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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 ФОКУС 3

Цей щомісячний журнал завжди 
щиро вітається тут, у місії 
Lighthouse Seafarers у південній 
Атлантиці. Він дуже популярний 
серед моряків усіх релігійних 
конфесій та навіть серед тих, 
хто не належить до жодної 
конфесії. Це так цікаво і приємно 
- дізнатись, як виглядають порти 
по всьому світу! На картинках 
можна побачити лінії судно-
берегових кранів, підкріплених 
величезними штабелями 
контейнерів. У Порт-Стенлі на 
Фолклендських островах такого 
обладнання немає. Є лише стопки 
контейнерів і це в основному 
рефрижератори, які зберігаються 
трохи подалі від головного 
порту. Розвантаження суден 
здійснюється або береговими 
пересувними кранами, або 
власними корабельними. FIPASS 
(Фолклендський тимчасовий 
порт і система зберігання) був 
побудований після вторгнення 
у Фолклендські острови в1982 
р. Слово «тимчасовий» тут 
невипадкове, бо йому давали 
лише десять років існування. У 
цьому році відзначається 40-річчя 
вторгнення, але FIPASS досі є 
нашим портовим об’єктом. Проте 
планування нового портового 
об’єкта йде повним ходом і, 
як очікується, відбудеться у 
найближчі два-три роки. На 
цьому тлі стоїть місія Lighthouse 
Seafarers, незалежна «окрема» 
місія, яка у 2022 році відзначає 
наше 25-річчя. 25 років минуло 
відтоді, як Майк і Кірстен Х’юз 
припливли сюди, щоб втілити 
у життя своє християнське 
бачення піклування про моряків, 
переважно рибалок, яким на 

той час не було куди виходити 
на берег, крім пабів Порт-Стенлі. 
Втілення цього бачення давалося 
нелегко, часто це відбувалося 
на кшталт американських 
гірок. Фінансове та кадрове 
забезпечення - це лише дві з 
величезної купи проблем, з 
якими доводилось стикатися 
протягом багатьох років. Щодо 
мене, портового капелана, та 
моєї дружини Деббі - ми зараз є 
тими людьми, хто найтриваліший 
час керує цією місією. Початок 
місії було покладено багато років 
тому двома пожертвованими 
портакабінами, що вже 
були у використанні. Зараз 
ці приміщення повністю 
відремонтовані як всередині, 
так і зовні, і тепер вони відомі 
як Lighthouse Haven (Гавань 
маяка). Є три спальні з п’ятьма 
спальними місцями - для 
відпочинку та одужання моряків 
від недуг. Це проживання з 
повним пансіоном, умови якого 
відповідають національності, 
культурі та релігії людини. 
Основна місія, яка відкрита 
24/7, коли судна знаходяться 
в порту, забезпечує справжній 
«дім, що далеко від дому» для 
всіх моряків.  Рибалки, торговці, 
круїзні лайнери, дослідні судна, 
королівський флот, яхтсмени 
- тут вітають усіх. З огляду на 
поточну ситуацію у відносинах 
між Росією та Україною, ми 
приділили особливу увагу 
морякам обох національностей, 
які, незважаючи на трагедію в 
цих країнах, разом служать на 
рефрижераторних судах, танкерах 
і останньому науково-дослідному 
судні, що прибуло в Порт-Стенлі 

- NOOSFER (раніше RS James) дить 
під прапором України та його 
обслуговують українські моряки. 
Можливість піднятися на борт була 
для мене справжнім привілеєм, а 
спілкування з капітаном та його 
командою показало, наскільки 
стійкими є українці. У рамках місії 
Lighthouse Seafarers ми зараз 
стикаємося, мабуть, з однією 
з найбільших проблем нашої 
історії. Після будівництва нового 
порту місія фізично опинилася 
у неправильному місці, і ми 
прагнемо переміститися ближче 
до головної греблі у новий порт. 
Ми впевнені, що зможемо цього 
досягти.  Серед інших переваг 
є покращення та збільшення 
кількості ліжко-місць для догляду 
за хворими/пораненими 
моряками. Це – серйозна 
проблема, але ми підійдемо до її 
вирішення з вірою в нашого Отця, 
з упевненістю, що Він відповість 
на наші молитви, оскільки ми 
прагнемо продовжити Його 
діло серед багатьох моряків, що 
опинилися у Південній Атлантиці.

Місія моряків - Порт-Стенлі - 
Фолклендські острови FIQQ 1ZZ
Тел: 00 500 22780
Мобільний: 00 500 51779
Час роботи: 24 години на 
добу, 7 днів на тиждень, коли 
судна перебувають у порту.
Портовий капелан/
персонал: 7 днів на тиждень 
або в місії або за викликом.

ПОРТ-СТЕНЛІ,  
ФОЛКЛЕНДСЬКІ ОСТРОВИ
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ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
Ісус посилав своїх учнів проповідувати, відвідувати 
людей у їхніх домівках, і серед безлічі настанов, 
які Він їм дав, Він сказав: «У який би дім ви не 
увійшли, нехай вашими першими словами будуть: 
«Мир цьому дому!» Це - форма вітання, так, але 
водночас це потужна молитва з проханням про 
Боже благословення для інших.

Мир – це відсутність ворожнечі та насильства. 
Вiн складається з дружби та гармонії - гармонії 
між особистостями і, особливо для нас, християн, 
гармонії між Богом та людиною. З християнського 
погляду мир - це більше, ніж відсутність конфлікту 
чи війни: мир - це повнота, благополуччя і те, що 
блаженний Августин називав «спокоєм порядку».

Єврейське слово, що означає мир, — «шалом». 
Коли воно використовувалося, як форма вітання, 
це було вираженням найкращих побажань, ще 
одним способом сказати: «Сподіваюся, у тебе все 
добре!» У Біблії єврейське слово «шалом» також 
використовувалося для опису миру, досягнутого 
внаслідок договору між двома сторонами. 
Щоб запанував мир, необхідно було сумлінно 
дотримуватися умов договору. Якщо одна із 
сторін порушувала договір, між ними більше не 
панував мир.

Життя моряка не з легких. Знаходячись 
протягом багатьох місяців далеко від сім’ї та 
близьких людей, цілком природно, що він 
сумує за ними, хвилюється за їхню безпеку та 
благополуччя. Занепокоєння ще більше виражене 
під час війни - коли твої близькі перебувають у 
безпосередній небезпеці, а ти майже нічим не 
можеш їм допомогти. Через відсутність миру в 
навколишньому світі немає миру і в наших серцях.

У хвилини страху і занепокоєння згадаймо 
вітання, якому Христос навчав своїх учнів: «Мир 
дому цьому». І нехай мир Христа панує у ваших 
серцях.  Нехай оселиться у вас Христос, Цар 
Всесвіту, і вижене з вас усі страхи та тривоги.

ЧОТИРНАДЦЯТА НЕДІЛЯ ЗА 
ЗВИЧАЙНИМ ЧАСОМ 
НЕДІЛЯ 3 ЛИПНЯ 2022

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЙОАНА 14:15-16,23-26 
“Після цього Господь призначив сімдесят 
двох інших і послав їх перед собою в кожне 
місто й місце, куди сам мав прийти. Він до 
них промовив: “Жнива великі, а робітників 
мало. Просіть, отже, Господа жнив, щоб 
послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я 
вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть 
із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і 
нікого в дорозі не вітайте. В який же дім не 
ввійшли б ви, скажіть перше: Мир домові 
цьому! І коли там є котрийсь син миру, мир 
ваш покоїтиметься на ньому; а коли ні, до 
вас він повернеться.І зоставайтесь у тім домі, 
споживайте та пийте, що в них є: достоїн бо 
робітник своєї нагороди. Не переходіть із 
хати до хати. І в яке місто ви не ввійшли б, 
і вас приймуть, їжте, що поставлять перед 
вами; оздоровляйте в ньому хворих і кажіть 
їм: Наблизилося до вас Царство Боже. Коли ж 
ви ввійдете в якесь місто, і вас не приймуть, 
то, вийшовши на їхні вулиці, скажіть: Ми 
вам обтрушуємо й порох з вашого міста, 
що прилип до наших ніг; тільки знайте, що 
Царство Боже близько. Кажу вам: Того дня 
навіть Содомові буде легше, ніж тому місту.”

“Повернулись сімдесят два з радістю, кажучи: 
“Господи, навіть і біси коряться нам з-за твого 
імени.” Він же сказав їм: “Я бачив сатану, 
що, наче блискавка, падав з неба. Ось я даю 
вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на 
всю ворожу силу - й ніщо вам не пошкодить. 
Одначе, не радійте тому, що духи вам 
коряться, але радійте тому, що ваші імена 
записані на небі.”

Неділя в морі
З о.Піо Ідову

Жнива великі, а 
робітників мало. Просіть, 
отже, Господа жнив,  
щоб послав робітників 
на свої жнива. Ідіть, ось 
я вас посилаю, як ягнят 
між вовки.
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П’ЯТНАДЦЯТА НЕДІЛЯ ЗА 
ЗВИЧАЙНИМ ЧАСОМ
НЕДІЛЯ 10 ЛИПНЯ 2022 

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 10:25-37
“І ось якийсь законовчитель устав, щоб його 
випробувати, та й каже: “Учителю, що мені робити, 
щоб вічне життя осягнути?” А Ісус мовив до нього: 
“В законі що написано? Як там читаєш?” Озвався 
той і каже: “Люби Господа, Бога твого, всім серцем 
твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і 
всією думкою твоєю; а ближнього твого, як себе 
самого.” “Ти добре відповів”, сказав (Ісус), “роби 
це й будеш жити.” Та той, бажаючи себе самого 
виправдати, каже до Ісуса: “А хто мій ближній?”

Мовив тоді Ісус, кажучи: “Один чоловік спускався 
з Єрусалиму до Єрихону й потрапив розбійникам, 
що його обдерли й побили тяжко та й пішли 
геть, зоставивши півмертвого. Випадком ішов 
якийсь священик тією дорогою; побачив він його 
й, збочивши, пройшов мимо. Так само й левіт 
прийшов на те місце, глянув на нього й пройшов 
мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, 
зненацька надійшов (на нього) й, побачивши 
його, змилосердився. Він приступив до нього, 
перев’язав йому рани, полив їх оливою і вином; 
потім посадив його на власну скотину, привів 
до заїзду й доглянув за ним. На другий день він 
вийняв два динари, дав їх господареві й мовив: 
Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього 
більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з 
оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що 
потрапив розбійникам у руки?” Він відповів: “Той, 
хто вчинив над ним милосердя.” Тоді Ісус сказав 
до нього: “Іди і ти роби так само.”
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ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
Один із книжників намагався випробувати Ісуса, 
запитавши у Нього: «Вчителю, що мені зробити, 
щоб успадкувати життя вічне?» Ісус відповів, 
нагадавши йому те, що написано в Законі: «Люби 
Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією 
душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм 
розумом, і ближнього свого, як самого себе». Тоді 
книжник запитав: «А хто мій ближній?»

Відповідаючи на це запитання, Ісус розповідає 
притчу про доброго самарянина і запрошує 
нас наслідувати приклад цього самарянина: 
він, незважаючи на те, що не був євреєм, 
зміг виявити співчуття до людини, яка стала 
жертвою розбійників. Священик і левіт, згадані 
в притчі, уникали навіть торкатися пораненого, 
боячись зіпсуватися. Але самарянин, який також 
дотримувався Мойсеєвого Закону, не дозволив 
законним вимогам чистоти перешкодити собі 
особисто піклуватися про постраждалого.

У відкритому морі або коли корабель 
пришвартований ми зустрічаємось і працюємо 
з дуже різними людьми - з різних сфер життя, 
різного соціально-культурного походження. 
Існує така спокуса - триматися якнайдалі від 
людей, яких ми не знаємо або не розуміємо, і 
спілкуватися лише з тими, з ким у нас є щось 
вочевидь спільне. Але Господь хоче, щоб ми 
розуміли, що серед нас не повинно бути жодних 
упереджень! Ми повинні виявляти милосердя та 
співчуття до кожного, хто цього потребує.

Одного разу на борту корабля під час візиту ми 
зустріли групу моряків, які були дуже привітними 
і веселими. Усі члени групи мали різне культурне 
та соціальне походження, але вони не мали 
труднощів у тому, щоб налагодити добрі стосунки 
один з одним і стати друзями. Потрапити в рай 
не складно. Все, що для цього потрібно - любити 
один одного  щирою та співчутливою любов’ю.
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ШІСТНАДЦЯТА 
НЕДІЛЯ ЗА 
ЗВИЧАЙНИМ ЧАСОМ 
НЕДІЛЯ 17 ЛИПНЯ 2022

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД  
ЛУКИ 10:38-42
“Коли ж вони були в дорозі, він 
увійшов в одне село, і якась жінка, 
Марта на ім’я, прийняла його в 
хату. Була ж у неї сестра що звалася 
Марія; ця, сівши в ногах Господа, 
слухала його слова. Марта ж 
клопоталась усякою прислугою. 
Наблизившись, каже: “Господи, 
чи тобі байдуже, що сестра моя 
лишила мене саму служити? Скажи 
їй, щоб мені допомогла.” Озвався 
Господь до неї і промовив: “Марто, 
Марто, ти побиваєшся і клопочешся 
про багато, одного ж потрібно. 
Марія вибрала кращу частку, що не 
відніметься від неї.”

ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
Дозволю собі сказати, що життя на кораблі у відкритому морі 
може бути не дуже  різноманітним на події. Іноді немає нічого, 
щоб відволікти думки, крім безмежного блакитного океану. 
Безсумнівно, моряки в морі не можуть насолоджуватися 
розкішшю відвідин таких добрих друзів, як Марта і Марія, 
які прийняли Ісуса до свого дому. І, мабуть, Ісус прийшов не 
один, оскільки нам кажуть, що Марта була заклопотана, що їй 
потрібна була допомога. Їй, безперечно, було чим зайнятися, 
тому що врешті вона підійшла до Ісуса і поскаржилася на те, 
що її сестра не допомагає їй: «Господи, чи Тобі не байдуже, 
що моя сестра залишила мене служити одну? Скажи їй, щоб 
вона мені допомогла!» Насправді, Марія, сестра Марти, замість 
того, щоб допомагати у служінні, вирішила сісти біля ніг 
нашого Господа і слухати Його вчення. Бо не кожен раз Ісус 
приходить до вас у ваш дім! Тому Марію можна було вибачити 
за те, що вона не допомагала сестрі на кухні. Але Марта також 
мала право скаржитися, бо, як господиня дому, вона мусила 
стежити за тим, щоб її відвідувачі були добре доглянуті і 
щоб їм ні в чому не бракувало. Тому було важливо, щоб інші 
члени її сім’ї сумлінно виконували свої обов’язки. Так само на 
кораблі. Кожен член екіпажу має бути дуже відповідальним, 
бо безперебійна робота судна залежить від турботи та 
уваги кожного члена екіпажу до своїх обов’язків. Один 
момент неуважності в кінцевому підсумку може призвести 
до катастрофічних наслідків або на борту судна, або для 
власників судна. Але все ж таки наш Господь сказав Марті, що 
Марія вибрала кращу частину. 

Христос хоче, щоб ми розуміли: хоча ми ніколи не повинні 
нехтувати своїми обов’язками та відповідальністю, але ж ці 
речі ніколи не повинні відволікати нас від найважливішого: 
слухати Слово Боже та втілювати його в життя.

НЕДІЛЯ В МОРІ
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НЕДІЛЯ В МОРІ

СІМНАДЦЯТА НЕДІЛЯ ЗА 
ЗВИЧАЙНИМ ЧАСОМ 
НЕДІЛЯ 24 ЛИПНЯ 2022

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 11:1-13
“Раз якось він молився в якомусь місці, і як 
закінчив, сказав до нього один з його учнів: 
“Господи, навчи нас молитись, як і Йоан навчав 
своїх учнів.”

А він до них промовив: “Коли ви молитесь, 
кажіть: Отче, нехай святиться твоє ім’я, нехай 
прийде твоє Царство.

Дай нам кожного дня наш хліб щоденний.
І прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо 

кожному, хто нам винен; і не введи нас у спокусу.”
Далі до них промовив: “Якби хтось із вас мав 

приятеля, і той прийшов до нього опівночі Та й 
сказав до нього: Друже, позич мені три хліби,

бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я 
не маю що йому дати, а той зсередини відповів 
би йому: Не докучай мені, двері вже замкнені, і 
діти мої зо мною в ліжку; не можу встати й дати 
тобі, - кажу вам, що коли й не встане та не дасть 
тому, що він його приятель, все ж таки з-за його 
настирливости підведеться і дасть, скільки той 
потребує. Отож кажу вам: Просіть, і вам дасться; 
шукайте, і знайдете; стукайте, і вам відчинять. 
Кожний бо, хто просить, одержує; той, хто шукає, 
знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Котрий 
із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, 
дасть йому камінь? Або коли попросить риби, 
замість риби дасть йому гадюку? Або коли яйце 
попросить, дасть йому скорпіона? Отак коли ви, 
злими бувши, умієте давати дітям вашим дари 
добрі, оскільки більш Отець небесний дасть 
Святого Духа тим, що у нього просять!”
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ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
У морі, далеко від сім’ї та друзів моряк постійно 
турбується про те, що відбувається вдома. 
Через обмежений доступ до телефонного 
зв’язку та інтернету моряки не завжди 
можуть спілкуватися зі своїми близькими, що 
залишились так далеко, і часом єдиною втіхою 
для них залишається молитва. Але ми повинні 
знати, як молитися, ми повинні знати, як 
просити Бога про правильні речі. Один із учнів, 
побачивши, як Ісус молиться, сказав Йому: 
«Господи, навчи нас молитися, як Йоан навчав 
своїх учнів».

Можливо, у вас є своя улюблена молитва, але 
немає більшої молитви, ніж «Отче наш». У цій 
простій, але глибокій молитві ми виконуємо 
кілька дій, необхідних для справжньої молитви. 
По-перше, ми визнаємо Бога нашим Батьком, 
потім просимо, щоб усі люди прийшли до 
визнання Його як Бога, як це роблять ангели 
на небесах. Потім ми просимо Його заповнити 
наші матеріальні та духовні потреби: хліб 
насущний, необхідний нам для виживання у 
цьому світі, прощення наших гріхів та милість 
ніколи більше не чинити гріхів.

Наша молитва ніколи не має бути набором 
пустих слів. Ми повинні навчатися у Ісуса, як 
молитися. Учнів так вразило те, як Ісус багато 
молився, що один із них попросив: «Господи, 
навчи нас молитися». Ісус увесь час молився 
у дуже тісному зв’язку з Отцем. І особливо Він 
молився перед кожною важливою публічною 
подією Свого життя. Це те, чого ми можемо 
навчитися на прикладі Ісуса: у кожному 
рішенні, яке нам доведеться приймати, давайте 
навчимося все довіряти Богові із синівською 
впевненістю. І Бог, Який ніколи не дозволить 
перевершити Себе в щедрості, завжди подбає 
про наші потреби і розвіє наші тривоги.
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ВІСІМНАДЦЯТА НЕДІЛЯ ЗА 
ЗВИЧАЙНИМ ЧАСОМ
31 ЛИПНЯ 2022

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 12:13-21
“Відізвався до нього хтось із народу: 
“Скажи братові моєму, щоб поділився 
зо мною спадщиною.” Ісус промовив до 
нього: “Чоловіче, хто настановив мене 
суддею або подільником над вами?” Далі 
промовив до них: “Глядіть і бережіться всякої 
зажерливости, бо не від надміру того, що хто 
має, залежить його життя.”

І він розповів їм цю притчу: В одного багача 
земля вродила гарно. І почав він міркувати, 
кажучи сам до себе: Що мені робити? Не 
маю де звезти врожай мій! І каже: Ось що я 
зроблю: розберу мої стодоли, більші побудую 
і зберу туди все збіжжя і ввесь мій достаток 
та й скажу душі своїй: Душе моя! Маєш добра 
багато в запасі на багато років! Спочивай 
собі, їж, пий і веселися! А Бог сказав до нього: 
Безумний! Цієї ж ночі душу твою заберуть у 
тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак 
воно з тим, хто збирає для себе, замість щоб 
багатіти в Бога.”

ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
Хочеться згадати історію одного літнього 
джентльмена, який після кількох років страждань 
від проблем зі слухом звернувся до лікаря. Той 
встановив йому слуховий апарат, і це дозволило 
джентльмену чути краще, ніж будь-коли.  Через 
місяць він повернувся до лікаря для оцінки своїх 
нових слухових апаратів і лікар сказав: «Ви все 
чуєте просто ідеально! Ваша родина, мабуть, дуже 
задоволена, що Ваш слух знову повернувся до 
Вас?» Джентльмен відповів: «О, ні, я ще не сказав 
своїй родині. Я просто сиджу і слухаю розмови... І 
я вже тричі змінював заповіт!»

У сьогоднішньому євангельському читанні 
ми чуємо, як хтось із натовпу, слухаючи Ісуса, 
говорить Йому: «Учителю, скажи моєму братові, 
щоб він розділив зі мною спадщину!» У відповідь 
Ісус рішуче застерігає не лише чоловіка, що стоїть 
перед ним, але й усіх тих, хто надто турбується 
про земні володіння: «Глядіть і бережіться всякої 
зажерливости, бо не від надміру того, що хто має, 
залежить його життя.”

Наш Господь використовує притчу про багатого 
дурня, щоб повернути до нас дуже важливу істину.

Чесний працівник має право на справедливу 
винагороду. Це також стосується і моряка, який 
належить до екіпажу судна. І мрія знайти щастя в 
накопиченні матеріальних благ цілком зрозуміла 
для кожної людини, яка щосили намагається 
звести кінці з кінцями. Однак ми повинні 
пам’ятати, що ми маємо душу і належимо Богові. 
Тому, роблячи все можливе, щоб покращити своє 
становище у суспільстві, ніколи не забуваймо 
плекати в собі дар Божої благодаті, чисте і 
праведне серце, серце, наповнене любов’ю до 
Бога і ближнього. Так, гроші — це важливо, але 
яка користь з багатства, якщо людина бідна на ті 
речі, що важливі для Бога?

ЖУРНАЛ СТЕЛЛА МАРІС ЛИПЕНЬ 2022
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Як виявити свою 
справжню особистість

Ви коли-небудь запитували себе... Хто я? Який я? Що 
я за особистість? Багато людей вирішують питання 
своєї ідентичності все життя. Дізнайтеся, чому 
справжня вірна відповідь на це питання принесе 
величезне щастя. О. Стівен Ван

Якщо я скажу вам: «Розкажіть мені щось про 
себе», - якою буде ваша відповідь? Ну, звісно, це 
може бути: «займайся своїми справами!» Але якщо 
ви раді підіграти, як ви відповісте? Це питання 
ідентичності. З чого Ви розпочнете? Зі свого імені? 
З національності? Зі згадки про Вашу роботу?  
Можливо, Ви покажете свій канал у Facebook чи 
свій обліковий запис в Instagram? Це дійсно ви? Чи 
є щось більше?  Дозвольте мені розповісти вам дві 
історії - одну дуже давню, другу сучасну.

Св. Ігнатій Лойола був іспанським солдатом, 
єдиним інтересом якого було здобуття слави 
і багатства. Він мав величезні амбіції та люту 
вдачу. В одному бою йому зламало ногу гарматне 
ядро. Це була дуже серйозна травма, він місяць 
відновлювався. І саме в той час він вперше почав 
замислюватись над своїм життям.

Він багато читав про долі християнських святих 
і відчув, що в його власному житті, у порівнянні, 
дуже небагато сенсу.  Здавалося, ті люди знайшли 
великий скарб, таємницю, яка зробила їхнє життя 
- справжнім. Ігнатій вирішив наслідувати приклад 
цих людей і Ісуса Христа. Він віднайшов щастя, 
якого ніколи раніше не знав. У той момент його 
життя розпочалося по-справжньому. Поворотний 
момент настав, коли він залишив свій меч – символ 
усіх своїх мирських амбіцій – у монастирі за межами 
Барселони і пішов звідти вільною людиною...

Інша історія. Зовсім недавно я почув, як молода 
жінка розповідала про час, коли вона навчалася 
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в університеті. Наприкінці першого курсу вона 
відчувала себе зовсім нещасною. Усі казали їй, 
що це будуть найкращі роки її життя. Але це не 
збулося.  Вона опинилася у пастці (це її слова), у 
нескінченному циклі нудних лекцій, перегляду 
Netflix у другій частині дня та шалених ночей у 
клубах. Це точно не робило її щасливою... Одного 
разу її потягнуло відвідати церкву.  Сидячи там, 
вона в якусь мить дуже чітко відчула присутність 
Ісуса поряд з нею. Це було неперевершене, 
незрівнянне відчуття, що її любить Бог. Тоді вона 
відчула, що її невпевненість зникає... Тепер вона 
могла бути собою! Їй більше не потрібно було 
прикидатися. Було так зворушливо почути, як вона 
розповідає цю історію. Вона сказала, що спокій, 
який тоді прийшов до неї, вона відчуває досі. Ця 
молода жінка і св. Ігнатій - люди зовсім різних часів, 
з дуже різним досвідом. Але вони обоє відкрили 
найглибшу істину про свою ідентичність, яка 
приходить завдяки пізнанню любові Ісуса Христа. 
Це означає виявити, що вас особисто любить Бог. 
Що саме ви - його улюблений син чи дочка. Що 
ваше життя має сенс і мету, навіть якщо ви ще 
не можете побачити всієї картини. Це означає 
бути чесним. Визнавати свої помилки, свої гріхи 
та негарні вчинки. І знати, що можна вибачитися 
перед Богом і отримати його прощення. Багато з 
нас відчувають себе в пастці помилок, відчувають 
себе вже засудженими... Це таке щастя - знати, що 
Ісус хоче пробачити нас! Що з його допомогою 
ми можемо почати все спочатку! Наші життя 
мають бути наповнені Святим Духом. Дух Божий 
входить у наші серця і змінює нас зсередини. Він 
дає нам здатність і силу робити те, що просто 
неможливо зробити лише нашими власними 
зусиллями! Він допомагає нам вірити, сподіватися 
і любити. Він дарує любов, радість, мир, терпіння, 
доброту, самовладання, мудрість, розуміння, 
мужність! Дивовижні подарунки. Наша найглибша 
ідентичність насправді полягає в тому, щоб жити 
святим життям, бути святими. Бо насправді, святі – 
це звичайні люди, як ми з вами, але вони пізнали 
Божу любов до них в Ісусі Христі і хочуть любити 
Його у відповідь. Вони навчилися любити глибоко, 
по-справжньому, пристрасно, радісно, часто дуже 
дорогою ціною...

Але вони найщасливіші люди на землі! Це і є та 
справжня ідентичність, заради якої варто жити.

Питання для роздумів:
• Чого б ви хотіли досягти в житті?
• Завдяки чому ви б хотіли, щоб вас запам’ятали?
• У дитинстві ким ви мріяли стати?



Згідно з давно встановленою традицією 
вважається, що віру до Індії приніс апостол Тома, 
який, як вважають, досяг Малабарського узбережжя 
в 51 році н.е.: він висадився в стародавньому 
порту Музіріс, неподалік Кодунгаллура в сучасній 
Кералі, і, після заснування і випестування там семи 
церков, відплив до східного узбережжя, де прийняв 
мученицьку смерть у Мілапорі (зараз Ченнаї, 
раніше Мадрас).

Зберігаючи віру
До кінця другого століття св. Пантен, блискучий 
єврейський інтелектуал, звернений у християнство, 
і керівник знаменитої катехитичної школи в 
Олександрії у Єгипті, прийняв запрошення 
вирушити до Індії, щоб вступити в діалог з 
індуїстськими філософами. Там він зустрівся з 
місцевими християнами, які показали йому копію 
Євангелія від Матвія на івриті. У 345 році нашої 
ери в Кодунгаллур прибув ще один Тома. То 
був Тома Канський, голова добре організованої 
групи християнських сімей, супроводжуваний 
духовенством. Вони втекли з Персії, де тисячі 
одновірців постраждали від жорстоких 
переслідувань.

Новоприбульці швидко налагодили контакт 
із місцевими християнами, пожвавили їхню 
громаду, допомогли їм стати організованішими 
та встановили регулярні контакти з Церквою 
Сходу, хоча, на жаль, незабаром після цього 
стався розрив між Церквою Сходу і престолами 
Риму та Константинополя. Малабарські церкви 
прийняли сирійську мову як свою літургійну мову 
і були передані під юрисдикцію єпископа Перської 
затоки. В Індії було знайдено п’ять кам’яних хрестів, 
датованих першим тисячоліттям. Подібні хрести, 
знайдені в Шрі-Ланці, вказують на те, що там також 
було засновано невелику християнську громаду, 
хоча вона й проіснувала лише кілька поколінь.

У пошуках християн і прянощів
У 1497-1498 роках португальська експедиція під 

керівництвом Васко 
да Гами обійшла 
Африку і висадилася 
на Малабарському 
узбережжі 
Індійського океану 
з заявою, що вони 
прибули у пошуках 

«християн та прянощів». Португальці також мали 
мету оточити мусульманський світ і вести війну 
проти нього. Щойно ця мета стала відома, це 
викликало конфлікт. Проте, португальців привітав 
індуїстський раджа Кочі - важливого центру 
торгівлі чорним перцем, розташованого неподалік 
Кодунгаллура. Тож вони побудували форт і церкву в 
Кочі та вигнали місцевих торговців-мусульман, що 
дуже втішило християн св. Томи, оскільки дозволило 
їм заволодіти прибутковою торгівлею перцем.

Святий Франциск Ксаверій
Перший єзуїт-місіонер, святий Франциск Ксаверій, 
прибув до Гоа у 1542 році. Там він  заснував базу для 
подорожей по регіону.
Його особливо пам’ятають за зміцнення 
християнства, що зародилося у суспільстві рибалок 
з касти параван, які займалися ловом перлів між 
Каньякумарі, на найпівденнішому краю Індії, і 
Тутікоріном.  Параван охоче погодилися хреститися 
в обмін на надання португальцями захисту від 
мусульманських набігів, але до прибуття о.Ксаверія 
вони майже нічого не знали про віру, якій вирішили 
присвятити себе. Рибальські громади на острові 
Манар біля Шрі-Ланки, дізнавшись про його роботу 
серед параван, відправили йому повідомлення з 
проханням приїхати і проповідувати їм також. Але 
він не зміг поїхати особисто і натомість послав 
іншого священика.

Коли в 1544 році король Джафни, розлючений 
на португальців, видав указ про придушення 
християнства, новонавернені з острова Манар 
відмовилися зректися своєї набутої віри, і близько 
шестисот чоловіків, жінок і дітей загинули 
мученицькою смертю. Після смерті отця Ксаверія на 
Далекому Сході в 1552 році його тіло було привезено 
і поховано в Гоа. В 1622 році він був канонізований.

Невдачі та виклики
У 1653 році багато християн св.Томи взагалі 

припинили визнавати папську владу, а інші 
звернулися до Папи з проханням надіслати 
емісарів, які були б дійсно нейтральними і могли б 
знайти справедливе рішення. Потім Папа послав 
отців-кармелітів, і їм удалося нарешті примирити 
більшість християн св. Томи, чиї нащадки сьогодні 
становлять Сиро-Малабарську церкву - другу за 
кількістю віруючих східно-католицьку церкву.

Автор: Жан Олвен Мейна

Святий апостол Тома і 
християнство в Індії

3 липня відзначається свято апостола Томи. 
Християнська традиція Південної Азії сягає 
часів апостолів. Відкрийте для себе історію 
апостола Томи, святого Франциска Ксаверія та 
євангелізацію регіону.
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День Св. Якова припадає на 25 липня. Св. Яків є 
покровителем усіх паломників і мандрівників

Молитва мандрівників
Всемогутній і вічно живий Боже, коли Авраам залишив свою землю і 

відійшов від свого народу, Ти зберіг його в безпеці протягом усієї його 
подорожі. Захисти і нас також, бо і ми є твоїми слугами: ходи поруч із нами, 

щоб допомогти нам; будь нашим супутником, і нашою силою на дорозі, 
і нашим притулком у кожній біді. Веди нас, Господи, щоб ми безпечно 

досягли свого призначення і щасливо повернулися додому.

Молимо про це заради Ісуса Христа, Господа нашого. 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.
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