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Стелла Маріс
(Морський Апостолят) –
це католицька благодійна
організація, що підтримує
моряків у всьому світі.
Ми надаємо практичну та пасторальну
опіку 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 роботу
тільки завдяки щедрим пожертвам наших
прихильників та волонтерів.

ҐОЛВЕСТОН, ТЕХАС ПОРТ США
Порт Ґолвестон розташований на північній стороні острова Ґолвестон у
Мексиканській затоці біля узбережжя Техасу. Впродовж багатьох років
він зазнавав багатьох еволюцій у вантажному та судновому типах.
На сьогодні Порт Ґолвестон дуже різноманітний в суднах, це: танкери,
рифери, балкери, ро-ро судна, дослідницькі, пасажирські(круїзні)
кораблі, флот риболовних суден.

Щоб підтримати Стелла Маріс пожертвою відвідайте
www.apostleshipofthesea.org.uk/ways-donate

Морський Апостолят
39 Площа Екклстона
Лондон, SW1V 1BX
Тел: +44 020 7901 1931
Електронна пошта:
info@apostleshipofthesea.org.uk
facebook.com/AoS.GB
www.apostleshipofthesea.org.uk
Зареєстрована благодійна організація в Англії та Уельсі № 1069833
Зареєстрована благодійна організація в Шотландії номер SC043085
Реєстраційний номер компанії 3320318

Зображення на обкладинці, стор 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, наданий
istockphoto.com Pg 2 AoS / Stella Maris.
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ЗАВАНТАЖИТИ НАШ
БЕЗКОШТОВНИЙ
ДОДАТОК

Стелла Маріс надає
морякам практичну
та інформаційну
підтримку,
і уважного
співрозмовника
STELLA MARIS MAGAZINE КВІТЕНЬ 2020

Портове служіння фактично
розпочалося в порту Ґолвестон,
штат Техас, задовго до того, як
виник Морський Апостолят. Перші
священики, які відвідали кораблі в
нашому порту, з’явилися в 1839 році.
В Архиєпархії Ґолвестон-Г’юстон
визначили безперервну католицьку
присутність на доках у Ґолвестоні
більше 181 року! Звичайно, 100 з цих
років були присутніми AOS.
Центр мореплавців Ґолвестона - це
екуменічний центр, що має кілька
конфесій, що сприяють підтримці
служіння, проте Римо-Католицька
Архиєпархія є найбільшим
учасником. І є лише один капелан,
який обслуговує цей порт, - це
світський капелан, Карен М. Парсонс
OFS. Карен була членом АОS з 1985
року, де вона почала працювати
в порту Детройту, штат Мічиґан,
у Великих озерах. У 1992 році
Карен була першою католицькою
жінкою-мирянкою, призначеною
портовим капеланом у США, коли її
призначили портовим капеланом
Ґолвестона, штат Техас.The Центр
мореплавців Ґолвестона відкритий
щодня, окрім вівторка з 08:30 до
15:30. Моряки, які хотіли б зійти
на берег після 15.30, сповіщають
адміністратора центру, і водійволонтер організовує перевезення
їх з корабля до міста. Центр

наповнений моряками в дніприходу
круїзних суден. У 2019 році у нас
було понад 5300 відвідувачів.
Є безкоштовний wifi, каплиця,
настільний теніс, столик біля басейну,
відеоігри, бібліотека, закуски,
обмнник, транспортне перевезення
до місцевих магазинів та послуги
доставки пакетів.
Карен та працівники АОS відвідують
кораблі в порту Ґолвестон і ТехасСіті, штату Техас, а також рибальські
судна на 11 рибальських доках
уздовж узбережжя Техасу, здійснюють
відвідування лікарні моряків/
рибалок, хворих чи поранених. У
2019 році Карен роздала «попіл» 198
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морякам, 48 рибалкам та 5 портовим
вантажникам у Попільну середу.
Карен активно листується з моряками
і робила це впродовж останніх 35
років. У 2019 році вона написала 305
листів та понад 3000 електронних
листів морякам та членам їхніх сімей.

Центр мореплавців Ґолвестона
221-20-та вул
Ґолвестон, TX 77550, США
Менеджер Джим Люїс
manager@galvestonseafarerscenter.org
Тел: 1-409-762-0026
Капелан Karen Parsons
karen.parsons@stellamarismail.org
Тел: 1-281-881-8489
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А близько дев’ятої години Ісус скрикнув міцним
голосом, вимовляючи: “Елі Елі, лема савах-тані”, –
тобто: “Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?”
Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали: “Він
Іллю кличе”.
І негайно один із них підбіг, узяв губку й, намочивши
її оцтом, настромив на тростину й дав йому пити.
Інші ж казали: “Лиши, побачимо, чи прийде Ілля його
рятувати.”
А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духа.
І роздерлася завіса храму надвоє, відверху аж до
низу, і земля затряслася, скелі порозпадались; гроби
відкрилися, багато тіл святих померлих устали, і
вийшовши з гробів по його воскресінні, ввійшли у святе
місто й багатьом з’явились.
А сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши
землетрус і те, що сталося, вельми налякалися і мовили:
“Це справді був Син Божий!”

Євангеліє і Ти

Неділя в морі з отцем
Колумом Келлі
ВЕРБНА НЕДІЛЯ
5 КВІТНЯ 2020
Євангеліє від МАТЕЯ 27:11-54
Поставлено Ісуса перед правителем, а правитель спитав
його: “Ти цар юдейський?” Ісус відповів: “Ти кажеш.”
Та коли первосвященики й старші його
обвинувачували, він не відповідав нічого.
Тоді Пилат каже до нього: “Хіба не чуєш усього,
скільки то свідкують на тебе?”
А він не відповів йому ані на одне слово, так що
правитель вельми дивувався.
На свято звик був правитель відпускати народові
одного в’язня, якого вони хотіли.
Був же тоді визначний в’язень, що звавсь Варавва.
А коли вони зібралися, Пилат каже до них: “Кого
бажаєте, щоб я вам відпустив: Варавву чи Ісуса, що
зветься Христос?”
Знав бо він добре, що вони з зависти видали його.
І коли він сидів на судилищі, його жінка прислала

йому сказати: “Нічого не роби праведникові тому, бо я
цієї ночі вві сні багато витерпіла заради нього.”
Та первосвященики й старші намовили народ, –
просити за Варавву, а Ісуса – видати на смерть.
Заговорив правитель і сказав їм: “Кого з двох бажаєте,
щоб я відпустив вам?” Ті відповіли: “Варавву.”
Каже до них Пилат: “А що маю робити з Ісусом, що
зветься Христос?” Усі відповіли: “Нехай буде розіп’ятий!”
Спитав він: “Що злого вчинив він?” Вони ж ще більше
заходилися кричати: “Нехай буде розіп’ятий!”
Пилат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі
більшає, взяв води й умив перед народом руки та й каже:
“Я невинний крови праведника цього; ви побачите.”
Увесь же народ відповів, кажучи: “Кров його на нас і
на наших дітях!”
Тоді він відпустив їм Варавву, а Ісуса, бичувавши,
видав на розп’яття.
Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у Преторію,
зібрали на нього всю чоту і, роздягнувши його,
накинули на нього червоний плащ і, сплівши вінець
з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали
в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна,
глузували з нього, кажучи: “Радуйся, царю юдейський!”
І плювали на нього, брали тростину й били його по
голові.
А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ,
надягнули на нього його одіж і повели на розп’яття.
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Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киринеї,
на ім’я Симон, і примусили його нести хрест його.
Прибувши на місце, що зветься Голгота, тобто сказати
“Череп-місце”, дали йому випити вина, змішаного з
жовчю, але він, покуштувавши, не хотів пити.
Ті ж, що розп’яли його, поділили його одежу, кинувши
жереб.
А потім сіли, щоб його стерегти там.
Над головою в нього прибито напис за що його
засуджено: “Це Ісус – Цар Юдейський.”
Тоді розіп’яли з ним двох розбійників: одного
праворуч, а другого ліворуч.
Ті ж, що проходили повз нього, лихословили його й
похитували своїми головами, кажучи: “Ти, що руйнуєш
храм і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого;
якщо ти Син Божий, зійди но з хреста!”
Так само й первосвященики насміхалися з
книжниками та старшими, говоривши:
“Інших спасав, – себе спасти не може! Він цар Ізраїля:
нехай тепер зійде з хреста, і ми увіруємо в нього.
Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить
його нині, якщо він його любить. Сам бо казав: Я – Син
Божий.”
Так теж і розбійники, що були з ним розіп’яті,
ображали його.
Від шостої години темрява настала по всім краю аж до
дев’ятої години.
facebook.com/AoS.GB www.apostleshipofthesea.org.uk

Наче пройшло багато часу, але хрест, який я
отримав у Вербну неділю, був зі мною всі тижні
Великого посту, нагадуючи мені, що саме той
символ пов’язує всі події великодньої історії.
Перше Євангеліє сьогодні говорить про
натовп (глядачів), що голосно вихваляють Ісуса
при його входженні в Єрусалим; і закінчується
тим, що люди кричать “Розпни Його”. Чи був би
я такий непостійний, якби я був там?
Мабуть, так.
І ось ми починаємо найурочистіший
тиждень літургійного року. У Чистий четвер
ми приєднаємось до Нього за столом, щоб
отримати дар Його в євхаристійному хлібі та
вині. У наших роздумах ми підемо з Ним по
стежці від Горниці до Оливного саду. Там ми
будемо спостерігати, як Він бореться зі страхом і
тривогою про жорстоку смерть, яка Його чекає.
У Страсну п’ятницю ми будемо душею стояти
біля Його матері біля підніжжя хреста, в той
час як Він віддає духа свого Отцю, який послав
Його.
Але перш за все, на цьому тижні я думаю про
самотність Ісуса, одного дня проголошеного
Месією, але, наприкінці тижня, навіть його
друзі починають Його покидати. Серця любові
перетворюються на кам’яні серця.
Читання про події Страсного тижня іноді
зводять нас до ролі простих спостерігачів, але
можна не сумніватись, що читають про нас.
Чи кидають нам виклик терпіння і страждання
навколо нас? А може легше бути глядачем.
У морі може бути мало можливостей
пережити події Страсного тижня, якщо капелан
не прийде на борт. Але, можливо, пальмові
хрестики нагадували всім нам, навіть у
самотньому та ізольованому океані, про цю
дивовижну любов до нас.
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ДРУГА НЕДІЛЯ
ВЕЛИКОДНЯ
19 КВІТНЯ 2020

Євангеліє і Ти

Відкотити камінь
ВЕЛИКОДНЯ НЕДІЛЯ
12 КВІТНЯ 2020
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.

Святий Йоан розповідає, що Марія Магдалина
знайшла порожню гробницю і побігла до апостолів,
щоб повідомити їм цю дивовижну новину. Улюблений
учень прибіг з Петром, щоб побачити покинутий
похоронний одяг в могилі, і він відразу зрозумів, що це
означає: Ісус воскрес із мертвих.
Автори Євангелія говорять про замішання учнів
після смерті Ісуса. Я підозрюю, що побачена порожня
гробниця не змінила цієї невизначеності. Лише пізніше
велич того, що сталося, матиме сенс для них і зміцнить
їх віру та рішучість.
У великодній ранок камінь був відкочений від входу
могили.
Ісус воскрес із мертвих, але це була не разова
подія. Воскресіння - це не просто історичний факт, це
постійний досвід. Ми не кажемо: «Христос воскрес;» ми
говоримо: «Він воскрес». Він тут як наш натхненник,
наш Спаситель і Господь.
Воскресіння відбувається день у день, і все ж ми часто
неохоче приймаємо його.
У гарні дні ми вдячні, що камінь відкотився від
нашого серця та розуму; ми звільнені. І все ж, як часто
ми перетягуємо цей камінь або люк назад над нами і
знову відступаємо всередину до темряви.
Іноді свобода лякає, бо вона приносить із собою
вдповідальність та обов’язок перед іншими, і ми
прагнемо бути замкненими у своєму маленькому світі,
де немає відповідальності.
Але, Папа Франциск заявляє: “Великдень закликає
нас бути людьми радісної надії, а не пророками судного
дня!”
Через воскресіння Ісуса всі ми можемо мати радісну
надію і виходити, щоб поділитися цим зі світом. Ми
молимось за впевненість щоб відчинити двері нашої
кімнати чи кабіни і внести цю радісну надію в темні
місця тих, з ким ми покликані поділитися.
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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!»
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.

«Побачив мене, то й віруєш.
Щасливі ті, які, не бачивши,
увірували!»
Євангеліє і Ти
Сьогодні в Євангелії ми зустрічаємо персонажа
Тому, людину, яка спочатку пропустила надзвичайну
зустріч з воскреслим Христом, бо він був десь інде.
Ми знаємо, що основна група учнів переховувалася в
безпечному місці, боячись євреїв. Коли Тома врешті
прийшов приєднатися до них, він помітив зміни в
них і почув їхню чудову історію про те, як Воскреслий
Господь явився їм. Але він не міг змусити себе
повірити, що таке могло статися.
Ми можемо зрозуміти Тому, бо ми теж люди,
які хочуть, щоб були докази, а не просто чули
твердження інших. На наших суднах ми до втоми
вихваляємося перед іншими, розповідаючи, як
нам не вистачає чогось, що ми пережили. Можна
розповісти все, що хочеш, але нам потрібно більше,
ніж слова.
Святий Йоан, сьогодні в Євангелії каже, що
Господь зустрічає нас, де б ми не були. Він
сприймає нас серйозно незалежно від наших
страхів і сумнівів. Він не розгнівався, що Тома
сумнівався, але прийняв його, його точку зору і
обережність.

facebook.com/AoS.GB www.apostleshipofthesea.org.uk

Томі потрібно було бачити Його і доторкнутися до
Господа, жодні слова не могли
замінити це. Він хотів надійних доказів, і є частина
нас, яка теж потребує цього.
Ми маємо велику віру в тих, кого любимо,
але, можливо, навіть там нам потрібно бути
впевниними, що наша віра і довіра не втрачені. Для
моряків перебування далеко від дому у тривалих
плаваннях приносить свої моменти сумнівів, коли
ми їх найменше очікуємо. Ми щось почули чи
неправильно зрозуміли під час телефонного дзвінка
до коханої людини?
Сумніви можуть затриматися до наступного
дзвінка, а можуть тривати місяцями, хоча все можна
було б виправити.
Господь дозволяє нам сумніватися, і не має
значення, чи зможемо ми викликати остаточні слова
Томи, віри у Воскреслого Господа.
“Господь мій і Бог мій!”
Нехай це завжди буде нашою великою молитвою
віри і довіри до Бога, який ніколи не сумнівається в
нас, навіть на секунду.
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Воскресіння надії
ТРЕТЯ НЕДІЛЯ ВЕЛИКОДНЯ
26 КВІТНЯ 2020
Євангеліє від Луки 24:13-35
Аж ось того самого дня двоє з них ішли в село, на
ім’я Емаус, стадій сто шістдесят від Єрусалиму, і
розмовляли між собою про те, що сталось.
А як вони розмовляли та сперечалися між собою,
сам Iсус наблизившись, ішов разом з ними, але очі їм
заступило, щоб його не пізнали.
Він їх спитався: “Що це за розмова, що ви, ідучи,
ведете між собою?” Ті зупинились, повні смутку.
Озвавсь тоді один з них на ім’я Клеопа, і йому
каже: “Ти бо один, що мешкаєш у Єрусалимі, а не
знаєш, що цими днями в ньому сталося?”
І він спитав їх: “Що таке?” Вони ж йому сказали:
“Те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що
був пророком, могутнім - ділом та словом перед
Богом і всім народом, - та як наші первосвященики й
князі видали його на засуд смертний і його розіп’яли.
А ми сподівались, що це він той, хто має визволити
Ізраїля. До того ж усього ось третій день сьогодні, як
це сталось!
Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували:
вони пішли були ранесенько до гробниці, та, не
знайшовши його тіла, повернулись і нам оповіли, що
вони бачили ангелів, які їм з’явились і сказали, що
він живий.
Деякі ж з наших пішли до гробниці й знайшли так,
як жінки сказали; його ж вони не бачили.”
А він промовив до них: “О безумні й повільні серцем
у вірі супроти всього, що були пророки оповіли!
Хіба не треба було Христові так страждати й увійти
в свою славу?”
І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він
вияснював їм те, що в усім Писанні стосувалося до
нього.
Коли вони наблизилися до села, куди йшли, Ісус
удав, що хоче простувати далі.
Вони ж наполягали, кажучи: “Зостанься з нами, бо
вже надвечір, і день уже похилився.” І він увійшов,
щоб зостатись.
І от, як він був за столом з ними, взяв хліб,
поблагословив, і, розламавши його, дав їм.
Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали. А він
зник від них:
І казали вони один до одного: “Чи не палало наше
серце в нас у грудях, коли він промовляв до нас у
дорозі та вияснював нам Писання?”
І вони рушили негайно й повернулися в Єрусалим,
і там знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були
з ними, які їм сказали: “Христос справді воскрес і
з’явився Симонові.”
І вони розповіли те, що сталося в дорозі і як вони
його пізнали при ламанні хліба.

КОРОНАВІРУС

зменшення ризику зараження
Євангеліє і Ти

У Євангелії від Луки, ми чуємо історію про двох
засмучених учнів, що йшли від Єрусалиму до Еммаусу
у Великодню неділю вранці, не вірячи, що Ісус
воскрес із мертвих, “їхні обличчя були спустошені”.
Вони залишали своє місце надії, залишаючи свою
віру уві сні і відходили від того місця, де відчували,
що сон закінчився соромом. Вони виїжджали з
Єрусалиму, не просто з місця, а сподівання, що там
породжувались.
Що таке “Еммаус”?
Здається, було кілька місць під назвою Еммаус, але
вважається, що тут йдеться про римський курорт,
своєрідний курорт, місце людської розради. Отже,
ці учні робили те, що ми зазвичай робимо, коли ми
травмовані, пішли від болю до місця, де могли знайти
затишок.
Можливо, через їхній смуток вони не впізнали
Ісуса, коли він з’явився їм у дорозі. Він знайшов їх,
відкрив для них Писання і повернув їх назад. Вони не
потрапили до Еммауса; їм цього не потрібно було, бо
їхня надія ожила.
Хороша новина полягає в тому, що Ісус знаходить
нас, на суші або в морі, якою б дорогою ми не ходили
в смутку, а може, навіть у відчаї розбитих снів. Всі
ми в подорожі до Еммауса, паломництва віри. Ми
можемо засмучуватися подіями у власному житті,
розчаруваннями, втратою роботи, невдачею, крахом
стосунків, зрадою друзів. Все, справді, може здатися
дуже темним. І ми можемо почуватись так само
безнадійно, як і ці два учні.
На кораблях,де ми не можемо уникнути смутку
і відчаю, немає Еммауса, до якого можна йти. Ми
потрапили в пастку, можливо, за тисячі миль від
втіхи, близьких. Але навіть там ми повинні вірити, що
Господь може прийти і піти поряд з нами.
Він може прийти багатьма способами; доброго
товариша, який заохотить. Можливо, вірш з Писання
може надихнути нас повірити у Воскреслого, який
закликає нас до любові.
STELLA MARIS MAGAZINE КВІТЕНЬ 2020

Новий тип коронавірусу було виявлено в грудні 2019 року в місті
Ухань, провінція Хубей в Китаї. Усе в Ухані пов’язане з ринком
морепродуктів Хуанан. Джерело інфекції незрозуміле. Можлива
передача від людини до людини.
Ознаки та симптоми захворювання
2019 - nCoV

• Лихоманка
• Гострі респіраторні симптоми (кашель, проблеми з
диханням, пневмонія)
• Середній час від зараження до захворювання: до 14 днів
• Зараження від людини до людини може статися під
час інкубаційного періоду (перш ніж люди виявляють
ознаки хвороби)
Випадки захворювання поширилися з Уханю в інші
китайські провінції та в Таїланд, Японію, Південну
Корею, Тайвань, Макао, Гонконг, Сінгапур, Саудівську
Аравію, В’єтнам, Італію, США, Францію та Австралію.
Надалі можливе глобальне поширення на інші країни.
Влада Китаю встановила обмеження подорожей до
постраждалих районів Китаю. Заходи охорони здоров’я,
такі як відстежування лихоманки, застосовуються в
китайських аеропортах, автобусних та залізничних
станціях та в портах.

Як убезпечити себе від зараження
2019-нCoV

• часто мити руки, використовуючи дезинфекцію на
основі спирту або мило з водою;
• Не торкайтеся немитими руками очей, носа та рота
• при кашлі та чханні прикрийте рот і ніс згинаним
ліктем або хустинкою та негайно викиньте хустинку
і вимийте руки;
• уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та
кашель;
• якщо у вас лихоманка, кашель і утруднене дихання,
зверніться одразу до лікаря та повідомте попередню
історію подорожей своєму лікарю;
• відвідуючи ринки в районах, в яких зараз
спостерігаються випадки появи нового коронавірусу,
уникайте прямого незахищеного контакту з тваринами
facebook.com/AoS.GB www.apostleshipofthesea.org.uk

та поверхнями, що контактують з тваринами;
• Необхідно уникати споживання сирих або
необроблених продуктів тваринного походження.
З сирим м’ясом, молоком чи органами тварин слід
поводитися обережно, щоб уникнути перехресного
забруднення сирними продуктами відповідно до
належних практик безпеки харчових продуктів.
Конкретні поради для судноплавних екіпажів та
компаній (станом на 26 січня 2020 року)
• Не обмежуйте посадку / висадку моряків у порти, які не
постраждали
• Не обмежуйте необхідні відвідування судів агентами
порту, капеланами, обслуговуючим персоналом та
іншими.
• Не відвідуйте продовольчі ринки в Китаї. Уникайте
забезпечення рибою та птицею в Китаї.
• Не вживайте сирих яєць, молока, м’яса.
• Для гальюна: дотримуйтесь суворої гігієни їжі, щоб
уникнути перехресного забруднення
• Зберігайте захист обличчя для всього екіпажу (5 штук
на особу)
• Забезпечити вакцинацію проти грипу, протирання
рук на основі алкоголю та захисту обличчя
інспектору суден та іншим працівникам компанії, які
подорожують до Китаю.
• Якщо людина на борту захворіла І подорожувала
до уражених районів за 2-12 днів до посадки, особа
повинна залишитися у своїй каюті. Зверніться до
лікаря в наступному порту.
• Якщо на борту судна перебуває хвора особа, заповніть
Морську декларацію про здоров’я та повідомте про це
портове управління
• Додаткова інформація: www.who.int
Надано за допомогою Міжнародної асоціації морського
здоров’я www.imha.net. Інформація актуальна при
друкуванні - березень 2020 року
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СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ
ТА ВЕЛИКДЕНЬ
Страсний тиждень - найінтенсивніший час року Церкви. Впродовж тижня,
насиченого знаками, символами, літургіями та читаннями, ми відзначаємо
страсті, смерть та воскресіння Ісуса. Ми переживаємо пасхальну таємницю
в літургіях Церкви та в нашому житті, переходячи з Ісусом від смерті
до великого празника Воскресіння: Пасхи. Добре сходити до сповіді у
Страсний тиждень, перед Великоднем. Таїнство примирення готує нас жити
Великоднім досвідом, переходячи від наших гріхів до нового життя.
Великдень - «бенкет бенкетів»

“Великдень - це не просто одне свято серед інших,
а” Свято свят “,” Урочистість урочистостей “. Кожна
недільна Євхаристія перегукується з неділою
Воскресіння- Пасхи.

Страсний тиждень

Страсний тиждень починається з Літургії Страсної
неділі, також званої Вербною неділею. Ми починаємо
з процесії, урочисто вшановуючи торжественне
входження Ісуса в Єрусалим, торжественно розпочавши
тиждень, коли Ісус повинен був завершити свою місію
як наш Месія. У Страсний тиждень ми двічі слухаємо
всю євангельську розповідь про страсті Христа: від
Євангелій від Матвія, Марка чи Луки відповідно до року,
у Страсну неділю та з Євангелія від Йоана щороку у
Страсну п’ятницю.

Великодній Тридіум

З понеділка по четвер ми можемо виконувати свої
великі обітниці з особливою інтенсивністю, а в четвер
розпочинаємо великий Тридіум. Термін “Тридіум”
означає “три дні”. Три дні рахуються так, як євреї
рахували свої дні, від заходу до заходу сонця.
Кожен із цих днів «розповідає» іншу частину історії
спасіння. Церква щодня служить одну літургію. Ми не
повинні вважати літургії Великого четверга, Страсної
п’ятниці та великоднього чування як три окремі події,
усі три складають частину єдиної розширеної літургії.

Насправді наприкінці богослужіння у Великий четвер
немає відпусту та благословення, а також немає
офіційного початку та закінчення Літургії Великої
П’ятниці. Ця триденна літургія завершується урочистим
благословенням наприкінці Великоднього чування або
ранковою месою у Великодню неділю. Тому важливо
відвідувати всі три частини, і це дуже корисно відчути
цю єдність, відвідуючи всі три урочистості в одній
парафіяльній громаді.

ми святкуємо страсті Господні. Вівтар пустинний,
а священик входить і робить драматичний жест
кадження перед вівтарем і всі моляться мовчки
разом. Акт прострації - це визнання масштабів того,
що Христос зробив для нас на хресті. Ми схиляємось і
визнаємо, що ми є: впалими створіннями, яких тільки
він може поставити на ноги.
Тоді ми слухаємо Євангельську розповідь Йоана про
страсті. Це розповідає про Ісуса, який добровільно
піддається всім своїм стражданням, щоб врятувати
нас. Тоді як Христос помер за весь світ, тоді Церква
звертає свою молитовну увагу до всього світу і робиться
десять урочистих постанов. Наступна частина літургії
передбачає урочисте шанування хреста. Ми кожен
підходимо до хреста і цілуємо його чи торкаємось його,
шануючи деревину, на якій висів наш Спаситель та
Спаситель світу.
Йдеться не про те, щоб жаліти Ісуса, а бути вдячним
за його рятівну допомогу. Після літургії є багато
форм побожності та молитви, серед яких однією з
найкрасивіших є Хресна дорога.

Великодня всенічна

Хоча це зараз не є обов’язком, рання Церква
продовжувала поститись до суботи. Наше очікування
не закінчилося пам’яттю про смерть Христа. Насправді
наше очікування зростає, коли ми чекаємо святкування
Воскресіння.
Оскільки в цей вечір нам потрібно багато пережити,
нам потрібен час, щоб зробити це добре. Деякі можуть
вважати великоднє бдіння як просто довшу службу!
Це лише частина історії. Є речі, які ми робимо на
великодньому чуванні, яке ми не робимо в інший час у
церковному році. Ми запалюємо нову великодню свічку
від великого вогню назовні, щоб нагадати, що Ісус - це
наше світло в темряві, ми переходимо до затемненої
церкви. Ми чуємо великий гімн хвали під назвою
«Екссультет», в якому ми прославляємо Христа за те,
що нас спас. У гімні сказано, що ми б скорше віддали

Чистий четвер

Під час вечірньої служби четверга особливим чином ми
згадуємо «Таїнство Таїнств», Євхаристію, під час Тайної
вечері. Існує також «миття ніг», потужний момент, коли
нам нагадують, що життя християнина - наслідувати
Христа в смиренні та служінні. Умивання ніг учнів Ісуса
також має пасхальне значення, оскільки Ісус принижує
себе, щоб взяти на себе всі наші гріхи. “Він понизився,
щоб прийняти стан раба”. (Ph 2: 7)
Після служби Господньої вечері Найсвятіші
Тайни приносяться до вівтаря для спочинку і там
зберігаються. Нас заохочують залишитися після служби
на якийсь час для почитання Найсвятіших Тайн, ми
чуваємо з Ісусом, як Він просив своїх учнів у Гефсиманії.

Страсна п’ятниця

У Страсну п’ятницю Церква заохочує всіх поститись
та утримуватися від вживання м’яса. Наближаючись
до третьої години (традиційна година смерті Христа),
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перевагу впалому Всесвіту з Христом перед ідеальним
без нього. “О щаслива вина, яка заслужила такого
великого Спасителя”.

Час Великодня

Може здатися, що коли великодня неділя минула
Великдень закінчено, але святкування триває п’ятдесят
днів. Наше святкування Великодня резонує протягом
решти року: сповненість подяки за страсті Христа,
радість від його воскресіння і, зміцнення Духом, ми
продовжуємо нашу християнську подорож.
Люб’язно надано Товариством Католицької Правди
www.ctsbooks.org

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що через
Твого Єдинородного Сина і
Господа нашого Ісуса Христа
переміг смерть і відкрив нам
ворота вічного життя:
ми молимося, щоб за
допомогою особливої
благодаті, наш розум був
наповнений спасенними
бажаннями які приведуть нас
до вічного спасіння ; через
самого Господа нашого Ісуса
Христа. Амінь.

ALMIGHTY God, who through your
Only Begotten Son Jesus Christ
have overcome death, and opened
to us the gate of everlasting life:
we pray; that as by your special
grace you put into
our minds good desires, so by your
continual help we may bring them
to good effect; through the same
Jesus Christ our Lord. Amen.

