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Стелла Маріс (Морський 
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прихильників та волонтерів.
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океанськими судами, баржами та 
рибними траулерами. Морський 
шлюз з’єднує внутрішній 
порт з річкою Везер. Він має 
камери розміром 85 х 16 м і 
осадкою від 3,5 (незалежно від 
припливу) до 5,0 м (залежно від 
припливу). З міркувань безпеки 
морський порт Брейк є закритим 
портом. “Стелла Маріс Бремен” 
здійснює місію піклування про 
моряків з 1980-х років, а також 
відповідає за порти Елсфлет і 
Норденхем по сусідству. У 2005 
році розпочалася екуменічна 
співпраця з протестантською 
місією “Deutsche 
Seemannsmission”. Вони 
разом працюють у Морському 
клубі “Перший причал”, що 
знаходиться всього за 200 м від 
річкової набережної. Девіз – “дім, 
що далеко від дому”. “Перший 
причал” працює щодня з 17.00 до 
22.00. Він також працював щодня 
під час пандемії коронавірусу, 
але залишитися дозволяли лише 
одному екіпажу. Католицька місія 
“Стелла Маріс” оперує клубом 
у понеділок, вівторок, суботу і, 
якщо потрібно, у неділю. Є лаунж, 
де моряки з усього світу можуть 
подивитися телевізор, випити 
пива в барі, пограти в більярд 
або просто поспілкуватися 
усі разом. Це допомагає їм 
відновитися після важких 
умов праці на борту. Також 
моряки отримують соціальну 
допомогу та консультації, коли це 
необхідно. Є безкоштовний Wi-Fi, 
щоб моряки могли телефонувати 

своїм родинам, наприклад, 
на Філіппіни, в Індонезію чи в 
Україну. Вони можуть купити 
телефонні картки та різні 
закуски в невеликому кіоску. 
“Stella Maris” також пропонує 
трансфер на мікроавтобусі 
до супермаркету та до суден. 
Німецький соціальний працівник 
Франц Веллердінг уже кілька 
десятиліть працює у службі 
соціального забезпечення порту 
Брейк. Сестра Марина ді Мартіно, 
італійська монахиня, яка живе 
в Бремені, працює відвідувачем 
корабля. Вона може відповісти 
на духовні питання. Майкл Дж. зі 
Шрі-Ланки працює у «Першому 
Причалі». Їх підтримує команда 
волонтерів. 

БРЕЙК, НІМЕЧЧИНА

ПОРТ ФОКУС

Багатофункціональний морський 
порт Брейк (Унтервезер) 
розташований на північному 
заході Німеччини на річці 
Везер, за 30 км від гирла річки в 
Північному морi. Порт Брейк має 
найбільшу в Європі комплексну 
силосну установку, що може 
вивантажувати до 20,000 
тонн сільськогосподарської 
продукції на день. Тримодальні 
транспортні сполучення 
(автомобільні, залізничні, 
водні) гарантують гнучкі та 
індивідуальні рішення для 
сільськогосподарського 
транспорту. Груз відправляється 
з морського порту на річкових 
баржах, блокпоїздах або 
вантажівках, які доставляють, 
наприклад, комбікорм для 
німецької промисловості. 
Морський порт Брейк – це 
центральний європейський 
порт перевалки зерна, кормів, 
сільськогосподарських та лісових 
продуктів, таких як целюлоза 
та пиломатеріали. Порт 
Брейк відіграє важливу роль 
для німецької сталеливарної 
промисловості, тут також 
здійснюється обробка проектних 
вантажів. Крім того, цей порт 
є центром берегової світової 
вітроенергетики. Уздовж річкової 
набережної довжиною 2,5 км 
розташовано вісім причалів. 
Судна можуть підходити до порту 
з максимальною осадкою 11,9 
м (незабаром планується 12,8 
м). Брейк також має внутрішній 
порт, який використовується 

Стелла Маріс Бремен/
Брейк
До причалу 1
26919 Брейк
тел. 0163 6157540
Stellamaris.bremen@t-online.de



4

ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
Мене звати Флора, мій чоловік Томас 
знаходиться на великому кораблі десь у 
безкрайніх океанських просторах. Ми маємо 
зв’язок лише по телефону або по Skype, 
коли він потрапляє до порту. Цей час дуже 
особливий. Сьогодні на службі ми багато 
почули в читаннях про Святого Духа, але коли я 
обвела церкву очима, я побачила безліч статуй 
з бородами, що зображують Отця і Ісуса, але 
що стосується Духа, то найбільше, на що ми 
можемо сподіватися, – це зображення голуба 
чи невеличке вогнище. Обидва ці образи 
походять зі Святого Письма: Дух сходить на 
Ісуса під час Його Хрещення у вигляді голуба 
та сходить на учнів у день П’ятидесятниці 
вогняними язиками. Напередодні Страстей 
Він пообіцяв зіслати Духа на учнів. Перед 
сходом Духа вони були засмучені й налякані, 
тулилися разом, ховаючись від людей, боячись 
за своє життя. Але коли Дух зійшов на них 
через дивовижний порив вітру та вогню, вони 
повністю змінилися. Отже, Дух – це уособлення 
трансформації, яка має здатність викорінювати 
наші вади, наші страхи, змінювати й підіймати 
нас на новий рівень віри в себе. Я пам’ятаю 
той день, коли по-справжньому відчула, що 
нарешті змогла осягнути цей аспект духовного 
життя. Я сиділа на скелі над печерою недалеко 
від дому, насолоджуючись сонячним теплом, 
зачарована звуком припливу. Пляж внизу був 
вкритий галькою, дрібним камінням. Настав 
час припливу, і я почула його гучне шипіння 
– він пестив і водночас турбував, тормошив 
кожен із тисяч тих дрібних камінчиків... А 
коли приплив схлинув, нічого вже не було для 
мене так, як раніше. Хіба це не схоже на дію 
Духа всередині нас, який сходить, щоб омити, 
очистити кожен куточок нашого буття, не 
залишаючи нічого недоторканим? Нехай Дух 
П’ятидесятниці очистить і освіжить наші серця, 
сповнивши впевненістю у тому, що Бог завжди 
поруч з нами і ніколи нас не залишить. Отже, 
де б мій Томас не був сьогодні, я молюся, щоб 
його надихнув Святий Дух. Нехай Він об’єднає 
його товаришів по кораблю і запалить їх серця 
великою любов’ю Бога до них.

НЕДІЛЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 
НЕДІЛЯ 5 ЧЕРВНЯ

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЙОАНА 14:15-16,23-26 
Ісус сказав учням: ‘Якщо любите ви мене, то мої 
заповіді берегтимете. Проситиму я Отця, і дасть 
він вам іншого Утішителя, щоб з вами був повіки... 
Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме 
і злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього, 
і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, 
той і слова мої не береже. І слово, яке ви чуєте, не 
моє, лише Отця, який послав мене. Це мовив я до 
вас, коли з вами перебував. А Утішитель, Святий 
Дух, якого Отець в ім’я моє зішле, той навчить вас 
усього і все вам нагадає, що я сказав вам.’

Неділя в морі  
З о. Колумом Келлі

НЕДІЛЯ В МОРІ
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НЕДІЛЯ ТРІЙЦІ  
НЕДІЛЯ 12 ЧЕРВНЯ 

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД 
ЙОАНА 16:12-15
Ісус сказав своїм учням: ‘Багато 
ще я маю вам повідати, та не 
перенесли б ви нині. Тож коли 
зійде той Дух істини, він і наведе 
вас на всю правду, – він бо не 
промовлятиме від себе, лише 
буде повідати, що вчує, і звістить 
те, що настане. І прославить він 
мене, бо з мого візьме і звістить 
вам. Усе, що Отець має, – моє. 
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Тим то й сказав я вам, що він з мого візьме і 
звістить вам.’ ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ

Кожен свій дзвінок до Томаса я закінчую короткою молитвою: 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Ця молитва розповідає нам про дивовижну таємницю 
Пресвятої Тройці, яку ми святкуємо сьогодні. У Трійці є Три 
Особи: Отець, Син і Святий Дух. Разом вони представляють 
повноту любові. Євангеліє від Йоана сьогодні розповідає 
нам, що Бог сповнений такою великою любов’ю до нас, що 
Він віддав Свого Єдиного Сина – але не для засудження, а для 
спасіння. Ми створені за образом Божим. Бог Отець створив 
нас. Його Син спас нас. Святий Дух і донині продовжує вести 
нас. Свята Трійця знаходиться поза межами часу і простору 
та поза межами людського розуму. Це таємниця нашої віри. 
Мені подобається, що число три символізує завершеність і 
з’являється в багатьох ключових моментах історії Христа. Свята 
родина – трійця Ісуса, Марії та Йосипа. У пустелі, готуючись 
розпочати своє публічне життя, Ісус тричі був спокушуваний 
дияволом. Христос був оповідачем, і число три в його притчах 
займає чільне місце. “Блудний син” – історія про батька та 
двох його синів. Притча “Милосердний самарянин” розповідає 
про трьох перехожих: священика, левита і самарянина. Сцена 
розп’яття має три фігури – Христос між двома розбійниками. 
Перед своїм воскресінням Христос провів у гробі три дні. 
Я ніколи не зрозумію до кінця, як Бог може бути єдиним у 
трьох Особах, але чи дійсно мені потрібно це розуміння? 
Достатньо того, що я знаю – Отець любить Сина, Син любить 
Отця, а Святий Дух є звершенням цієї любові. Наше життя 
має відображати Трійцю: ми маємо бути творчими, як Отець, 
милосердними, як Син, і завжди готовими використати наші 
таланти та здібності на служіння іншим, як надихає Святий 
Дух. Слава Тобі, Господи, Слава Тобі! Слава Тобі, Сину Божий, 
Господи і Спасителю наш! Слава Тобі, Душе Любові і Розрадо! 
Єдиний Боже в трьох Особах! Будь зі мною в храмі моєї душі!

НЕДІЛЯ В МОРІ
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СВЯТО БОЖОГО ТІЛА 
НЕДІЛЯ 19 ЧЕРВНЯ 

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 9:11-17
‘Люди, довідавшись про те, пішли слідом за ним. 
Він їх прийняв і говорив їм про Царство Боже та 
оздоровляв тих, що потребували того. День почав 
схилятися, і дванадцятеро підійшли до нього та 
й кажуть: “Відпусти людей: хай ідуть по хуторах 
та селах, що навколо, і знайдуть собі притулок та 
поживу, бо тут ми в пустому місці.” А він їм каже: 
“Дайте ви їм їсти.” Ті відповіли: “У нас усього п’ять 
хлібів і дві риби. Хіба що підемо та купимо поживи 
для всього народу цього.” Було бо їх яких п’ять 
тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів: “Розсадіть 
їх гуртами по п’ятдесят приблизно.” Вони так 
зробили й усіх розсадовили. А він узяв п’ять хлібів 
і дві риби, і, звівши вгору очі, поблагословив їх, 
поламав і давав учням, щоб вони клали перед 
народом. Усі їли до наситу й зібрали ті кусні, що у 
них зосталися, дванадцять кошів.’ 

НЕДІЛЯ В МОРІ

ЖУРНАЛ СТЕЛЛА МАРІС ЧЕРВЕНЬ 2022

ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
Свято Божого Тіла є приводом для великого 
торжества в нашому місті. Цього дня 
ми не тільки святкуємо на Літургії, але 
й влаштовуємо процесії вулицями. Діти 
одягаються в найкращий одяг, молодь і старші 
люди змішуються разом, щоб відсвяткувати 
любов Бога до кожного, віддаючи себе 
цьому унікальному таїнству. В цей день 
я зосереджуюся на словах, які священик 
виголошує під час кожної служби: «Чиніть це 
на мій спомин». Ісус не хотів, щоб Його заповіт 
ділитися був забутим. Він не хотів, щоб забули 
Його заклик до любові – до Бога і ближнього. 
Він хотів, щоб Його життя і Його вчення 
запам’яталися. І в нашій Євхаристії пам’ять 
про Нього жива і дає життя нам. Під час Тайної 
Вечері Він подав своїм учням хліб, як тіло 
своє, і вино, як кров свою. У сьогоднішньому 
євангельському читанні ми чуємо про чудесне 
помноження хлібів, коли, на диво всім, Ісус 
накормив багатьох малим. Під час Тайної 
Вечері ще не було повного розуміння, ким 
насправді був Ісус і наскільки важливими для 
майбутніх поколінь будуть наслідки усього, 
що Він робив. Бог обіцяє нагодувати нас, не 
лише підтримуючи наші тілесні потреби, але 
й живлячи наші серця і розум, гарантуючи 
свою присутність серед нас назавжди. Томас 
каже мені, що на кораблі у відкритому морі 
буває важко відчути цю присутність. У деяких 
портах священик може піднятись на борт, щоб 
відслужити службу, або служитель Євхаристії 
може уділити причастя. Святе Причастя 
приймають з великою радістю, але можливість 
цієї події рідкісна. Члени екіпажу мають 
знайти інші способи відчути присутність Божу, 
наприклад, через молитву та читання. Їхня 
віра потребує зміцнення, щоб вони змогли по-
справжньому усвідомити, що Господь поряд 
з ними у кожній миті їхньої подорожі, навіть 
у не завжди очевидних проявах. Попри все, 
так само, як в історії про чудесне помноження 
хлібів, Господь здійснює свою присутність 
у всіх наших шляхах і потребах. Нехай 
завжди будуть відкритими наші очі і серця, 
щоб ми могли розпізнавати і святкувати цю 
присутність.



ТРИНАДЦЯТА НЕДІЛЯ 
НЕДІЛЯ 26 ЧЕРВНЯ 

ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЛУКИ 9:51-62 
‘А як наблизився час, коли Ісус мав бути 
взятий (з цього світу), він постановив 
пуститися в дорогу до Єрусалиму. Отож 
вислав посланців перед собою. Пішли вони й 
увійшли в якесь село самарянське, щоб йому 
приготувати. Та самаряни його не прийняли, 
бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши 
це учні Яків та Йоан, сказали: “Господи, 
хочеш – ми скажем, щоб вогонь зійшов з 
неба і пожер їх.” Ісус, обернувшись, почав 
їм докоряти. І вони пішли в інше село. А як 
вони подорожували, сказав хтось до нього: 
“Я піду за тобою, куди б ти не пішов.” Ісус 
озвався до нього: “Лисиці мають нори й 
птиці небесні гнізда, Син же Чоловічий не 
має де голови приклонити.” До другого 
сказав: “Іди за мною.” Та той відповів: 
“Господи, дозволь мені перше піти та 
поховати мого батька.” “Залиши мертвим 
ховати своїх мертвих”, сказав Ісус до нього. 
“Ти ж іди, проповідуй Царство Боже.” Інший 
сказав: “Я піду за тобою, Господи, але 
перше дозволь мені з домашніми моїми 
попрощатися.” Ісус сказав до нього: “Ніхто, 
що поклав руку на плуг і озирається назад, 
не здатний до Царства Божого.’ 

ЄВАНГЕЛІЄ І ТИ
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Флора знову тут. Доброго ранку. У мене є чудові 
новини, якими я поділюся з вами трохи пізніше. 
Сьогодні після прослуховання євангельского 
читання на службі я була засмучена. Вже після 
першого речення склалося враження, що всі 
дуже кудись поспішають... «...Він прийняв 
тверде рішення подорожувати до Єрусалиму» 
Сьогоднішній розділ Євангелія розповідає нам 
про те, як Ісусу було відмовлено в гостинності 
в одному з самарянських містечок, але не 
було часу на суперечки та пояснення, тому 
Він та Його учні поспішили до наступного 
села. Решта розділу Євангелія складається з 
розповідей про людей, які сказали, що підуть 
за Ним, але... «...АЛЕ спочатку дозволь мені піти 
поховати батька!» «...АЛЕ спочатку дозволь 
мені попрощатися зі своєю сім’єю!» Ісус не мав 
часу сперечатися чи когось переконувати. В 
його коротких і гострих відповідях цим людям 
найголовнішим було вказати на цінність 
учнівства, бо це не те, до чого можна легковажно 
підійти! Християнське учнівство не для слабких! 

Мені подобається порівняння Ісуса і усіх, хто 
хоче йти за Ним, з землеробом, що береться 
орати землю: «Ніхто з тих, хто кладе руку на плуг, 
а потім озирається назад, не увійде до Царства 
Небесного» Той, хто оре, повинен дивитися 
прямо перед собою, інакше борозди не будуть 
рівними. На свій сором, я знаю, що коли я за 
кермом і відриваю очі від дороги, наприклад, 
щоб обернутися та зробити зауваження дітям, 
що сваряться, машину одразу може знести в 
сторону. Чинити так дуже нерозумно! Озиратися 
назад, перебуваючи на дорозі учнівства, так 
само нерозумно. Ось, в чому суть життя у вірі 
– зосередитися на Христі та Царстві Небесному 
і рухатися до нього, не дозволяючи собі 
відволікатися, прагнучи всією душею Божої 
благодаті, намагаючись жити за прикладом Ісуса 
день у день. Щодо моєї радісної новини... Я щойно 
отримала електронного листа від мого Томаса. 
Його корабель вже увійшов до останнього порту 
і незабаром мій чоловік повернеться додому. 
Найбільше я вдячна Богу за те, що він у безпеці 
після десяти місяців у морі.

НЕДІЛЯ В МОРІ
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Посвячення Росії 
Непорочному Серцю Марії 

Відкрийте для себе історію Посвячення Росії – і всього світу – 
Непорочному Серцю Марії. У цьому дописі ми пояснемо, коли 
Богородиця вперше попросила про це Посвячення, що сталося під час 
різних спроб пап здійснити Посвячення, чому вони були невдалими, 
і, нарешті, про неймовірний результат успішного Посвячення Папи 
Йоана Павла ІІ у 1984 році. 

Чому Богородиця просила 
посвятити Росію? 
Коли 13 липня 1917 року Богородиця з’явилася 
дітям у Фатімі, вона показала їм видіння пекла. 
Вона сказала дітям: «Щоб спасти [душі бідних 
грішників], Бог хоче встановити у світі відданість 
моєму Непорочному Серцю». Якщо це станеться, 
то, за її словами, настане мир і закінчиться Перша 
світова війна. 

Однак Богородиця попередила, якщо люди не 
перестануть ображати Бога, буде ще гірша війна, і 
Бог покарає світ за його злочини війною, голодом і 
переслідуваннями Церкви і Святішого Отця. 

Вона сказала дітям: «Щоб цьому запобігти, я 
прийду просити про Посвячення Росії Моєму 
Непорочному Серцю та про Причастя і Покуту в 
Перші Суботи місяця. Якщо мої прохання будуть 
почуті, Росія навернеться, і буде мир; якщо ні, 
то вона поширить свої помилки по всьому світу, 
викликаючи війни та переслідування Церкви. 
Добрі будуть мучені, Святіший Отець матиме 
багато страждань, різні народи будуть знищені. 
Зрештою, Моє Непорочне Серце переможе. 
Святіший Отець посвятить мені Росію, і вона 
навернеться, і мир буде даровано світу…» 

Коли Богородиця попросила  
про це? 
13 червня 1929 року найстарша і єдина виживша 
фатімська провидиця, Лусія, молилася, коли 
Богородиця знову з’явилася їй. Вона сказала 
Лусії: «Настане момент, коли Бог попросить 
Святішого Отця в єдності з усіма єпископами світу 
здійснити Посвячення Росії Моєму Непорочному 
Серцю, обіцяючи врятувати світ таким чином. Так 
багато душ, яких Божа справедливість засуджує 
за скоєні проти мене гріхи, що я прийшла 
просити надолуження: жертвуйте в цьому намірі і 
моліться». 

То чи одразу Росію посвятили? 
Ні. У 1931 році Богородиця знову з’явилася перед 
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Лусією й поскаржилася, що «Вони вирішили 
не прислухатися до мого прохання… вони 
пошкодують про це, і пізніше все одно виконають 
моє прохання, але буде вже пізно. Росія поширить 
свої помилки по всьому світу, провокуючи війни 
та гоніння на Церкву. Святішому Отцю доведеться 
багато страждати». 

Чи були пізніше спроби  
посвятити Росію? 
Так. 31 жовтня 1942 року Папа Пій XII у 
португальській радіопередачі посвятив світ 
Непорочному Серцю Марії. Він не згадав 
конкретно Росію, яка тоді могла бути політично 
необачною, а згадав про «ці народи, розділені 
помилками та розбратом». Однак пізніше Лусія 
зауважила, що Посвячення не відповідало тому, 
про що просила Богородиця, оскільки в ньому 
не було участі єпископів, які представляють усе 
тіло вірних. Пізніше, у 1960 році, Папа Йоан XXIII 
спробував здійснити Посвячення Непорочному 
Серцю у Фатімі, але це не задовільняло умов 
Богородиці, оскільки, хоча єпископ Лейрії написав 
усім єпископам світу, сам Святіший Отець не 
був присутній, надіславши від себе делегата. У 
1965 році Папа Павло VI здійснив несподіване 
Посвячення на останній асамблеї II Ватиканського 
Собору. Хоча єпископи були присутні, це не 
виконало умов прохання Богородиці, оскільки 
вони не були запрошені. 13 травня 1982 року 
Папа Йоан Павло ІІ здійснив Посвячення у Фатімі, 
пожертвувавши кулю свого потенційного вбивці 
до святині, але оскільки це також було без участі 
єпископів, Лусія сказала, що це посвячення теж  
не є дійсним. 

Тож чи було колись  
успішне Посвячення? 
Так. На свято Благовіщення 25 березня 1984 
року в Римі, стоячи на колінах перед тією самою 
статуєю Матері Божої Фатімської, яку вшановують 
у каплиці Об’явлень, Папа Йоан Павло ІІ відновив 

Посвячення світу Непорочному Серцю Марії 
практично тією ж формулою, яку він використав 
у Фатімі 13 травня 1982 року. Це Посвячення 1984 
року в Римі було здійснене разом з єпископами по 
всьому світу і точно відповідало формі єдності, про 
яку просила Богородиця. Лусія підтвердила, що це 
посвячення було успішним.

Що сталося після успішного 
Посвячення Росії? 
Акт Папи Йоана Павла ІІ від 25 березня 1984 
року, який виконав прохання Богородиці про 
Посвячення Росії, призвів до мирного розпаду 
Радянського Союзу, однієї з найбільших 
військових наддержав світу. В результаті країни 
Східної Європи, які були захоплені Радянським 
Союзом після Другої світової війни, були звільнені 
від атеїстичних переслідувань, які завдали 
невимовних страждань мільйонам людей, і 
отримали право приєднатися до Європейського 
Союзу. Після вторгнення в Україну Папа Франциск 
знову закликав єпископів і вірних світу посвятити 
Росію і весь світ Непорочному серцю Богородиці. 
Він очолив Посвячення в Римі в соборі св. Петра 
25 березня 2022 року. 

Лео Медіган, Донал Ентоні Фолі, Тімоті Тіндал-
Робертсон



Це найбільший корабель, який я бачив у своєму 
житті, з приблизно 2000 пасажирів на борту та 1000 
членів екіпажу. З Валлетти ми вирушили у подорож 
Середземномор’ям, святкуючи Пасхальний час. 
Коли я прибув на борт корабля, екіпаж дуже 
тепло привітав мене. Члени екіпажу – переважно 
з Південної Індії та Філіппін – були в захваті від 
того, що цей час вони проведуть зі священиком. 
Вони одразу запитали мене, чи можна відслужити 
службу того ж вечора, бо вони не мали можливості 
брати участь у літургії з самого Різдва! Уявити 
собі! “Звичайно!”, – одразу ж відповів я, – “о 
котрій годині ви б хотіли?” Вони відповіли: “чи 
можливо о 23:30? До цього часу ми працюємо”. І 
ось розпочалася наша Пасхалія... Кожного дня я 
мав щастя служити ранню службу з пасажирами 
перед організованими для них екскурсіями, а 
ввечері служив з екіпажем. Ці служби різняться 
за кількістю людей і духовним наповненням, але 

водночас є рівноцінними, бо люди з обох частин 
корабля мають свої радощі, турботи та виклики 
протягом святкування Євхаристії. Для мене також 
було великим благословенням і приємністю 
святкувати Пасхалію у цьому найнезвичнішому з 
місць, і досвідчити такі грандіозні свідоцтва віри 
в таких непростих умовах. Я зустрівся з вірою 
людей, які перебувають на борту далеко від своїх 
сімей та домівок за контрактами 6-10 місяців. В 
даному випадку важко виокремити щось особливе, 
оскільки вся ця Пасхалія є унікальною. У цю 
святу ніч об’єдналися понад 200 екіпажів, щоб 
відсвяткувати нашого Господа – Світло Світу – Який 
розсіює темряву та перемагає гріх і смерть. Цей 
досвід я ніколи не забуду! Будь ласка, продовжуйте 
підтримувати моряків своїми молитвами і, якщо 
маєте можливість, допоможіть Стелла Маріс у 
підтримці моряків з усього світу, які поручені її опіці. 

Нехай вас благословить Всемогутній Бог. 
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О. Девід Берк, керівник Стелла 
Маріс і круїзний капелан 
розмірковує про свій Великдень 
на судні Аzura... 

Зазвичай в цей час я готувався до святкування Страсного тижня та 
Великодня... але цей рік зовсім інший – мій Страсний тиждень був 
проведений на круїзному кораблі Azura – незвичайний, але водночас 
неймовірно благословенний спосіб провести цей найсвятіший період. 
Я прибув у Валлетту в Чистий четвер, щоб зустріти судно Azurа. 
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Молитва Посвячення  
Непорочному Серцю Марії 

Цією молитвою присвяти себе Непорочному Серцю Марії.

 Діво Маріє, Мати Божа і наша Мати, Твоєму 
Непорочному Серцю ми посвячуємо себе, в акті 

повного доручення Господу. Тобою ми будемо ведені 
до Христа. Ним і з Ним ми будемо ведені до Отця. Ми 

будемо ходити у світлі віри і зробимо все, щоб світ 
повірив, що Ісус Христос є Посланим Отцем. З Ним 

ми хочемо нести Його любов і спасіння на край землі. 
Під захистом Твого Непорочного Серця ми будемо 

одним народом з Христом. Ми будемо свідками 
Його Воскресіння. Ним ми будемо ведені до Отця, на 
славу Пресвятої Трійці, якій поклоняємося, славимо і 

благословляємо навіки. Амінь.
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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


