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пастырскае пасланне канферэнцыі  
каталіцкіх біскупаў у беларусі  

на ўрачыстасць звеставання пана 2017

Шаноўныя браты ў святарстве, кансэкрава-
ныя асобы, умілаваныя ў Хрысце Пану браты 
і сёстры!

У чарговы раз мы адзначаем урачыстасць  
Звеставання Пана, а разам з ёй – «Дзень 
Святасці Жыцця». Год за годам перажываем 
гэты дзень у кантэксце таямніцаў мукі і смер-
ці Хрыста, усведамляючы, што немагчыма 
аддзяліць жыццё ад смерці. Чалавек, які на-
радзіўся, павінен памерці. Але наша смерць 
у кантэксце смерці Хрыста з’яўляецца новым 
нараджэннем, пераходам да жыцця ў вечнасці. 
Менавіта ахвяра Хрыста раз і назаўсёды асвя-

ціла нас, нашае нараджэнне і нашую смерць.  
І праз гэтае асвячэнне кожнае жыццё належыць  
толькі і выключна Хрысту. Такім чынам, мы 
цалкам належым Хрысту. Нашае нараджэнне, 
жыццё і смерць належаць Хрысту. Таксама 
«Дар новага дзіцяці, якое Пан давярае бацьку 
і маці, мае свой пачатак у прыняцці, працягва-
ецца праз апеку падчас зямнога жыцця, а яго 
канчатковай мэтай з’яўляецца радасць вечнага 
жыцця», – навучае Святы Айцец Францішак у 
паслясінадальнай адгартацыі Amoris Laetitia 
(AL, 166).

Працяг на стар. 2
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навіны беларусі
пастырскае пасланне канферэнцыі  

каталіцкіх біскупаў у беларусі  
на ўрачыстасць звеставання пана 2017 

Працяг. Пачатак на стар. 1
Гэта дасканала разумела Марыя, калі, 

збянтэжаная, пачула ад Божага Пасланніка, 
што стане Маці Хрыста. Разумела, што жыц-
цё – гэта святасць, бо Дух Святы сышоў на Яе 
і моц Найвышэйшага ахінула Яе. Не ведала, 
якім чынам гэта станецца, аднак разумела, што 
для Бога няма нічога немагчымага. Агорнутая 
моцай з вышыні Яна стала памяшканнем для 
Божага Сына. 

Дзень Святасці Жыцця ўжо больш за дзесяць  
гадоў адзначаецца ў многіх краінах свету. 
Мясцовыя Касцёлы, бачачы пагрозы, якія з 
вялікай сілай уваходзяць у жыццё чалавека, 
падтрымалі заклік Святога Айца Яна Паўла ІІ, 
які ў энцыкліцы Evangelium Vitae, абвешчанай 
25 сакавіка 1995 г., прапанаваў, каб «штогод у 
кожнай краіне адзначаўся Дзень Жыцця (…) 
Трэба, каб гэты дзень быў падрыхтаваны і ад-
значаўся з дзейсным удзелам усіх членаў мяс-
цовага Касцёла. Яго асноўнай мэтай з’яўляецца 
абуджэнне ў сумленнях, у сем’ях, у Касцёле 
і свецкай грамадскасці ўражлівасці на сэнс 
і каштоўнасць чалавечага жыцця ў кожным 
моманце і ў кожным стане. Неабходна асабліва 
падкрэсліваць, якім вялікім злом з’яўляецца 
перарыванне жыцця і эўтаназія, аднак, нельга 
абмінаць іншыя моманты і аспекты жыцця, 
пра якія трэба штораз старанней разважаць 
у кантэксце зменлівай гістарычнай сітуацыі» 
(EV, № 85).

Дзень Святасці Жыцця ва ўрачыстасць Зве-
ставання Пана адзначаецца таксама і ў нашай 
краіне. Дзякуючы гэтаму мы маем чарговую 
магчымасць нагадаць сабе, што чалавечае 
жыццё ад яго пачатку да натуральнай смерці 
асвячана Богам і Яму належыць. Гэта таксама 
асаблівае свята ўсіх маці, і тых, якія, нягледзя- 
чы на неспрыяльныя ўмовы, нягледзячы на 
супрацівы лёсу, адказалі падобна таму, як гэта 
зрабіла Марыя пры Звеставанні: «Няхай мне 
станецца паводле Твайго слова». Таму «кож-
ную цяжарную жанчыну з любоўю прашу: 
дбай пра сваю радасць, няхай ніхто не адбірае 
ў цябе ўнутранай радасці мацярынства. Гэтае 
дзіця заслугоўвае тваёй радасці. Не дазволь, 
каб страх, няпэўнасць, каментарыі іншых 
асобаў альбо клопаты пагасілі шчасце быц-
ця Божай прыладай, каб унесці ў свет новае 
жыццё», – навучае папа Францішак (AL, 177). 
Ведаем, што прыняцце Божай волі не заўсёды 
лёгкае. Асабліва ў сітуацыі, калі назіраем пера-

поўненыя дзіцячыя дамы, а ў іх – дзеці, ад якіх 
бацькі вырашылі адмовіцца. Нялёгка сказаць 
Богу «так», ведаючы, што дзіця народзіцца 
калекам. Як жа цяжка згадзіцца з Божай воляй, 
не маючы элементарных умоваў для жыцця і 
не бачачы перспектывы годнай будучыні для 
свайго дзіцяці. Усе гэтыя цяжкасці і сумненні 
вядуць да пытання: ці варта нараджаць дзіця, 
ці, можа, лепшым выйсцем будзе аборт? «Не-
каторыя – быццам у форме апраўдання – ад-
важваюцца казаць, што іх нараджэнне на гэты 
свет было памылкай. Гэта ганьба!» – паўтарае 
папа Францішак (AL, 166). 

У той жа час Бог аб’яўляе жыццё як святасць. 
Незалежна ад таго, ці будзе яно пакалечаным, 
можа, нялёгкім, балючым, заўсёды будзе свя-
тым і Яму будзе належаць. «Таму, неістотна, 
будзе табе адпавядаць гэтае новае жыццё ці не, 
мае яно ў сабе рысы, якія табе падабаюцца, ці 
не, адпавядае тваім планам і марам ці не. Таму 
што “дзеці – гэта дар. Кожнае дзіця выключнае 
і непаўторнае. Дзіця любяць таму, што гэта дзі-
ця: не таму, што яно прыгожае, альбо таму, што 
яно такое і такое, не, таму, што гэта дзіця!”» 
(AL, 170). Таму сёння трэба супраціўляцца 
цывілізацыі смерці, пагардліваму стаўленню 
да годнасці чалавечага жыцця, як таксама і 
несправядлівым законам, якія абмяжоўваюць 
свабоду сужонкаў у рашэннях адносна пера-
давання жыцця. Трэба станоўча паўтарыць 
за прарокам Ісаем: “Не буду выпрабоўваць 
Пана”. Сёння знакам для нас, якія жывуць, 
з’яўляецца «Панна, якая зачала і нарадзіла 
Сына, і назвала Яго імем Эммануэль, бо з намі 
Бог» (пар. Іс 7, 14). У гэтым кантэксце, навучае 
папа Францішак у паслясаборнай адгартацыі 
Amoris Laetitia, «не магу маўчаць, што, калі 
сям’я з’яўляецца санктуарыем жыцця, месцам, 
дзе жыццё нараджаецца і атуляецца апекай, 
то вялікім непаразуменнем з’яўляецца пе-
раўтварэнне яе ў месца, дзе жыццё адкідаецца 
і знішчаецца. Каштоўнасць чалавечага жыцця 
такая вялікая, такім непарушным з’яўляец-
ца права на жыццё нявіннага дзіцяці, якое 
развіваецца ва ўлонні сваёй маці, што ніякім 
чынам нельга прадстаўляць магчымасць пры-
маць рашэнні ў адносінах да гэтага жыцця, як 
быццам бы гаворка ішла пра права да ўласнага 
цела» (AL, 83).

Працяг на стар. 3
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пастырскае пасланне канферэнцыі  
каталіцкіх біскупаў у беларусі  

на ўрачыстасць звеставання пана 2017 
Заканчэнне. Пачатак на стар. 1-2

навіны беларусі

Супрацівам пагардліваму стаўленню да 
годнасці чалавечага жыцця з’яўляюцца, між ін-
шым, усялякага роду ініцыятывы, рэалізаваныя 
ў нашым Касцёле, якія маюць на мэце абарону 
чалавечага жыцця. Тут неабходна ўзгадаць роз-
ныя формы адукацыі, парафіяльныя сямейныя 
кансультацыі, дзе сістэматычна перадаюцца 
веды, якія датычаць метадаў натуральнага 
распазнавання плоднасці. У такія кансульта-
цыі прыходзяць сужонкі, саюз якіх перажывае 
рознага роду крызісы. Менавіта ў такіх месцах 
тыя, хто не бачыць сэнсу свайго існавання, 
знаходзяць будучыню, якую выпраменьвае 
святло веры. Немагчыма абмінуць малітоўныя 
і душпастырскія групы, мэтай якіх з’яўляец-
ца падтрымка сям’і. Менавіта дзякуючы іх 
малітве і старанням шмат жанчын, якія вы-
рашылі зрабіць аборт, усвядомілі каштоўнасць  
і годнасць жыцця, якое носяць пад сваім сэр-
цам, і ў выніку нарадзілі дзіця. 

Ёсць яшчэ адна ініцыятыва, распаўсюджаная 
ў нашай краіне, – «Духоўнае ўсынаўленне». 
Дзякуючы сістэматычнай малітве многія маці, 
якія мелі сумненні адносна нараджэння зача-
тага дзіця, вырашылі нарадзіць. Гэтая акцыя 

з’яўляецца вельмі дзейсным спосабам дапа-
могі жыццю зачатых дзяцей, нараджэнне якіх 
знаходзіцца ў сур’ёзнай небяспецы. Штогод ва 
ўрачыстасць Звеставання Пана мы распачына-
ем публічнае абавязацельства да гэтай формы 
барацьбы за годнасць і святасць чалавечага 
жыцця. Кожны раз яно трывае дзевяць месяцаў. 
Чым жа з’яўляецца «Духоўнае ўсынаўленне»? 
Гэта абяцанне, дадзенае Богу, зместам якога 
з’яўляецца малітоўны абавязак, прыняты кан-
крэтнай асобай, у інтэнцыі ратавання жыцця 
ва ўлонні маці, якому пагражае небяспека, імя 
якога вядомае толькі Богу. Сутнасць «Духоўна-
га ўсынаўлення» заключаецца ў спецыяльнай 
штодзённай малітве ў інтэнцыі дзіцяці і яго 
бацькоў, малітва адной з таямніцаў святога 
Ружанца, а таксама дабравольна прынятыя 
рэлігійныя практыкі, як напрыклад, – святая 
Камунія, пост, актыўная падтрымка спраў 
дабрачыннасці.

Адзначаючы сёння «Дзень Святасці Жыц-
ця», заахвочваем да гэтай малітвы найперш 
святароў і кансэкраваных асобаў. Вашая 
пастава і прыклад паказваюць вернікам, 
як паступаць. Просім, каб як мага большая 
колькасць веруючых і людзей добрай волі да-
лучылася да гэтай формы малітвы за жыццё, 
якому пагражае небяспека пад сэрцам маці. 
Такое пакліканне Касцёла, а значыць, усіх нас, 
якія да яго належым. Будзем жа жыць згодна 
з гэтым пакліканнем, памятаючы, што кожны 
чалавек, таксама і ва ўлонні маці, належыць 
толькі Богу. Няхай гэты дзень будзе таксама 
нагодай, каб, узгадваючы таямніцу ўцелаўлен-
ня Сына Божага, падзякаваць Пану Богу за дар 
уласнага жыцця, перапрасіць за ўсе ўчынкі, 
скіраваныя супраць жыцця, а таксама прасіць 
аб шанаванні жыцця ад моманту зачацця да 
натуральнай смерці.

На трывалую малітву і практыкі, прынятыя 
дзеля абароны і пашаны чалавечага жыцця, ад 
усяго сэрца ўсіх Вас благаслаўляем.

Каталіцкія Біскупы Беларусі

Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч
Старшыня Канферэнцыі 

Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі

Біскуп Антоні Дзям’янка
Старшыня Рады па справах Сям’і 

пры ККББ
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з клопатам пра сумленне
разважанне да набажэнства крыжовага шляху 

на тэму працы
Запрашаю да разважання Крыжовага шляху ў 

кантэксце карпарацый, заводаў, арганізыцый, фірмаў. 
Агульна кажучы – у кантэксце нашых месцаў працы.

прыпынак I: езус асуджаны на смерць
«Не высоўвайся» – гэта асноўнае правіла ў 

шматлікіх арганізацыях, месцах працы і фірмах. 
Найчасцей пляткараць пра тых, хто штосьці робіць.  
Тыя ж, хто нічога не робіць, маюць час, каб асу- 
джаць іншых. Аднак насамрэч тое, што хтосьці 
нас асуджае, не павінна выводзіць нас з раўнавагі. 
Прынамсі вядома, што нашая праца заўважальная, 
мы становімся кімсьці.

прыпынак II: езус бярэ крыж
У кантэксце працы ўзяць крыж – гэта вялікая 

праблема для многіх людзей. Калі пакажаш, чаго 
табе хочацца, што ты ўмееш i з чым спраўляешся, 
праўдападобна, атрымаеш яшчэ больш працы. 

Парадаксальна, але людзі згаджаюцца з тым, 
што хтосьці побач з імі не хоча развівацца, альбо 
вераць, што гэты хтосьці ўвогуле не ў стане ча-
мусьці навучыцца. Прывыкаюць. І што яшчэ больш 
парадаксальна – складана звольніць такую асобу. 
Арганізацыя, аднак, павінна развівацца. Ствара-
ецца ўнутраная інстытуцыя «ламавога каня». I 
найчасцей асобу ў такой ролі атакуюць за тое, што 
яна штосьці не зрабіла альбо не хоча ўзяць на сябе 
яшчэ больш абавязкаў. Бо ва ўсіх праца асацыіру-
ецца менавіта з гэтай асобай. 

Несумненна, варта цяжка працаваць і браць на 
сябе абавязкі. З адной, упоўні ўнутранай розніцай: 
ламавы конь цягне, а не развіваецца. Крыж – гэта 
не толькі цяжар, але таксама развіццё.

прыпынак III: езус падае першы раз
Няма працы, бізнесу альбо арганізацыі без 

няўдач. Усялякая дзейнасць на вольным рын-
ку абапіраецца на рызыцы. У час апошняга 
фінансавага краху аказалася, што мноства лю- 
дзей па ўсім свеце атрымала прыбытак. Але 
толькі таму, што яны рызыкнулі. Паражэнне і 
банкруцтва – хоць і не ўспрымаецца многімі –  
натуральны шлях да вяршыні. Гэтаксама і ў школе: 
ад вучня чакаюць толькі поспехаў. Аднак правіль-
ныя рашэнні прыходзяць пасля памылак. Езус, 
беручы крыж, усведамляў, што падзенні магчымыя.

прыпынак IV: езус сустракае сваю маці
Адзін з міфаў, вынесеных з часоў СССР, датычыў 

раздзялення свету працы і сямейнага жыцця. Праца 
працай, а вось сям’я – гэта зусім іншае. Ці можна, 
аднак, жыць двайным жыццём? У рэшце рэшт кож-
ны з нас мае толькі 24 гадзіны ў суткі i ўсё, што ад-
бываецца ў гэты час, фармуе нас. Мы фарміруемся ў 
працы i нясём гэта ў свае дамы. Тое, якім з’яўляецца 
наш дом, у сваю чаргу ўплывае на нашае мысленне 
і працу. Прыняцце гэтага адзінства дазваляе зусім 

інакш паглядзець на працу, якая павінна развіваць, 
а не толькі даваць грошы. Дасягненні і паражэнні 
на працы могуць стварыць там сямейны клімат.  

Вялікая місія Езуса і Яго Маці – яны разам. Не 
ў доме, але на шляху.

прыпынак V: сымон кірынеец дапамагае 
езусу несці крыж

Ці ёсць месца для сяброўства на працы? Напэўна, 
мы ведаем, па чым пазнаюцца сябры – яны пазнаюц-
ца ў бядзе. Гаворка не пра знаёмых ці нашых калегаў. 
Гаворка таксама не пра тых, з кім можна пасмяяцца 
ці пасядзець за гарбатай. Гаворка пра тых, каму мож-
на давяраць, на каго можна разлічваць. Калі хтосьці 
прымае рызыкоўныя рашэнні, павінен паставіць сабе 
пытанне: у выпадку няўдачы ці знойдзецца сябра? 

Праца – гэта грошы. Ці магчыма спалучыць ся-
броўства і грошы? Многія кажуць, што не. Многія 
людзі ўжо расчараваліся ў тых, каго лічылі сябрамі. 
Так, грошы могуць быць выпрабаваннем, якое 
павінна спраўдзіць сяброўства. Сымон вяртаўся з 
працы. Мог і не апынуцца на сцежках Крыжовага 
шляху. Аднак, магчыма, ён адчуваў у сабе нейкую 
сувязь з Езусам. Ён быў там i не зрабіў нічога над-
звычайнага, нічога вялікага. Стаў сябрам.

прыпынак VI: вераніка выцірае  
твар езуса

Для мяне гэта найбольш інтымная частка Кры-
жовага шляху. Жанчына і мужчына. Так блізка. На 
вачах людзей. Не запісана ані слова. Застаўся толькі 
жэст. Ці ў асяроддзі працы могуць мець месца такія 
асабістыя жэсты? Ці ў працы можна мець пачуцці? 
Тут гаворка, канешне, не пра службовыя раманы, 
якія a priori не маюць права існаваць. Інтымнасць, у 
значэнні глыбокага даверу, – несумненна, так. Гэта 
вельмі прыгожа, калі людзі з любячым сэрцам ста-
вяцца адно да аднаго. Глыбока асабістыя і шчырыя 
жэсты ўзнікаюць асабліва тады, калі з’яўляецца 
цярпенне. Ёсць людзі, якія ўмеюць быць пры цер-
пячых і прайграўшых. Нават на працы.

прыпынак VII: езус падае другі раз
Новая праца напачатку заўсёды з’яўляецца зма-

ганнем. Трэба вытрываць, адолець, даказаць, што 
ты тут патрэбны. З цягам часу мы адчуваем сябе на 
працы больш упэўнена. Нават з’яўляецца спакуса 
навучыцца выкручвацца ад дадатковай працы. Без 
стрэсу, не павышаючы да сябе патрабаванні. А таму 
таксама без рызыкі паражэння. 

Цяжка зразумець людзей, якія вельмі любяць 
«цёпленькае месца». Яны нагадваюць тлушч, якім 
абрастае цела. Нашмат лепш рызыкнуць развівац-
ца i прымаць сябе ў сваіх падзеннях. Такія асобы 
ў сваю чаргу нагадваюць моцныя мускулы, у іх 
адчуваецца гатоўнасць да выпрабаванняў. 

Працяг на стар. 5
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з клопатам пра сумленне

Езус не паддаўся, не затрымаўся. Падняўся і 
ішоў да вышыняў.

прыпынак VIII: езус суцяшае  
ерузалемскіх жанчын

З асабістага вопыту мы ведаем, што мацней за ўсіх 
крычаць тыя, у каго нічога не атрымліваецца. Адны 
працуюць і не маюць часу на крык, бо насамрэч –  
працы шмат. Тыя ж, у каго не атрымліваецца, ляман-
туюць. Бо праца ж усё роўна не ідзе. Многія аргані-
зацыі ўяўляюць сабою месцы, дзе шмат крыку. Чым 
больш хтосьці няўпэўнены, тым мацней ён крычыць. 
Той, хто добра працуе, крычаць не будзе. Ён адчувае, 
што дарэшты рэалізоўвае свае магчымасці. 

Жанчыны плакалі над лёсам Езуса, але насамрэч 
не ўмелі даць рады нават са сваім лёсам. Езус кажа 
ім: «Плачце над сабою і над дзецьмі вашымі».

прыпынак IX: езус падае трэці раз
Не веру ў кар’еру, якая заўсёды падымае. Звычай-

на, з прычыны многіх дасягненняў, мозг напаўняецца 
пыхай. І тут нічога надзвычайнага. Проста так бывае. 
Таму добра часам спатыкацца, падаць. Нават трэба 
ўпасці перад канчатковай мэтай, каб па-іншаму, з 
дыстанцыі паглядзець на сябе i па-новаму, з разу-
меннем на тых, хто знаходзіцца на дне. Такое трэцяе 
падзенне, апошняе, вызваляе мозг, збіваючы гонар, 
i дазваляе такім чынам думаць цвяроза. Менавіта 
так нараджаецца сапраўдны, сталы кіраўнік. Так, як 
праз момант народзіцца новы від кіравання светам і 
людзьмі – кіраванне Езуса праз прызму крыжа.

прыпынак X: з езуса здзіраюць адзенне
Даволі часта ў арганізацыях і фірмах назіраецца 

такі момант: звальняецца працаўнік, a разам з ім 
знікае імгла, якую ён утвараў вакол сябе. Тады ста-
новіцца ясна, што ён на самой справе рабіў, чым зай-
маўся. Таксама многія людзі не любяць, калі хтосьці 
разлічвае іх паводле вынікаў працы. Перавагу яны 
аддаюць размовам, аповедам і плёткам. Імгла. Праца, 
аднак, – гэта рэч канкрэтная. Кантракт абавязвае. 
Простае пытанне: як я працую? Гэта праца, якую 
ніхто не кантралюе. Езус жыў праўдай. Не баяўся 
быць шчырым, Ён называў рэчы сваімі імёнамі.

прыпынак XI: укрыжаванне езуса
У размовах калегаў амаль заўсёды і паўсюль мож-

на пачуць: тут нічога нельга. Узнікае пачуццё, што 
кожны працаўнік – гэта адзін з рэжымаў у машыне. 
Арганізацыі і фірмы набылі безасабовую форму. 

Крыж азначаў менавіта тое, што Езус ужо нічога 
не мог: рукі і ногі прыбіты да крыжа. На галаве 
цярновы вянок, a ў галаве  –  шмат болю. 

Гэта класічны момант жыцця. І ў такі момант 
нараджаецца пытанне пра вольнасць. Але не вон-
кавую, а ўнутраную вольнасць. На практыцы здара-
ецца так, што мы ўсе з розных бакоў абмежаваныя. 

разважанне да набажэнства крыжовага шляху 
на тэму працы
Заканчэнне. Пачатак на стар. 4

Некаторыя гэтым і апраўдваюцца. Іншыя ж зася-
роджваюцца на духоўнасці і задаюцца пытаннем: 
як я магу перамяніць нават найгоршы калектыў? 

Здаровы струмень у калектыў уносіць тая асоба, 
якая мае ўнутраную свабоду і глыбіню.

прыпынак XII: езус памірае на крыжы
З-за працы няварта паміраць. У рэшце рэшт гэта 

толькі грошы. Нельга дазволіць сябе забіць, зламаць, 
знішчыць. Трэба сябе паважаць. Трэба мець правілы 
і трымацца іх. Трэба быць чалавекам, думаць і 
дзейнічаць па-людску. Да канца. Людзі крыўдзяцца 
менавіта тады, калі кіраўнік пачынае размаўляць, так 
бы мовіць, карпаратыўным голасам, не пачалавечы. 

Фарысеі, кніжнікі, першасвятары прамовілі го-
ласам карпарацыі: няхай лепш адзін чалавек памрэ, 
чым увесь народ. Але для Бога кожны чалавек важны.

А калі ты той, хто дае працу іншым, то падумай 
пра гэта яшчэ раз. 

прыпынак XIII: езуса здымаюць з крыжа
Люблю момант, калі я перастаю быць у цэнтры. 

Людзі становяцца больш адважнымі i кажуць тое, 
што маюць у сэрцы. Асабліва тады, калі я пацярпеў 
паражэнне. Тады раптам мноства людзей адкры-
ваюць сваю сутнасць, i можна ўбачыць іх сэрцы. 

Ці чуў тады Езус што-небудзь? Ім здавалася, што 
не. А Ён акурат чуў. Не кажу, што падслухоўваў. 

Гаворка пра тое, што паражэнне «дае крылы» 
нясмелым. Раней яны баяліся нават меркаванне сваё 
выказаць. Ім не падабалася, што хтосьці штосьці 
робіць, стараецца, таму што самі яны неадважваліся 
прыняць выклік. Цяпер жа яны на сёмым небе і мо-
гуць казаць: мы прадчувалі – гэтае дабро было злом. 

На шчасце, Езус меў некалькі сяброў.
прыпынак XIV: езуса кладуць у грабніцу
«Не ведаю, што далей» – гэта вельмі цікавы мо-

мант у жыцці. У кожнага час ад часу ўзнікае пытанне: 
што далей? Мы адчуваем: тое, што было, ужо не 
тое, бо не прыносіць радасць. Мы больш не бачым у 
гэтым сэнсу. Таму і складана прыкладаць намаганні. 
Задумаемся і падобна Езусу пачакаем, пераасэнсуем. 

Пасля зімы прыходзіць вясна. З малога зерня 
распускаецца Надзея. Зярно ж павінна памерці, каб 
даць новае жыццё коласу. Грабніца. Яна патрэбная.

прыпынак XV: уваскрасенне
Тут усё зразумела, таму і коратка: Езусу пасля 

Крыжовага шляху па-ранейшаму хацелася быць з 
чалавецтвам. Варта задаць сабе пытанне: а мяне 
яшчэ не апанавала абыякавасць? Ці варта займац-
ца той працай, якою не хочацца? Вы ведаеце, што 
няварта. І я таксама ў гэтым упэўнены.

Кс. Яцэк Вёсна-Стрычэк
Пераклад кс. Юзафа Сярпейкі

Паводле Сatholic.by



6

нашае жыццё
учынак міласэрнасці 

альбо як дапамагчы блізкаму чалавеку
Моладзь касцёла Св. Сымона і Св. Алены за-

прашае ўсіх вернікаў далучыцца да дабрачын-
най акцыі «Светлае Свята Вялікадня», якая 
будзе дзейнічаць на працягу ўсяго Вялікага 
посту. Падчас яе кожны з удзельнікаў можа 
стварыць арыгінальную паштоўку, цудоўную 
вярбу альбо іншы пасхальны падарунак.

Неабходныя матэрыялы ёсць. Адзінае, што 
патрэбна, гэта ваша жаданне і добры настрой. 
З легкасцю можам гарантаваць атрыманне 
асалоды ад творчага працэсу і задавальнення 
ад вынікаў працы.

Дарэчы, ужо ў гэтую нядзелю можна было 
палюбавацца паштоўкамі і за ахвараванне на-
быць іх пасля Святой Службы каля цэнтраль-
нага ўвахода ў касцёл. Сродкі ад іх рэалізацыі 
пойдуць на падтрымку прытулка для дзяцей у 
Багданава і на ўладкаванне Вялікоднага абеда 
для самотных людзей.

– Як дапамагчы?
– Стварыць паштоўку.
– Дзе?
– У Бібліятэцы Адама Міцкевіча ў касцёле 

Св. Сымона і Св. Алены (Чырвоны касцел).
– Калі?
– Кожны будні дзень а 20.00.

Вольга Скарыга
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нашае жыццё
воля бога – да спазнання,  
спасціжэння прыгажосці

26 сакавіка 2017 г. у бібліятэцы імя Адама Міцкевіча Чырвонага касцёла  
адбылася сустрэча з паэткай Ядзвігай Рай

Ядвіга Іванаўна Рай з'яўляецца спадзвіжні-
цай ксяндза-пробашча Уладыслава Завальнюка 
ў прапагандзе пешых пілігрымак, чыстага по-
сту, здаровага ладу жыцця. Яе можна па-праву 
назваць  прадстаўніцай народнай дыпламатыі, 
бо яна з беларускай дэлегацыяй ўдзельнічала ў 
пілігрымцы на Святую Зямлю ў 2011 годзе, калі 
ў храме Pater Noster у Ерусаліме была ўмацава-
на дошка з малітвай «Ойча наш» на беларускай 
мове. Спадарыня Ядвіга суправаджала пілі-
грымаў і той момант, калі 27 чэрвеня  2014 го- 
да ў Назарэце быў асвечаны абраз – мазайка 
Маці Божай Будслаўскай. 

Яна нарадзілася ў Валожынскім раёне ў 
сям’і садавода, у якой было пяцёра нашчадкаў. 
Дзіця Перамогі, матуля чатырох дзяцей, былая 
супрацоўніца адной з галоўных бібліятэк краі-
ны, патэнтавед, кіраўніца клуба па здаровым 
ладзе жыцця, – спадарыня Ядвіга мае вялі-
зарны жыццёвы досвед. Яна прышла да спас-
цігння веры шляхам самаадукацыі ў 1988 го- 
дзе. У 1991 годзе яна была сведкай узняцця 
крыжа над мінскай Архікатэдрай, хрысціла 
15-гадовую дачушку ў галерэі Чырвонага кас-
цёла, аддадзенай вернікам. У чэрвені 1996 го- 
да Ядвіга Іванаўна далучылася да суполкі 
«Жывы Ружанец».

Пра шлях да Бога, малітву, вандроўкі па 
мясцінах, звязаных з жыццём святых, спада-
рыня Ядвіга сведчыць у сваіх кнігах «Сцежкі 
пілігрыма на скрыжаваннях часу», «Кропелька 
неба», «Малітва ў дарозе», «Дыханне цішыні». 
26 сакавіка аўтарка прадставіла свае кнігі на 
прэзентацыі ў бібліятэцы імя А. Міцкевіча 
Чырвонага касцёла.

З 2009 года на шостым дзясятку жыцця Ядві-
га Іванаўна пачала ўдзельнічаць у пілігрымках 
у Будслаў. Яна пераканалася, што пілігрымка –  
сваеасаблівы пульс веры народа Беларусі, 
далучэнне да развіцця, пашырэння і паглы-
блення веры. А яшчэ – цудоўная магчымасць 

кантактаў з навакольным светам, паяднання з 
прыродай, адкрыцця прыгажосці. 

У 2014 годзе выйшла з друку першая кніга  
Я. І. Рай  «Сцежкі пілігрыма на скрыжаваннях 
часу», у якую ўвайшлі  дзённікі падарожжаў у 
Будслаў, Гудагай, запісы пра наведванне святы-
няў Палесся, нататкі пра паездкі ў дальняе зару-
бежжа. З 2009 па 2014 год Ядвіга Іванаўна пабы-
вала ў Чэнстахове, Вене, Асізі, Рыме, Ватыкане і 
Падуі, здзейсніла некалькі вандровак на Святую 
Зямлю. «Ядзвіга Іванаўна з’яўляецца сваеаса-
блівым летапісцам пешых Будслаўскіх пілігры-
мак, – адзначыла куратар бібліятэкі сп.Га- 
ліна Івуць. – Яна штодня заўважае маленькія 
цуды і адлюстроўвае  іх у сваіх дзённіках.

«Кропелька неба ў колерах кветак,
Песціць іх вецер са збажыной,
Пройдзеш ціхутка ўскрайкам палетка
Радуюць вочы сіняй красой».

У сталыя гады  спадарыня Ядвіга пад нат-
хненняем Святога Духа пачала пісаць вершы. 
Выпеставаныя сэрцам словы з жаданнем 
«умацаваць дабро», прайсці «лепшы самавіты 
шлях», «цемры зло адспрэчыць» саграваюць 
сэрцы чытачоў і паказваюць сапраўдны шлях 
да Бога. У  2016 годзе выйшла кніжачка яе вер-
шаў і эсэ «Кропелька неба».  У 2017 годзе новая 
кніга вершаў Ядвігі Рай  «Дыханне цішыні” 
пабачыла свет.

На сустрэчу з паэткай прышлі яе даўнія 
сябры,тыя, хто працаваў з ёй, хто разам удзель- 
нічаў у пілігрымках у Будслаў. Пані Ганна 
адзначыла, што вершам Ядвігі Рай уласціва 
незвычайная вастрыня думак і чысціня пачуц-
цяў. Маладзейшыя сяброўкі, агорнутыя яе ма-
цярынскім цяплом, з удзячнасцю узгадвалі пра 
сустрэчы з ёй, чыталі лепшыя яе вершы, спявалі 
разам песні. Госці вечарыны пажадалі шаноўнай 
Ядвізе Іванаўне доўгіх гадоў жыцця, энергіі і 
натхнення, росквіту яе літаратурнага таленту.

Эла Дзвінская, фота аўтара 
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вытрымкі з інтэрв'ю святога айца
– (...) Бываюць цалкам цёмныя моманты, 

калі я кажу: Божа, гэтага я не разумею! І гэта 
не толькі моманты ўнутранай цемры, а хвілі-
ны збянтэжанасці, у якіх я сам вінаваты, бо я 
грэшнік, і тады я ўпадаю ў гнеў. Але між тым, 
я да гэтага прывык».

– Да ўласных грахоў? 
– Не, проста я больш не ўпадаю ў гнеў 

(смяецца). Мой Пан Бог з’яўляецца Панам 
грэшнікаў, а не праведнікаў. Праведнікаў – так-
сама, але грэшнікаў ён любіць больш. Крызіс 
дапамагае нам расці ў веры. Без крызіса мы не 
можам расці, бо тое, што напаўняе нас сёння, 
заўтра не будзе больш напаўняць нас. Жыццё 
выпрабоўвае кожнага.

– Але ў свеце існуе не толькі вялікае няш-
часце, але таксама і асабістыя катастро-
фы, якія прымушаюць сумнявацца ў веры. 
Бываюць моманты, калі сумняешся нават 
у тым, ці ёсць Бог, ці ёсць Езус. Вам такое 
знаёма?

– Так, так... (паўза). Моманты пустэчы... (паў-
за). Я казаў пра цёмныя моманты і пра пустыя 
моманты. Я ведаю таксама і пустыя моманты. 

– Як вярнуцца да веры?
–  Вера – гэта падарунак. Яна даецца людзям.
 – Яна вернецца сама?
– Я прашу аб гэтым, а Ён адказвае мне. Рана 

ці позна. Часам даводзіцца пераадолець крызіс. 
Вера – гэта не тое, што можна набыць.

– Але  што гэта? Гэта сіла, радасць, свет –  
што Вы адчуваеце ў сабе?

– Так, і гэта.
– Гэта таксама перакананне?
– Так, і тое, і іншае. Яна і свет, і перакананне, 

і герменеўтычная здольнасць...

– ... гэта значыць здольнасць інтэрпрыта-
ваць тэксты?

– ...так, каб талкаваць жыццё. Вера – гэта 
падарунак. Што кажа Езус тым, у каго вера не-
вялікая? Усё магчыма для таго, хто верыць! Што 
кажа мужчына, які прывёў да Яго свайго сына 
на аздараўленне? Дапамажы майму нявер’ю! 
Гэта шлях веры. Веру можна страціць. 

Гэта падарунак, аб якім трэба прасіць наноў 
кожны дзень. 

Як часта ў маім жыцці я грашыў, таму што 
дзейнічаў супраць маёй веры як няверуючы! 
Гэта моманты пустэчы. Трэба прасіць Пана 
Бога аб веры.

– Ці лічыце Вы, што чалавек па прыродзе 
добры – або добры і дрэнны адначасова?

– Чалавек – гэта вобраз Божы. Чалавек – 
добры. Але ён быў і слабым, ён паддаўся на 
спакусу і быў паранены. Дабрыня чалавека – 
параненая дабрыня.

 – Ці робіць гэта людзей дрэннымі?
– Дрэннае – гэта нешта іншае, нашмат гор-

шае. У міфічным аповедзе пра стварэнне свету 
ў Першай кнізе Майсея апісваецца грэхапа- 
дзенне. Але Адам – не злы, ён проста слабы. 
Шатан падверг яго спакушэнню. Першую злую 
справу ўчыніў яго сын Каін. Каін дзейнічае не 
з-за слабасці, а з рэўнасці, зайздрасці і імкнен-
ня да валадарання. Гэта зло вайны, якое мы су-
стракаем ва ўсіх тых, хто забівае або вырабляе 
зброю. Тут дзейнічае дух зла.

– У гэтым пункце Вы вельмі канкрэтныя.  
У адрозненні ад іншых – у тым ліку і нямец-
кіх тэолагаў, якія бачаць у шатане метафа-
ру. Вы перакананы, што д’ябал існуе?

– Гэта правільна.
– Як Вы ўяўляеце сабе гэтага д’ябла?
– Гэтага я не ведаю, але часам ён тым не 

менш вельмі ўскладняе маё жыццё. Згодна з 
верай, д’ябал з’яўляецца анёлам, які ўпаў. І ў 
гэта я веру.

– Вы сапраўды верыце ў гэта?
– Так, гэта мая вера. У многіх спакусах, з 

якімі я павінен змагацца, вінаваты не д’ябал, 
а мае асабістыя слабасці. Але да многіх іншых 
ён верагодна мае дачыненне. 

– Можаце прывесці прыклад?
– Гэта Вам трэба спытаць у майго спавед-

ніка! (смяецца)
 

Працяг на стар. 9

«трэба прасіць пана бога аб веры»
Папа Рымскі Францішак даў вялікае інтэрв’ю нямецкай газеце Die Zeit.  

Выданне апублікавала гутарку 9 сакавіка 2017 г. У размове з журналістам Пантыфік  
адказаў на шэраг пытанняў – ад існавання шатана да малітвы аб веры
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«трэба прасіць пана бога аб веры»
Працяг. Пачатак на стар. 8

слова папы

«езус ніколі не размаўляў з шатанам»
– У чым, па Вашаму, справы шатана?
– Рэўнасць, зайздрасць, войны. Супраціўлен-

не справам Божым, учынкі супраць чалавека як 
вобраза Божага – гэта справа шатана. Ведаеце, 
я з ім не размаўляю. З ім нельга размаўляць. 
Езус ніколі не размаўляў з шатанам.

– А ці трэба гаварыць з чалавекам, які за-
бівае і знішчае, ці тады ты ўжо размаўляеш 
з д’яблам? 

– Чалавек можа пераапрануцца ў д’ябла, 
ён можа нават лічыць сябе д’яблам і прадаць 
яму сваю душу, аднак ён заўсёды з’яўляецца 
вобразам Божым. Таму яго нельга ігнараваць. 

– Ці верыце Вы, што Бог у рэшце рэшт 
мог бы дараваць такім масавым забойцам, 
як Гітлер або Сталін?

– Я гэтага не ведаю, магчыма… Я гэта не 
ведаю. Але я магу Вам расказаць, што мяне 
глыбока кранула. 

У бургундскім мястэчку Вэзле, там, 
дзе пачынаецца шлях Святога Якуба –  
стаіць базыліка Святой Марыі Магдалены. 
Там ёсць капітэль, на адным баку якой можна 
пабачыць Юду, які павесіўся, а на іншым – 
добрага пастыра, які нясе яго на сваіх плячах. 
Пан Бог даруе да апошняга. 

– Але яго трэба прасіць аб прабачэнні?
– Прынамсі трэба адчуваць цяжар свайго 

граху. Я не сцвярджаю, што Юда знаходзіцца 
на небе і выратаваны. Але я не сцвярджаю і 
адваротнае. Я толькі кажу: паглядзіце на гэту 
капітэль і на тое, што думалі манахі Сярэд-
нявечча, якія вучылі людзей катэхізісу сваімі 
скульптурамі. І паглядзіце на Біблію, у якой 
сказана: калі Юда ўсведамляе тое, што зрабіў, 
ён пакаянна ідзе да першасвятароў. Біблія вы-
карыстоўвае слова «пакаянне». Можа быць, ён 
не прасіў аб прабачэнні, але ён раскайваўся.

– Будзем спадзявацца, што так яно і было! 
– Чым больш з Богам, тым лепш.
– Ці лічыце Вы законным маліцца аб сваёй 

уласнай карысці? 
– Што Вы маеце на ўвазе?
– Ну, напрыклад, дапамажы мне выйграць 

футбольны матч, зрабі так, каб у мяне было 
дастаткова грошай на пакупку машыны. Вы 
сказалі, што законна маліцца за сваю веру.

– Так, маліцца за веру – гэта законна.
 – Дзе, на Ваш погляд, межы малітвы?
– Можна прасіць аб добрым. Напрыклад: 

дапамажы мне сабраць неабходныя грошы, каб 
я змог пракарміць сваю сям’ю ў гэтым месяцы. 
Гэта законна. Але маліцца: зрабі так, каб я 

атрымаў шмат грошай або больш уплыву, – гэта 
незаконна. Бо тады просяць аб чымсьці, што 
прывядзе яго да ўлады свецкага. Хоць спытаць 
можна пра ўсё, але...

Падчас апошняй сустрэчы Езус вядзе га-
ворку са сваімі вучнямі і кажа, што ён аб іх 
памоліцца. А аб чым ён маліўся? Аб тым, каб 
Яго Айцец пакінуў іх жывымі, але абараніў іх 
ад духа свецкага.

Мы не павінны прасіць аб духу свецкага, які 
з’яўляецца пагардай і прыгнятаннем, а прасіць 
пра рэчы, якія ствараюць свет, робяць нас бра-
тамі, даюць мір і дабро. Маліцца: дапамажы 
мне забіць маю жонку – відавочна, далёка не 
адпавядае гэтаму.

– Мафіёзі часам робяць знак крыжа, перш 
чым кагосьці забіць.

– Гэта хвароба. Гэта хвароба выкарыстоўваць  
рэлігію, як, напрыклад, некаторыя мафіёзі ў 
Паўднёвай Амерыцы. Яны называюць сябе 
хрысціянамі і наймаюць забойцу, каб рашыць 
якуюцьці праблему. А пасля гэтага яны ідуць 
у касцёл.

– Хоць Вы і сказалі вышэй, што ўжо не так 
часта ўпадаеце ў гнеў, але Вас не абураюць 
такія рэчы?

– Крыху. Але куды больш мяне абурае, калі 
Касцёл вядзе сябе не так, як прадпісвае Евангелле.

– Я не лічу сябе кімсьці асаблівым. Хутчэй, 
я лічу, што я не заслугоўваю гэтага, што гэта 
перабольшванне. Я не хачу сказаць, што я 
«бедалага», але я цалкам нармальны чалавек, 
які робіць тое, што можа. Так я сябе адчуваю. 
І калі хтосьці невядома што пра мяне кажа, то 
мне гэта не падабаецца.

Я хачу быць шчырым: з моманту, як мяне 
абралі Папам, я не страціў свайго спакою. Я 
магу зразумець, што некаторым не падабаецца, 
як я абыходжуся з некаторымі рэчамі, гэта цал-
кам нармальна. Кожны мае права на сваё мерка-
ванне. Гэта законна, чалавечна і гэта абагачае.

пра візіт у расію і украіну
– Мяне запрасілі ў Германію. Але ў гэтым 

годзе будзе складана, запланавана так шмат 
паездак (...). Я не магу паехаць у Расію, бо тады 
я павінен быў бы паехаць таксама ва Украіну. 
Куды важней была б паездка ў Паўднёвы Су-
дан, але я не думаю, што гэта магчыма. Была 
запланавана таксама паездка ў Конга, але з 
Кабілай наўрад ці атрымаецца. У праграме 
застаюцца яшчэ Індыя, Бангладэш і Калумбія, 
адзін дзень прадугледжаны для Фацімы. Яшчэ 
прадугледжана азнаямляльная паездка ў Егіпет.

 Паводле Сatholic.by
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святыя і бласлаўлёныя
бласлаўлёная люцыя дэ сантос.  
апостал фацімсікх аб'яўленняў

Адносіны дзяцей з Найсвяцейшай Маці вы-
разна адрозніваліся, што згаджалася з планамі 
Божага Провіду. Самая малодшая – Гіяцынта –  
бачыла Марыю і чула, што Яна гаварыла, але 
да канца не разумела значэння слоў. Францішак 
бачыў Маці Божую, але не чуў Яе, таму пазней 
пытаўся ў сясцёр, што казала Прыгожая Панна. 
Толькі Луцыя бачыла, чула і разумела Марыю. 
Больш таго, размаўляла з Ёй: задавала пытанні, 
адказвала ад імя ўсіх, скіроўвала просьбы. Бог 
учыніў дзяўчыну галоўнай даверанай асобай 
паслання. Гэта яна пераказвала людзям змест 
чарговых аб’яўленняў.

 Луцыя нарадзілася 22 сакавіка 1907 года 
ў Алжуштрэл (Партугалія). Была старэйшай 
з 3-ох дзяцей – сведкаў аб’яўленняў Марыі. 
Мела тады 10 гадоў. З самага пачатку была 
найбольш уцягнутай удзельніцай аб’яўленняў. 
Выступала завадатарам у гульнях з малодшымі 
братам і сястрой, таму, зразумела, прыняла на 
сябе ініцыятыву падчас сустрэч з Марыяй.

13 чэрвеня 1917 года Найсвяцейшая Маці 
даручыла Луцыі заданне, для якога “на пэўны 
час” яна павінна была застацца на зямлі: “Езус 
прагне, каб Мяне больш ведалі і любілі. Я хаце-
ла б устанавіць на свеце набажэнства да Майго 
Беззаганнага Сэрца”. На працягу ўсяго жыцця 
Луцыя старалася даследаваць праўду аб Маці 
Божай. Арганізоўвала мноства разнастайных 
ініцыятыў, каб людзі лепш пазналі Марыю і 
мацней Яе палюбілі.

У 1925 годзе дзяўчына ўступіла ў Кангрэга-
цыю Сясцёр св. Дароты, а ў 1948 годзе перае-
хала ў Кармэль, каб стаць кармэліткай босай. 
Была простай, сціплай манахіняй, вернай 
Богу, якая жыла ў цені таямніцы фацімскага 
паслання. Пра шчырасць, бурны тэмперамент 
і адвагу с. Луцыі сведчыла тое, што яна смела 
выражала ўласныя погляды і стукалася ў мно-
гія зачыненыя дзверы. Манахіню лічылі асобай 
спакойнай, але рашучай, свядомай свайго па-
клікання і місіі. С. Луцыя належыць да самых 
незвычайных постацей мінулага стагоддзя.

Манахіня памерла 13 лютага 2005 года. І ўжо 
праз 3 гады распачаўся яе беатыфікацыйны 
працэс, які трывае да сёння.

На працягу 87-мі гадоў с. Луцыя захоўвала 
вернасць Марыі, нават у цяжкія хвіліны. Была 
не толькі сведкам фацімскага паслання, але і 
яго апосталам. Пры жыцці манахіня пакінула 
нам запавет, а ў ім – некалькі просьбаў, якія 
павінны выканаць.

Першая – вернасць фацімскаму пасланню. 
Словы Маці Божай заўсёды былі для Луцыі 

важнымі. Яна памятала іх і рабіла ўсё, каб 
рэалізаваць у жыцці: як сваім, так і ўсяго 
Касцёла.

Другая просьба – вернасць набажэнству 
першых субот. Візіянерка просіць нас не 
толькі практыкаваць гэтае набажэнства, але і 
распаўсюджваць яго.

Трэцім пунктам запавету сястры з’яўляец-
ца заклік да вернасці Ружанцу. Нам вядома 
шматразова паўторанае пажаданне Марыі, каб 
штодзённа маліліся Ружанец. Толькі ён можа 
забяспечыць свету супакой і адкрыць перад 
людзьмі брамы неба.

Апошняя просьба – праяўленне любові да 
Касцёла і Святога Айца. Яна мае вельмі вялікае 
значэнне, паколькі Маці Божая ў сваім паслан-
ні сказала, што кожны з нас павінен ахінуць 
Касцёл любоўю – бязмежнай, бясконцай, 
вышэйшай за ўсё.

кс. Юрый Марціновіч
Паводле grodnensis.by
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святы хрост

з радасцю паведамляем, што за апошні час 
сакрамант хросту атрымалі:

Сафія Мядзведзева, 
дачка Аляксандра і Юліі

Яўгеній Часноўскі, сын Віталія і Вольгі
Арцемій Хламко, сын Ігара і Ірыны
Арцём Ганус, сын Дзмітрыя і Крысціны
Ганна Путрыч, дачка Івана і Алены
Анна-Марыя Серыкава, 

дачка Мікалая і Сафіі
Дарына-Амалія Майхерская, 

дачка Антона і Веранікі
Кіра-Агнэса Гаркавец, 

дачка Мікалая і Анастасіі
Софія Дзевачка, дачка Віталія і Марыны
Сандра-Стэфанія Спыра, 

дачка Крысціяна і Таццяны
Сняжана Тарнаповіч, 

дачка Аляксандра і Вольгі
Ганна-Агнешка Вайткевіч, 

дачка Яўгена і Юліі
Ягор Ісмаілаў, сын Антона і Марыі
Дзмітрый Далідовіч, 

сын Аляксандра і Вольгі
Кацярына Тодрык, дачка Юрыя і Юліі
Алівія Каравай, дачка Андрэя і Ірыны
Дар'я Рысявец, дачка Алега і Вольгі
Марыя Грабкіна, дачка Андрэя і Ганны
Дамінік Дубаневіч, сын Руслана і Златы
Маргарыта Шыдзель, 

дачка Уладзіміра і Крысціны
Арцём Канановіч, сын Максіма і Алены

Платон Канановіч, 
сын Максіма і Алены

Аляксандр Базекін, 
сын Уладзіміра і Надзеі

Любоў Бондар, дачка Аляксея і Алены
Аліна Аляксейчык, дачка Алена і Алены
Амалія Бараноўская, 

дачка Віктара і Святланы
    Марыя Балашэвіч, дачка Андрэя і Вольгі

Ціхан Карповіч, сын Аляксандра і Юліі
Караліна Юрэвіч, 

дачка Міхаіла і Таццяны
Ева Зямчонак, дачка Паўла і Алёны
Ксенія Варакса, дачка Алега і Анны
Яраслаў Ёдзь, сын Паўла і Ірыны
Максім Гаптар, сын Віталя і Марыны
Марк Міхалоўскі, сын Юрыя і Веранікі
Марыя Надэры-Насаб, 

дачка Хесана і Наталіі
Кацярына Цітова, 

дачка Уладзіміра і Ангеліны
Жэнеўева Ралавец, дачка Яўгенія і Юліі
Дзіяна-Ганна Пташнік, 

дачка Андрэя і Алёны
Уладзімір Счастны, 

сын Аляксандра і Таццяны
Ангеліна Жук, дачка Рыгора і Надзеі
Мар'яна Дзіесперава, 

дачка Аляксандра і Карыны



2017 г.

вячыстая адарацыя найсвяцейшага сакраманту – у капліцы Маці Божай Будслаўскай
15.00 – Вячыстая Святая Імша ля алтара Божай Міласэрнасці ў інтэнцыі памерлых
16 красавіка – Урачыстасць Змёртвыхпаўстання Пана
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10 красавіка
Панядзелак

11 красавіка
Аўторак

12 красавіка
Серада

13 сакавіка
Чацвер

14 красавіка
Пятніца

15 красавіка
Субота

16 красавіка
Нядзеля

* – Святая Імша ў інтэнцыі аб здароўі, Божым
     блаславенстве, апецы Маці Божай

   S – Summa – Святая Імша ў інтэнцыі парафіі
   PL – Святая Імша на польскай мове
   Вяч – Вячыстая Святая Імша за чыстцовыя душы

у 

7.30 – 
Рэзурэкцыя
11.00 – S
13.00 – *PL
15.00 –  
15.00 – Вяч PL
17.00 – *
19.00 – *
21.00 – *

7.00 – *
9.00 – PL
12.00 – 
15.00 – Вяч
17.00 – 
19.00 – 

7.00 – *
9.00 – PL
12.00 – 
15.00 – Вяч
17.00 – *
19.00 – 

скл – Святая Імша складковая;   мл – Святая Імша для моладзі;    слых – Святая Імша для глуханямых 

7.00 – 
9.00 – PL
12.00 – 
15.00 – Вяч
17.00 – 

 анонсы

у інтэнцыі  
гадзін. .

  –  Святая Імша ў інтэнцыі памерлых

19.00 – * 19.00 – Літургія 
Мукі Пана

20.00 – 
Пасхальная 
Вігілія

«вечары для закаханых» будуць праводзіцца  
ў мінскай архікатэдры

З 5 красавіка пры архікатэдральным касцёле 
Імя Найсвяцейшай Панны Марыі ў Мінску 
будуць праводзіцца «Вечары для закаханых». 
Пачатак у 19.00.

Запрашаюцца ўсе пары, якія толькі сустра-
каюцца, ужо вырашылі ажаніцца і якія нават 
пра гэта не думалі.

«Вечары для закаханых» – цудоўная магчы-
масць распазнаць сваё пакліканне, паглыбіць 
свае адносіны, а, магчыма, і прыняць рашэнне 
на будучыню. У «Вечарах» могуць браць удзел 
пары закаханых незалежна ад канфесійнай 
прыналежнасці.

«Вечары для закаханых» – гэта 9 сустрэч, 
якія доўжацца 2–2,5 гадзіны і праводзяцца 
раз на тыдзень. У сустрэчах абавязковы ўдзел 
абодвух закаханых. «Вечары» праводзяцца 
сужэнскай парай і святаром, аніматарамі руху 
«Сужэнскія Сустрэчы».

Асноўным метадам працы на «Вечарах» 
з’яўляецца праца закаханых толькі ўдваіх. Ёй 
папярэднічаюць прамовы і сведчанні сужэнскіх 
пар і святароў.

Удзельнікі – у сваіх парах – маюць магчы-
масць глыбей пазнаць сябе, разабрацца ў сваіх 

чаканнях, вызначыцца з агульнай сістэмай 
каштоўнасцяў у жыцці, таксама яны вучацца, 
як вырашаць праблемы і як будаваць гармонію 
сваіх адносін. Удзельнікі стараюцца зразумець, 
у чым сутнасць таямніцы сакрамэнту сужэнства, 
адкрываюць месца веры ў сваім жыцці, знаёмяц-
ца з вучэннем Касцёла пра сужэнства і сям’ю.

«Вечары» прызначаны як для заручаных, так 
і для пар, якія сустракаюцца адно з адным без 
вызначанай даты вяселля, але сур’ёзна думаю-
ць пра шлюб. У праграме «Вечароў» таксама 
могуць удзельнічаць пары закаханых, якія 
яшчэ не думалі пра сужэнства, але жадаюць 
паглыбіць свае веды пра сужэнства і сям’ю.

Вынікам «Вечароў» з’яўляюцца моцныя 
сем’і, дзе пануе любоў і згода, дзе сужэнцы 
слухаюць адно аднаго, дзеляцца сабою, разу-
меюць сваю другую палавіну і заўсёды гатовыя 
прабачаць.

Кантактны нумар для запісу на «Вечары»:
Ганна Баярчук +375 (29) 772  – 91 – 66
Павел Баярчук +375 (44) 745 – 22 – 93

Паводле Сatholic.by
 

19.00 – Імша 
Вячэры 
Панскай


