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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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Порт Кейптауна так само цінний, 
як і його історія. Розташований 
у південно-західній частині 
Південної Африки, це 
стратегічний порт для плавання 
до Південної та Північної 
Америки, Європи та Азії. Порт 
Кейптауна слугує основним 
стартом для тисяч торгових 
суден, які плавають по всьому 
світу, і сотень далеководних 
рибальських суден у 
багатих рибальських угіддях 
Атлантичного, Індійського та 
Антарктичного океанів.

Перше служіння морякам 
у порту Кейптауна датується 
1854 роком. Кейптаунський 
дім моряків був заснований 
28 жовтня 1854 року, коли леді 
Анжела Куттс стала свідком 
жалюгідного становища моряків, 
які потрапили в біду в Кейптауні. 
Вона збирала кошти в Англії для 
цього дому разом з принцом 
Альфредом, другим сином 
королеви Вікторії, який заклав 
камінь у фундамент 18 вересня 
1860 року. Кейптаунський дім 
моряка проіснував 66 років і 
зафіксував 42 750 моряків, які 
відвідали дім і лише за рік було 
подано 40 000 страв, поки його 
не знесли в 1926 році. Новий 
будинок був побудований в 
іншому місці і знову знесений 
в 1971 році. Будинок моряка в 
Кейптауні був «домом далеко від 
дому», який приймав сотні тисяч 
моряків, які отримували користь 
від своєї благодійної служби 
протягом 139 років.

На цьому фоні з’явилася 
Стелла Маріс, раніше відома 
як Морський Апостолят, 
заснована в 1920 році. Stella 
Maris була заснована в порту 
Кейп між 1923-1925 роками 
Згромадженням Місіонерів 
Облатів Непорочної Марії (OMI) 
для виконання католицького 
духу душпастирського служіння 
людям моря. Згодом служіння 
взяли на себе єпархіальні 
священики. У 1972 році Стелла 
Маріс почала співпрацювати 
з Місією Мореплавців (MtS) 
в екуменічному дусі, щоб 
продовжувати пропонувати 
міжнародним морякам дім 

далеко від дому. У 1994 році 
Центр моряків переїхав на 
нове місце всередині порту. 
У 1996 році отці Скалабріні 
взяли на себе це служіння на 
запрошення архієпископа 
Кейптауна.

Стелла Маріс Кейптаун 
продовжують служити людям 
моря. О. Ріко Альмеділья 
Талісіч, отець Скалабріні, є 
нинішнім капеланом порту з 
1 лютого 2021 року. Під його 
керівництвом і за підтримки 
о. Херардо Гарсія cs (довірена 
особа) та 4 відвідувачів лікарні 
та корабля, а саме пані Астрід 
Кастенфелт, п. Ентоні Еріспе, 
п. Джерард Ассам і пан Маріо 
Ассам Стелла Маріс Кейптаун 
надають безкоштовні послуги 
людям моря на кораблях, у 
лікарнях і готелях, наприклад (а) 
транспортування з корабля і на 
корабель, (b) літургійні/духовні 
послуги, ( в) розповсюдження 
матеріалів для читання, 
релігійних предметів, предметів 
туалету та ЗІЗ, (d) безкоштовне 
з’єднання Wi-Fi, (e) одяг, (f) 
соціалізація та спорт, (g) 
допомога, пов’язана з працею, 
і (h) медична допомога . За 
останні 3 роки Стелла Маріс 
Кейптаун різко збільшила 
свій випуск. Різні програми 
та проекти реалізовувалися 
протягом двох років поспіль у 
2019-2020 та 2020-2021 роках 
навіть на тлі пандемії Covid-19. 
Завдяки програмам і проектам 
ми надали допомогу 1728 (у 

2020 році) і 3427 (у 2021 році) 
морякам і рибалкам. З огляду 
на складну ситуацію, створену 
Covid-19, вона пройшла через 
адаптацію та інновації свого 
пастирського служіння, щоб 
задовольнити різноманітні 
потреби моряків і рибалок, будь 
то духовні, практичні чи робочі 
потреби.

Як портовий капелан, о.Талісіч 
служить разом з іншими отцями 
Скалабріні, які є капеланами в 
портах Маніли, Гаосюна, Тайбея, 
Токіо, Монтевідео, Сантоса, Ріо, 
Африки та Равенни. А також з 
капеланами мережи Стелла Маріс 
у 339 портах по всьому світу.

Для моряків і рибалок: «Оскільки 
Центр моряків закрився, ми 
приїжджаємо до вас на борт 
кораблів, лікарень та готелів. 
Сподіваємося, що ви приймете 
нас у гості». Ми сподіваємося, 
що незабаром відкриємо новий 
Центр моряків, і коли цей час 
настане, ви завжди будете раді. 
Вважайте Стеллу Маріс Кейптаун 
своїм «домом далеко від дому».

Стелла Маріс портовий 
капелан Кейптауна
о. Ріко Альмеділья Талісіч cs
36 Nile Street, District Six, 7925
Тел: (+27) 21 461 4324 
Мобільний: (+27) 63 984 4217
Електронна пошта: talisic.
rico@gmail.com
Facebook: www.facebook.
com/seafarers.capetown

КЕЙПТАУН, 
SOUTH AFRICA
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ПОРТ ФОКУС 3
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ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
Я український моряк. Мене звати Федір, це ім’я означає 
«дар з неба». Я щойно закінчив шестигодинну зміну на 
своїй роботі вайпером і сиджу на купі мотузок на палубі.

Моя робота не дуже висока в рейтингу екіпажу, але вона 
важлива, і якщо я продовжую робити це добре, я піднімуся 
в рейтингу. Я хотів би сказати вам, де я, але я не знаю, де 
ми. Навколо – простори океану. Одного разу один капелан 
сказав мені, що безмежність моря символізує величезну 
любов Бога до мене.

Мені це подобається. Уявіть собі, що Бог дійсно любить 
мене так сильно.

Сидячи тут, я читаю сьогоднішню євангелію, ту саму, 
яку моя родина почула на літургії вдома. Це дуже відома 
історія про жінку, яку вони зловили на перелюбі. Три фрази 
показують, що фарисеї контролюють цю жінку:

«Вони спіймали її». «Вони привезли її». «Вони змусили її 
стати перед усіма».

Вони були повним праведним обуренням, коли запитали 
Ісуса про його погляд. В їхніх очах її доля вирішена: це 
має бути смерть від побиття камінням, згідно із законом. Я 
помічаю, що ніхто не згадує чоловіка-перелюбника; жінку 
засуджують, а чоловік звільняється. Вона навіть не має 
можливості захиститися; це так однобічно.

Слова Ісуса не є осудом.
Його слова – це правда, справедливість і співчуття
«Той з вас, хто без гріха, нехай першим кине в неї камінь».
Я знаю, що я точно не хотів би кидати перший або будь-

який камінь. Бог простив так багато речей у моєму житті. 
Як я можу засуджувати інших. Щось я ще роблю на цьому 
кораблі та у своєму домі. Легко засудити, але не так легко 
пробачити, як це робить Ісус у цій історії.

Як і жінка в небезпеці, нам потрібно визнати власні 
провини та молитися про милосердя, а не засуджувати 
інших. Тоді, як жінка в історії, ми можемо відчути 
безмежність Божої любові.

П’ЯТА НЕДІЛЯ 
ВЕЛИКОГО ПОСТУ
НЕДІЛЯ 3-Є КВІТНЯ

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЙОАНА 8:1-11
Подавсь Ісус на Оливну гору.
Та вдосвіта знову прибув до храму, й 
усі люди посходились до нього; він же, 
сівши, навчав їх.
І привели тоді книжники і фарисеї до 
нього жінку, спійману на перелюбі, 
поставили її посередині,
і кажуть до нього: «Учителю, жінку оцю 
спіймано саме на перелюбнім вчинку.
Каменувати отаких приписав нам 
Мойсей у законі. Що ж ти на те?»
Іспитували вони його, казавши так, – 
щоб мати чим оскаржити його. А Ісус 
нахилився додолу і писав пальцем по 
землі.
А що вони наполягали та допитувалися 
в нього, то він підвівсь і каже до них: 
«Хто з вас без гріха, – нехай перший 
кидає у неї камінь!»
І знову нахилившись, писав по землі.
Почувши таке, почали вони 
виходити один по одному, почавши 
з щонайстарших аж до останніх. І 
залишилися тільки Ісус та жінка, що 
стояла посередині.
Підвівсь Ісус, а нікого, крім жінки, не 
побачивши, мовить до неї: «Де ж вони, 
жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не 
осудив тебе?»
«Ніхто, Господи», -відповіла. Тоді Ісус 
до неї: «То і я тебе не осуджую. Йди та 
вже віднині не гріши.»

НЕДІЛЯ В МОРІ4

Неділя в морі  
З о. Колумом Келлі



ВЕРБНА НЕДІЛЯ
НЕДІЛЯ, 10-ТЕ КВІТНЯ

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 23:1-49
Тоді встала вся їхня громада, і повели його до 
Пилата.

І заходились його винуватити, кажучи: “Цього ми 
знайшли, що він підбурює народ наш, забороняє 
давати кесареві податок і каже, що він – Христос-
Цар.”

Пилат спитав його: “Ти цар юдейський?” А Ісус у 
відповідь сказав до нього: “Ти кажеш.”

Тоді Пилат промовив до первосвящеників і юрби: 
“Я не знаходжу ніякої провини на цій людині.”

Вони ж наполягали і кричали: “Народ бунтує, 
навчаючи по всій Юдеї, почавши з Галилеї аж 
сюди.”

Почувши це Пилат, спитав, чи цей чоловік 
галилеянин;

а довідавшися, що він з-під влади Ірода; відіслав 
його до Ірода, який тими днями перебував також у 
Єрусалимі.

Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса; бажав бо 
здавна бачити його, тому, що чув про нього й 
сподівавсь побачити від нього якесь чудо.

Силу питань він йому ставив, але Ісус не 
відповідав йому нічого.

Первосвященики ж та книжники стояли там і 
сильно його винуватили.

Тоді Ірод з вояками своїми, зневаживши його 
й насміявшись з нього, надів на нього білу одіж і 
відіслав його назад до Пилата.

І того ж самого дня Ірод і Пилат стали приятелями 
між собою, раніш бо ворогували.

Скликавши, отже, первосвящеників, старшин і 
народ,

Пилат промовив до них: “Ви привели до 
мене цього чоловіка як бунтаря народу; ото я, 
розсудивши справу перед вами, не знайшов на 
цьому чоловікові (ніякої) провини в тому, про що 
оскаржуєте його.

Та й Ірод ні, бож відіслав його до нас. Виходить, 
отже, що він не допустився нічого, гідного смерти.

Тож я його покараю і відпущу.”
Треба ж було їм одного випустити з-за празника.
Та вони всі разом закричали: “Убий цього, а 

відпусти нам Варавву!”
Цього (останнього) за якийсь заколот у місті та за 

вбивство кинули були у в’язницю.
Пилат, бажаючи їм відпустити Ісуса, промовив до 

них знову.
Та вони закричали: “Розіпни, розіпни його!”
І втретє він до них промовив: “Яке ж бо зло 

вчинив він? Я не знайшов на ньому нічого, гідного 
смерти. Тож, покаравши його, відпущу.”

Але вони наполягали сильним криком і вимагали, 
щоб його розіп’яти. І крик їхній переміг.

Тоді Пилат присудив, щоб сталося згідно з їхньою 
просьбою.

І він відпустив того, що за повстання і вбивство 
був вкинутий у темницю і що про нього вони 
просили; Ісуса ж видав їм напризволяще.

І як вони його повели, схопили якогось Симона 
Киринея, що повертався з поля, і поклали хрест на 
нього, щоб ніс за Ісусом.

Ішов за ним натовп людей великий і жінки, що 
плакали за ним та голосили.

Ісус же обернувся до них і сказав: “Дочки 
єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над 
собою і над вашими дітьми!

Бо ось настануть дні, коли скажуть: Щасливі 
неплідні та й лона, що не родили, і груди, що не 
годували.

Тоді почнуть вони горам казати: Впадьте на нас! – 
і горбам: Покрийте нас!
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ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
Нам щойно сказали, що ми повинні прибути 
до наступного порту завтра. На розвантаження 
вантажу знадобиться близько трьох днів, тому, 
якщо все піде за планом, ми висадимося на 
берег до початку Страсного тижня. Ми можемо 
навіть запросити капелана на борт, щоб 
відсвяткувати частину церемоній і, можливо, 
принести хрест Вербної неділі. У мене в 
каюті ще є минулорічний, але було б добре 
отримати ще один, щоб знову нагадати мені 
про безумовну любов Бога до всіх нас. Хрест 
також нагадує мені про мінливість людей в 
історії Страсного тижня.

У сьогоднішній євангелії цей найсвятіший 
тиждень починається з того, що люди 
вигукують псалми хвали Ісусу, коли Він 
входить в Єрусалим. Закінчується тим, що ті 
самі люди вигукують «Розіпни Його». Чи був би 
я таким непостійним, якби був там? Напевно б. 
Непостійний Федір покликали б мене.

Яке відношення має історія Страстей до нас? 
Це історія нашого життя. У всьому сценарії 
немає такої ролі, яку ми, ви і я, не зіграли б 
досконало. Петро в своїй гордості і Петро в 
його падінні і, сподіваємось, Петро також у 
своєму покаянні. Ми ідеально вписувалися 
б з учнями, які втекли при перших ознаках 
небезпеки, або з Пилатом у його зловживанні 
владою, або з натовпом із його жагою 
хвилювання та крові. А Юда? Давайте 
подивимося правді в очі, що в кожному з нас 
є трохи Юди. У всьому нашому житті бувають 
моменти й ситуації, коли Ісус міг легко сказати 
нам, як сказав Юді: «Чи ти зраджуєш Сина 
Людського поцілунком?»

Я думаю про самотність Ісуса в Євангелії 
цього Страсного тижня, коли навіть його друзі 
починають готувати його на десерт. Серця 
кохання перетворюються на кам’яні серця.

Я сподіваюся привітати капелана Стелли 
Маріс на нашому кораблі. Можливо, ми 
зможемо відслужити Службу Божу цього тижня 
або хоча б поділитися словом про це чудове 
Євангеліє.

Це нагадує нам, навіть у самотніх і 
ізольованих океанах, про дивовижну любов 
Бога до нас.

Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що 
тоді з сухим буде?”

З ним вели також двох інших, злочинців, щоб їх 
скарати на смерть.

І як прийшли на місце, що зветься Череп, там 
його розіп’яли і злочинців, одного по правиці, а 
другого по лівиці.

Ісус же сказав: “Отче, відпусти їм, не знають бо, 
що роблять.” Коли ж ділили його одіж, то кидали 
жереб.

Люди стояли й дивились. Навіть князі їхні 
насміхалися, кажучи: “Інших спасав, нехай спасе 
себе самого, коли він – Месія Божий, Вибраний!”

Вояки також глузували з нього; підходячи до 
нього й подаючи йому оцет,

примовляли: “Коли ти цар юдейський, спаси себе 
самого!”

А був над ним і напис грецьким письмом, 
латинським і єврейським: “Це – Цар Юдейський.”

Один із повішених злочинців зневажав його, 
кажучи: “Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас!”

А другий, озвавшися, скартав його й мовив: “Чи 
не боїшся Бога, ти, що покутуєш ту саму кару?

Бож ми приймаємо кару, гідну наших учинків, цей 
же не зробив нічого злого.”

І додав: “Ісусе! Згадай про мене, як прийдеш у 
своє Царство.”

Сказав (Ісус) до нього: “Істинно кажу тобі: 
Сьогодні будеш зо мною в раї.”

Було вже близько шостої години, і темрява по всій 
землі настала аж до дев’ятої години,

бо затьмарилось сонце; а й завіса храму 
роздерлася посередині.

Ісус закликав сильним голосом: “Отче, у твої руки 
віддаю духа мого!” Сказавши це, він віддав духа.
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Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти 
Бога, кажучи: “Справді цей чоловік був праведний.”

Всі люди, що були збіглися на те видовище, 
побачивши, що сталось, поверталися (додому), 
б’ючи себе у груди.

Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки, що 
були прийшли слідом за ним з Галилеї, дивилися  
на це.



ВЕЛИКОДНЯ НЕДІЛЯ
НЕДІЛЯ, 17-ТЕ КВІТНЯ

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД 
ЙОАНА 20:1-9
Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до 
гробниці ранесенько, як ще не розвиднілось, аж 
бачить – камінь відкочено від гробниці.
Отож біжить вона, прибігає до Симона Петра й 
до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм: 
«Забрали Господа з гробниці й не знаємо, де 
покладено його!»
Пішов Петро з отим іншим учнем, і приходять до 
гробниці.
Бігли вони обидва разом, та той інший учень 
біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці 
першим;
нахилившися, бачить – лежить полотнище. Однак, 
не ввійшов.
Приходить тоді слідом за ним Симон Петро і, 
ввійшовши до гробниці, бачить, що полотнище 
лежить,
а й хустка, яка в нього на голові була: лежала 
ж вона не з полотнищем, а, згорнена збоку, на 
іншому місці.
Тоді ввійшов і той інший учень, який першим був 
прийшов до гробниці, – і побачив, і увірував.
Вони бо ще не знали Писання, за яким мав він з 
мертвих воскреснути.

ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
Я не можу сидіти надворі, щоб розмірковувати 
про чудове Євангеліє цього Великодня, бо у 
нас складне плавання в шторм. Я відступаю до 
своєї маленької каюти, щоб тихо відобразити цю 
велику таємницю.

Святий Йоан розповідає, що Марія Магдалина 
знайшла порожній гроб і спочатку подумала, 
що хтось порушив гробницю і забрав тіло Ісуса. 
Вона побігла до апостолів, щоб повідомити їм 
свою дивовижну новину.

Вранці на Великдень камінь відкотили від 
отвору гробниці. Іноді я думаю про своє серце як 
про гробницю, що чекає воскресіння?

Чи є щось схоже на камінь, що заважає мені 
насолоджуватися чудовим життям, яке дав мені 
Бог? Це може бути залежність, примус чи якась 
прихована та темна таємниця, якою я ніколи ні з 
ким не ділився. Але, як заявляє Папа Франциск: 
«Ми покликані бути людьми радісної надії, а не 
пророками Судного дня!» Через воскресіння 
Ісуса ми всі можемо мати надію та вийти, щоб 
поділитися нею зі світом.

Воскресіння відбувається щодня, але ми часто 
не хочемо його приймати.

У добрі дні ми вдячні, що камінь відкотився від 
наших сердець і розуму; ми звільнені. І все ж як 
часто ми перетягуємо цей камінь або люк назад 
через себе і знову відступаємо в темряву.

Іноді свобода лякає, тому що вона несе з 
собою зобов’язання та борг перед іншими, 
і ми прагнемо бути замкненими у своєму 
маленькому світі, де нічого не вимагається.

Через воскресіння Ісуса ми всі можемо мати 
надію та вийти, щоб поділитися нею зі світом. 
Ісус воскрес як знак для тих, хто любить і йде за 
Ним, що Божа божественна любов сильніша за 
смерть.

Незабаром я покину безпеку своєї каюти, бо 
буду на наступній вахті. Я хотів би, щоб Ісус, який 
вгамував бурю, був зі мною. І, можливо, це один 
з уроків воскреслого Христа. Він воскрес, щоб 
бути з нами. Незалежно від умов.

«Будемо радіти і радіти»
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ДРУГА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОДНЯ
НЕДІЛЯ, 24-ТЕ КВІТНЯ

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЙОАНА 20:19-31
А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, 
– а двері ж були замкнені там, де перебували 
учні: страхались бо юдеїв, – увіходить Ісус, став 
посередині та й каже їм: «Мир вам!»

Це промовивши, показав їм руки й бік. І 
врадувались учні, побачивши Господа.

І ще раз Ісус їм каже: «Мир вам!» Як мене послав 
Отець, так я посилаю вас.»

Це промовивши, дихнув на них і каже їм: 
«Прийміть Духа Святого!

Кому відпустите гріхи – відпустяться їм, кому ж 
затримаєте – затримаються.»

Тома ж, один з дванадцятьох, на прізвисько 
Близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус.

Тож повідали йому інші учні: «Ми Господа 
бачили.» Та він відрік: «Якщо не побачу на його 
руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у 
місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік 
його, – не повірю!»

ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
Ми наближаємося до того, що стане моїм 
останнім портом у цьому плаванні, і я скоро 
повернуся додому. Євангеліє – це історія про 
Тому, «що сумнівається»

Учні замкнені в страху, і я можу це зрозуміти. 
Але це не просто великі двері, які замикають 
їх, а й їхні серця та розум здавалися закритими 
для всього.

Ми всі можемо опинитися в ситуації тих 
перших учнів, замкнених у своїй криївці. 
Рани, які ми несемо від попередніх невдач, 
змушують нас вагатися, щоб спробувати ще 
раз. Навіть коли хтось здається сповненим 
ентузіазму й надії, як Марія Магдалина, ми не 
переконані. Сьогоднішнє читання євангелії 
пропонує вихід із нашого самозамкнення. 
Жодні замкнені двері, ані навіть замкнені 
серця не можуть захистити його. Він знаходить 
спосіб увійти в простір, де ми вирішили 
відступити, і він дає нам силу протистояти 
тому, що нас стримує.

Подібно до того, як учнів не зворушив 
ентузіазм Марії Магдалини, яка оголосила: 
«Я бачила Господа», так і Тома не зворушив 
свідчення учнів, які сказали йому: «Ми бачили 
Господа».

Нам не обов’язково приїжджати в якесь 
конкретне місце, щоб Господь спілкувався з 
нами. Він веде себе туди, де ми знаходимося, 
де б це не було місцем страху чи сумніву. 
Ми могли б молитися цього Великодня про 
відкритість прийняти Господнє пришестя 
в конкретні обставини нашого власного 
життя, щоб ми також могли сказати з Томою: 
«Мій Господь і мій Бог». Яка це гарна фраза. 
Я говорю це щоразу, коли приймаю Святе 
Причастя. Ми також можемо молитися, щоб, як 
Господь, ми приймали інших там, де вони є, а 
не там, де ми хотіли б, щоб вони були.
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По вісьмох днях знову були вдома його учні, 
а й Тома з ними. І ввіходить Ісус, – а двері були 
замкнені! – стає посередині та й каже: «Мир вам!»

А тоді промовляє до Томи: «Подай сюди твій 
палець і глянь на мої руки. І руку твою простягни 
і вклади її у бік мій. Та й не будь невіруючий, – а 
віруючий!»

І відказав Тома, мовивши до нього: «Господь мій і 
Бог мій!»

І каже йому Ісус: «Побачив мене, то й віруєш. 
Щасливі ті, які, не бачивши, увірували!»

Ще й інші численні чудеса, що їх не списано у цій 
книзі, вчинив Ісус на очу своїх учнів.

А ції – списано, щоб увірували ви, що Ісус – 
Христос, Син Божий, а вірувавши, – щоб мали життя 
в його ім’я.



Сестра Фаустина
Свята Марія Фаустина Ковальська (1905-1938), 
польська монахиня, апостолка Божого Милосердя, 
сьогодні належить до групи найпопулярніших 
і відомих святих. Через неї Ісус передає світові 
велике послання Божого милосердя і відкриває 
зразок християнської досконалості, заснованої на 
довірі до Бога і ставленні милосердя до ближніх. 
Ісус обрав с.Фаустину апостолкою і «секретаркою» 
Свого милосердя, щоб вона могла розповісти 
світові про Його велике послання, яке вона 
записала у своєму щоденнику під назвою «Боже 
милосердя в моїй душі». Ісус сказав їй: У Старому 
Завіті Я посилав до Мого народу пророків, що 
володіють громами. Сьогодні Я посилаю вас із 
Своєю милістю до людей усього світу. Я не хочу 
карати хворе людство, але бажаю зцілити його, 
притиснувши до Мого Милосердного Серця. 
(Щоденник, 1588 р.) На основі цієї основи відданості 
Божому Милосердю – довірі до Бога та милосердя 
до інших – існують інші форми цієї відданості, дані 
Ісусом сестрі Фаустині. Це: Свято Милосердя, Образ 
Ісуса Милосердного, Вінець, Година Милосердя та 
Розповсюдження набожності Божого Милосердя.

Зображення Милосердного Ісуса
Намалюйте зображення за зразком, який ви 
бачите, з підписом: Ісусе, я довіряю Тобі. ... Обіцяю, 
що душа, яка буде шанувати цей образ, не загине. 
Я також обіцяю перемогу над [його] ворогами 
вже тут, на землі, особливо в годину смерті. Я Сам 
захищатиму це як Свою власну славу. (Щоденник 
47, 48) Два промені позначають Кров і Воду. 
Блідий промінь означає Воду, яка робить душі 
праведними. Червоний промінь означає Кров, 

Боже 
милосердя- 
як ми його 
шануємо?

Послання Божого Милосердя 
не є чимось новим, це лише 
нагадування про те, чого 
завжди навчала Церква: що Бог 
милосердний і всепрощаючий, і 
що ми також повинні виявляти 
милосердя і прощення.
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яка є життям душ... Ці два промені вийшли із 
самих глибин Мого ніжного милосердя, коли Моє 
стражденне Серце було розкрито списом на Хресті. 
(Щоденник, 299) Цей образ служить посудиною 
для отримання благодатей і є знаком, який має 
нагадати світові про необхідність довіряти Богу та 
виявляти милосердя до ближнього. Слова, знайдені 
в підписі під зображенням – «Ісусе, я довіряю Тобі» – 
говорять про довіру.

Свято Милосердя Неділя Божого 
Милосердя
Я бажаю, щоб свято Милосердя було притулком 
для всіх душ, а особливо для бідних грішників. Того 
дня відкриті самі глибини Мого ніжного милосердя. 
Я виливаю цілий океан благодатей на ті душі, 
які наближаються до джерела Мого милосердя. 
Душа, яка піде на сповідь і причаститься, отримає 
повне прощення гріхів і покарання. У цей день 
відкриваються всі божественні шлюзи, через 
які тече благодать. ... Бажаю, щоб він урочисто 
відзначався в першу неділю після Великодня. 
Людство не матиме спокою, поки не звернеться до 
Джерела Мого Милосердя. (Щоденник, 699) Серед 
усіх елементів відданості Божому Милосердю, 
про які Господь просить через святу Фаустину, 
Свято Милосердя займає перше місце. Неділя 
Божого Милосердя вказує нам на милосердну Божу 
любов, яка лежить за всією Пасхальною Тайною 
– таємницею смерті, поховання та воскресіння 
Христа, яка присутня для нас в Євхаристії. 
Відповідно до Указу, виданого 5 травня 2000 
року Конгрегацією Богослужіння та Дисципліни 
Таїнств, Святий Престол проголосив Другу неділю 
Великодня також неділею Божого Милосердя.

Вервиця до Божого Милосердя
Хто її читатиме, той отримає велику милість у 
годину смерті. ... Священики будуть рекомендувати 
його грішникам як останню надію на спасіння. 
Навіть якби був найбільш запеклий грішник, якби 
він процитував ці рядки лише раз, він отримав 
би благодать від Мого безмежного милосердя. ... 
Я бажаю дарувати неймовірні ласки тим душам, 
які покладаються на Моє милосердя. (Щоденник, 
687). У видінні сестрі Фаустині Ісус відкрив потужну 
молитву, яку Він хотів, щоб усі сказали – Вервиця 
до Божого Милосердя. Він пообіцяв надзвичайні 
ласки тим, хто продекламує це. Молившись на 
звичайних вервицях, це можна сказати в будь-який 
час. Але наш Господь спеціально попросив, щоб її 
використовували як дев’ятницю за дев’ять днів до 
свята Милосердя у другу неділю Великодня. Також 
особливо доречно вимовляти «Вервицю» під час 
Години Милосердя.

Година милосердя -
Молитва третьої години

О третій годині благай Мого милосердя, особливо 
для грішників; і, хоча б на коротку мить, зануритися 

в Мої Страсті, 
особливо в Мою 
залишеність у 
момент агонії. Це 
година великого 
милосердя для 
всього світу. 
(Щоденник, 1320)

У цю годину ви 
можете отримати 
все для себе і 
для інших на 
прохання; це була година благодаті для всього 
світу – милосердя перемогло справедливість. 
(Щоденник, 1572 р.)

З цих інструкцій зрозуміло, що Ісус хоче, щоб 
ми звернули нашу увагу на Його Страсті о третій 
годині, наскільки дозволяють наші обов’язки, і Він 
хоче, щоб ми просили Його милості. Можливо, 
ми не всі зможемо здійснити хресну дорогу, 
поклонитися Йому в Пресвятих Таїнствах чи 
вимовити рядки але ми завжди можемо вимовити 
коротку молитву, наприклад: «Ісусе, милосердя» 
або «Ісусе, заради Твого». Скорботна Страсть, 
помилуй нас і весь світ».

Розповсюджуючи набожність Божого 
Милосердя Сьогодні Господь сказав мені ... 
Усі ті душі, які прославлять Моє милосердя 
і поширюючи його поклоніння, заохочуючи 
інших довіряти Моєму милосердю, не зазнає 
жаху в годину смерті. Моє милосердя захистить 
їх у цій останній битві.(Щоденник, 1540 р.)

Цими словами Ісус заохочує нас поширювати 
відданість

Божественному Милосердю . Основою 
поклоніння та апостольства Божого Милосердя є 
свідчення власного життя відповідно до духу цієї 
відданості; дух дитячої впевненості в доброті і 
всемогутності Бога, що супроводжується діяльною 
любов’ю до ближнього.

Вервичка Божого Милосердя
Почніть з: Отче наш, Радуйся, Маріє, Символа 
віри.
Потім на п’яти великих намистинах:
Вічний Отче, я віддаю Тобі Тіло і Кров, Душу 
і Божество, Твого Улюбленого Сина, Господа 
нашого Ісуса Христа, на спокуту за наші гріхи і 
гріхи всього світу.
На десять маленьких намистинах:
Заради Його скорботних Страстей помилуй 
нас і весь світ.
Завершіть (скажіть 3 рази):
Святий Боже, Святий Могутній, Святий 
Безсмертний, помилуй нас і весь світ.
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ВЕРВИЧКА БОЖЕСТВЕННОГО 
МИЛОСЕРДЯ

Ти помер, Ісусе, але джерело життя хлинуло для душ,
і океан милосердя відкрився для всього світу.

О Джерело життя, незбагненне Боже милосердя,
огорни весь світ і наповни нас.

Повторіть тричі:
О, Крове і Водо, що хлинула із Серця Ісуса,  

як джерело Милосердя для нас, я довіряю Тобі!
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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 АмерикаLATIN AMERICA
Fr Samuel Fonseca, CS
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


