отримала, було настільки 
повним, що вона змогла пробачити рабовласників, 
які катували її, вибачивши їх – навіть шкодуючи 
їх – за те, що вони не знали Бога. Вона завжди 
молилася за них, просячи Бога бути добрим до 
них, як Він був до неї, і привести їх до спасіння.

Що може розповісти нам сьогодні 
історія Бахіти?
Вона говорить нам, що ніщо не є сильніше за силу 
Христа зцілити нас. Коли у нас є внутрішні рани, 
навіть рани, які, здається, відокремлюють нас від 
його любові, він не завжди вирішує залікувати 
їх. Але він просить нас довіряти його владі, щоб 
берегти нас і пильнувати за нами, зцілювати нас у 
свій час і приносити щось хороше й прекрасне із 
стражденого болю, як він зробив із Бахітою.

І Бахіта теж може нам допомогти, якщо ми її 
попросимо.

Її історія також нагадує нам дещо інше, до чого 
ми мусимо ставитися дуже серйозно. Жодній 
дитині ніколи не доведеться переживати те, що 
пройшла вона. Ані дитині, ані жінці, ані чоловікові. 
Тож якщо ми коли-небудь зможемо викорінити всі 
форми торгівлі людьми та допомогти піклуватися 
про її жертв, давайте це зробимо.
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МОЛИТВА ДО МАТЕРІ БОЖОЇ З ЛЮРДУ
Свято Матері Божої з Люрду відзначається 11 лютого
Пренепорочна Діво Мати Милосердя, Оздоровнице хворих, Притулку грішників, 
Утішителько страждаючих, Ти знаєш мої бажання, мої біди, мої страждання; 
поглянь на мене з милістю. З’явившись у гроті Люрду, Ти з приємністю зробила 
його привілейованим святилищем, звідки Ти роздаєш свої ласки; і вже багато 
страждаючих отримали зцілення від своїх недуг, як духовних, так і тілесних.
Тому я з повною впевненістю приходжу благати Твого 
материнського заступництва.  О любляча Мати, вислухай мої 
прохання. Зі вдячності за Твої ласки я намагатимусь наслідувати 
Твої чесноти, щоб одного дня розділити Твою славу. Амінь.



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


