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ПАПА ФРАНЦІШАК ЦЭЛЕБРАВАЎ ІМШУ  
Ў 100-ГОДДЗЕ ФАЦІМСКІХ АБ'ЯЎЛЕННЯЎ

У 100-годдзе аб'яўленняў Маці Божай Фа-
цімскай Папа Францішак у прысутнасці больш 
чым паўмільёна вернікаў з 55 краін кананіза-
ваў дваіх з трох удзельнікаў падзеяў 1917 г –  
Францішка і Жасінту Марту. «Неба цяпер 
па-сапраўднаму мабілізуе ўсіх нас супраць 
абыякавасці, якая астуджае нашыя сэрцы і 
ўзмацняе нашую недальнабачнасць», – сказаў 
Пантыфік.

 За паўгадзіны да пачатку Св. Імшы да ал-
тара перад базылікаю ў працэсіі была перане-
сеная фігура Маці Божай Фацімскай. Вернікі 
абсыпалі яе пялёсткамі кветак і віталі, маха-
ючы белымі хусцінкамі. Каля фігуры былі 
размешчаныя рэліквіі Францішка і Жасінты. 

Партрэты новых святых аздаблялі франтон 
базылікі Маці Божай Ружанцовай.

Сярод канцэлебрантаў было восем кардына-
лаў і 135 біскупаў з усяго свету.

Кананізацыя брата і сястры Марту –  
візіянераў з Фацімы

– Святы Айцец, Святая Маці Касцёл шчыра 
просіць, каб Ваша Святасць залічыў да шэрагу 
святых бласлаўлёных Францішка Марту і Жасін-
ту Марту і каб яны маглі ўшаноўвацца як святыя 
сярод усіх вернікаў, – прамовіў ардынарый Лей-
рыя-Фацімскай дыяцэзіі біскуп Антоніа Аўгуста 
дэ Сантуш Марту, якога суправаджала адказная 
за кананізацыйны працэс с. Ангела Каэльха.

Працяг на стар. 2
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ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
ПАПА ФРАНЦІШАК ЦЭЛЕБРАВАЎ ІМШУ  

Ў 100-ГОДДЗЕ ФАЦІМСКІХ АБ'ЯЎЛЕННЯЎ
Працяг. Пачатак на стар. 1

Пасля Літаніі да Усіх Святых Папа Фран-
цішак урачыста абвясціў па-партугальску 
формулу кананізацыі: «На хвалу Святой і Не-
падзельнай Тройцы, для ўзвышэння каталіцкай 
веры і развіцця хрысціянскага жыцця, моцаю 
ўлады Пана нашага Езуса Хрыста і святых 
Пятра і Паўла, а таксама моцаю Нашай улады 
пасля папярэдніх грунтоўных развагаў, пасля 
шматлікіх малітваў і парадаў многіх нашых 
братоў у біскупстве пастанаўляем і заяўля-
ем, што благаслаўлёныя Францішак Марту і 
Жасінта Марту з'яўляюцца святымі і залічаныя 
да шэрагу святых, рэкамендуем шанаваць іх як 
святых ва ўсім Касцёле. У імя Айца, і Сына,  
і Святога Духа». Словы Папы выклікалі бурныя 
воплескі больш чым паўмільённага натоўпу.

Францішак і Жасінта сталі самымі маладымі 
святымі Каталіцкага Касцёла, якія не з'яўля-
юцца мучанікамі. Усё яшчэ працягваецца беа-
тыфікацыйны працэс трэцяй візіянеркі, Люцыі 
дэ Сантуш.

Мы маем Маці!
Спасылаючыся на словы з кнігі Апакаліпсіса 

Св. Яна: «І знак вялікі з’явіўся на небе: жан-
чына, апранутая ў сонца», а таксама на вы- 
казванне Езуса з Евангелля: «Вось Маці твая», 
Папа Францішак у гаміліі падкрэсліў, што мы 

«маем Маці!», «вельмі прыгожую Пані», гэтак, 
як казалі паміж сабою візіянеры з Фацімы, 
вяртаючыся дадому 13 мая сто гадоў таму.

Папа падзякаваў прысутным за наведванне 
санктуарыя. «Я не мог не завітаць сюды, каб 
аддаць пашану Панне Марыі і даручыць Ёй 
Яе сыноў і дачок. Пад Яе плашчом яны не 
згубяцца; з Яе рук сыдзе надзея і супакой, 
якія так патрэбныя і якіх я жадаю ўсім маім 
братам у хросце і ў чалавецтве, асабліва хво-
рым і абмежаваным, вязням і беспрацоўным, 
убогім і пакінутым, – сказаў Святы Айцец і 
заклікаў да малітвы. – Дарагія браты, молімся 
да Бога, спадзеючыся, што людзі нас пачуюць; 
і звернемся ж да людзей з упэўненасцю, што 
Бог спяшаецца да нас на паратунак».

Кажучы пра фацімскія аб'яўленні, Папа 
адзначыў, што толькі дзеці бачылі «Нябесную 
Маці». «Панна Марыя не прыйшла сюды, каб 
мы ўсе бачылі Яе: для гэтага ў нас будзе веч-
насць, вядома, калі мы трапім у неба», – сказаў 
Святы Айцец.

Папа Францішак узгадаў, што ў адным са 
сваіх лістоў сястра Люцыя падкрэслівала: 
Бог вымагае ад кожнага з нас выканання сваіх 
абавязкаў. 

Працяг на стар. 3
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ПАПА ФРАНЦІШАК ЦЭЛЕБРАВАЎ ІМШУ  
Ў 100-ГОДДЗЕ ФАЦІМСКІХ АБ'ЯЎЛЕННЯЎ

Заканчэнне. Пачатак на стар. 1-2

ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ

«Неба цяпер па-сапраўднаму мабілізуе ўсіх 
нас супраць абыякавасці, якая астуджае нашыя 
сэрцы і ўзмацняе нашую недальнабачнасць. 
Мы не хочам быць зраненай надзеяй!» –  
сказаў Пантыфік і нагадаў, што Езус прынізіў 
сябе і пайшоў ажно на крыж, каб знайсці нас, 
перамагчы цемру зла і вярнуць да Святла.

Затым Папа сказаў, што Езус, узышоўшы на 
неба, занёс да Нябеснага Айца людскасць – 
нашую людскасць – якую Ён прыняў ва ўлонні 
Маці, Панны, і якую ніколі ўжо не пакіне. "Ня-
хай жа гэтая надзея будзе рычагом жыцця кож-
нага з нас! Надзея, якая заўсёды падтрымлівае 
нас, ажно да апошніга ўздыху», – дадаў Папа. 

Бласлаўленне хворых
Пасля Св. Камуніі пачалася эўхарыстыч-

ная адарацыя, спалучаная з благаслаўленнем 
хворых. Звяртаючыся да іх, папа Францішак 
нагадаў, што ў сваіх пакутах Езус узяў на сябе 
ўсе нашыя цярпенні і ведае, што такое боль, 
разумее нас, суцяшае і дае нам сілы, як даў 
святому Францішку Марту і святой Жасінце, 
святым усіх часоў і мясцінаў. «Касцёл просіць 
Пана, каб суцешыў церпячых, такіх, як вы, і Ён 
сапраўды суцяшае вас у глыбіні сэрца, суцяшае 
вас дарам мучаніцтва», – сказаў Папа.

Пасля Святы Айцец падышоў да хворых у 
інвалідных калясках, сабраных пад каланадаю 
санктуарыя, і ўдзяліў ім бласлаўленне Найсвя-
цейшым Сакрамэнтам.

Потым Папа Францішак удзяліў эўхары-
стычнае бласлаўленне ўсім прысутным.

Аздароўлены хлопчык
У кананізацыйнай урачыстасці ўдзельнічаў 

10-гадовы Лукас Маэда дэ Алівэра з Бразіліі, 
цудоўным чынам аздароўлены праз заступні-
цтва дваіх пастушкоў з Фацімы. У шасцігадо-
вым узросце хлопчык, бавячыся з сястрою, 
выпаў праз акно дома свайго дзядулі з вышыні 
сямі метраў, атрымаўшы цяжкую траўму га-
лавы. У выніку траўмы дзіця страціла частку 
тканкаў мозгу, і дактары заявілі, што нават калі 
пацярпелы выжыве, то застанецца ў вегетатыў-
ным стане або будзе чалавекам з абмежаванымі 
разумовымі магчымасцямі да канца жыцця.

Аднак праз тры дні пасля здарэння дактары 
прызналі, што шасцігадовы хлопчык цалкам зда-
ровы, і выпісалі яго са шпіталя. 2 лютага 2017 г. 
іншы калектыў урачоў заявіў, што гэты выпадак 
трэба прызнаць невытлумачальным з навуковага 
пункту гледжання. Родныя аздароўленага дзіцяці 
сказалі, што падчас ратавання бацька хлопчы-
ка папрасіў дапамогі Маці Божай Фацімскай,  

а таксама благаслаўлёных Жасінту і Францішка. 
Ноччу пасля здарэння сям'я хлопчыка малілася 
аб аздараўленні. У гэтай жа інтэнцыі малілася 
таксама адна з манаскіх супольнасцяў сясцёр 
кляўзуровых.

Лукас разам з сям'ёю падышоў да папы 
Францішка ў працэсіі з дарамі і радасна пры-
туліўся да яго.

Напрыканцы Імшы была праспявана ма-
рыйная малітва велікоднага перыяду «Regina 
caeli». 

Пасля абеду з біскупамі Партугаліі ў рэка-
лекцыйным доме Маці Божай з Гары Кармэль 
папа Францішак паляцеў на верталёце ў лёт-
ную базу Монтэ Рэал, адкуль пасля развіталь-
най цырымоніі адправіўся назад у Рым. 

Падрыхтавала Вольга Качалка
Паводле Ave Maria 
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
У БАРАНАВІЧАХ АБВЕШЧАНЫ ЧАЦВЁРТЫ  

САНКТУАРЫЙ МАЦІ БОЖАЙ У ПІНСКАЙ ДЫЯЦЭЗІІ
13 мая 2017 г., у 100 гадавіну фацімскіх аб'яўленняў, касцёл Маці Божай Фацімскай у Баранавічах 

атрымаў статус дыяцэзіяльнага санктуарыя і стаў чацвёртым санктуарыем  
пасля Лагішына, Брэста і Іванава ў Пінскай дыяцэзіі

У пачатку 1990-х кардынал Казімір Свёнтэк 
сустрэўся з сястрой Люцыяй, адной з тых зна-
камітых пастушкоў, якім Маці Божая аб'явілася ў 
партугальскай Фаціме. Пасля гэтай сустрэчы ён 
вырашыў назваць адзін з касцёлаў у Баранавічах 
у гонар Маці Божай Фацімскай. Так распачалася 
гісторыя баранавіцкага «касцёла на Паўночным».

Гісторыю заснавання касцёла ўдзельнікам 
урачыстасці распавёў пробашч парафіі а. Кон-
рад Патыка SVD. У 1990-я сюды прыходзіла 
толькі чалавек 40. Сёння ж парафія развіва-
ецца і колькасць вернікаў у ёй павялічваецца.  
А кожнае лета ад касцёла Маці Божай Фацім-
скай стартуе пілігрымка ў Будслаў.

Устанаўленне санктуарыя адбылося на пачат-
ку Святой Імшы. Ксёндз Андрэй Рылка зачы-
таў распараджэнне біскупа Пінскага Антонія 
Дзям'янкі, пасля чаго набажэнства працягнулася.

«Устанаўленне дыяцэзіяльнага санктуарыя 
Маці Божай Фацімскай у Баранавічах у 100-ю 
гадавіну аб’яўленняў – гэта адмысловы знак  
і сведчанне жывой веры і марыйнай пабожна-
сці на нашай зямлі. У гісторыі Паўсюднага 
Касцёла санктуарыі заўсёды звязаны з навяр-
таннем і паяднаннем, малітвай і пакаяннем. 
Гэтыя духоўныя практыкі набіраюць асаблівага 
значэння ў святле паслання Марыі з Фацімы», –  
заўважыў біскуп Пінскі Антоні Дзям’янка.

«Мы сёння дзякуем Богу за тагачаснага про-
башча і будаўнічага, які выбіраў гэтае меца –  
ксяндза Ежы Мазура, цяперашняга біскупа і 
ардынарыя Элцкай дыяцэзіі ў Польшчы. Так-
сама дзякуем за тых святароў і кансэкраваных 
асобаў, якія тут вялі і вядуць душпастырскую 
дзейнасць, ажыццяўляюць сацыяльнае служэн-
не на карысць патрабуючым», – падкрэсліў 
Пінскі ардынарый. 

На свята прыехалі шматлікія вернікі з розных 
парафій Пінскай дыяцэзіі. Далучыліся да ар-
ганізацыі ўрачыстасці таксама навучэнцы Між-
дыяцэзіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі 
імя Св. Тамаша Аквінскага ў Пінску. Святочны 
настрой у гэты дзень дапамагаў ствараць пры-
гожы спеў хора.

Устанаўленне яшчэ аднаго санктуарыя – без-
умоўна, вялікая падзея для ўсёй Пінскай дыя-
цэзіі. Гэта падзея, якая адгукнулася ў сэрцах 
саміх вернікаў.

Галіна Луцко з Баранавіч наведвае касцёл 
Маці Божай Фацімскай ад самога яго асвячэн-
ня. Узгадваючы савецкі перыяд пераследу 

веры, жанчына вельмі цешыцца, што сёння 
можна свабодна прыходзіць у святыню.

«Я вельмі радуюся таму, што Бог нам дазва-
ляе сустракацца і маліцца, а таксама прыводзіць 
іншых у касцёл. Няхай Ён нас усіх блаславіць. 
Маці Божая – гэта нашая заступніца. Таму я 
вельмі спадзяюся на яе абарону і апеку. Малюся 
да яе кожны дзень», – распавяла Галіна.  

На парафіяльны фэст многія прыйшлі цэ-
лымі сем’ямі. Са сваёй сям’ёй сюды прыйшла і 
Вольга Антанюк. «Гэта вялікае шчасце і гонар 
для нас, а таксама адначасова вялікая адказна-
сць», – заўважае жанчына.

Пачуцці сваёй цёткі падзяляе яе пляменніца 
Настасся, якая з задавальненнем наведвае ў 
мясцовым касцёле катэхезы для дзяцей.

Пасля Святой Імшы духавенства і вернікі 
Пінскай дыяцэзіі, а таксама госці з іншых 
дыяцэзій прайшлі ўрачыстай працэсіяй вакол 
касцёла. Такое вядомае і такое сваё «Авэ Ма-
рыя» разносілася па ваколіцах, праслаўляючы 
Тую, Якой быў прысвечаны гэты дзень.

Напрыканцы набажэнства біскуп Пінскі Ан-
тоні Дзям'янка яшчэ раз падзякаваў усім людзям,  
якія служылі ў гэтым касцёле Маці Божай 
Фацімскай, і ўдзяліў пастырскае бласлаўленне.

Завяршылася ўрачыстасць выступленнем 
парафіяльнага моладзевага гурта.

Паводле Сatholic.by
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ

Нагодай для прыняцця такога рашэння стаў 
юбілей 100-годдзя фацімскіх аб’яўленняў,  
а таксама «той факт, што парафія Маці Божай 
Фацімскай у г. Жодзіна Барысаўскага дэканата 
Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі з’яўляецца 
асаблівым месцам, дзе збіраюцца вернікі для 
ўшанавання Найсвяцейшай Панны», – адзнача-
на ў дэкрэце аб устанаўленні новага санктуарыя.

Кожны дыяцэзіяльны санктуарый, згодна 
з кананічным правам, мае свой статут, які за-
цвярджаецца дыяцэзіяльным біскупам і ў якім 
вызначаецца кіраўнік і апякун санктуарыя –  

кусташ. Паводле статута, кусташам новага 
санктуарыя Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі 
будзе кожны святар, прызначаны на пасаду 
пробашча парафіі Маці Божай Фацімскай у  
г. Жодзіна. 

Санктуарыямі ўстанаўліваюцца асаблівыя 
месцы Божага культу. У марыйных санктуары-
ях ушаноўваецца асоба Дзевы Марыі, а вернікі 
могуць прасіць Маці Божую аб асаблівых ла-
сках і дзякаваць ёй за атрыманыя дары.

Паводле Сatholic.by

КАСЦЁЛ МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ У ЖОДЗІНЕ СТАЎ 
ДЫЯЦЭЗІЯЛЬНЫМ САНКТУАРЫЕМ

13 мая 2017 г. пасля Імшы, якую цэлебраваў арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч у жодзінскім 
касцёле, іерарх аб’явіў аб устанаўленні касцёла Маці Божай Фацімскай у Жодзіне  

дыяцэзіяльным санктуарыем

«ПЕРШЫМІ ПІЛІГРЫМАМІ» Ў ЖОДЗІНСКІ САНКТУАРЫЙ 
СТАЛІ ІЕРАРХІ І СВЯТАРЫ АРХІДЫЯЦЭЗІІ

15 мая 2017 г. ў касцёле Маці Божай Фацімскай у Жодзіне, які 13 мая 2017 г. быў абвешчаны  
дыяцэзіяльным санктуарыем, прайшла пастырская сустрэча святароў і кансэкраваных асоб 

Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі

Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч палічыў 
вельмі сімвалічным, што да новаўстаноўле-
нага санктуарыя прыбылі святары, законнікі  
і законніцы і назваў іх «першымі пілігрымамі 
ў гэтае святое месца».

Па традыцыі асноўным пунктам сустрэчы 
стала канцэлебрацыя пастырамі Святой Імшы, 
гамілію падчас якой прамовіў дапаможны 
біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, біс-
купскі вікарый для Магілёва і Магілёўскай 
вобласці Аляксандр Яшэўскі SDB.

Разважаючы над зместам евангельскага 
ўрыўка пра цуд у Кане Галілейскай, іерарх 
падкрэсліў, што Езус ведаў пра недахоп віна, 
«аднак не хацеў дзейнічаць сам, Ён хацеў даць 
у дапамогу маладым Марыю». «Праз гэты жэст 
Пан паказаў сваё жаданне, каб паміж Ім і чала-
векам заўсёды была яна – Маці, якую Ён шчод-
ра падараваў нам усім. Прысутнасць Марыі  
ў нашым жыцці пачалася ў Кане Галілейскай, 
працягваецца па сённяшні дзень і будзе аж да 
канца свету».

Біскуп Аляксандр узгадаў даследаванне 
аднаго польскага гісторыка, які вылучыў і 
інтэрпрэтаваў чатыры значныя даты:1517 (Рэ-
фармацыя – другі вялікі раскол хрысціянства і 
нараджэнне пратэстантызму), 1717 (заснавана 
першая масонская ложа ў Лондане, нараджэнне 
філасофіі асвячэння), 1917 (у Расіі распачына-

ецца бальшавіцкая рэвалюцыя; масонства ў 
Італіі арганізоўвае антыкасцёльныя і анты-
папскія дэманстрацыі; аб’яўленні Маці Божай 
у Фаціме) і 2017 (адмаўленне ад прыроды ча-
лавека і яго аб’ектыўных каштоўнасцяў у імя 
фальшывага пачуцця свабоды, талерантнасці 
і дэмакратыі).

«Нягледзячы на існуючую свабоду вера-
вызнання і спыненне атэістычнай дзейнасці,  
у святле фацімскіх аб’яўленняў мы заўважаем, 
што барацьба з дабром і праўдай не спынілася. 
Сатана не адправіўся ў адпачынак. Ён уце-
лавіўся ў новых людзей, якія пад прыкрыццём 
высокіх лозунгаў хочуць пабудаваць новы свет, 
новы парадак без Бога, – падкрэсліў іерарх. – 
Як праз Марыю прыйшло ў свет збаўленне, 
так праз Яе можа прыйсці і наша перамога ў 
змаганні за дабро і ласку. Таму ніколі не будзем 
забываць пра Маці Божую».

Напрыканцы Імшы была падпісана дамова 
паміж Канферэнцыей Каталіцкіх Біскупаў і 
айцамі-марыянамі аб распрацоўцы лічбавага 
фармата Літургіі гадзінаў на беларускай мове.

Пасля Эўхарыстыі навокал санктуарыя ад-
былася працэсія.

Дзень пастырскай сустрэчы ў Жодзіне супаў 
з заканчэннем сімпозіума да 100-годдзя фацім-
скіх аб’яўленняў. 

Паводле Сatholic.by
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ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
«Я ХАЧУ ПЕРАСТУПІЦЬ ЦАРСТВА БОЖАГА ПАРОГ...»

21 мая 2017 г. 130 дзяцей прынялі Першую Святую Камунію 
ў парафіі Св. Сымона і Св. Алены з рук біскупа Антонія Дзям'янкі

Месяц май – час, калі дзеці і моладзь пры-
ступаюць да першай споведзі і Першай Святой 
Камуніі. Вашай увазе прапануем фотарэпартаж 
з парафіі Св. Сымона і Св. Алены.

Першая Камунія дзіцяці – гэта перш за ўсё ра-
дасць для тых, хто ўжо адкрыў Эўхарыстыю, пе-
ражыў знаёмства з гэтым сакрамэнтам, а значыць 
адкрыў прысутнасць Хрыста ў Касцёле і ў жыцці.

21 мая 2017 г. 130 хлопчыкаў і дзяўчынак  
парафіі Св. Сымона і Св. Алены прынялі Езуса 
ў сваё сэрца і запрасілі Яго застацца з імі на-
заўсёды. Разам з маленькімі вернікамі ў святой 
Імшы ўдзельнічалі іх бацькі, бабулі і дзядулі, 
хросныя і шматлікія госці.

Першая Камунія – радасная падзея не толькі 
для дзяцей, іх бацькоў і родных, але і для ўсёй 
парафіяльнай супольнасці. Падрыхтоўка да 
гэтай важнай падзеі працягвалася два гады. 
На працягу гэтага часу дзеці ўдзельнічалі  
ў катэхізацыі – пазнавалі асноўныя праўды 
веры, вучылі малітвы, разважалі над Божым 
словам, стараліся пазнаць і палюбіць Хрыста.

Напярэдадні прыняцця сакрамэнту дзеці 
прыступалі да першай споведзі. Дзеткі павін-
ны самі ўспомніць усе свае грахі, вырашыць 
для сябе, што яны зрабілі ў жыцці добрага,  
а што дрэннага. Разабрацца ў сваім мінулым, 
каб прыйсці да новага жыцця са спакойнай 
чыстай душой.

Пасля прыняцця Першай Камуніі ў дзяцей 
пачынаецца белы тыдзень, на працягу якога 
яны ў першакамунійных строях  дзеля ўз-
растання ў веры штодзённа ўдзельнічаюць ў 
маёвых набажэнствах.
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ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
«Я ХАЧУ ПЕРАСТУПІЦЬ ЦАРСТВА БОЖАГА ПАРОГ...»

Заканчэнне. Пачатак на стар. 6
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НАШАЕ ЖЫЦЦЁ

Ініцыятарам новага фармату пілігрымак ста-
ла парафія Св. Сымона і Св. Алены ў Мінску.  
 У супрацоўніцтве з Рэспубліканскім Саюзам ту-
рыстычных арганізацый плануецца павялічыць  
зацікаўленасць да Будслава з боку турыстаў,  
у першую чаргу замежных.

Згодна з пастановай Савета Міністраў ад 
15.12.2016, населеныя пункты Будслаў і Жы-
ровічы вызначаны цэнтрамі рэлігійнага туры-
зму ў Беларусі, таму падобныя верталётныя 
пілігрымкі плануецца арганізаваць таксама і 
ў Жыровічы.

Рэалізоўвае палёты мінскі аэраклуб ДТСААФ.  
У красавіку адбыліся пробныя палёты па 
маршруце «Аэрадом Баравая – Будслаў». За-
мовіць верталёт для пілігрымкі неабходна не 
пазней, чым за тры гадзіны да планаванага 
часу вылету.

Кантактныя тэлефоны для зацікаўленых:  
8 (017) 505-29-60 (гарадскі нумар)  

або 8 (017) 200-44-15.

Фота Віталія Палінеўскага  
і кс. Кірыла Бардонава

Паводле Сatholic.by

У БУДСЛАЎ – НА ВЕРТАЛЁЦЕ:  
НОВЫ ФАРМАТ ПІЛІГРЫМАК У БЕЛАРУСІ

З пачатку мая 2017 года жадаючыя наведаць Будслаў і памаліцца каля абраза  
Маці Божай Будслаўскай змогуць паляцець туды на верталёце
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МАРЫЯ ПРЫЙШЛА НАГАДАЦЬ ПРА БОЖАЕ СВЯТЛО  
Ў НАС І ВАКОЛ НАС

СЛОВА ПАПЫ

«Я не мог не прыехаць сюды, каб пакланіцца 
Панне Марыі і даручыць ёй яе сыноў і дачок. 
Пад яе плашчом не губляюцца, з яе рук зы-
ходзяць надзея і спакой», – сказаў Францішак 
13 мая 2017 г. падчас урачыстай літургіі на 
плошчы перад базылікай Маці Божай Ружан-
цовай у Фаціме з нагоды 100-годдзя фацімскіх 
аб’яўленняў.

Падчас Св. Імшы, на якой Францішак і Жасін-
та Марту былі абвешчаны святымі, Папа назваў 
іх прыкладам надзеі, якая асноўваецца на веры 
ў Езуса Хрыста. «Дзева Марыя ўвяла іх у бяз-
межнае мора Божага святла, накіроўваючы да 
праслаўлення Пана. З гэтага яны атрымлівалі 
моц, каб пераадольваць супярэчнасці і цярпен-
ні. Божая прысутнасць стала пастаяннай у іх 
жыцці, што яскрава бачна ў настойлівай малітве 
за грэшнікаў і няспынным жаданні заставацца 
побач з Езусам, укрытым у табернакулюме», – 
адзначыў падчас гаміліі Святы Айцец. 

Марыя, як падкрэсліў Папа, прыйшла не для 
таго, каб мы яе ўбачылі: «Для гэтага ў нас будзе 
цэлая вечнасць». Прадказваючы і папярэджва-
ючы аб пагрозе пекла, да якога вядзе жыццё 
без Бога, яна аб’явілася тром партугальскім 

пастушкам, «каб нагадаць пра Божае святло, 
якое прабывае ў нас і нас атуляе». Па сведчан-
нях пілігрымаў, працягнуў Пантыфік, Фаціма 
і ёсць тым плашчом Святла, які нас ахінае 
тут, як і ў любым іншым месцы, калі шукаем 
заступніцтва Дзевы Марыі і просім, каб пака-
звала нам Езуса.

Папа Францішак запрасіў вернікаў дзякаваць 
Марыі за шматлікія ласкі, якімі яна на працягу 
ста гадоў з моманту свайго аб’яўлення ў Фа-
ціме адорвае Партугалію і ўвесь свет, і заклікаў 
кожнага сваім прыкладам і жыццём служыць 
«рэальнай і дзейснай» надзеяй для іншых.

Урачыстая літургія прайшла на лацінскай і 
партугальскай мовах у прысутнасці шматлікіх 
мясцовых вернікаў і пілігрымаў з усяго свету. 
Удзел у Св. Імшы таксама прымалі прэзідэнты 
Партугаліі, Парагвая і астраўной афрыканскай 
краіны Сан-Тамэ і Прынсіпі.

Папа Францішак стаў чацвёртым Пан-
тыфікам, які наведаў санктуарый. У 1967 г. тут 
быў Павел VI, у 1982 г., 1991 г., і 2000 г. – Ян 
Павел ІІ, а ў 2010 г. – Бэнэдыкт XVI.

Паводле Беларускай рэдакцыі  
Ватыканскага радыё

У ФАЦІМЕ Я ВЫПРОШВАЎ МАТЧЫНАЙ АБАРОНЫ МАРЫІ 
ДЛЯ ЎСЯГО СВЕТУ

«У Фаціме я занурыўся ў малітву святога 
вернага Народа; у малітву, якая там ужо сто 
гадоў цячэ патокам, каб выпрошваць матчынай 
абароны Марыі для ўсяго свету», – адзначыў 
Папа Францішак 14 мая 2017 г. падчас малітвы 
«Уладарка неба» на плошчы Святога Пятра, 
распавядаючы пра сваю пілігрымку ў Фаціму.

«У Фаціме я занурыўся ў малітву святога 
вернага Народа; у малітву, якая там ужо сто 
гадоў цячэ патокам, каб выпрошваць матчынай 
абароны Марыі для ўсяго свету. Я дзякую 
Пану Богу, які дазволіў мне скіравацца да ног 
Багародзіцы Дзевы ў якасці пілігрыма надзеі і 
міру», – сказаў Пантыфік. 

«Ад самага пачатку, калі ў Капліцы аб’яўлен-
няў я працяглы час правёў у цішыні, што 
суправаджалася малітоўным маўчаннем усіх 
пілігрымаў, узнікла атмасфера засяроджанасці 
і сузірання, у якой праходзілі розныя моманты 
малітвы. А ў цэнтры ўсяго быў і ёсць Уваскрос-
лы Пан, прысутны сярод свайго Народа ў Слове 
і ў Эўхарыстыі. Прысутны сярод шматлікіх 
хворых, якія з’яўляюцца галоўнымі дзеючымі 
асобамі літургічнага і душпастырскага жыцця 

Фацімы, як і кожнага марыйнага санктуарыя», –  
сцвердзіў Святы Айцец.

«Кананізацыяй Францішка і Жасінты я хацеў 
прапанаваць усяму Касцёлу іх прыклад з’яд-
нання з Хрыстом і евангельскага сведчання, 
а таксама хацеў нагадаць усяму Касцёлу аб 
клопаце пра дзяцей, – дадаў Папа. – Іх святасць 
узнікла не ў выніку аб’яўленняў, а дзякуючы 
вернасці і руплівасці, з якімі яны адказалі на 
атрыманую прывілею – магчымасць бачыць 
Панну Марыю. Пасля сустрэчы з «прыгожай 
Пані» – як яны Яе называлі – яны часта малілі-
ся Ружанец, каяліся і прыносілі ахвяры дзеля 
заканчэння вайны і за душы, якім найбольш 
патрэбная Божая міласэрнасць».

Пантыфік нагадаў, што і сёння «існуе вялікая 
патрэба ў малітве і пакаянні, каб выпрошваць 
ласку навяртання, каб выпрошваць спынення 
шматлікіх войнаў, якія ідуць па ўсім свеце і 
ўсё больш пашыраюцца, а таксама заканчэння 
бессэнсоўных канфліктаў, вялікіх і малых, якія 
скажаюць аблічча чалавецтва».

Дк. Мікола Гракаў 
Паводле Сatholic.by
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СЛОВА ПАПЫ

«БУДЗЬЦЕ ЎВАЖЛІВЫЯ: ЗАЎСЁДЫ ЁСЦЬ РЫЗЫКА 
ЗГУБІЦЬ ГОЛАС ПАНА»

7 мая ў нядзелю «Добрага Пастыра» падчас малітвы Уладарка неба на плошчы св. Пятра  
ў Ватыкане папа Францішак звярнуўся да Евангелля з нядзелі, у якім Езус прадстаўляе сябе  

ў двух вобразах, якія ўзаемна дапаўняюць адно аднаго

«Гэта вобраз пастыра і вобраз брамы авечага 
двара, – заўважыў Пантыфік. – Статак, якім 
з’яўляемся ўсе мы, жыве ў авечым двары, што 
служыць яму абаронаю – там авечкі ўкрываюц-
ца і адпачываюць пасля цяжкай дарогі. Авечы 
двор абнесены агароджаю з брамай, пры якой 
стаіць брамнік.

Да статку набліжаюцца розныя людзі: той, 
хто ўваходзіць у сярэдзіну праз браму, і той, хто 
«прабіраецца інакш» (пар. Ян 10, 1). Першы – 
гэта пастух, пастыр, а другі – гэта чужынец, 
які не любіць авечак і хоча ўвайсці з іншых 
інтарэсаў.

Езус атаясамлівае сябе з першым і паказвае 
блізкія адносіны з авечкамі, што выяўляюцца 
ў голасе, якім Ён іх кліча і які яны ведаюць 
і ідуць за Ім (пар. Ян 10, 3). Ён кліча іх, каб 
вывесці на добрую пашу, дзе яны знаходзяць 
дастаткова ежы», – сказаў Святы Айцец.

Другі вобраз, з дапамогаю якога Езус сябе 
прадстаўляе, гэта, паводле слоў Пантыфіка, 
«брама для авечак».

«Ён кажа: “Я – брама. Калі хто ўвойдзе праз 
Мяне, будзе збаўлены” (пар. Ян 10, 9), гэта 
значыць будзе мець жыццё і мець у дастатку 
(гл. Ян 10, 10). Хрыстус, Добры Пастыр, стаў 
брамай збаўлення для чалавецтва, таму што 
аддаў жыццё за сваіх авечак.

Езус, Добры Пастыр і брама для авечак, 
з’яўляецца кіраўніком, чыя ўлада выражаецца 
ў служэнні; кіраўніком, які для таго, каб кіра-
ваць, аддае жыццё і не патрабуе ахвяраваць ім 
ад іншых».

«Такому кіраўніку можна давяраць, як робя-
ць гэта авечкі, якія слухаюцца голасу свайго 
пастыра, бо ведаюць, што з ім можна пайсці 
на добрую і багатую пашу. Дастаткова аднаго 
сігналу, аднаго закліку, і яны ідуць за ім, слу-
хаюцца яго, ідуць за голасам таго, каго адчу-
ваюць як сяброўскую прысутнасць, як моц-нае 
і салодкае быццё разам, што накіроўвае, аба-
раняе, суцяшае і лечыць», – падкрэсліў Папа 
Францішак.

Як дадаў Папа, такім з’яўляецца для нас 
Хрыстус. «Існуе такое вымярэнне хрысціян-
скага досведу, якое мы, магчыма, пакідаем 
трохі ў цені: духоўнае і пачуццёвае вымярэнне. 
Адчуванне звязанасці асаблівымі повязямі з 
Панам, як авечак з іх пастырам». 
Заўсёды ёсць рызыка згубіць голас Пана
«Часам мы занадта рацыяналізуем веру і 

рызыкуем страціць адчуванне тэмбру гэтага 
голасу, голасу Езуса Добрага Пастыра, які 
заахвочвае і зачароўвае. Як здарылася з двума 
вучнямі на шляху ў Эмаўс, у якіх палала сэрца, 
калі Уваскрослы размаўляў з імі па дарозе.

Гэта цудоўны досвед адчування таго, што 
Езус нас любіць. Задайце сабе пытанне: «Ці 
я адчуваю, што Езус мяне любіць?» Для яго 
мы ніколі не чужыя, а сябры і браты. Аднак 
не заўсёды бывае лёгка распазнаць голас До-
брага Пастыра. Будзьце ўважлівыя. Заўсёды 
ёсць рызыка згубіць увагу ў гомане мноства 
іншых галасоў. 

Сёння мы пакліканыя не даць ўзбаламуціць 
сябе падманлівай мудрасцю гэтага свету, але 
ісці за Езусам, за Уваскрослым як за адзіным 
надзейным Правадыром, які надае сэнс нашаму 
жыццю.

У гэты Сусветны дзень малітвы аб паклікан-
нях – асабліва аб пакліканнях да святарства, каб 
Пан паслаў нам добрых пастыраў, – папросім 
заступніцтва Панны Марыі: няхай Багародзі-
ца сваёю дапамогаю падтрымае тых, каго Ён 
паклікаў, каб яны былі гатовымі аддана ісці за 
Ягоным голасам», – заключыў Святы Айцец.

Дк. Мікола Гракаў
Паводле Сatholic.by
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СВЯТЫ ХРОСТ

З радасцю паведамляем, што за апошні час 
Сакрамант Хросту атрымалі:

Зінаіда Вавілава, дачка Адама і Стэфаніі
Мікіта Ліпень, сын Мікалая і Настассі
Мацвей Парфяновіч, 

сын Рамана і Веранікі
Марыя Акуліч, дачка Мікіты і Кацярыны
Вікторыя Акуліч, 

дачка Мікіты і Кацярыны
Эвеліна Аляксеева, 

дачка Аляксандра і Ірыны
Элеанора Карнапелёва, 

дачка Уладзіміра і Алены
Дзмітрый Папроцкі, сын Андрэя і Дар'і
Вера Ільюн, дачка Аляксандра і Вольгі
Алісія-Міраслава Сапунова, 

дачка Яраслава і Ірыны
Ксенія Гусак, дачка Валерыя і Юліі
Аляксандра Васілевіч,

дачка Яўгена і Вікторыі
Сафія-Анна-Марыя Белая, 

дачка Ігара і Юліі
Марат Макараў, сын Яўгенія і Наталлі
Анна Пустомліна, дачка Ільі і Сабіны

Алівія Салановіч, дачка Мікалая і Вольгі
Амелія Марчанка, дачка Сяргея і Надзеі
Міхаіл Пацэвіч, сын Сяргея і Вольгі
Цімафей Кулік, сын Аляксея і Алены
Яна Грыб, дачка Андрэя і Вольгі
Елізавета Окішэва, 

дачка Аляксандра і Марыі
Марк-Антоній Земцоў, 

сын Антона і Віялеты
Максім Дубінчык, сын Алега і Вольгі
Генрых Рослік, сын Паўла і Надзеі
Дар'я Сяліцкая, дачка Міхаіла і Жанны
Варвара Самусік, дачка Анатоля і Алены
Арцём Дыро, сын Яўгена і Ірыны
Цімафей Басюк, сын Ільі і Веранікі
Ульяна-Марыя Дзягілевіч, 

дачка Аляксандра і Паліны
Данііл Крупін, сын Мікіты і Святланы
Дарына-Юзэфа Каравацкая, 

дачка Ігара і Юліі
Канстанцін Звярко, 

сын Віктара і Кацярыны

ВІНШУЕМ МАЛАДЫХ
Давяраем добраму Богу сужэнскае жыццё маладых людзей,

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

Эдварда Кухцінскага і Ядвігу Кухцінскую
Леаніда Жмачынскага і Валянціну Куневіч
Дзмітрыя Цепляшына і Таццяну Карнаушанка
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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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Галоўны рэдактар – Кс. Уладыслаў Завальнюк, адказны рэдактар – Наталля Лаўрэнка, тэхнічны рэдактар – Кацярына Качарго.
 Падпісны індэкс: 63135.Свабодны кошт. 

Адрас рэдакцыі: 220050, г. Мiнск, вул. Савецкая, 15. Тэл.: (017) 200-44-15, (017) 200-56-32. Факс: (017) 200-55-61, E-mail: vlad_za@tut.by
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5 чэрвеня
Панядзелак

6 чэрвеня
Аўторак

7 чэрвеня
Серада

8 чэрвеня
Чацвер

9 чэрвеня
Пятніца

10 чэрвеня
Субота

11 чэрвеня
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 – 

У БРАСЛАВЕ ПРОЙДЗЕ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА  
КАСЦЁЛЬНАГА СПЕВУ

14–19 жніўня ў санктуарыі Маці Божай Вала-
даркі Азёраў у Браславе пройдзе летняя школа 
касцёльнага спеву. Калектыў выкладчыкаў 
узначальвае дацэнт Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі музыкі Уладзімір Неўдах, арганіст 
мінскага катэдральнага касцёла.

У праграме:
–  пастаноўка голасу для харыстаў і кантараў;
– супольны харавы спеў;
– тэорыя і практыка касцёльнага спеву;
– гісторыя касцёльнай музыкі (факультатыў).
Да ўдзелу запрашаюцца парафіяльныя хоры, 

вакальныя групы, кожны, каму падабаецца 
касцёльны спеў і музыка.

Музычная адукацыя не абавязковая, узрост 
не абмежаваны. 

Кошт за 6 дзён – 30 рублёў.
Рэгістрацыя ўдзельнікаў 14 жніўня ад 15.00 

(будынак насупраць касцёла). Пачатак заняткаў 
у 17.00. 

Удзельнікі атрымаюць неабходны нотны 
матэрыял. Арганізатары забяспечваюць начлег 
і харчаванне.

З сабой неабходна мець:
– ноты касцёльных спеваў, якія вам най-

больш падабаюцца, каб падзяліцца з іншымі;
– спальнік (пры магчымасці);
– музычныя інструменты (абавязкова для 

музыкантаў).
Кульмінацыя Тыдня касцёльных занят-

каў – спеў падчас святой Імшы 19 жніўня на 
галоўнай урачыстаці Маці Божай Валадаркі 
Азёраў (палявы алтар).

Анкеты дасылаць да 9 жніўня на e-mail: 
agniinna@mail.ru

або па адрасе: Парафія Нараджэння Маці 
Божай, вул. Савецкая, 1, г. Браслаў 211970, 
Віцебская вобл.

Кантакты:
+375 2153 65-2-36 тэл./факс

+375 29 710-50-37 кс. пробашч  
Станіслаў Мжыглуд SDS 

+375 29 715 73 42 арганістка Іна Сапун

Паводле waladarka.by

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


