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Пастырскае Пасланне МітраПаліта  
тадэвуша кандрусевіча на вялікдзень 2017

Хрыстус уваскрос! Сапраўды ўваскрос!
Глыбокапаважаныя святары, кансэкраваныя 

асобы, браты і сёстры, людзі добрай волі, 
жыхары Беларусі!

1. Сардэчна вітаю і віншую ўсіх вас гэтым 
пасхальным воклічам з радасным і збаўчым 
святам Уваскрасення Хрыста, калі нашы сэр-
цы і думкі зачараваны перамогай Езуса над 
грахом, смерцю і злым духам. 

Евангелле распавядае, як на трэці дзень 
пасля смерці Езуса жанчыны міраносіцы 
накіраваліся да Яго магілы, каб паводле 
габрэйскага звычаю намасціць Яго цела па-
хучымі алеямі. Гэта здарылася раніцай, калі 

навокал было цёмна. Але было цёмна таксама 
і ў іх душах: Езус, які абяцаў вечнае жыццё, 
сам знаходзіўся ў цёмнай і заваленай вялікім 
каменем магіле.

Якое ж здзіўленне агарнула іх, калі ўбачылі 
камень адваленым ад магілы, а ўнутры яе 
замест цела Езуса, – анёла, які ім сказаў: «Не 
бойцеся! …Шукаеце Езуса ўкрыжаванага. 
Яго тут няма, Ён уваскрос, як сказаў… Ідзіце 
хутчэй, скажыце вучням Ягоным, што Ён 
уваскрос і апярэджвае вас у Галілеі. Там Яго 
ўбачыце» (Пар. Мц 28, 5-7).   

Працяг на стар. 2
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тадэвуша кандрусевіча на вялікдзень 2017
Працяг. Пачатак на стар. 1

Гэтыя словы, якія прагучалі больш за 2000 га- 
доў таму ў Ерузалеме, гучаць сёння ў свеце 
Заходняга і Усходняга хрысціянства, бо сёлета 
мы ўсе разам адзначаем Вялікдзень. Яны адра-
саваны кожнаму чалавеку і імі Езус кліча нас 
стаць пры Яго пустой магіле, каб пераканацца, 
што Ён сапраўды ўваскрос і заклікае сустрэць 
Яго ў нашай беларускай Галілеі.

2. Нягледзячы на факт пустой магілы і словы 
анёла, паводзіны жанчын міраносіц і апоста-
лаў непасрэдна пасля ўваскрасення Хрыста 
з’яўляюцца парадаксальнымі. Яны пазналі 
вучэнне Езуса, былі сведкамі Ягоных цудаў, 
ведалі абяцанне ўваскрэснуць на трэці дзень, 
аднак не маглі ў гэта паверыць. 

Натуральная праўда аб тым, што памерлы 
застаецца памерлым назаўсёды, дамінавала  
ў іх сэрцах. У выніку іх богам быў страх, а не 
ўваскрослы Хрыстус. 

3. Чаму нашы сэрцы марудныя і не хуткія да 
веры? Чаму яны не спяшаюцца даверыцца Езу-
су і ў Ім мець сваю надзею? Нават пасля цуду 
ўваскрасення Хрыста, а таксама прадказанага 
Марыяй 100 гадоў таму ў Фаціме падзення 
атэістычнага рэжыму ў краінах былога Са-
вецкага Саюза, хто з’яўляецца нашым Богам?  
У каго мы верым?

Хто наш Бог? Мы задаём сабе гэтае пытанне 
і шукаем адказ. Поспех? Кар’ера? Матэры-
яльныя каштоўнасці? Алкаголь? Наркотыкі? 
Лідарства? Задавальненні? Да гэтага імкнецца 
сучасны чалавек і гэта становіцца яго богам. 
Аднак нічога з гэтага не задаволіць наша сэрца, 
бо зямное мінае, а вечнае застаецца. Таму, як 
кажа св. апостал Павел, неабходна шукаць тое, 
што ў вышынях, а не на зямлі (гл. Клс 3, 1-2).

Адзіны, хто можа гэта ўчыніць, – гэта ўва-
скрослы Езус. Толькі Ён можа прабачыць нам 
грахі і адарыць радасцю вечнага жыцця. Толькі 
Ён з’яўляецца дарогай, праўдай і жыццём  
(гл. Ян 14, 6). Толькі Ён з’яўляецца бязмежнай 
міласэрнасцю, любоўю і прабачэннем. Толькі 
Ён заўсёды жадае нам дабра.

4. Гэта тая навіна, якую сёння абвяшчае 
хрысціянства ў свеце, які загубіўся і нават пе-
равярнуўся з ног на галаву. У ім мы пакліканы 
быць сведкамі ўваскрослага Хрыста. Ён кліча 
нас быць Яго сябрамі, любіць Яго і прабываць 
у Ягонай любові, і мы пакліканы паставіць Яго 
на першым месцы.

Ці мы можам пахваліцца гэтым? Ці сапраўды 
ведаем Хрыста, любім Яго і наследуем Яго? 
Ці Ён займае першае месца ў нашым жыцці?-

Сёння мы святкуем радасную навіну перамогі 
Езуса над смерцю і грахом. Калі праз сакрамэн- 
тальнае жыццё мы з’яўляемся ўдзельнікамі гэ-
тай перамогі, то ведаем, хто ёсць наш Бог. Гэта 
не фальшывыя богі сучаснага свету – поспех, 
кар’ера, грошы, наркотыкі, алкаголь і г.д., але 
сапраўдны Бог, якім з’яўляецца уваскрослы 
Езус Хрыстус.

Ён учыніў нас свабоднымі і кажа, што толь-
кі праўда нас вызваліць (гл. Ян 8, 32). Ён сам 
з’яўляецца гэтай праўдай, і толькі Ён можа 
нас вызваліць ад ідалаў, фальшывых бажкоў  
і адарыць сваім супакоем і радасцю.

5. Святкуючы Пасху, мы павінны задумацца 
над тым, што прапануе свет і Хрыстус. 

Сучасны свет не звяртае ўвагі на духоўныя 
справы, але засяроджаны на тым, што бачна 
 і што можна дасведчыць. Гэта яго бог. У выніку 
портам свайго прызначэння ён выбірае небыц-
цё, мы ж створаны да жыцця. Калі выключаем 
са свайго жыцця веру ў Бога, то наша надзея 
ператвараецца ў ілюзію. Мы становімся па-
добнымі да капітана карабля, які ведае, як ім 
кіраваць, але не ведае, куды плыве, бо ў яго 
няма евангельскай карты ці моднага сёння GPS.

Таму свет знаходзіцца ў нябачным дагэтуль 
маральным крызісе. Падаецца, што злы дух 
і зло перамагаюць. Пагаршаецца сацыяль-
на-палітычная сітуацыя, нарастае пагроза 
тэрарызму і гвалту, павялічваецца колькасць 
забойстваў жыцця ва ўлонні маці, сям’я пе-
ражывае вялікі крызіс, міграцыя становіцца са-
праўдным бічом, распаўсюджваюцца фальшы-
выя вучэнні і ідэалогіі, павялічваецца ўплыў 
матэрыялізму і эгаізму, пануе абыякавасць да 
чужых праблем, людзі забываюць, што ўсе яны 
створаны роўнымі і Творца надзяліў іх тымі  
ж самымі неад’емнымі правамі і г.д.. Таксама 
распаўсюджваецца культура часовасці, якая 
вядзе да вядомага яшчэ з рымскіх часоў прын-
цыпу: Carpediem – «Выкарыстоўвай час, бо 
жывём толькі раз».

Усё гэта не што іншае, як аслабленне ду-
хоўнага імунітэту сучаснага свету. Яно вядзе 
да адмовы ад фундаментальных маральных 
прынцыпаў, на якіх мы павінны будаваць наша 
жыццё. У выніку чаго нараджаецца новая кан-
цэпцыя свабоды – свабоды ад Бога і Яго закону, 
а значыць свабоды рабіць усё, што хочацца.

Сацыёлагі кажуць, што чалавецтва ад эпохі 
постмадэрнізму перайшло ў эпоху постпраўды, 
калі ілжывасць больш папулярная чым праўда.

Працяг га стар. 3
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слова МітраПаліта

 Усё гэта вядзе ў тупік і не дапамагае ў вы-
рашэнні новых праблем. У той жа час радаснае 
пасланне Вялікадня, якое з’яўляецца нязмен-
най Божай праўдай, гучыць ясна: «Езус наш 
Збаўца! Ён наш Бог і праўда!»

Такім чынам мы знаходзімся перад выбарам: 
«Бог або нічога».

У сакрамэнце хросту мы разам з Хрыстом 
памерлі для граху і ўваскрэс- 
лі для жыцця ў Божай ласцы 
(гл. Рым 6, 3-8). Таму ў су-
пярэчлівасці сучаснага свету 
не будзем баяцца выбраць 
Яго. Ён не адкіне нас і прыме 
з міласэрнай любоўю, бо жа-
дае вызваліць з грахоўнага 
палону і ўплыву фальшывых 
багоў сучаснага свету. Усё 
гэта азначае, што праўда Ува-
скрасення кліча нас выйсці  
з магілы маральнага заняпа-
ду да жыцця ў Божай ласцы 
і выбару нязменнай праўды 
Евангелля.

6. Падобна таму, як праўда 
Велікоднай раніцы ўрэшце 
рэшт перамяніла жанчын 
міраносіц і апосталаў, яна так-
сама перамяняе і нас, каб мы – у духоўных по-
цемках сучаснага свету – ведалі, што Хрыстус 
з’яўляецца нашым Богам, і да Яго імкнуліся.  
У гэтым заключаецца наша велікодная радасць, 
якой мы павінны дзяліцца з іншымі, каб яна 
перамяняла і іх.

Адзін мудры чалавек падзяліўся сваім 
жыццёвым досведам. Калі ён быў малады, то 
імкнуўся змяніць увесь свет. Потым зразумеў, 
што гэта не ў яго сілах. Калі стаў старэйшым, 
стараўся змяніць людзей вакол сябе. І зноў яму 
гэта не ўдалося. Калі зусім пастарэў, вырашыў 
старацца змяніць самога сябе.

Мы самі не можам змяніць свет. Мы не маем 
сілы змяніць сэрцы і думкі мільёнаў людзей. Але 
з Божай дапамогай можам змяніць саміх сябе.  
А змяняючы сябе, мы будзем змяняць свет. Езус 
Хрыстус з’яўляецца гарантыяй нашай перамогі, 
бо мы ўсё можам у Хрысце, які нас умацоўвае 
(гл. Флп 4, 13), вучыць св. апостал Павел.

7. 100 гадоў таму, калі атэістычны рэжым 
пагражаў нашай краіне, Марыя ў Фаціме па-
пярэдзіла аб катастрафічных наступствах, якія 
ён нясе нам і ўсяму свету. Яна таксама прапана-
вала нам лек ад гэтай хваробы, якім з’яўляецца 

малітва і навяртанне. Нагадваючы аб прабле-
мах і цяжкасцях, якія нас чакалі па прычыне 
адыходу ад Бога, Марыя таксама дала надзею 
на нашае духоўнае ўваскрашэнне. Сёння яно 
ажыццяўляецца. Таму ў свята Вялікадня мы 
таксама з удзячнасцю Маці Божай Фацімскай 
святкуем наша ўваскрашэнне з магілы ваюю-
чага атэізму, у якой знаходзіліся тры пакаленні.

Прыказка кажа: замест таго, 
каб праклінаць цемру, трэба 
запаліць свечку. Таму замест 
таго, каб толькі наракаць на 
зло, якое апанавала свет, неаб-
ходна самім перамяніцца, увас- 
крэснуць са сваіх грахоў, каб 
стаць маякамі святла і надзеі 
ў сучасным свеце.

Мы часта, а часам нават не-
абгрунтавана, выкарыстоўваем 
слова «надзея». Напрыклад, 
кажам: «Спадзяёмся, што 
заўтра будзе добрае надвор’е 
або што ў гэтым годзе інфля-
цыя будзе малой». Далёка не 
заўсёды такія спадзяванні 
ажыццяўляюцца. У той жа 
час наша надзея абгрунтавана 
чымсьці іншым – праўдай ува-

скрасення Хрыста, якая з’яўляецца падмуркам 
нашай веры (гл. 1 Кар 15, 14).

8. Дарагія браты і сёстры!
Віншую вас са святам Пасхі Хрыстовай! Він-

шую ўсіх хрысціян – католікаў, праваслаўных 
і пратэстантаў, бо сёлетняя Пасха з’яўляецца 
сумесным святкаваннем перамогі Хрыста! 
Віншую людзей добрай волі!

Няхай велікодная праўда дапамагае нам адка-
зваць на выклікі сучаснасці. Няхай умацоўвае, 
каб мы жылі згодна з абяцаннямі хрос-ту і з 
духам Евангелля. Няхай яе перамяняючая ра-
дасць, благаслаўленне і навізна дасягне нашых 
дамоў, сем’яў, месцаў працы і вучобы, і ўсёй 
нашай Бацькаўшчыны! А ўваскрослы Езус 
сваёй ласкай няхай дапамагае нам зведваць  
штодзённае ўваскрашэнне да новага жыцця  
і толькі Яго прызнаваць сваім Богам.

Свае пажаданні ўмацоўваю благаслаўленнем 
у імя Айца, †  і Сына і Духа Святога.

Хрыстус Уваскрос! 
Сапраўды Уваскрос! Аллелюя! Амэн.

Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч
Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі

Паводле Сatholic.by
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навіны беларусі
у Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі заснаваны 

катэдральны каПітул
Падчас пастырскай сустрэчы 13 красавіка 2017 г. у архікатэдральным касцёле  

Імя Найсвяцейшай Панны Марыі ў Мінску Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп  
Тадэвуш Кандрусевіч абвясціў аб заснаванні катэдральнага капітула. 

Апекунамі капітула былі выбраны Святы Міхал Арханёл і Маці Божая Будслаўская

Згодна з кананічным правам, права на засна-
ванне катэдральнага капітула любой дыяцэзіі 
належыць Апостальскай Сталіцы. Да гэтага 
дня катэдральныя капітулы ў Беларусі былі за-
снаваны ў Віцебскай і Гродзенскай дыяцэзіях. 

Прэзбітэраў, якія з’яўляюцца членамі ка-
пітула, называюць канонікамі. Да іх заданняў 
належыць здзяйсненне найбольш урачыстых 
літургічных цэлебрацый у катэдральным кас-
цёле, а таксама выкананне тых абавязкаў, якія 
на іх ускладзены правам або дыяцэзіяльным 
біскупам. Асноўным дакументам, які рэгулюе 
дзейнасць капітула, з’яўляецца яго статут. 

Канонікі капітула падзяляюцца на дзве 
групы: грэміяльныя канонікі і ганаровыя 
канонікі. Прызначэнне канонікам носіць 
характар асаблівай адзнакі і прызнання за-
слуг перад дыяцэзіяй.  Грэміяльныя канонікі  
ў капітуле выконваюць разнастайныя функ-
цыі: дэкана (старшыні), тэолага, пенітэнцыя-
рыя, цырымоніймайстра, кусташа, сакратара. 
Паводле статута катэдральнага капітула Мін-
ска-Магілёўскай архідыяцэзіі, грэміяльнымі 
канонікамі могуць быць выключна тыя прэз-
бітэры, якія да яе інкардынаваны, г.зн. стала 
належаць да духавенства гэтага мясцовага 
Касцёла. Усіх канонікаў прызначае дыяцэ-
зіяльны біскуп.

Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі прызначыў 
8 грэміяльных канонікаў і 10 ганаровых ка-
нонікаў.

Грэміяльныя канонікі:
– кс. антоні клімантовіч – пробашч 

Архікатэдральнай парафіі Імя Найсвяцейшай 
Панны Марыі ў г. Мінску – дэкан капітула.

– кс. уладыслаў завальнюк – пробашч 
парафіі Св. Сымона і Св. Алены ў г. Мінску, 
дэкан дэканата Мінск-Захад – кусташ капітула.

–  кс. аляксей раманчук – пробашч парафіі 
Спаслання Святога Духа ў г. Барысаве, дэкан 
Барысаўскага дэканата – канонік тэолаг.

– кс. андрэй яркавец – пробашч парафіі 
Беззаганнага Зачацця Найсвяцейшай Панны 
Марыі ў г. Бабруйску, дэкан Бабруйскага дэка-
ната – канонік пенітэнцыярый.

–  кс. ян крэміс – пробашч парафіі Святога 
Духа ў г. Мінску, дэкан дэканата Мінск-Усход – 
канонік цырымоніймайстар.

–  кс. аляксандр барыла – пробашч па-
рафіі Узвышэння Святога Крыжа ў г. Вілейка, 
дэкан Вілейскага дэканата – канонік сакратар.

– кс. дзмітрый барыла – афіцыял Між-
дыяцэзіяльнага Касцёльнага суда ў Мінску, 
пробашч парафіі Маці Божай Ружанцовай  
і Святога Дамініка ў Ракаве, дэкан Валожын-
скага дэканата.

– кс. Пётр шарко – пробашч парафіі Бо-
жага Цела ў г. Нясвіжы, дэкан Нясвіжскага 
дэканата.

Ганаровыя канонікі:
–  кс. сяргей бараўнёў – пробашч парафіі 

Божага Цела ў пас. Беразінскае Маладзечан-
скага дэканата.

–  кс. Юрый быкаў – пробашч парафіі 
Найсвяцейшай Тройцы ў п. Радашковічы Ма-
ладзечанскага дэканата.

–  кс. андрэй далянскі – святар Тарноўскай 
дыяцэзіі (Польшча), пробашч парафіі Святой 
Тройцы ў г. Касцюковічы Магілёўскага дэка-
ната, духоўны айцец для Магілёўскай вобласці 
архідыяцэзіі.

– кс. уладзімір каспарэвіч – пробашч па-
рафіі Св. Юзафа у в. Рубяжэвічы Стаўбцоўска-
га дэканата.

– кс. багуслаў Маджаеўскі – святар 
Варшаўска-Пражскай дыяцэзіі (Польшча), 
пробашч парафіі Св. Мікалая ў в. Свір, дэкан 
Мядзельскага дэканата.

– кс. дзмітрый Пухальскі – канцлер курыі 
Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі.

– кс. Францішак рудзь – пробашч парафіі 
Маці Божай Будслаўскай у г. Мінску.

– кс. Юрый санько – в. а. прэс-сакратара 
Канферэнцыі Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі, 
пробашч парафіі Найсвяцейшай Тройцы (Св.  Ро- 
ха) ў г. Мінску.

–  кс. раман Факсінскі – святар Улацлаўскай 
дыяцэзіі (Польшча), дырэктар Пастаральнага 
цэнтра пры Канферэнцыі Каталіцкіх Біскупаў 
у Беларусі.

–  кс. Мар’ян шэршань – святар Драгічын-
скай дыяцэзіі (Польшча), пробашч парафіі 
Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі  
ў в. Налібакі Стаўбцоўскага раёна.

Паводле Сatholic.by
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14 студзеня 2017 года Кангрэгацыя па спра-
вах Духавенства, адказваючы на просьбу Ар-
цыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча Мітрапаліта 
Мінска-Магілёўскага, разгледзеўшы ўсе прад-
стаўленыя дакументы, заснавала катэдральны 
капітул у Мінску ў гонар cвятога Арханёла 
Міхала і Маці Божай Будслаўскай.

Галоўнымі функцыямі капітула з’яўляецца 
ўдзел у найбольш урачыстых цэлебрацыях у 
катэдральным касцёле ў Мінску і ў іншых мес-
цах архідыяцэзіі, арганізацыя ў катэдральным 
касцёле канферэнцый і сімпозіумаў, прысвеча-
ных дакументам Святога Айца і Апостальскай 
Сталіцы, паглыбленне культу святога Арханёла 
Міхала і Маці Божай Будслаўскай, дапамога 
Арцыбіскупу Мітрапаліту Мінска-Магілёўска-
му, калі ён аб гэтым папросіць, а таксама 
забеспячэнне вернікам магчымасці прысту-
паць да сакрамэнту пакаяння праз дзейнасць 
каноніка пенітэнцыярыя.

Згодна са статутам, капітул складаецца з 
8 грэміяльных канонікаў, якімі могуць быць 
толькі святары, інкардынаваныя ў Мінска-Ма-
гілёўскую архідыяцэзію, і ганаровых канонікаў, 
колькасць якіх акрэсліваецца Мітрапалітам 
Мінска-Магілёўскім. Усіх членаў капітула 
прызначае Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. 

Грэміяльныя канонікі выконваюць наступ-
ныя функцыі:

канонік дэкан. Яго заданнем з’яўляецца 
скліканне паседжанняў капітула і ўстанаўленне 
парадку дня пасяджэнняў, у выпадку неабход-
насці на моцы дэлегацыі дыяцэзіяльнага біс-
купа ўвядзенне новапрызначаных канонікаў у 
іх функцыі; выкананне функцый старшыні на 
пасяджэннях капітула; абвяшчэнне рашэнняў, 
прынятых на пасяджэнні, а таксама падпісван-
не пратаколаў пасяджэнняў, карэспандэнцыі 
і актаў капітула, інфармаванне Арцыбіскупа 
Мінска-Магілёўскага аб рашэннях, прынятых 
на пасяджэннях, падтрыманне адносін паміж 
капітулам і катэдральнай парафіяй; першын-
ство ў прадстаўленні капітула ў іншых кас-
цёльных установах.

канонік тэолаг. Яго заданнем з’яўляецца 
адказнасць за арганізацыю ў катэдральным 
касцёле сімпозіумаў і канферэнцый, прысве-
чаных дакументам Рымскага Пантыфіка  

ПаведаМленне курыі Мінска-Магілёўскай  
архідыяцэзіі аб заснаванні  

катэдральнага каПітула
14 студзеня 2017 года Кангрэгацыя па справах Духавенства, адказваючы на просьбу  

Арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча Мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, разгледзеўшы  
ўсе прадстаўленыя дакументы, заснавала катэдральны капітул у Мінску  

ў гонар вятога Арханёла Міхала і Маці Божай Будслаўскай
і Апостальскай Сталіцы; паглыбленне культу 
Св. Арханёла Міхала і Маці Божай Будслаўскай – 
галоўнай апякункі Мінска-Магілёўскай архі-
дыяцэзіі.

канонік кусташ. Яго заданнем з’яўляецца 
чуванне над рухомай і нерухомай маёмасцю 
капітула і кіраванне гэтай маёмасцю згодна 
з прадпісаннямі права і рашэннямі капітула,  
а таксама прадстаўленне штогадовай фінан-
савай справаздачы аб дзейнасці капітула; ад-
казнасць за адзнакі кананіцкай годнасці, якія 
перадаюцца яму пасля смерці грэміяльнага 
каноніка на пакоі або ганаровага каноніка для 
далейшага захавання ў архіве капітула, ін-
фармаванне членаў капітула аб матэрыяльнай 
сітуацыі канонікаў старэйшых, хворых або 
тых, якія знаходзяцца ў цяжкім жыццёвым 
становішчы; арганізацыя пахавання памерлага 
каноніка.

канонік пенітэнцыярый. Згодна з кан. 
508 § 1 ККП, пенітэнцыярый катэдральнага 
капітула з моцы сваёй пасады мае звычай-
ную ўладу, якую, аднак, не можа дэлегаваць, 
здымання пакарання ва ўнутраных межах ад 
цэнзур latae sententiae, не задэклараваных і не 
захаваных за Апостальскай Сталіцай. Гэтай 
уладай пенітэнцыярый можа карыстацца так-
сама ў адносінах да асоб, якія не маюць сталага 
або часовага месца жыхарства на тэрыторыі 
Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, а таксама 
можа ажыццяўляць сваю ўладу па-за дыяцэзіяй 
у адносінах да жыхароў Мінска-Магілёўскай 
архідыяцэзіі.

канонік цырымоніймайстар. Яго задан-
нем з’яўляецца размеркаванне літургічных 
функцый падчас цэлебрацый, якія ўзначальвае 
Арцыбіскуп Мінска-Магілёўскі і на якіх пры-
сутнічае капітул; праца над упрыгожваннем 
святой літургіі ў катэдры ў цесным супра-
цоўніцтве з пробашчам катэдральнай парафіі 
ў г. Мінску; узначальванне спеву і рэцытацыя 
Літургіі гадзінаў.

канонік сакратар. Яго заданнем з’яўляец-
ца вядзенне пратакола пасяджэнняў капітула, 
рэгістрацыя пратакола ў адпаведнай кнізе і 
падпісанне пратакола разам з дэканам.

Працяг на стар. 6
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ПаведаМленне курыі Мінска-Магілёўскай  
архідыяцэзіі аб заснаванні  

катэдральнага каПітула
Заканчэнне. Пачатак на стар. 5

На парозе перад катэдрай заўважаю групу 
моладзі. Хлопцы і дзяўчаты чакаюць, відаць, 
сваіх сяброў. А ў касцёле ўжо за паўгадзіны 
да Імшы шматлюдна. Парафіяльная молад-
зь прапануе ўсім свае адмысловыя вербачкі 
хэнд-мэйд, якія робіць кожны год перад святам.

Ля канфесіяналаў велічэзныя чэргі – звы-
чайная справа на такіх чуваннях, але сёння, 
здаецца, жадаючых паспавядацца як ніколі 
шмат.  І гэта, безумоўна, радуе.

Паціху касцёл запаўняецца і неўзабаве рас-
пачынаецца святая Імша. Сёння яе цэлебруе 
Апостальскі Нунцый у Беларусі Габар Пінтэр. 
Але літургія пачынаецца ўрачыстай працэсіяй 
з пальмовымі галінкамі. Самая вялікая, вядома,  
у Нунцыя. «Гэта віленская вярба, якая захава-
лася з мінулага года», – крыху пазней распа-
вядае Мітрапаліт.

Канцэлебруюць Імшу Мітрапаліт Тадэвуш 
Кандрусевіч, біскуп Юрый Касабуцкі, апо-
стальскі візітатар для грэка-католікаў Беларусі 
Сяргей Гаек і святары з розных парафій, якія 
прыехалі на чуванне.

«Дарагая моладзь, перажывайце сваё жыццё 
свядома і адказна, як вялікі дар, за які аднойчы 
прыйдзецца даць адказ. Пакідайце спакусу 
жыць адным днём у гэтым свеце, не гледзячы 
наперад. Будзьце пратаганістамі вашай гісто-
рыі», – заахвочвае маладых католікаў прад-
стаўнік Папы Францішка.

«Няхай Марыя – прыклад дасканаласці, за-
ступаецца за кожнага з нас і дапамагае рабіць 
вялікія справы, якія Пан здзяйсняе ў нас і праз 
нас», – заўважыў Нунцый падчас сваёй гаміліі.

Працяг на стар. 7

«тут адчуваеш сябе на сваіМ Месцы»
Традыцыйнае велікапоснае моладзевае чуванне прайшло ў Мінскай архікатэдры  

ў ноч з 8 на 9 красавіка 2017 г. Тэма сёлетняй сустрэчы  
«Актуальнасць фацімскага паслання Марыі  

аб малітве і навяртанні»

 Чытанне падчас пасяджэнняў капітула 
пратакола мінулага пасяджэння; вядзенне 
звычайнай карэспандэнцыі капітула; чуванне 
над архівам капітула, які павінен знаходзіцца 
ў дыяцэзіяльнай курыі; напісанне біяграфіі 
памерлага члена капітула.

Сярод іншых абавязкаў усе члены капіту-
ла, апрача выпадкаў сур’ёзных перашкод, 
звязаных таксама з выкананнем душпастыр-
скіх абавязкаў, павінны браць удзел, апра-
нуўшыся у спецыяльны харальны строй,  
у дыяцэзіяльных урачыстасцях, якія ўзна-
чальвае Арцыбіскуп Мітрапаліт Мінска-Магі-
лёўскі, удзельнічаць у святых Імшах, цэлебра-
ваных у мінскай архікатэдры з нагоды гадавіны 
выбару Святога Айца, гадавіны заснавання 
Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, гадавіны 
інгрэса Арцыбіскупа Мінска-Магілёўскага, ва 
ўрачыстасць св. Міхала Арханёла, а таксама ва 
ўрачыстасць Маці Божай Будслаўскай у Буд-
слаўскім санктуарыі. Канонікі таксама маюць 
абавязак служыць ў катэдры канцэлебраваную 
святую Імшу падчас пахавання Арцыбіскупа 

Мінска-Магілёўскага, дапаможных біскупаў  
і канонікаў у дзень пахавання або ў іншы ўста-
ноўлены дзень. У сераду пасля Дня ўспаміну 
ўсіх памерлых вернікаў канонікі павінны кан-
цэлебраваць у катэдральным касцёле святую 
Імшу за памерлых біскупаў, членаў капітулы 
і святароў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. 
Канонікі маюць абавязак супольна цэлебра-
ваць Літургію Гадзінаў у катэдры – Першыя 
Нешпары ўрачыстасцяў, а таксама ютрань ва 
ўрачыстасць св. Міхала Арханёла, Папяльцо-
вую сераду і ў Пасхальны Трыдуум.

Усе канонікі павінны збірацца на звычай-
ныя і надзвычайныя пасяджэнні. Звычайныя 
пасяджэнні павінны адбывацца ў тыдні, які 
папярэднічае ўрачыстасці Св. Міхала Арханё-
ла – апекуна Мінска-Магілёўскай Мітраполіі; 
надзвычайныя пасяджэнні адбываюцца згодна 
з рашэннем Арцыбіскупа Мінска-Магілёўскага.

Кс. Дзмітрый Пухальскі
Канцлер курыі

Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі
Паводле Сatholic.by
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Заканчэнне. Пачатак на стар. 6
На сёлетняе чуванне прыехала каля 300 ча- 

лавек з розных гарадоў Беларусі. Вельмі шмат 
школьнай моладзі, якую прывезлі сёстры за-
конныя і святары.

Так, напрыклад, у Мінск завітала група 
школьнай і студэнцкай моладзі з Івянца разам 
з сястрой Лаўрай і братам Яўгенам Голубам 
OFMConv.

«Гэта ўжо традыцыя, што кожны год нашая 
моладзь прыязджае сюды ў Катэдру. Моладзь 
едзе з вялікай ахвотай, нават пытаецца, калі 
мы ўжо паедзем», – прызнаецца сястра Лаўра.

«Я сам калісьці ўдзельнічаў у такіх чуван-
нях, калі быў моладдзю. Таму і зараз прыехаў, 
каб пабыць з маладымі людзьмі, якія маюць 
такую ахвоту», – дадае айцец Яўген.

Пытаюся ў івянецкай моладзі, навошта 
прыехалі. Бачу бляск у вачах і вялікі энтузіязм. 
Пачатак чування – яшчэ ўсё наперадзе…

«Я многа разоў тут была і ўжо маю шмат 
знаёмых. Тут заўсёды адчуваю нейкую палёгку, 
напаўняюся пазітывам і энергіяй. Пасля такіх 
чуванняў хочацца дзейнічаць і рабіць штось-
ці добрае. Заўсёды застаюцца такія эмоцыі.  
Я вельмі шчаслівая», – дзеліцца ўдзельніца 
чування Аліна.

«Я таксама як і Аліна прыехаў сюды падрых-
тавацца да Трыдуума, далучаюся да ўсяго, што 
яна сказала. Таксама дадам, што тут адчуваю 
сябе на сваім месцы», – распавядае яе сябар 
Мацвей.

А вось група моладзі з Маладзечна прыехала 
без аніматараў, самаарганізаваўшыся.

«Мы прыехалі з парафіі святога Казіміра ў 
Маладзечна, з парафіі Капуцынаў. На чуванні 
ўжо не першы год. Нас заўсёды збіраецца каля 20 
чалавек. Гэта ў асноўным студэнцкая моладзь.  
Нашыя мэты – прыйсці да сакрамэнту пакаян-
ня, таксама паслухаць цікавыя канферэнцыі, 
магчыма, больш наблізіцца да Бога. Чуванне –  
гэта такая дарога, дзе можна адкрыць сваю 
душу», – заўважае моладзь з Маладзечна.

Тым часам распачынаецца тэматычная кан-
ферэнцыя, прысвечаная фацімскім аб’яўлен-
ням. Яе праводзіць айцец Андрэй Квяцінскі. 
На некалькі хвілін моладзь акунаецца ў свет 
Марыі, што ўчыняла цуды нават на дзяржаў-
ным узроўні.

Чуванні ў Мінскай архікатэдры праводзяцца 
ўжо даўно. Ёсць старажылы, якія наведваюць 
такія мерапрыемствы даволі працяглы час. 
Гэта, напрыклад, Віталь Жартун з Мінску.

«Няма зменаў у лепшы ці горшы бок, толь-
кі новыя твары (смяецца – Рэд.). І колькасць 

людзей такая самая, можа плюс-мінус. Хаджу 
дзесьці з 2005 года. Што для мяне значыць 
чуванне? Адразу ўзгадваецца момант з Еван-
гелля, калі вучні спалі ў аліўным садзе… Для 
мяне чуваць – значыць выстаяць. Выстаяць 
Адарацыю, выстаяць Хрыста. Бо часта ў нейкіх 
непатрэбных справах мы можам выстаяць, а ў 
духоўных заўсёды нейкая лянота. А калі ўсе 
разам, тады лягчэй», – падкрэслівае Віталь.

На маніторы катэдральнага касцёла з’яўля-
юцца першыя кадры фільма пра бл. К’яру Лучэ 
Бадана. Гісторыя маладой благаслаўлёнай з 
Італіі гучыць па-беларуску «анлайн». Спецы-
яльна для чування мастацкую агучку фільма 
падрыхтавалі ўдзельнікі руху Факаляры.

У гэтым годзе праграма чування найбольш 
насычаная малітвамі і рознымі набажэнствамі.

Салезіянская моладзь падрыхтавала Кры-
жовы шлях «у жэстах». Удзельнікі чування 
маглі не проста прайсці дарогай Галготы, але  
«адчуць яе на сабе» праз жэсты мукі Езуса, якія 
паўтаралі ўсе разам.

Моладзь з парафіі свв. Яна Евангеліста і 
Максімільяна Кольбэ правяла Адарацыю, а ма-
ладыя католікі з Чырвонага касцёла памаліліся 
Вяночкам да Божай Міласэрнасці.

Пяць раніцы. Спяваем песні-жальбы. 
Разумею, што амаль сплю, але з усіх сілаў 
стараюся ўзгадаць усё, чаму вучылі калісьці 
на парафіяльным хоры. Сусед збоку такса-
ма, здаецца, трымаецца. Але нягледзячы на 
фізіную стому, адчуваецца ўнутраная радасць 
і лёгкасць. Лёгкасць, з якой ужо пасля чування 
магу сказаць: «Гасанна, сыну Давіда!»

Марына Валасар,
Фота аўтара

Паводле Сatholic.by
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нашае жыццё

Падчас форуму выступілі псіхолагі, лекар- гінеко-
лаг, а таксама каталіцкі святар. Арганізатарам ме-
рапрыемства выступіла  грамадскае дабрачын-
нае аб’яднанне «Выратаванне немаўлят». 

«Тэма абортаў  і іх наступстваў актуальная для 
нашага грамадства», – адзначыў  у пачатку лек-
цыі псіхатэрапеўт Віталь Гулыга. Віталь Юр’евіч 
з’яўляецца старшынёй Гільдыі псіхолагаў Брэста 
і выкладае ў Баранавіцкім катэхітычным каледжы. 
Чатыры з паловай гады ён адпрацаваў у жаночай 
кансультацыі і прыняў каля 3000 чалавек. У лекцыі 
«Псіхалагічныя аспекты аборту» ён распавёў пра 
псіхалагічныя наступствы перарывання цяжарна-
сці. «Свядомае перарыванне цяжарнасці не можа 
застацца без наступстваў», – упэўнены псіхолаг. 
Але значная частка жанчын маўчыць пра гэта ўсё 
жыццё. Наступствамі аборта могуць стаць пост- 
абортны псіхоз ( сфера псіхіатрыі), постабортны 
стрэс, дысфункцыя сямейнай сістэмы, псіхасацы-
яльныя наступствы для медыкаў і інш.

У ролевай гульні ўдзельнікі семінара змадэліра-
валі паводзіны жанчыны і сацыяльнага асяродка, 
які ўплывае на яе рашэнне. Часта бывае так, што да 
аборту жанчыну схіляе муж або бацькі, матывуючы 
тым, што яна яшчэ не гатовая нараджаць, не скон-
чыла вучобу, не пабудавала кар’еру, сям’я не мае 
дастаткова фінансаў ці кватэры. Аргументы сям’і 
часцей пераважаюць над аргументамі святара.

Жанчына, якая робіць аборт пад ціскам родных, 
потым адчувае вялікі душэўны боль. Гэты боль можа 
сысці ў падсвядомасць альбо потым можа быць 
скіраваным супраць мужа, што разбурае сямейную 
сістэму, альбо супраць медыкаў, якія зрабілі аборт.

З пачатку цяжарнасці ў жанчыны ўсталёўваецца 
псіхаэмацыйная сувязь з дзіцём. Калі гэта сувязь 
раптоўна перарываецца, жанчына адчувае страту  
і пакутуе ад яе. Большасць жанчын потым шкадуюць, 
што зрабілі аборт. Некаторых з іх турбуюць страшныя 
сны. Пачуццё трывогі, віны не толькі застаецца ў са-
мой жанчыны, але перадаецца яе наступным дзецям. 

Псіхатерапеўт Віталь Гулыга прывёў шмат цікавых 
фактаў з досведу назірання і дапамогі тым, хто паку-
туе на постабортны сіндром. Частка жынчын спрабуе 
прымаць транквілізатары і снатворныя, каб супакоіць 
душэўны боль. Такім чынам яны могуць патрапіць 
у залежнасць, што прывядзе да разбурэння здароўя.

Медыкі, якія выконваюць аперацыю аборту, 
робяць гэта моўчкі, холадна і стрымана. Яны так-
сама пакутуюць ад зробленага, бо заціскаюць свае 
чалавечыя эмоцыі. Псіхолагі і сацыяльныя работ-
нікі, якія потым працуюць з жанчынай, наадварот, 
суперажываюць ёй, лечаць яе ад стрэсу.

З гутаркай «Медыцынскія наступствы аборту» 
выступіла лекар-гінеколаг Таццяна Ярмаловіч. 
Хаця выгнанне плоду існавала яшчэ ў старажытным  
Егіпце і Грэцыі, Платон і Арыстоцель лічылі гэта 
прымальным, але  вялікі лекар Гіпакрат выступаў 
супраць абортаў. У дарэвалюцыйнай Расіі існавала 
пакаранне за аборт. У 1920 г. Савецкая ўлада легалі-
завала аборты. У 1936 г. унесены абмежаванні іх 
выкананне, а  ў 1955 у СССР яны зноў былі  легалі-
заваны. Максімальная колькасць абортаў  у СССР  
у 1964 г. дасягнула 5,5 мільёнаў (!).

Таццяна Ярмаловіч распавяла пра медыцынскія 
наступствы, якія могуць чакаць жанчыну пасля 
аборту. «Асабліва шкодна перарываць першую 
цяжарнасць», – канстатуе лекар.  УНіводны лекар 
не можа гарантаваць бяспечнага аборту. У 2013 г. 
на Беларусі на 100 родаў прыходзілася 26 абортаў.

 З лекцыяй «Колькі нас? Сацыяльна-дэмаграфіч-
ны партрэт Беларусі» выступіла псіхолаг Ларыса 
Мартынава, прадстаўніца дабрачыннага Цэнтру 
падтрымцы сям’і і мацярынства  «Матуля».  Ларыса 
Аркадзьеўна праводзіць супраць абортнае кансуль-
таванне ў жаночых кансультацыях № 4, 6, 8, 32, 37, 
39 г. Мінска і працуе на тэлефоне даверу. Псіхолаг 
прывяла несуцяшальныя факты статыстыкі, якая 
сведчыць аб працэсах дэпапулізацыі насельніцтва 
на Беларусі. За мінулае дзесяцігоддзе назіралася 
перавага смяротнасці над нараджальнасцю і толькі ў 
кастрычніку 2016 г. пачаў назірацца натуральны пры-
рост насельніцтва ў 518 чалавек. На кастрычнік 2016 
г. на 51 963 шлюбаў прышлося 24 076 разводаў. Гэта 
значыць, што 50% шлюбаў распадаюцца. На  жан-
чыну дзетароднага ўзросту на Беларусі прыходзіцца 
1,7 дзяцей. Захоўваюцца жорсткія рэпрадуктыўныя 
устаноўкі на 1–2 дзяцей у сям’і. У Мінску 72 % сямей 
выхоўваюць адно дзіця. У рэгіёнах, на вёсках коль-
касць дзяцей большая.  Па аб’ектыўных прычынах 
зніжаецца колькасць жанчын дзетароднага узросту.

У канцы лекцыі псіхалог зрабіла выснову: па ўсім 
свеце прычынай зніжэння нараджальнасці з’яўляецца 
адмова ад духоўных і хрысціянскіх каштоўнасцяў. 
Павяльчэнне насельніцтва назіраецца ў асноўным у 
сем’ях вернікаў, незалежна ад канфесіі. Атэістычныя 
грамадствы дэманструюць зніжэнне нараджальнасці.

Пагрозамі для традыцыйнай сям’і з’яўля-
юцца: секулярызацыя грамадства, свабодныя 
сексуальныя адносіны, парнаграфія, разводы, 
фемінізм, успамагальныя рэпрадуктыўныя 
тэхналогіі і інш.

Маральна-этычнае пытанне аборту асвятліў 
кс. Аляксандр Улас.

Эла Дзвінская

сеМінар у абарону жыцця  
і сяМейных каштоўнасцяў

22 красавіка 2017 г. у мінскім касцёле Св. Сымона і Св. Алены  прайшоў семінар  
на тэму «Постабортны сіндром»



9«Голас душы» № 4 (540)

ПаПа Францішак кананізуе Францішку і жасінту – 
сведкаў Марыйных аб’яўленняў у ФаціМе

слова ПаПы

Сведкі марыйных аб’яўленняў, благаслаўлё-
ныя Франсішку Марту і Жасінта Марту, будуць 
кананізаваныя папам Францішкам 13 мая 2017 г.  
у Фаціме, падчас яго візіту ў сусветнавядомы 
партугальскі санктуарый да 100-годдзя фацім-
скіх аб’яўленняў.

Пра гэта Пантыфік абвясціў падчас звычай-
най публічнай кансісторыі па кананізацыі бла-
гаслаўлёных, які прайшоў ў Ватыкане 20 кра- 
савіка 2017 г.

На ім было вырашана, што 15 кастрычніка 
будуць кананізаваны і іншыя благаслаўлёныя: 
кс. Андрэ дэ Совераль, кс. Амброзіа Фран-
сіска Фэра і свецкі вернік Матэа Марэйра і 

іх 27 паплечнікаў, забітых у 1645 г. у Бразіліі; 
Крыстабаль, Антоніа і Хуан, падлеткі, забітыя 
з нянавісці да веры ў 1529 г. у Мексіцы; айцец 
Фаўстына Мігес Гансалес, іспанскі законнік з 
Ордэну піяраў, памерлы ў 1925 г.; айцец Ан-
джэла да Акры, італьянскі капуцын, памерлы 
ў 1739 г.

Раней Папа даручыў Кангрэгацыі па справах 
Кананізацыі публікацыю дэкрэтаў аб мучані-
цтве і сапраўднасці цудаў, здзейсненых праз 
заступніцтва гэтых благаслаўлёных.

Паводле Беларускай рэдакцыі  
Ватыканскага радыё

ПаПу бенедыкту XVI – 90 гадоў:  
сведчанне арцыбіскуПа генсвайна

16 красавіка 2017 г., у Вялікдзень, папу на пенсіі Бенедыкту XVI споўнілася 90 гадоў.  
Святкаванне дня нараджэння было перанесена на 17 красавіка, і яно праходзіць у простай, 

прыватнай форме: ватыканскі кляштар «Mater Ecclesiae»  
наведвае невялікая дэлегацыя з Баварыі

З гэтай нагоды прэфект папскага дому ар-
цыбіскуп Георг Генсвайн распавёў у інтэрв’ю 
нямецкаму каталіцкаму Radio Horeb пра паў-
сядзённае жыццё Папы на пенсіі.

Час у кляштары ідзе даволі павольна: не 
сакрэт, што папа Бэнэдыкт любіць парадак, 
адзначыў арцыбіскуп Генсвайн, і празрыстасць 
раскладу з’яўляецца вялікай дапамогай. У канцы 
свайго Пантыфікату папа Ратцынгер заявіў, што 
«ён не будзе весці “прыватнае жыццё” і рабіць 
усё, што яму хацелася б, але “будзе ўзыходзіць 
на гару”, што нагадвае пра Майсея. Ён пойдзе ў 
адстаўку, каб маліцца – адпаведна сваім сілам, 
перакананням і здольнасцям – за свайго пера-
емніка, за Касцёл і ўвесь свет. Гэта акурат тое, 
што ён робіць. Яго жыццё ўяўляе сабой сугучна-
сць малітвы, навуковых даследаванняў, візітаў, 
слухання музыкі, святых Імшаў, шпацыраў, 
разважанняў, адпачынку, а таксама падрыхтоўкі 
да сустрэчы з Панам. Я бачу, што пасля свайго 
рашэння папа Бэнэдыкт жыве з вялікім унутра-
ным спакоем», – адзначыў арцыбіскуп.

Адказваючы на пытанне журналіста аб 
праблеме з хадзьбой папы Ратцынгера, іе-
рарх адзначыў, што «гэта самы слабы бок яго 
цела». «Сапраўды, яму цяжка хадзіць, і таму з 
пэўнага часу ён карыстаецца хадункамі: гэта 
надае больш стабільнасці, бяспекі, ён ходзіць 
больш упэўнена. Да гэтага часу я не чуў, каб ён 
скардзіўся, – падкрэслівае біскуп, – часам ён 
жартам заўважае, што “раней быў больш хут-
кім, цяпер жа для ранейшых рэчаў яму трэба 
нашмат больш часу”».

Арцыбіскуп распавёў, чаму ён навучыўся ад 
Папы на пенсіі: «Вера з’яўляецца дарам, які 
прыносіць радасць; менавіта вера прыходзіць 
на дапамогу ў нясенні цяжару, ускладзенага на 
плечы: тады ён перастае быць цяжарам».

Прэфект папскага дому адказаў на пытанне, 
ці прыходзіць папа Францішак па параду да 
папы Бэнэдыкта: «Не сакрэт, што яны ў добрых 
стасунках і што папа Францішак рэгулярна 
наведвае папу Бэнэдыкта, тады яны адасабля-
юцца на размову. Гэтыя візіты спантанныя, 
але часцей за ўсё папа Францішак прыходзіць 
з нагоды асабістых гадавін, перад падарож-
жамі або пасля іх; часам яны размаўляюць па 
тэлефоне, шлюць адзін аднаму лісты... Так 
што фармальных правіл не існуе, гэта хутчэй 
“харызматычныя” сустрэчы».

Паводле ru.radiovaticana.va 
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«няхай уваскрослы Прынясе Мір у нашыя дні»

Сярод розных формаў зла і насілля, Пан не 
стамляецца шукаць нас у пустынях свету, – 
адзначыў Францішак у пасланні перад 
бласлаўленнем Urbi et Orbi, атрымаць якое на 
ошчы Св. Пятра сабралася 16 красавіка каля 
60 тысяч вернікаў.

«На працягу гісторыі ўваскрослы Пастыр 
нястомна шукае нас, сваіх братоў, згубленых 
у пустыні свету. І знакамі Мукі – ранамі Яго 
міласэрнай любові – прываблівае нас на свой 
шлях, шлях жыцця. Таксама і сёння Ён бярэ на 
свае плечы нашых шматлікіх братоў і сясцёр, 
прыгнечаных злом ў яго розных формах.

Уваскрослы Пастыр ідзе шукаць тых, хто 
згубіўся ў лабірынтах самотнасці і маргіналі-
зацыі; ідзе ім насустрач праз братоў і сясцёр, 
здольных набліжацца з павагай і пяшчотнасцю 
і рабіць так, каб гэтыя асобы пачулі Яго голас, 
голас, які ніколі немагчыма забыць, які заклікае 
іх да сяброўства з Богам.

Ён бярэ на сябе клопат пра тых, хто стаў 
ахвярай старых і новых форм рабства: неча-
лавечай працы, незаконнага гандлю людзьмі, 
эксплуатацыі і дыскрымінацыі, цяжкіх залеж-
насцяў. Ён бярэ на сябе клопат пра дзяцей і 
падлеткаў, бестурботнасць якіх выкарыстоўва-
ецца, каб эксплуатаваць іх; і пра тых, чыё 
сэрца паранена насіллем, спазнаным у сценах 
уласнага дома.

Уваскрослы Пастыр становіцца спадарож-
нікам для людзей, вымушаных пакідаць свае 
землі з-за ўзброенных канфліктаў, тэрары-
стычных нападаў, голаду, рэжымаў, якія прыг-
нятаюць. Гэтым вымушаным мігрантам Ён 
дазваляе сустрэць братоў пад кожным небам, 
каб дзяліліся хлебам і надзеяй на супольным 
шляху.

Няхай у складаных і часам драматычных 
гісторыях народаў уваскрослы Пан кіруе 
крокамі тых, хто шукае справядлівасці і міру; 

няхай адорыць кіраўнікоў дзяржаваў адвагай, 
каб пазбегнуць распаўсюджвання канфліктаў 
і спыніць гандаль зброяй.

У гэтыя часы няхай асабліва падтрымае на-
маганні людзей, якія актыўна працуюць, каб 
несці палёгку і суцяшэнне мірнаму насельні-
цтву Сірыі, умілаванай і спакутаванай Сірыі –  
ахвяры вайны, якая не перастае сеяць жах і 
смерць. Учора адбыўся падступны напад на 
бежанцаў, якія ўцякалі, у выніку якога многія 
людзі загінулі і атрымалі раненні. Няхай падо-
рыць мір усяму Блізкаму Усходу, пачынаючы 
ад Святой Зямлі, а таксама Іраку і Емену.

Няхай не будзе недахопу ў блізкасці Добрага 
Пастыра для насельніцтва Паўднёвага Судана, 
Судана, Самалі і Дэмакратычнай Рэспубліцы 
Конга, якія пакутуюць ад працяглых канфлік-
таў, абцяжараных вялікім голадам, што ўдарае 
па некаторых рэгіёнах Афрыкі.

Няхай уваскрослы Езус падтрымае высіл-
кі тых, асабліва ў Лацінскай Амерыцы, хто 
працуе, каб гарантаваць супольнае дабро 
грамадствам, часам пазначаным палітычнымі 
і сацыяльнымі напружанасцямі, якія ў некато-
рых выпадках нават выліліся ў насілле. Няхай 
будзе магчымым будаўніцтва мастоў дыялогу, 
трываючы ў барацьбе супраць язвы карупцыі 
і пошуку адмысловых мірных вырашэнняў 
супрацьстаянняў, дзеля прагрэсу і ўмацавання 
дэмакратычных інстытутаў, у поўнай павазе да 
прававой дзяржавы.

Няхай Добры Пастыр дапаможа ўкраінскай 
зямлі, яшчэ пакутуючай ад крывавага канфлік-
ту, у адшуканні згоды і суправаджае ініцыяты-
вы, накіраваныя на аблягчэнне драмы людзей, 
што церпяць ад яго наступстваў.

Няхай Уваскрослы Пан, які нястомна напаў-
няе еўрапейскі кантынент сваім благаслаўлен-
нем, адорыць надзеяй людзей, якія перажыва-
юць хвіліны крызісу і цяжкасцяў, асабліва ад 
адсутнасці працы, перш за ўсё для моладзі. 

Дарагія браты і сёстры, сёлета, як хрысціяне 
розных канфесій мы святкуем Пасху разам. 
Таму няхай у адзін голас загучыць у кожнай 
частцы зямлі самае цудоўнае абвяшчэнне: 
“Пан сапраўды ўваскрос, як сказаў!” Няхай Ён, 
які перамог цемру граху і смерці, дасць мір у 
нашыя дні. Шчаслівага Вялікадня!»

Пасля благаслаўлення Пантыфік прывітаў 
прысутныя на плошчы Св. Пятра групы пілі-
грымаў з розных краін свету і тых, хто сачыў 
за трансляцыяй з дапамогай сродкаў масавай 
камунікацыі.

Паводле Беларускай рэдакцыі  
Ватыканскага радыё
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святы хрост

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

Леанід Крывецкі, сын Івана і Ганны
Дзяменцій-Дзіянісій Багданаў, 

сын Арцёма і Алены
Аляксандра Жураўлёва, 

дачка Ігара і Ларысы
Андрэй Вернікоўскі, сын Юрыя і Ніны
Віктар Ліпніцкі, 

сын Мікалая і Наталлі
Міхаіл Міхалоўскі, 

сын Валерыя і Таццяны
Лінда Круглік, дачка Антона і Вікторыі
Ганна Сухенка, дачка Кірыла і Надзеі

Ксенія-Марыя Жданюк, 
дачка Івана і Святланы

Мілана Вабішчэвіч, 
дачка Валерыя і Наталлі

Марыя Чура, 
дачка Дзмітрыя і Таццяны

Дзмітрый Доўнар,
сын Вадзіма і Марыі

Кірыл Васілеўскі, 
сын Дзмітрыя і Кацярыны

Герман Калеснік, 
сын Франца і Веранікі

віншуеМ Маладых
давяраем добраму богу сужэнскае жыццё маладых людзей,

якія вырашылі быць заўсёды разам,
і просім для іх асаблівага божага блаславення

Яўгена Тарана і Валерыю Няпеўную
Віталія Гардзевіча і Ганну Шумейка
Юрыя Гладкага і Дар'ю Манькевіч
Аляксандра Сташкевіча і Аліну Раманчук
Аляксандра Тоўкача і Вольгу Тоўкач (Бондараву)
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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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1 мая
Панядзелак

2 мая
Аўторак

3 мая
Серада

4 мая
Чацвер

5 мая
Пятніца

6 мая
Субота

7 мая
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 

7.00 – *
9.00 – *
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 – 

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

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

12 Мая ў ляскоўцы расПачнецца  
ўікенд «сужэнскіх сустрэч»

«Сужэнскія сустрэчы» праводзяць рэка-
лекцыі-ўікенды па аднаўленні і паглыбленні 
сужэнскай еднасці і любові.

Бліжэйшы ўікенд адбудзецца 12-14 мая 2017  
года і будзе праходзіць у Цэнтры «Карытас» у 
вёсцы Ляскоўка каля Бараўлян (Мінскі раён). 
Рэкалекцыі пачынаюцца ў пятніцу ў 18.00, а 
заканчваюцца ў нядзелю каля 15.00. Аргані-
затары забяспечваюць начлег і пасілак. Неаб-
ходны ўдзел абодвух сужэнцаў, без дзяцей і ва 
ўсёй праграме.

Сужэнствам прапануецца такая форма дыя-
логу, якая, з аднаго боку, дазваляе мужу і жон-
цы глыбей пазнаць адно аднаго, а з другога –  
у выпадку непаразуменняў – дапаможа выход-
зіць з канфліктных сітуацый.

навошта ехаць на ўікенд? 
Каб сустрэцца адзін з адным і з Богам, трэба 

больш слухаць, чым казаць, больш дзяліцца, 
чым спрачацца, больш разумець, чым ацэнь-
ваць, а ў першую чаргу – прабачаць.

Сужэнскія пары і святары – аніматары руху –  
праз уласны досвед рыхтуюць удзельнікаў да 
самастойнай працы, гэта значыць да правядзен-
ня дыялогу. Гэту працу муж і жонка праводзяць 

выключна ўдваіх. Уласная праца ўдзельнiкаў 
з’яўляецца вельмi асабістай i таму абавязкова 
застаецца таямнiцай. 

Сямейная пара можа за час рэкалекцый 
аднавіць «свежасць» узаемных пачуццяў, аб-
навіць ці нанова адбудаваць сваё адзінства. 
Сужэнцы пасля ўікенда звычайна ў стане лепш 
вырашаць свае праблемы. Праграма складзена 
такім чынам, што дазваляе кожнай пары па-
глядзець на сваё жыццё ў духу любові, і засна-
вана на сучасных ведах з вобласці псіхалогіі, 
камунікацыі і тэалогіі сям’i.

хто можа прыняць удзел у сустрэчах? 
На «Сужэнскія сустрэчы» прыходзяць людзі ў 

розным узросце, з розным досведам сямейнага 
жыцця, з розным узроўнем ведаў і ступенню 
пабожнасці, з розным узроўнем перажывання 
пачуццяў, якія злучаюць ці падзяляюць сужэнцаў. 
На ўікенд могуць прыехаць як т. зв. умоўна «до-
брыя мужы і жонкі», так і тыя, хто мае сур’ёзныя 
канфлікты, можа нават на этапе думак пра развод.

Кантактныя нумары для запісу на рэкалекцыі:
Ганна Баярчук +375 -29-772-91-66
Павел Баярчук +375-44-745-22-93

Паводле Сatholic.by

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


