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ПЕРЭГРЫНАЦЫЯ ФІГУР МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ 
У БЕЛАРУСІ

4 кастрычніка 2016 г. Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч узначаліў Святую Імшу ў капліцы аб’яўленняў  
у партугальскім горадзе Фаціма ў інтэнцыі Каталіцкага Касцёла ў Беларусі і нашай Айчыны

Падчас Імшы арцыпастыр блаславіў дзве фі-
гуры Маці Божай Фацімскай – вялікую (13 каст- 
рычніка распачнецца яе вандраванне па па-
рафіях Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі) і 
меншую (прызначаную для перэгрынацыі па 
сем’ях).

«Падчас перэгрынацыі па нашых парафіях 
вернікі будуць мець магчымасць маральна 
дакрануцца да Фацімы, каб яшчэ мацней 
перажываць значэнне гэтых аб’яўленняў у 
нашай былой, сучаснай і будучай гісторыі», –  
адзначыў арцыпастыр.

«Марыя, з далёкай Фацімы блаславі Бела-
русь!»

Прыгадваючы гісторыю аб’яўлення Маці 
Божай тром пастушкам, іерарх адзначыў, 
што заклік Марыі можна абагульніць двума 
сказамі: «Калі будзеце маліцца і навернеце-
ся, то ўсё будзе добра. Калі не, то трагедыя 
непазбежная». 

Гэты заклік Марыі, як дадаў Мітрапаліт, су-
гучны і з першым публічным зваротам Езуса: 
«Навяртайцеся і верце ў Евангелле». 

«Усё гэта вядзе да прапісной ісціны: чала-
век сваімі сіламі без Божай дапамогі не змо-
жа шмат зрабіць», – падкрэсліў арцыбіскуп 
Кандрусевіч.

Працяг на стар. 2
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
ПЕРЭГРЫНАЦЫЯ ФІГУР МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ 

У БЕЛАРУСІ
Заканчэнне. Пачатак на стар. 1

«Марыя, з далёкай Фацімы  
блаславі Беларусь!»

Як заўважыў іерарх, перад абліччам нявер-
насці чалавека Марыя застаецца Маці міласэр- 
насці. 

«Падобна як Бог, караючы нашых пер-
шых бацькоў Адама і Еву, даў ім надзею 
збаўлення і вызвалення з няволі граху, так-
сама і Марыя не пакінула бкз надзеі людзей, 
якія заблукалі. Менавіта таму Яна сказа-
ла, што Яе Беззаганнае Сэрца затрыум- 
фуе і Расія навернецца.

Гэтыя словы Божай Маці падтрым-
лівалі наш народ на працягу трох па-
каленняў у часы ганенняў. Яны былі 
надзеяй нават насуперак надзеі. І гэтая 
надзея ажыццявілася».

Асобна падчас сваёй гаміліі Мітрапаліт 
Кандрусевіч спыніўся на асобе св. Яна 
Паўла ІІ, назваўшы яго Пантыфікат «вы-
разна хрыстацэнтрычным і ўкаранёным 
у бязмежны давер Марыі».

«У атэістычнай цемры, якая ахінула нашу 
зямлю, здавалася, што няма ніякай надзеі. Мно-
гія проста апусцілі рукі і нават думалі, што са 
смерцю апошняга святара Касцёл перастане 
існаваць. 

Але Ян Павел II не здаваўся, ён верыў у пра- 
роцтва Марыі з далёкай Фацімы. Ён ахвяравў 
свет Беззаганнаму Сэрцу Марыі, і распачаліся 
такія змены, аб якіх цяжка было нават марыць», –  
прыгадаў арцыпастыр.

«Фацімскае прароцтва пачало збывацца. Мы 
павінны быць не толькі сведкамі гэтага працэ- 

су, але і яго ўдзельнікамі. Ад нас і ад нашага 
стаўлення да фацімскага паслання залежыць 
адраджэнне веры і канчатковая перамога даб- 
ра», – падкрэсліў іерарх.

Нагадваючы пра набліжэнне юбілею 100-год-
дзя фацімскіх аб’яўленняў, арцыбіскуп заўважыў, 
што ў Беларусі да гэтай нагоды распрацавана 
адмысловая праграма падрыхтоўкі, у якую ўва-
ходзіць спецыяльная навэнна да Маці Божай 

Фацімскай і перэгрынацыя Яе фігуры.
«Сёння мы знаходзімся ў Капліцы 

аб’яўленняў, на месцы, адкуль Ма-
рыя праз фацімскіх дзяцей перадала 
сваё пасланне нам і ўсяму свету.  
З далёкай Фацімы благаславі нашу 
Бацькаўшчыну, каб ёй ніколі не пагра-
жаў духоўны Чарнобыль, каб яна не 
страціла надзею на новую шчаслівую 
будучыню», – сказаў Мітрапаліт Кан-
друсевіч. 

У Фаціму арцыпастыр прыбыў 
напярэдадні і далучыўся да групы 
беларускіх пілігрымаў, узначаліўшы 
ружанцовае набажэнства.

Традыцыйна Ружанец носіць у 
Фаціме інтэрнацыянальны характар: 
пяць першых частак малітвы «Вітай 
Марыя» на ружанцы чытаюцца на 

адной з нацыянальных моў, а ўдзельнікі на-
бажэнства адказваюць на сваёй. Такім чынам 
падчас ружанцовай малітвы ў Фаціме гучала і 
беларуская мова.

Паводле Сatholic.by
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ПАСТЫРСКАЕ ПАСЛАННЕ АРЦЫБІСКУПА ТАДЭВУША 
КАНДРУСЕВІЧА НА РАСПАЧАЦЦЕ ПЕРЭГРЫНАЦЫІ  

ФІГУРЫ МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ 
Урэшце Маё Беззаганнае Сэрца затрыумфуе і наступіць час навяртання і супакою. 

Фацімскае пасланне – шлях да навяртання 

СЛОВА АРЦЫБІСКУПА

Глыбокапаважаныя святары, кансэкраваныя 
асобы, вернікі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі!

1. Сардэчна вітаю вас словамі, з якімі Марыя 
праз фацімскіх пастушкоў Францішка, Жасінту 
і Люцыю ў 1917 г. звярнулася да народаў усяго 
свету, асабліва да тых, якія жывуць у Цэнтральнай 
і Усходняй Еўропе. Гэтыя словы Багародзіцы як 
нашай духоўнай Маці былі для нашых продкаў і 
многіх з нас крыніцаю надзеі на працягу трох пака-
ленняў жорсткага пераследу 
веры. Сёння мы з’яўляем-
ся сведкамі і ўдзельнікамі 
працэсу адраджэння веры 
ў нашай краіне, дзе атэіс- 
тычны рэжым імкнуўся 
стварыць духоўную пус- 
тыню.

З нагоды юбілею 100-год-
дзя фацімскіх аб’яўленняў, 
які мы будзем адзначаць  
у наступным 2017 г., у 
фацімскі дзень 13 каст- 
рычніка 2016 г. распачнец-
ца перэгрынацыя фігуры 
Маці Божай Фацімскай па 
парафіях нашай архідыя- 
цэзіі. Перэгрынацыя ар-
ганічна ўліваецца ў працэс 
падрыхтоўкі да юбілею 
100-годдзя фацімскіх 
аб’яўленняў, распачаты ў 
жніўні месяцы Навэннай 
да Найсвяцейшай Панны 
Марыі, і дапаможа нам 
яшчэ раз духоўна асэнсаваць іх з мэтаю нашага 
навяртання, умацавання веры і хрысціянскага 
сведчання.

Падчас перэгрынацыі мы будзем разважаць  
пра значэнне фацімскіх аб’яўленняў для на-
шай краіны, дзякаваць Богу за дар свабоды 
веравызнання, перапрашаць за ўсе недахопы 
і прасіць аб благаслаўленні на будучыню, бо 
працэс адраджэння веры нялёгкі, а небяспеч-
ныя выклікі часу яшчэ больш ускладняюць яго.

2. Пілігрымуючая фігура Маці Божай Фацім-
скай 4 кастрычніка была асвячана ў Фаціме на 
месцы аб’яўленняў Марыі, таму гэта перэгры- 
нацыя будзе мець цесную сувязь з гэтым свя-
тым месцам, адкуль у фатальным 1917 годзе –  
годзе бальшавіцкай рэвалюцыі – нам была 
дадзена надзея на адраджэнне веры.

Першая перэгрынацыя фігуры Маці Божай Фа- 
цім   скай па парафіях Беларусі адбылася ў 
1997–1998 гг. і была прысвечана 80-годдзю 
фацімскіх аб’яўленняў. На гэты раз перэгры- 
нацыя адбудзецца ў Мінска-Магілёўскай архі-
дыяцэіі.

3. Якая ж радасць прымаць у сябе асвя-
чаную ў Фаціме фігуру Маці Божай і тым 
самым нібы дакранацца да таго святога 

месца, дзе аб’явілася Ма-
рыя! Так і хочацца разам са  
св. Альжбетай усклікнуць: 
«Адкуль нам гэта, што Маці 
нашага Пана прыходзіць да 
нас!» (пар. Лк 1, 43)

Як дваццаць стагоддзяў 
таму Марыя прыйшла ў 
дом Альжбеты і Захарыі не 
адна, але з Езусам і Ягонай 
ласкай (пар. Лк 1, 39–55), 
так і цяпер Яна будзе весці 
нас да свайго Сына Езуса 
Хрыста, каб Ён адарыў нас 
сваёй ласкай і ўмацаваў 
нашу веру, надзею і любоў. 

4. Перад распачаццем 
перэгрынацыі карысна ўз-
гадаць гісторыю фацімскіх 
аб’яўленняў. 

Прыкметна, што фацім-
скія дзеці-візіянеры ў 1916 г.  
(яшчэ за год да аб’яўленняў 
ім Марыі), ажно тры разы 
сустрэлі нябеснага паслан-

ца – анёла, які назваў сябе пасланнікам супа-
кою. Прыкметна і тое, што ён удзяліў дзецям 
святую Камунію, кажучы: «Прыміце Цела і 
Кроў Хрыста, уражанага чалавечай няўдзячнас- 
цю, выпраўце іх злачынствы і праслаўце Пана. 

У сувязі з гэтым узнікае лагічнае пытанне: 
адкуль анёл узяў святую Камунію? Ён – не 
святар і таму не мог цэлебраваць Эўхарыстыю. 
Некаторыя даследчыкі фацімскіх аб’яўленняў 
перакананыя, што анёл мог узяць камунію з 
Расіі, якая знаходзілася на парозе жорсткіх 
ганенняў на веру і адкуль выганялі Бога.

Як вядома, у той час працягвалася жудасная 
Першая сусветная вайна. Папа Бенедыкт XV 
шмат разоў заклікаў ваюючыя бакі да міру.

Працяг на стар. 4
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СЛОВА АРЦЫБІСКУПА
ПАСТЫРСКАЕ ПАСЛАННЕ АРЦЫБІСКУПА ТАДЭВУША 

КАНДРУСЕВІЧА НА РАСПАЧАЦЦЕ ПЕРЭГРЫНАЦЫІ  
ФІГУРЫ МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ 

Працяг. Пачатак на стар. 3
5 мая 1917 г. ён распарадзіўся ў літанію да 
Маці Божай Ларэтанскай унесці заклік: 
«Каралева супакою, маліся за нас». А праз  
8 дзён – 13 мая 1917 г. – Марыя аб’явілася тром 
пастушкам. Аб’яўленні працягваліся кожны месяц 
13 чысла аж да кастрычніка ўключна, за выклю-
чэннем жніўня, калі Марыя аб’явілася 19 чысла.

5. Фацімскае пасланне, якое Марыя перадала 
чалавецтву праз дзяцей, канцэнтруецца вакол 
тэмы малітвы і навяртання, што знаходзіць сваё 
пацвярджэнне ў Евангеллі. Першыя словы, 
з якімі Езус звярнуўся да сваіх слухачоў, за-
клікалі да навяртання і веры ў Евангелле (пар. 
Мк 1, 15). Марыя казала: калі будзеце маліцца, 
асабліва на ружанцы, і навернецеся, то ўсё бу-
дзе добра, калі не, то 
свет чакаюць вялікія 
катаклізмы. Марыя 
асабліва заклікала 
маліцца ў інтэнцыі 
Расіі.

Калі ў 1991 г. я ўпер-
шыню сустрэўся з фа-
цімскай візіянеркай 
сястрой Люцыяй, яна 
сказала, што як простая  
дзяўчына, якая не ве-
дала геаграфіі, думала, 
што Марыя прасіла 
маліцца за вялікага 
грэшніка па імені Расія (на партугальскай мове –  
Руш).

Марыя ў Фаціме нагадвае пра Расію, але на 
самой справе фацімскае прароцтва адносіцца да 
ўсяго свету, у тым ліку і да Беларусі, бо, як кажа 
сястра Люцыя, грэх не мае нацыянальнасці  
і таму ўсім людзям патрэбна навяртанне. 

6. Марыя аб’явіла фацімскім дзецям тры 
таямніцы. Дзве першыя былі абнародаваны ў 
1941 г., трэцяя – у 2000 г. Гэтым самым пасля 
драматычнага ХХ стагоддзя была абнародава-
на рэальнасць, якая прымае ўдзел у стварэнні 
гісторыі і адначасова тлумачыць яе глыбокі 
сэнс у духоўнай перспектыве, неахвотна пры-
мальнай сучасным спосабам мыслення, які 
падуладны моцным уплывам рацыяналізму, –  
падкрэсліў тады сакратар ватыканскай Кангрэга-
цыі Веравучэння арцыбіскуп Тарчызіо Бэртонэ.

 Першая таямніца – гэта візія пекла. Другая 
распавядае пра цяжкасці, што чакаюць грэш-
ны свет, і пра шлях, якім можна іх пазбегчы. 
Марыя прадказала канец Першай сусветнай 

вайны, пачатак другой і няшчасці, якія спазнае 
чалавецтва, голад у многіх краінах свету, ганен-
ні на Касцёл і цярпенні Святога Айца. Трэцяя 
таямніца нагадвае пра Касцёл мучанікаў, і яе 
можна зразумець толькі ў сімвалічным ключы. 
Падаючы такі трывожны сцэнарый, Марыя ў 
той жа час паабяцала, што Яе Беззаганнае Сэрца 
затрыумфуе і Святы Айцец прысвеціць яму Расію, 
якая навернецца, і на некаторы час настане мір. 

У першай і другой частках Фацімскага 
паслання дзеці-візіянеры ўбачылі жахі пекла і 
пачулі, як іх пазбегнуць, а менавіта праз ушана-
ванне Беззаганнага Сэрца Марыі, што азначае 
набліжэнне да такога стану чалавечага сэрца, калі 
па прыкладзе Марыі наша згода з Божай воляй 

становіцца ядром, які 
фарміруе нашу істоту.

Ка л і  ключом да 
пазнання першай і дру-
гой частак фацімскага 
паслання з’яўляюцца 
словы «збавіць душы», 
то да трэцяй – «пакаян-
не», да якога заклікае 
Марыя5. У сваім ліс-
це св. Яну Паўлу II 
сястра Люцыя ў 1982 
г. напісала, што трэцяя 
фацімская таямніца 
зводзіцца да слоў «калі 

так, і калі не»: калі навернецеся, то ўсё будзе 
добра, калі не, то прыйдзе бяда. Таму не трэба 
казаць, што Бог нас карае, але наадварот: мы 
самі наклікаем на сябе пакаранне. Бог шануе 
свабоду чалавека і цярпліва папярэджвае, як 
прадухіліць пагрозу.

7. Гісторыя пацвердзіла сапраўднасць пра- 
роцтва Багародзіцы. У 1917 г. адбылася Каст- 
рычніцкая рэвалюцыя, якая прынесла так шмат 
цярпенняў людзям Цэнтральнай і Усходняй 
Еўропы і многім іншым краінам свету. Атэіс-
ты найперш ажыццяўлялі марксісцкі лозунг 
«Рэлігія – опіум для народа» у савецкай Расіі, а 
потым – па-за яе межамі, асабліва ў Цэнтраль-
най Еўропе. З рэлігіяй ваявалі як з найбольш 
цяжкай і заразнай хваробай.

Папа Ян Павел II у еднасці з біскупамі ўсяго 
свету ва ўрачыстасць Звеставання Пана 25 са- 
кавіка 1984 г. на плошчы св. Пятра ў Рыме прысвя-
ціў свет Беззаганнаму Сэрцу Марыі. Як хутка 
пасля гэтага пачаў змяняцца свет!

Працяг на стар. 5
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СЛОВА АРЦЫБІСКУПА
ПАСТЫРСКАЕ ПАСЛАННЕ АРЦЫБІСКУПА ТАДЭВУША 

КАНДРУСЕВІЧА НА РАСПАЧАЦЦЕ ПЕРЭГРЫНАЦЫІ  
ФІГУРЫ МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ 

Працяг. Пачатак на стар. 3-4
 «Перабудова» ў Савецкім Саюзе прывяла да 

падзення таталітарна-атэістычнай сістэмы, у 
выніку чаго распачаўся працэс адраджэння ду-
хоўнага жыцця.

8.  Сёння няма неабходнасці хаваць сваю 
веру ў глыбіні сэрца, як гэта было ў савецкія 
часы. Сёння яе можна вызнаваць публічна. 
Аднак неабходна памятаць пра тое, што на-
вяртанне – гэта не штосьці прынесенае звонку. 
Навяртанне – гэта стан душы. Навяртання няма 
там, дзе няма ўнутранай свабоды, якая базуец-
ца не столькі на адсутнасці ГУЛАГу, колькі на 
праўдзе. Нездарма Хрыстус кажа: «Пазнаеце 
праўду, а праўда вызваліць вас» (Ян 8, 32).

Таму сапраўдная хрысціянская ідэнтычнасць –  
няпростая справа. Быць хрысціянінам азначае 
прыняць праўду Евангелля і ёю жыць. Небяс- 
пека, якая пагражае нам, заключаецца ў тым, 
што мы, вызваліўшыся ад знешніх путаў, па 
сваёй волі трапляем у іншыя формы прыгнёту, 
якіх вельмі шмат у сучасным свеце і якія вядуць  
да парушэння Божага закону. 

У выніку чаго чалавек трапляе ў такія за-
лежнасці, як спажывецтва, імкненне любым 
коштам да багацця, злачынства, карупцыя, 
наркаманія, забойства ненароджанага жыцця, 
нязгоднае з Божай воляй сексуальнае жыццё і 
г.д. Чалавек, імкнучыся валадарыць над светам 
без Бога, раней ці пазней становіцца рабом 
гэтага свету. Часовая зямная слава, матэрыяль- 
ны дастатак і задавальненні не гарантуюць 
шчаслівага жыцця. Неабходна вярнуць свету 
сапраўдную шкалу каштоўнасцяў. Нездарма 
Хрыстус кажа: «Якая будзе карысць чалаве-
ку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй 
пашкодзіць?» (Мц 16, 26). Чалавек годны боль-
шага! Паводле Другога Ватыканскага Сабору, 
«вартасць чалавека вызначаецца тым, чым ён 
ёсць, а не тым, чым ён валодае».

Катэхізіс Каталіцкага Касцёла вучыць, што 
«чалавечае сэрца абцяжаранае і разлютаванае. 
Неабходна, каб Бог даў чалавеку новае сэрца. 
Навяртанне – гэта перш за ўсё справа ласкі 
Бога, які вяртае нашыя сэрцы да сябе («Навяр-
ні нас да Цябе, Пане, і мы навернемся» (пар. 
Пл 5, 21)). Бог дае нам сілы распачаць жыццё 
нанова. Адкрываючы для сябе веліч Божай 
любові, наша сэрца скаланаецца ад жаху і 
цяжару граху і пачынае баяцца абразіць Бога 
грахом і аддаліцца ад Яго. Сэрца чалавечае на-
вяртаецца, пазіраючы на таго, хто быў прабіты 
нашым грахом».

Фацімскае пасланне складаецца з закліку 
да навяртання, малітвы, асабліва ружанцовай,  
а таксама да выпраўлення крыўды за свае грахі 
і грахі чалавецтва. Яно вынікае з Евангелля, 
бо на пачатку сваёй дзейнасці Езус заклікаў да 
навяртання і веры ў Евангелле (пар. Мк 1, 15).  
Мэта навяртання – духоўная перамена ча-
лавека, перамога над грахом і ўмацаванне 
дабра, а таксама крочанне па шляху святасці. 
Таму фацімскае пасланне заўсёды актуальнае  
і скіравана ў тым ліку да людзей нашага часу, 
які пазначаны цярпеннямі, зневажаннем правоў 
чалавека і барацьбой з рэлігіяй. Яно таксама 
прасякнута любоўю Марыі да чалавецтва, як ка- 
жа св. Ян Павел II.

Такім чынам, навяртанне з’яўляецца ўмоваю 
вяртання да Бога і ўстаноўленай Ім гармоніі 
ў свеце. У гэтым працэсе асаблівая роля на-
лежыць Марыі як прытулку грэшнікаў. Нам 
жа неабходна звяртацца да прапанаваных Ёю 
сродкаў: Яе ўшанавання, культу Беззаганнага 
Сэрца Марыі, малітвы і пакаяння.

9. Ажыццяўленню закліку Марыі будзе 
служыць і перэгрынацыя фігуры Маці Божай 
Фацімскай. Перэгрынацыя – гэта падзея не 
толькі знешняя, але і ўнутраная, духоўная, якая 
павінна весці нас да сапраўднага навяртання.

У сувязі з гэтым заклікаю ўсіх вернікаў 
Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі прымаць 
актыўны ўдзел у запланаваных з нагоды перэ-
грынацыі набажэнствах і належным чынам да 
іх падрыхтавацца. Для гэтага загадваю ва ўсіх 
парафіях у адпаведны час правесці рэкалек-
цыі або дні малітвы ці чування і заахвочваю 
ўрэгуляваць уласнае жыццё ў адпаведнасці з 
Божым і касцёльным правам, асабліва адносна 
сакрамэнту сужэнства, а таксама здзяйсняць 
учынкі міласэрнасці.

Перэгрынацыя распачнецца ўрачыстым 
прыбыццём фігуры Маці Божай Фацімскай у 
мінскую архікатэдру Імя Найсвяцейшай Панны 
Марыі 13 кастрычніка 2016 г. Праз тры дні, 
16 кастрычніка, фацімская фігура распачне 
пілігрымаванне па парафіях і манаскіх суполь-
насцях Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі па-
водле падрыхтаванай праграмы і завершыцца 
15 кастрычніка 2017 г. у мінскай архікатэдры.

10. Сімвалічна, што перэгрынацыя рас-
пачынаецца ў Юбілейным Годзе Божай Міласэр- 
насці і годзе сярэбранага юбілею адраджэння 
структураў Каталіцкага Касцёла ў Беларусі.

Працяг на стар. 6



6

СЛОВА АРЦЫБІСКУПА
ПАСТЫРСКАЕ ПАСЛАННЕ АРЦЫБІСКУПА ТАДЭВУША 

КАНДРУСЕВІЧА НА РАСПАЧАЦЦЕ ПЕРЭГРЫНАЦЫІ  
ФІГУРЫ МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ 

Заканчэнне. Пачатак на стар. 3-5
Фацімскае пасланне і яго ажыццяўленне – 

гэта не што іншае, як знак бязмежнай Божай 
міласэрнасці. Святы Айцец Францішак у буле 
«Misericiоrdiae Vultus» («Аблічча міласэрнас-
ці»), якой абвясціў гэты Год як час ласкі, за-
клікае да таго, каб пілігрымка стала штуршком 
да навяртання і каб усіх нас ахінула Божая 
міласэрнасць. Падчас перэгрынацыі фацім-
скай фігуры заахвочваю ўсіх пілігрымаваць да 
Марыі – Маці Міласэрнасці, прысвяціць сябе 
Беззаганнаму Сэрцу Марыі і прасіць, каб Яна 
прывяла нас да міласэрнага Езуса.

Марыя, Маці Божая Фацімская! Сёння разам з 
Табой спяваем Твой гімн «Magnificat», бо сапраў-
ды вялікія справы Бог чыніць на нашых вачах.

Дзякуем Табе за надзею, дадзеную нашаму 
народу сто гадоў таму!

Дзякуем за духоўную дапамогу падчас доў-
гіх дзесяцігоддзяў ганенняў на Касцёл!

О Найсвяцейшая Тройца – Бог Айцец, які 
выбраў Марыю быць самаю годнаю сярод 
сваіх дачок; Бог Сын, які даў Ёй ласку быць 
Тваёю Маці; Бог Дух Святы, які ўчыніў Яе 
сваёю Абранніцай! Bерым Табе, ушаноўваем 
Цябе, спадзяемся на Цябе і любім Цябе. Сёння 
аддаём сябе мацярынскай любові Беззаганнага 
Сэрца Божай Маці, якая па Тваёй волі ў Фаціме 
прадказала наша навяртанне.

Марыя, мы прысвячаем і даручаем сябе, 
нашыя сем’і i Айчыну Твайму Беззаганнаму 
Сэрцу. Будзь для нас Маці, Апякункаю і пры-
кладам жыцця. Дапамажы нам верна служыць 
Табе, Твайму Сыну і Яго Касцёлу ў гэты гіста-
рычны і лёсавызначальны час, поўны многіх 
небяспечных выклікаў. Ты разумееш цяжкасці 
і надзеі нашага жыцця, асабліва ў барацьбе 
паміж дабром і злом. Пачуй нашу просьбу 
аб дапамозе і ў абдымках сваёй мацярынскай 
любові ўкрый нас, занепакоеных сваім зямным 
і вечным лёсам.

Маці Божая, узнясі да трону міласцівага і 
ўсемагутнага Бога нашу падзяку за шчодрыя 
ласкі, якімі Ён нас адорвае. Прадстаў наша 
пакаянне за грахі народа, ахвяру і цярпенні. 
Выпрасі благаслаўленне на далейшае жыццё, 
на дасягненне міру, згоды і ўзаемаразумення.

Беззаганнаe Сэрцa Марыі! Няхай праз 
Тваё заступніцтва Бог літасціва гляне на свой 
Касцёл, дорачы яму поўную свабоду і ласку 

Перапрашаем за ўсялякае зло, якое мы і наш 
народ учынілі.

Перад небяспечнымі выклікамі часу просім 
благаслаўлення на будучыню, каб будаваць яе 
на фундаменце Евангелля.

Марыя, у сваёй фацімскай фігуры ўвайдзі ў 
нашы касцёлы і капліцы, як Каўчэг запавету 
паміж Богам і людзьмі, увайдзі ў нашы сэрцы і 
перамяні іх, умацуй нашу веру, надзею і любоў.

Давяраючы ўсіх удзельнікаў перэгрынацыі 
апецы Маці Божай Фацімскай, ад усяго сэрца 
благаслаўляю ў імя Айца, + і Сына, і Духа 
Святога.

Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч
Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі

Мінск, 4 кастрычніка 2016 г.
Успамін св. Францішка Асізскага

шматлікіх і святых пакліканняў да святарства 
і манаства; няхай успамагае намаганні ў спра-
ве еднасці хрысціянаў у імя наказу Хрыста: 
«Каб усе былі адно»; няхай адорыць мудрасцю 
дзяржаўную ўладу ў яе клопатах пра дабрабыт 
народа, яго духоўнае развіццё і захаванне спра-
вядлівасці; няхай апякуецца нашымі сем’ямі, 
каб яны былі моцныя Богам і неразрыўныя; ня-
хай адорыць дзяцей і моладзь духоўным, інтэ- 
лектуальным і фізічным развіццём і ахоўвае іх 
ад грахоўнай спакусы; няхай заблукалым па-
кажа шлях навяртання, няверуючых прывядзе 
да пазнання праўды, грэшнікаў – да пакаяння; 
няхай змілуецца над хворымі і беднымі, над 
тымі, хто пакутуе і прыгнечаны цяжарам, – над 
усімі, хто знаходзіцца ў патрэбе. 

О Найсвяцейшая Багародзіца, Апякунка 
Беларусі, Тваёй абароне аддаёмся. Прымі на-
шае прысвячэнне Твайму Беззаганнаму Сэрцу. 
Будзь з намі на шляхах веры, надзеі і любові. 
Няхай праз Тваё заступніцтва адбудзецца на-
вяртанне сэрцаў і пераможа дабро. Маліся за 
нас, каб мы, выконваючы волю Усемагутнага, 
заўсёды бралі прыклад з Твайго служэння Яму 
і бліжняму. Просім праз Хрыста, Пана нашага. 
Амэн.

Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч
Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі

Паводле Сatholic.by 

Акт прысвячэння Беззаганнаму Сэрцу Марыі
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
«РАДЫЁ МАРЫЯ» Ў БЕЛАРУСІ: ПЯЦЬ ПЫТАННЯЎ  

ДА ПРАГРАМНАГА ДЫРЭКТАРА КС. АЛЯКСАНДРА УЛАСА
Ксёндз Аляксандр Улас, новы праграмны дырэктар беларускага «Радыё РМ»,  

зарэгістраванага ў нашай краіне ў чэрвені бягучага года,  
распавёў пра наступныя крокі ў развіцці каталіцкага радыё ў Беларусі

5-7 верасня святар прымаў удзел у трэнін-
гу для кіраўнікоў «Радыё Марыя» з розных 
краін, які сёлета прайшоў ва Украіне на базе 
духоўнай семінарыі Найсвяцейшага Сэрца 
Езуса ў Ворзелі.

У сустрэчы прымалі ўдзел прадстаўнікі 
Сусветнай Сям’і «Радыё Марыя» – кс. Франці-
шак Плацыос, еўрапейскі каардынатар Бернард 
Мітэруцнэр і супрацоўнік Сусветнай сям’і 
«Радыё Марыя» Радаэль Галаці.

«Тут, як нідзе, усведамляеш багацце Касцё-
ла. ”Радыё Марыя” як міжнародная структура 
мае шмат напрацовак і багаты вопыт працы ў 
розных краінах з рознымі законамі, – адзначае  
кс. Аляксандр Улас. – На семінары мы не прос- 
та вучымся, але найперш дзелімся. Атмасфера 
пануе вельмі спецыфічная, бо той, хто вучыц-
ца, у пэўны момант можа стаць тым, хто можа 
навучыць і падзяліцца вопытам сваёй краіны».

1. Што чуваць сёння з «Радыё Ма-
рыя» ў Беларусі?

– На  сёння адбыўся запуск тэставай   
версіі радыё. Запушчаная версія –  
толькі праверка нашых тэхнічных магчы-
масцяў, якія мы тэсціруем. Канчатковы ж 
выгляд «Радыё Марыя» будзе зусім іншы. 

У чэрвені 2016 года ў галоўным 
упраўленні юстыцыі Мінскага гар-
выканкама «Радыё Марыя» атрымала 
дзяржаўную рэгістрацыю. У Беларусі 
нас зарэгістравалі па першых літарах –  
«Радыё РМ». Паступова мы падыш-
лі да тэхнічнай падрыхтоўкі будуча-
га вяшчальніка. У сувязі з тым, што 
«вольных хваляў» у Мінску нам не 
выдзелілі, мы вырашылі пачаць працу  
ў інтэрнэце і запусціць спачатку інтэр-
нэт-версію «Радыё РМ».

Тэставая версія мае абмежаванне – 
адначасова радыё могуць слухаць толькі 
30 слухачоў. Мы карыстаемся «аўта-
дыджэем». Але ўсё гэта толькі пра-
верка. Мы вывучаем розныя варыян- 
ты, а таксама магчымасці трансляцый 
з розных куткоў Беларусі, магчымасці 
скайп-трансляцый і г. д.

2. Афіцыйнай мовай новага радыё 
будзе беларуская. Чым яшчэ будзе 
адрознівацца ад іншых «Радыё РМ»?

– Нацыянальная спецыфіка будзе ў на-
шых слухачах. Слухачы – фундамент кожнага 
«Радыё Марыя». А слухачы – гэта перш за ўсё 
беларусы. Сама ідэя «Радыё Марыя» – радыё, 
зробленае людзьмі для людзей.

Валанцёры, якія прыходзяць і робяць гэтае 
радыё. Тое, што будзе ў радыё, будзе адказам 
на духоўныя патрэбы і запыты вернікаў. 

Спецыфіку кантэнту «Радыё Марыя» ва ўсім 
свеце можна патлумачыць наступным чынам: 
па-першае, гэта абавязковая малітва (адна трэ-
цяя ад усяго эфіру) – Ружанец, Вяночак да Бо-
жай Міласэрнасці, святая Імша, «Анёл Панскі» 
і інш. Другім складнікам эфіру стане катэхеза –  
пазнаванне Бога і Бібліі. Трэцяя частка – сацы-
яльныя тэмы (псіхалогія, сацыялогія і г. д.), або, 
інакш кажучы, тыя тэмы, праз якія чалавек у 
сваёй штодзённасці набліжаецца да Бога.

Працяг на стар. 8
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ

«РАДЫЁ МАРЫЯ» Ў БЕЛАРУСІ: ПЯЦЬ ПЫТАННЯЎ  
ДА ПРАГРАМНАГА ДЫРЭКТАРА КС. АЛЯКСАНДРА УЛАСА

Заканчэнне. Пачатак на стар. 7
Спецыфіку кантэнту «Радыё Марыя» ва ўсім 

свеце можна патлумачыць наступным чынам: 
па-першае, гэта абавязковая малітва (адна трэцяя ад 
усяго эфіру) – Ружанец, Вяночак да Божай Міласэр- 
насці, святая Імша, «Анёл Панскі» і інш. 
Другім складнікам эфіру стане катэхеза – 
пазнаванне Бога і Бібліі. Трэцяя частка –  
сацыяльныя тэмы (псіхалогія, сацыяло-
гія і г. д.), або, інакш кажучы, тыя тэмы, 
праз якія чалавек у сваёй штодзённасці 
набліжаецца да Бога.

Усе гэтыя пытанні практычна ў 
кожнай краіне спецыфічныя. Няма маг-
чымасці сказаць, што малітва адноль-
кавая. Мы плануем весці трансляцыю 
святой Імшы з розных парафій, таму 
чакаем і актыўнага ўдзелу беларускіх 
парафій у гэтай справе. 

3. Ці будзе «Радыё РМ»  супра-
цоўнічаць з хрысціянскімі гуртамі?

– Музыцы будзе належаць да 10 пра-
цэнтаў ад усяго кантэнту. І тут мы будзем імкнуцца 
да таго, каб на першым месцы была наша беларуская 
хрысціянская музыка. У гэтым таксама будзе асаб- 
лівасць нашага беларускага радыё. Гэта дасць маг-
чымасць гуртам данесці сваю музыку і да слухачоў 
іншых краін.

4. Многія цікавяцца працай на радыё ва-
ланцёраў. Якой будзе гэтая праца?

– У пошуку валанцёраў мы будзем кіравацца 
наступнымі крытэрыямі: гэта павінны быць людзі, 
якія вераць, моляцца і дзейнічаюць. Гэтае за-
прашэнне будзе датычаць усіх людзей добрай волі.

Валанцёры будуць праходзіць на нашым радыё 
адмысловую школу. Але гэты этап – пакуль напе-
радзе. Спачатку трэба вырашыць матэрыяльна-тэх-
нічныя пытанні. 

Радыё – гэта не толькі супрацоўнікі і валанцёры. 
Найперш – гэта яго слухачы.

Па сутнасці, «Радыё РМ» – гэта сям’я, якая аб’яд-
ноўвае нас, супрацоўнікаў, і слухачоў на шляху да 
Бога праз Марыю.

Маім заданнем стане фактыч-
на не столькі пошук валанцёраў, 
колькі стварэнне ў Беларусі гэтай 
вялікай сям’і «Радыё РМ». А гэта 
заданне не толькі для мяне, але і 
для іншых святароў і душпасты-
раў. «Радыё РМ» – гэта і цудоўная 
магчымасць развіцця марыйнай 
духоўнасці.

5. Калі чакаць запуску «Радыё  
РМ»?

– Пакуль яшчэ нельга казаць пра 
дакладныя тэрміны. Спадзяюся, праз 
месяц-паўтара тэхнічная апрабацыя 
будзе скончана і мы, нарэшце, пярой- 
дзем да анлайн-трансляцыі.

Асаблівасць «Радыё РМ» будзе ў 
тым, што гэта будзе кругласутачнае 
вяшчанне ў рэжыме  анлайн, бо ра-
дыё – гэта перадусім жывы арганізм.

Паводле Сatholic.by
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СЛОВА ПАПЫ

«КАСЦЁЛ ДЛЯ ЎСІХ, І ПЕРШ ЗА ЎСЁ ДЛЯ ГРЭШНІКАЎ»
«Касцёл не толькі для добрых або тых, хто здаецца добрым ці лічыць сябе такім. 

Касцёл для ўсіх, і перш за ўсё для грэшнікаў, таму што Касцёл – гэта міласэрнасць» 
У сваёй катэхезе Пантыфік спаслаўся на 

евангельскае апавяданне аб прабачэнні Езусам 
«добрага злачынцы» на крыжы (Лк 23, 39-43).

Святы Айцец нагадаў, што Езус быў укры-
жаваны разам з двума злачынцамі, адзін з якіх 
насміхаўся над Ім, не разумеючы, што Божае 
прабачэнне даступна ўсім. «Паміраючы на 
крыжы, нявінны сярод двух злачынцаў, Ён 
пацвярджае, што Божае збаўленне можа да-
сягнуць кожнага чалавека, незалежна ад яго 
сітуацыі, нават самай кепскай і балючай. Божае 
збаўленне для ўсіх. Ніхто з яго не выключаны. 
Яно падорана ўсім. Таму Юбілей з’яўляецца 
часам ласкі і міласэрнасці для ўсіх: добрых і 
злых, здаровых і пакутуючых», – сказаў Папа.

Святы Айцец звярнуўся да церпячых па роз-
ных прычынах людзей, каб адкрыліся на Божае 
прабачэнне і з шчырым сэрцам прынялі яго. 

«Усім прыкутым да шпітальных ложкаў, 
зачыненым у турмах, тым, хто патрапіў у паст-
ку войнаў, я кажу: паглядзіце на Укрыжаванне! 
Езус з вамі, Ён застаецца з вамі на крыжы і 
дорыць сябе ўсім, як Збаўца. Ён суправаджае 
ўсіх нас і вас, якія шмат пакутуеце. Ён укры-
жаваны за ўсіх. Дазвольце, каб сіла Евангелля 
прасякнула ваша сэрца і суцешыла вас, каб 
дала вам надзею і ўнутраную ўпэўненасць у 
тым, што ніхто не выключаны з прабачэння», –  
падкрэсліў Папа Францішак.

Спасылаючыся на прыклад іншага злачынцы, 
укрыжаванага разам з Хрыстом, Пантыфік заў- 
важыў, што ён паверыў ва ўсемагутнасць Бога 
і Яго бясконцую дабрыню і таму стаў «сведкам 
ласкі».

«Вера гэтага чалавека – гэта плён ласкі 
Хрыста: яго вочы сузіраюць ва Укрыжаваным 
любоў Бога да яго, беднага грэшніка. Сапраў-
ды, ён быў злодзеем: гэта праўда. Ён краў усё 
жыццё. Але напрыканцы пакаяўся з таго, што 
рабіў, і, гледзячы на Езуса, такога добрага і 
міласэрнага, здолеў “скрасці” для сябе Неба: 
малайчына гэты злодзей!» – сказаў Папа.

Каментуючы яго просьбу «Езу, узгадай мяне, 
калі прыйдзеш у сваё Валадарства» (Лк 23, 42), 
Пантыфік адзначыў, што такі давер да Бога 
з’яўляецца прыкладам для кожнага верніка.

«Гэты чалавек просіць Езуса ўзгадаць пра 
яго. Колькі пяшчоты ў гэтых словах, колькі ча-
лавечнасці! Гэта патрэба чалавека ў тым, каб не 
быць пакінутым, каб Бог быў заўсёды блізка. 
Такім чынам, асуджаны на смерць становіцца 
прыкладам хрысціяна, які давярае сябе Езусу. 
Гэта глыбока: асуджаны на смерць з’яўляецца 
прыкладам для нас (...). Але таксама і прыкладам 
Касцёла, які ў літургіі шматразова звяртаец- 
ца да Пана, кажучы: “Памятай... памятай... памятай 
аб сваёй любові...”», – падкрэсліў Святы Айцец.

Пантыфік заўважыў, што абяцанне Езуса «Са-
праўды кажу табе: сёння будзеш са Мною ў раі” 
(Лк 23, 43) азначае спаўненне Яго галоўнай місіі: 
збаўлення грэшнікаў. «Ад пачатку да самага канца 
Ён выяўляў сябе як Міласэрнасць, адкрываў сябе 
ў якасці канчатковага і апошняга ўцелаўлення лю-
бові Айца. Сапраўды, Езус з’яўляецца абліччам 
міласэрнасці Айца», – сказаў Папа Францішак на 
заканчэнне сваёй катэхезы.

Паводле беларускай рэдакцыі  
Ватыканскага радыё

ЧАТЫРЫ ПАРАДЫ АД ПАПЫ ФРАНЦІШКА,  
ЯК БЫЦЬ ДОБРЫМ ХРЫСЦІЯНІНАМ

«Трэба ахоўваць святло веры і несці яго далей, не дазваляючы, каб яго засланілі», –  
сказаў Папа Францішак падчас ранішняй Эўхарыстыі ў Доме Св. Марты 19 верасня 2016 г.

У гаміліі Святы Айцец засяродзіўся на словах 
чытання Евангелля гэтага дня (Лк 8, 16-18). Папа 
Францішак заўважыў, што святло веры з’яў- 
ляецца сапраўдным святлом, лагодным, якое ні- 
колі не гасне. Пантыфік таксама перасцярог 
ад паставаў, якія могуць захінаць гэтае святло.

Па-першае, нельга адкладваць дабро на 
пазней: «Не адмаўляйся рабіць дабро тым, хто 
патрабуе, калі маеш для гэтага магчымасць».

Па-другое, гэта выкарыстанне даверу бліж-
няга: «Не задумвай благога супраць бліжняга 
свайго, калі ён з даверам сядзіць у цябе». 

Па-трэцяе, Папа ўказаў на спакусу нястом-
на спрачацца з кімсьці і заклікаў да пра-
бачэння: «Не спрачайся з чалавекам без 
прычыны, калі ён не зрабіў табе нічога злога». 

Па-чацвёртае, Пантыфік заўважыў, што 
прагненне ўлады і «смакаванне» зайздрасці 
прыкрывае святло, якім з’яўляецца вера: «Не 
зайздросць несправядліваму чалавеку і не ста-
навіся ні на адзін шлях ягоны. Бо кожны нягод-
нік брыдкі для Пана, і з праведнымі сябруе Ён». 

Паводле беларускай рэдакцыі  
Ватыканскага радыё
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СЛОВА ПАПЫ

«БЫЦЬ ДАСКАНАЛЫМІ –  
ЗНАЧЫЦЬ БЫЦЬ МІЛАСЭРНЫМІ»

«Неміласэрны чалавек з’яўляецца дасканалым? Не! Неміласэрны чалавек з’яўляецца добрым? 
Не! Дабрыня і дасканаласць укаранёны ў міласэрнасці», – адзначыў Папа Францішак  

падчас агульнай аўдыенцыі 21 верасня 2016 г. на плошчы Св. Пятра ў Ватыкане

У катэхезе Папа спаслаўся на евангель-
скія словы, якія сталі дэвізам трываючага 
Юбілейнага Года: «Будзьце міласэрнымі, як 
і Айцец ваш міласэрны» (Лк 6, 36). Як заў- 
важыў Пантыфік, гаворка ідзе не пра «эфек-
тыўны слоган», але пра жыццёвую пазіцыю, 
зразумець сэнс якой дапамагае іншая парада 
Езуса: «Будзьце дасканалымі, як дасканалы 
Айцец ваш Нябесны» (Мц 5, 48).

«Быць дасканалымі – значыць быць міласэр-
нымі. Неміласэрны чалавек з’яўляецца даска-
налым? Не! Неміласэрны чалавек з’яўляец- 
ца добрым? Не! Дабрыня і дасканаласць укара-
нёны ў міласэрнасці. Канешне, Бог з’яўляецца 
дасканалым. Але, калі разглядаем Яго такім 
чынам, то для людзей становіцца немагчымым 
імкненне да гэтай абсалютнай дасканаласці. 
Аднак, калі Ён стаіць перад нашымі вачыма, 
як міласэрны, мы можам лепш зразумець, у 
чым заключаецца Яго дасканаласць, і імкнуц-
ца быць як Ён: поўнымі любові, спачування, 
міласэрнасці», – сказаў Папа.

Пантыфік дадаў, што гаворка ідзе пра цалкам 
рэалістычную мэту і сам Бог заклікае «сваіх вуч-
няў станавіццам знакамі, каналамі, сведкамі Яго 
міласэрнасці».

«Кожны хрысціянін пакліканы быць сведкам 
міласэрнасці, і гэта адбываецца на шляху да свя-
тасці. Падумаем, колькі святых сталі міласэрнымі 
таму, што дазволілі Божай міласэрнасці напоўніць 
свае сэрцы. Яны далі цела любові Пана, выліваю- 
чы яе ў разнастайных патрэбах пакутуючага чала-
вецтва. У гэтым росквіце шматлікіх формаў любові 

можна заўважыць адлюстраванні міласэр- 
нага аблічча Хрыста», – адзначыў Папа.

Святы Айцец патлумачыў, што міласэр- 
насць вучняў Хрыста выяўляецца галоў-
ным чынам у прабачэнні і дары. 

«Хрысціянін павінен прабачаць! Але 
чаму? Таму што сам быў прабачаны. 
Усе мы, сабраныя сёння на плошчы, 
былі прабачаны. А паколькі атрымалі 
прабачэнне, павінны таксама прабачаць.  
Гэтыя словы мы штодзённа паўтараем у 
малітве “Ойча наш”: “адпусці нам праві-
ны нашы, як і мы адпускаем вінаватым 
нашым”. Гэта значыць прабачаць знява-
гі, прабачаць мноста рэчаў, бо і нам было 
прабачана шмат знявагаў і грахоў», –  
сказаў Пантыфік. 

Па словах Папы, асуджаць «брата, які 
грашыць – памылкова», паколькі асуджэнне 
грэшніка «разрывае братэрскую сувязь з ім  
і з’яўляецца пагардай міласэрнасцю Бога, які 
не хоча адмаўляцца ні ад аднаго з сваіх дзя-
цей». «Мы не маем улады асуджаць нашага 
брата, які памыляецца, мы не вышэй за яго: 
але маем абавязак вярнуць яму годнасць сына 
Айца і суправаджаць на шляху навяртання», – 
заўважыў Пантыфік.

Гаворачы аб важнасці дару ў жыцці хрыс-
ціян, Святы Айцец нагадаў евангельскія словы: 
«Давайце, і будзе дадзена вам (...). Бо якой 
мераю мераеце, такой і вам будзе адмерана». 
«Калі добра паглядзім, тут ёсць узаемная ло-
гіка: па меры таго, колькі атрымліваем ад Бога, 
даем брату, і па меры таго, колькі даем брату, 
атрымліваем ад Бога!» – сказаў Папа.

«Міласэрная любоў, такім чынам, з’яўляецца 
адзіным шляхам, якім трэба ісці. Як моцна мы ўсе 
патрабуем таго, каб быць крыху больш міласэр-
нымі, не абгаворваць іншых, не асуджаць, 
не “выскубваць” іншых праз крытыку, ня-
навісць, зайздрасць. Не! Прабачаць, быць 
міласэрнымі, жыць у любові і даваць. Гэта 
міласэрнасць і любоў – дазволіць вучням Езу-
са не згубіць тоеснасці, атрыманай ад Яго,  
і прызнаваць сябе дзецьмі адзінага Айца», – 
падкрэсліў Пантыфік. 

На заканчэнне сваёй катэхезы Папа Франці-
шак заклікаў вернікаў быць міласэрнымі, каб 
мець сэрцы, напоўненыя любоўю.

Паводле беларускай рэдакцыі 
Ватыканскага радыё
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СВЯТЫ ХРОСТ

ВІНШУЕМ МАЛАДЫХ

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

Давяраем добраму Богу сужэнскае жыццё маладых людзей,
якія вырашылі быць заўсёды разам,

і просім для іх асаблівага Божага блаславення

Мацвей Дзядкоў, сын Уладзіміра і Весты
Сямён-Пётр Сінкевіч, сын Аляксандра і Вольгі
Данііл Пажога, сын Віктара і Алы
Міхаліна Паддубская, дачка Аляксандра і Ганны
Данііл Пахомаў, сын Аляксандра і Наталлі
Арцём-Павел Вашчыла, сын Паўла і Юліі
Андрэй-Пётр Вашчыла, сын Паўла і Юліі
Максім-Антоній Яруціч, сын Алега і Святланы
Вераніка Кацмаёр, дачка Віталя і Марыны
Мацвей Багдановіч, сын Аляксандра і Алены
Ян Волкаў, сын Уладзіміра і Ірыны
Стэфан-Ноэль Лукашэвіч,  

                                                     сын Уладзіслава і Юліі
Канстанцін-Уладзіслаў Дарафееў,  

                                                  сын Аляксандра і Алены
Мілана-Эмілія Янкоўская,  

                                              дачка Канстанціна і Вольгі
Уладыслаў Кісель, сын Сяргея і Юліі
Вераніка Навагроцкая, дачка Андрэя і Кацярыны
Паліна Шчуроўская, дачка Міхаіла і Святланы
Ева-Вікторыя Бако, дачка Юрыя і Наталлі
Аляксандр Юшкевіч, сын Іллі і Марыі
Марк-Павел Ганчарык, сын Мікалая і Наталлі
Ангеліна-Анэлія Зубарык, дачка Яна і Вольгі
Сямён Вашкевіч, сын Сяргея і Алены
Караліна-Анна Яцкевіч,  

                                                дачка Аляксандра і Ірыны
Марыанна Кузура, дачка Андрэя і Марыны
Даніла Грамадка, сын Дзмітрыя і Вольгі
Арына-Вікторыя Шах, дачка Івана і Алены
Цімафей Радкевіч, сын Аляксандра і Кацярыны
Іван Гіруць, сын Анатоля і Людмілы
Арыяна-Марыя Гражынская,  

                                                 дачка Дзмітрыя і Юліаны

Арцёма Макаўчыка і Карыну Жых
Мікалая Мірона і Вікторыю Янцэвіч
Аляксандра Хвалько і Ірыну Лабовіч

Валерыя Далюка і Кацярыну Сідорчык
Аляксандра Шарко і Надзею Клімашэвіч

Алега Зубкевіча і Таццяну Шумскую
Аляксандра Вахавяка і Кацярыну Тапуць

Паўла Бекіша і Анну Мішульскую
Андрэя Ародзя і Анастасію Мусніцкую
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10 кастрычніка
Панядзелак

11 кастрычніка
Аўторак

12 кастрычніка
Серада

13 кастрычніка
Чацвер

14 кастрычніка
Пятніца

15 кастрычніка
Субота

16 кастрычніка
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 

8.00 – *
9.00 – *
11.00 – S
13.00 – *PL
15.00 –  
15.00 – Вяч PL
16.00 –  *
17.00 – *
19.00 – *
21.00 – *

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

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 – *

8.00 – *
9.00 – 
12.00 – 
15.00 – Вяч
17.00 – *
19.00 –  

ПА ПАРАФІЯХ АРХІДЫЯЦЭЗІІ АДБУДЗЕЦЦА  
ПЕРЭГРЫНАЦЫЯ ФІГУРЫ МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ

У межах падрыхтоўкі і святкавання юбілею 
100-годдзя фацімскіх аб’яўленняў адбудзецца 
перэгрынацыя фігуры Маці Божай Фацімскай 
па парафіях Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. 
Фігура, асвечаная ў Фаціме 4 кастрычніка, 
будзе ўрачыста ўнесена ў мінскую архікатэдру 
13 кастрычніка ў 18.30. 

16 кастрычніка, пасля Святой Імшы ў 13.00, 
распачнецца пілігрымаванне фігуры па па-
рафіях архідыяцэзіі паводле распрацаванага 
графіку. З мінскай архікатэдры яна будзе пе-
равезена ў магілёўскую катэдру.

Пасля заканчэння перэгрынацыі фігура Маці 
Божай Фацімскай будзе змешчана ў бочным 
алтары мінскай архікатэдры, які будзе змай-
страваны да 100-годдзя фацімскіх аб’яўленняў. 

Нагадаем, што гэта ўжо не першая перэ-
грынацыя фацімскай фігуры ў гісторыі Ка-
таліцкага Касцёла ў нашай краіне. У 1997  г. 
фігура Маці Божай была прывезена з Фацімы 
тагачасным арцыбіскупам Мінска-Магі-
лёўскай архідыяцэзіі кардыналам Казімірам 
Свёнткам. Перэгрынацыя была арганізавана 
па ўсёй Беларусі і працягвалася да 1998 г.

Паводле Сatholic.by

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


