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Штотыднёвы хрысціянскі бюлетэнь

У Мінску пачаўся беатыфікацыйны працэс
Эдварда Вайніловіча
Малітва аб беатыфікацыі Божага Слугі Эдварда Вайніловіча
Ойча Нябесны, у слаўнай асобе Божага Слугі Эдварда Вай
ніловіча Ты адкрываеш намвеліч
яго хрысціянскага духу любові
і служэння Богу і бліжнім, што
выяўлялася ў яго закліку, поўным
пакоры: Так хацеў Бог!
Чэрпаючы сілу ў малітве і сакрамэнтах, ён заставаўся верным
мужам і бацькам сям’і, дзяржаўным дзеячам і будаўніком
святыняў. Жывая вера была яго
ўнутраным святлом, паходняю
дабрыні і справядлівасці да людзей розных веравызнанняў, у якіх
заўсёды бачыў брата і сястру,
а дзецям-сіротам быў айцом і
апекуном.
Добры Божа, дай і мне зразумець сваё зямное і хрысціянскае
пакліканне. Адкрый сэрца маё
на Тваю святую волю, бо толькі тады я змагу зрабіць больш
добрага для сваёй душы, сям'і,
Бацькаўшчыны, хрысціянскага
народу і ўсяго чалавецтва.
Аб’яві Тваю святую волю
праз заступніцтва Слугі Твайго
Эдварда і выслухай просьбу
маю (назваць просьбу…), якую
ўзношу да Цябе з надзеяй, што
ў хуткім часе ён будзе ўключаны ў лік Тваіх святых. Амэн.
Пра ласкі, атрыманыя праз
заступніцтва Божага Слугі
Эдварда Вайніловіча, просім
паведаміць па адрасе: касцёл
св. Сымона і св. Алены, 220050
г. Мінск вул. Савецкая, 15,
тэл: +375 17 200 44 15, e-mail:
vlad_za@tut.by.

Нашае жыццё
У Мінску пачаўся беатыфікацыйны працэс
Эдварда Вайніловіча
10 красавіка ў касцёле Св. Сымона і Св. Алены ў Мінску пачаўся працэс беатыфікацыі
свядомага беларуса, грамадска-палітычнага, культурнага дзеяча і дабрачынцы
пач. ХХ стагоддзя Эдварда Вайніловіча.
На першую сесію беатыфікацыйнага працэсу, якая праводзілася публічна, у Чырвоны
касцёл завіталі вернікі з усёй Беларусі і госці
з-за мяжы. На пачатку адбылася святая Імша,
якую цэлебраваў Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч.
«Узрадуемся і ўзвесялімся, бо сёння пачынаецца доўгачаканы беатыфікацыйны працэс Эдварда
Вайніловіча. Молячыся ў сваіх інтэнцыях, а
таксама ў інтэнцыях Касцёла ў Беларусі, асабліва нашай Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі,
25-годдзе адраджэння якой мы адзначаем у
гэтыя дні, мы молімся таксама аб паспяховым

торыя моманты з біяграфіі Эдварда Вайніловіча,
падкрэсліўшы яго асаблівы ўнёсак у справу
адраджэння веры ў Беларусі.
«Ён быў сынам сваёй зямлі. У часы царскай
Расіі ён захаваў сваю хрысціянскую ідэнтычнасць. Не адмовіўся ад сваёй веры», – заўважыў
Мітрапаліт.
Арцыпастыр падкрэсліў, што Чырвоны касцёл, пабудаваны Эдвардам Вайніловічам, сёння,
як і ў пачатку ХХ стагоддзя, з’яўляецца каменным сведкам веры і візітнай карткай горада.
«Нават калі ў часы ганенняў ён выкарыстоўваўся
для свецкіх мэтаў, то сваім выглядам заклікаў

працэсе беатыфікацыі нашага земляка, каб як
мага хутчэй мы мелі нябеснага заступніка. Каб
мелі таго, які з дому Нябеснага Айца будзе за
нас маліцца і нас благаслаўляць», – прывітаў
прысутных на пачатку Імшы Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч. У гаміліі іерарх нагадаў нека-

чалавека задумацца аб духоўным. Калі было забаронена абвяшчаць Евангелле, гэта рабіў Чырвоны касцёл. На яго прыкладзе спраўдзіліся словы
Хрыста: “Калі вы будзеце маўчаць, то будуць
прамаўляць камяні”», – адзначыў арцыбіскуп.
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Працяг на стар. 3

нашае жыццё
У Мінску пачаўся беатыфікацыйны працэс
Эдварда Вайніловіча
Працяг. Пачатак на стар. 2
Працэс беатыфікацыі Эдварда Вайніловіча – першы ў гісторыі, які праводзіцца на
беларускіх землях. Раней беатыфікацыйныя і
кананізацыйныя працэсы выхадцаў з Беларусі
адбываліся за мяжой.
Гэта, па словах Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча, знак таго, што Касцёл у Беларусі
дастаткова ўмацаваўся, каб узяцца за такую
справу, як працэс беатыфікацыі.
Знамянальным для Касцёла іерарх назваў
і той факт, што працэс беатыфікацыі супаў з
Юбілейным Годам Божай Міласэрнасці, і яго
распачацце, па словах арцыбіскупа, – «вялікі
дар Божай Міласэрнасці».

скі, віцэ-пастулятар працэсу кс. Раман Факсінскі, дэлегат біскупа кс. Дзмітрый Барыла,
прамотар справядлівасці а. Пётр Фраштэнга
OCD. Узначаліў трыбунал Мітрапаліт Тадэвуш
Кандрусевіч.
Канцлер курыі кс. Дзмітрый Пухальскі зачытаў прысутным інфармацыю аб прызначэнні
беатыфікацыйнага трыбуналу, пасля чаго арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч уручыў членам
трыбуналу дэкрэты.
Таксама канцлер зачытаў дэкрэт прэфекта
Кангрэгацыі па справах Кананізацыі кардынала Анджэло Амато. Затым кс. Раман Факсінскі,
віцэ-пастулятар працэсу, звярнуўся да Мітра-

Пасля святой Імшы пачалася сесія адкрыцця беатыфікацыйнага працэсу. Мітрапаліт
Тадэвуш Кандрусевіч разам з духавенствам і
вернікамі памаліўся да Духа Святога аб плённым правядзенні даследавання жыцця Эдварда
Вайніловіча.
У склад беатыфікацыйнага трыбуналу ўвайшлі пастулятар працэсу кс. Андрэй Сцомбэр,
канцлер курыі, натарыус кс. Дзмітрый Пухаль-

паліта Тадэвуша Кандрусевіча і членаў трыбуналу з просьбай распачаць беатыфікацыйны
працэс і яшчэ раз нагадаў прысутным кароткую
біяграфію Эдварда Вайніловіча.
Узгадаўшы асноўныя падзеі з жыцця кандыдата, члены трыбуналу склалі прысягу, якую
падпісалі пад урачысты спеў хору.
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Працяг на стар. 4
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нашае жыццё
У Мінску пачаўся беатыфікацыйны працэс
Эдварда Вайніловіча
Заканчэнне. Пачатак на стар. 2-3
«Да Слугі Божага Эдварда можна смела аднесці словы Святога Пісання: “Справядлівы
будзе жыць у памяці вечна…» Пачатак беатыфікацыйнага працэсу Слугі Божага Эдварда
Вайніловіча – гэта не што іншае, як адкрыццё
Паўсюдным Каталіцкім Касцёлам дзвярэй,
каб Ён прыйшоў да нас, а мы да яго ў нашых
жыццёвых патрэбах, дзякуючы веры, добрым
учынкам і любові Бога і бліжняга», – заўважыў
у сваім слове пробашч парафіі Св. Сымона і
Св. Алены кс. Уладзіслаў Завальнюк.

Сымона і Св. Алены можна складаць Богу ўсе
свае просьбы. Аб усіх выслуханых просьбах і
пачутых малітвах важна паведаміць у Чырвоны
касцёл.
Цуды, якія могуць адбыцца праз заступніцтва Слугі Божага Эдварда Вайніловіча, будуць
канчатковым аргументам для яго беатыфікацыі.
Святар падзякаваў Богу за ласку распачацця
такога працэсу, выказаў падзяку Кангрэгацыі
па справах Кананізацыі і ўсім вернікам і духавенству за прысутнасць і духоўную падтрымку.

Адбылася малітва ў інтэнцыі беатыфікацыі.
Пасля пастырскага благаслаўлення Мітрапаліта
вернікі прайшлі ў працэсіі да месца пахавання Эдварда Вайніловіча ў крыпце Чырвонага касцёла.
«Браты і сёстры, цяпер крок за намі. Маліцеся ў інтэнцыі беатыфікацыі Слугі Божага Эдварда Вайніловіча», – заахвоціў кс. Уладыслаў
Завальнюк.
Маліцца аб беатыфікацыі гэтага слаўнага
дабрачынцы і грамадска-палітычнага дзеяча
можна ўжо зараз спецыяльнай малітвай. Праз
заступніцтва фундатара мінскага касцёла Св.

Радасць ад распачацця беатыфікацыйнага працэсу Эдварда Вайніловіча перадаў арцыбіскуп
Кракаўскі кардынал Станіслаў Дзівіш.
«Спадзяюся, што Слуга Божы Эдвард Вайніловіч, якога вельмі шануюць у Мінску,
паспрыяе ўзрастанню пабожнасці і святасці
вернікаў Касцёла ў Беларусі, а асабліва ў Мінску», – заўважыў кардынал у сваім лісце, які
агучыў Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч.
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Паводле Сatholic.by
Фота Сцяпана Надольскага

нашае жыццё
Слова ксяндза-дэкана Уладыслава Завальнюка
на распачацце беатыфікацыйнага працэсу
Слугі Божага Эдварда Вайніловіча
каб Ён прыйшоў да нас, а мы да яго ў
нашых жыццёвых патрэбах, дзякуючы
веры, добрым учынкам і любові Бога і
бліжняга. І гэтымі дзвярыма з’яўляецца
Божы храм, вось гэтае месца, дзе мы
зможам атрымліваць Божую ласку праз
Яго заступніцтва і дапамогу.
«Паводле веры тваёй няхай табе станецца, – звяртаецца Хрыстос да хворага
чалавека. – Вера твая аздаравіла цябе».
Без жывой веры няма і ўзвышаных, духоўных вынікаў.
Пачатак беатыфікацыйнага працэсу –
гэта магутнае рэха адкрытага Папам
Францішкам Года Міласэрнасці, які абвешчаны для ўсяго свету і які мы маем з
асаблівай ласкі Божай у Беларусі.
Браты і сёстры! Цяпер крок за намі!
Маліцеся ў інтэнцыі беатыфікацыі Слугі
Божага Эдварда Вайніловіча!
Слуга Божы Эдвардзе, малі Бога за нас.
Пробашч парафіі Св. Сымона і Св. Алены
ксёндз-дэкан Уладыслаў Завальнюк
Фота Сцяпана Надольскага

Разам з усімі парафіянамі, вернікамі і людзьмі добрай волі Беларусі дзякуем добраму
Богу за Яго міласэрнасць, якую Ён аб’явіў
нам у сённяшняй урачыстасці. Дзякуем Кангрэгацыі па справах Кананізацыі за дазвол
на распачацце працэсу беатыфікацыі Слугі
Божага Эдварда Вайніловіча. Дзякуем усім
тым, хто прыйшоў, каб удзельнічаць у гэтай
урачыстасці, прадстаўляючы наш народ, і
адчуць прысутнасць сведкі веры ў ім!
Да Слугі Божага Эдварда можна смела аднесці словы Святога Пісання: «Справядлівы
будзе жыць у памяці вечна…!» Пачатак беатыфікацыйнага працэсу Слугі Божага Эдварда
Вайніловіча – гэта не што іншае, як адкрыццё
Паўсюдным Каталіцкім Касцёлам дзвярэй,
«Голас душы» № 4 (530)
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нашае жыццё
«Беатыфікацыйны працэс – гэта сапраўдны суд»
У Мінску 10 красавіка пачаўся беатыфікацыйны працэс Эдварда Вайніловіча.
Пра мэты і этапы працэсу распавядае кс. Раман Факсінскі, які будзе ў Беларусі збіраць сведчанні пра жыццё нашага выбітнага суайчынніка.
Што такое беатыфікацыйны працэс?
«На беатыфікацыйным працэсе адбываецца
кананічнае расследванне адносна гераічнасці
цнотаў кандыдата. Працэс праводзіцца Беатыфікацыйным Трыбуналам, які ўзначальваецца
пастулятарам. Зараз гэта будзе ксёндз д-р Андрэй Сцомбэр, вельмі дасведчаны спецыяліст у
кананічным праве, які быў дэлегатам біскупа ў
працэсе Яна Паўла ІІ».
«Я з'яўляюся віцэ-пастулятарам, бо кс. Андрэй Сцомбэр не заўсёды зможа прысутнічаць
на працэсе, які адбываецца ў нас у Беларусі».
Чаму ў беатыфікацыйным працэсе ўдзельнічаюць прадстаўнікі і Беларусі, і Польшчы?
«Эдвард Вайніловіч памёр у Быдгошчы, і
многіх сведкаў другой ступені (тых, якія чулі
сведчанні відавочцаў-сучаснікаў) будуць апытваць у Польшчы. Па той жа прычыне працэс,
каб праводзіцца ў Беларусі, павінен быў атрымаць дазвол біскупа таго рэгіёна, дзе памёр
кандыдат. Такі дазвол мы атрымалі».
Якія этапы беатыфікацыйнага працэсу?
«Першая сесія працэсу праводзіцца публічна – гэта прадстаўленне кандыдата і апісанне
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ягонага жыцця, усталяванне Трыбунала ўладай
Мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа
Тадэвуша Кандрусевіча.
Ствараюцца таксама дзве камісіі – тэалагічная і гістарычная. Кожная з іх складаецца як
мінімум з трох чалавек. Тэалагічная камісія
вывучае, наколькі словы чалавека адпавядалі
вучэнню Касцёла і не ўтрымлівалі ерасі. Гістарычная камісія разглядае ўсе сведчанні пра
жыццё і ўчынкі кандыдата.
У гэты час публікуецца малітва ў інтэнцыі
беатыфікацыі Эдварда Вайніловіча, і Касцёл
заклікае маліцца аб цудзе, які б здарыўся праз
яго заступніцтва.
Затым пачынаецца галоўны – зачынены для
публікі этап, на якім збіраюць дакументы і
апытваюць сведкаў. Сябры Трыбунала і сведкі
не маюць права распавядаць пра сказанае ці
пачутае ў Трыбунале падчас гэтага этапу.
Калі здарыцца цуд праз заступніцтва Эдварда Вайніловіча, то мы мусім паклікаць медыкаў-экспертаў, якія ацэняць, ці мог чалавек
ацаліцца звычайнымі сродкамі».
Працяг на стар. 7

нашае жыццё
«Беатыфікацыйны працэс – гэта сапраўдны суд»
Заканчэнне. Пачатак на стар. 6
Колькі можа цягнуцца такі працэс? Чым
гэта абумоўлена?
«Трэба заўважыць, што беатыфікацыйны працэс – гэта сапраўдны суд, і ён можа вынесці любое
рашэнне, зусім не толькі пазітыўнае. І немагчыма
сказаць, колькі гадоў ён будзе цягнуцца, бо трэба
сабраць абсалютна ўсе даныя.
У выпадку, калі пастулятар прымае рашэнне
пра гераічнасць цнотаў кандыдата – Positio
super virtutibus, – матэрыялы перадаюцца ў
Апостальскую Сталіцу, дзе іх разглядае спецыяльная камісія.
Для канчатковага рашэння аб беатыфікацыі
чалавека, які не быў мучанікам, патрэбна, каб
адбыўся прызнаны Апостальскай Сталіцай цуд
праз ягонае заступніцтва».

Чым для Вас асабіста з’яўляецца ўдзел у
такім працэсе?
«Я першы раз удзельнічаю ў беатыфікацыйным працэсе, і гэтая праца мяне не толькі
страшыць, але і цікавіць. У 2001 годзе ў Рыме
я кантактаваў з езуітамі, у прыватнасці з айцом
Еранімам Факцінскім, які працуе ў Кангрэгацыі
па справах Кананізацыі і з’яўляецца вядомым
гісторыкам Касцёла. Такія ж структуры Трыбунала, як у нас, ёсць у Ватыкане. Там ён старшыня гістарычнай камісіі, працаваў у Ватыканскіх
архівах і духоўна мне дапамагаў, распавядаў, як
правільна весці працэс, захоўваць сведчанні.
Cпадзяюся, што атрымаю досвед і потым
змагу дапамагаць Беларусі падчас іншых працэсаў – каб было больш нашых беларускіх
святых. А такіх беатыфікацыйных працэсаў
павінна быць шмат».
Паводле Сatholic.by
Аляксандр Гелагаеў
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навіны з ватыкана
Папа заклікаў да адмены смяротнага пакарання
і даравання даўгоў самым бедным краінам
у Год Міласэрнасці

Пантыфік піша пра гэта ў адмысловым звароце да кардынала Пітэра Тарксана, старшыні
Папскай рады «Iustitia et Pax», які прымае
ўдзел у міжнароднай канферэнцыі па пабудове
справядлівага свету. Канферэнцыя арганізавана ў Рыме пры супрацоўніцтве з «Pax Christi
International».

Папа Францішак падкрэсліў
жыццёвую неабходнасць барацьбы з «фрагментарнай трэцяй
сусветнай вайной», якую ў цяперашні час адчувае значная
частка чалавецтва тым ці іншым
чынам. Мір, па словах Святога
Айца, трэба будаваць шляхам
сустрэчы асобаў і цэлых народаў,
а таксама груп, якія вызнаюць
супрацьлеглыя ідэалогіі.
У сваім пасланні Папа заклікаў да «глабалізацыі салідарнасці», будавання больш справядлівага свету і выкарыстання
для гэтага ўсіх магчымых сродкаў. Пантыфік падкрэсліў, аднак,
што самай вялікай перашкодай
на гэтым шляху з’яўляецца
«сцяна абыякавасці і ўзаемнай
прадузятасці». Цяжка весці дыялог, напісаў
Папа, але трэба быць гатовымі ахвяраваць
дзеля не толькі ўласнай карысці, але і карысці
ўсяго чалавецтва.
Паводле беларускай рэдакцыі
Ватыканскага радыё

Папа на пенсіі Бенедыкт XVI
адсвяткаваў 89-ы дзень нараджэння

16 красавіка Папа Францішак павіншаваў свайго папярэдніка і заклікаў маліцца за
Папу на пенсіі Бенедыкта XVI.
Бенедыкт XVI быў першым
за апошнюю тысячу гадоў Пан8

тыфікам нямецкага паходжання
і найстарэйшым на момант
абрання Папам Рымскім з часоў
Клімента XII. У год выбрання
кардыналу Ратцынгеру было 78
гадоў, 28 з якіх ён ужо з’яўляўся

кардыналам і некаторы час
займаў пасаду дэкана Калегіі
кардыналаў.
Кардынал Ёзаф Ратцынгер,
які быў адным з найбліжэйшых да Папы Яна Паўла ІІ
тэолагаў і ўзначальваў Кангрэгацыю дактрыны веры,
быў абраны Папам Рымскім
у 2005 годзе і прабыў на гэтай
пасадзе да 2013 года, калі сышоў у адстаўку, спасылаючыся на праблемы са здароўем.
І хоць зараз іерарх рэдка
выходзіць у свет, яго трапныя
ацэнкі і дакладныя фармулёўкі
дагэтуль прыцягваюць увагу
вернікаў.
Паводле Сatholic.by

з клопатам пра сумленне
Учынкі міласэрнасці для цела бліжняга
Заканчэнне. Пачатак у нумары 2-3
6. Суцяшаць вязняў
Напэўна, кожны чалавек, які хоць крыху
цікавіўся хрысціянствам, меў магчымасць
пачуць, што Бог ёсць Любоў. Ужо на першых
занятках па рэлігіі мы маглі даведацца аб тым,
што Бог сваёй любоўю аднолькава адорвае
кожнага чалавека.
Канкрэтнай праявай гэтай Божай любові
з’яўляецца ахвяра Езуса на крыжы – для
збаўлення кожнага чалавека. «Бо так палюбіў
Бог свет, што аддаў Сына свайго Адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў,
але меў жыццё вечнае» (Ян 3, 16).
Добра і прыемна асэнсоўваць такую вялікую
любоў Бога да мяне асабіста. Асабліва тады,
калі змагаюся са сваімі грахамі і недасканалас-

цямі. Але не раз нам можа быць цяжка згадзіцца
з такой любоўю Бога да тых, хто пакрыўдзіў
мяне ці маіх блізкіх. Не раз можа быць цяжка
зразумець і згадзіцца з тым, што Бог аднолькава
любіць усіх, нават тых альбо асабліва тых, хто
згубіўся ў сваім жыцці.
Маючы ўсведамленне Божай любові да мяне,
ведаючы, што заўсёды ў Богу магу знайсці суцяшэнне, адпушчэнне грахоў і падтрымку, не
магу зайздросціць і шкадаваць дабрыні Бога і
Ягонай любові да іншых.
Любоў Бога да мяне здзейснілася і аб’явілася
праз крыжовую ахвяру Ягонага Сына на крыжы.
Таму Касцёл і заахвочвае, каб і мая любоў знайшла сваё праяўленне ў канкрэтных учынках –
учынках міласэрнасці. Між іншым, каб знайсці
час і жаданне падзяліцца гэтай любоўю з вязнямі – тымі, хто сам хутка не прыйдзе да Бога.
Можна знайсці шмат лагічных і добрых тлумачэнняў, каб апраўдаць сваё нежаданне аказаць суцяшэнне і падтрымку вязням – тым, хто
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памыліўся ў жыцці. Але нярэдка занадта лёгка
здараецца нам асуджаць тых, хто зграшыў крыху інакш, чым гэта робім мы самі.
Кс. Юрый Пракапюк
7. Адведваць хворых
Думаючы пра ўчынкі міласэрнасці, можам
уявіць, нібыта гэта нейкія асаблівыя, гераічныя дзеі, якія для звычайнага смяротнага недасяжныя. Аднак няма нічога больш далёкага
ад праўды. Гэтыя ўчынкі знаходзяцца ў межах
магчымасцяў кожнага з нас, хоць і трэба пераадолець пэўны парог.
Папа Францішак, абвяшчаючы Год Міласэрнасці, указвае, што практыкаванне міласэрнасці дапаможа нас таксама глыбей уваходзіць
у сэрца Евангелля (Misericordiae
Vultus).
«Адзін чалавек ішоў з Ерузалема ў Ерыхон і трапіў у рукі разбойнікаў, якія знялі з яго адзенне, пабілі яго і пайшлі, пакінуўшы ледзь
жывога. Выпадкова нейкі святар
ішоў то дарогай і, убачыўшы яго,
прайшоў міма. Таксама і левіт,
будучы на тым месцы, падышоў,
паглядзеў і прайшоў міма» (Лк
10, 30-32).
Cвятар, левіт ці самаранін?
Паспрабуем зірнуць на ўчынак
міласэрнасці, якім з’яўляецца
адведванне хворых, у святле прыпавесці, якая наўпрост кажа аб параненым і пакутуючым чалавеку. Прыпавесць
аб добрым самараніне – гісторыя, якая вучыць
нас, як быць бліжнім, гэта значыць блізкім да
чалавека, «параненага» хваробай.
Святар і левіт пераходзяць на іншы бок
дарогі, не затрымліваючыся, імкнуцца далей,
занятыя сваімі справамі. Чалавек, які ляжыць
на дарозе, які цяжка паранены і ледзь дае знакі
жыцця, патрабуе змены іншымі іх планаў. На
жаль, таксама і сёння гэтая гісторыя паўтараецца, пакутуючыя «перашкаджаюць» і становяцца авярамі абыякавасці, якая знаходзіць такое
цынічнае вырашэнне, як эўтаназія.
«А нейкі самаранін, падарожны, натрапіў на
яго і, убачыўшы, злітаваўся» (Лк 10, 30-32).
Самаранін таксама меў свае планы, быў далёка ад свайго дома, аднак быў гатовы зрабіць
параненага незнаёмага часткай сваіх планаў і
свайго шляху.
Працяг на стар. 10
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з клопатам пра сумленне
Учынкі міласэрнасці для цела бліжняга
Заканчэнне. Пачатак на стар. 9
З ім адбываецца штосьці вельмі важнае,
тэкст прыпавесці кажа, што самаранін «злітаваўся». Гэтае слова шматразова апісвае таксама
рэакцыю самога Езуса (Mц 9, 36; Mц 14, 14;
Лк 7, 11-17). Гэтая спачуваючая любоў – не
хвіліннае перажыванне, але такі моцны досвед,
што з яго нараджаецца дзеянне. Самаранін
перажывае драму чужога, як сваю ўласную.
Быць блізка хворых
Калі наша спачуванне павінна набліжаць
нас да Езуса, то мусіць весці нас да рашэння
і ўчынкаў. Сустрэча з хворым, незалежна ад
таго, у якіх умовах адбываецца, можа быць
для нас шансам, каб наблізіцца да Хрыста і
ўвайсці ў сітуацыю хворага так, як Ён. Адчуць
яго самотнасць, боль і пакінутасць.
Гэтае асаблівае перажыванне выклікае тое,
што самаранін падыходзіць да параненага,
становіцца блізкім яму, а значыць бліжнім.
Ён пакінуў за сабой сумненні, перастаў
спыняцца на тым, ці варта, і пераламаў свой
эгаізм. Гэта не здолелі зрабіць яго папярэднікі.
Менавіта гэта было вырашальным, а сама
сітуацыя няшчаснага, які ляжаў на дарозе,
дазволіла яму выканаць спантанны жэст, які
выражаў блізкасць, сувязь і клопат.
Святар і чуласць
Ён адкрыў, што ён клапатлівы, што валодае
ўсім, што патрэбна хвораму, адкрыў сваю сілу,
каб панесці ляжачага, і тое, што ў ім дастатко-
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ва адвагі, каб ахвяраваць іншым у клопаце аб
пакутуючым чалавеку.
Усё гэта можа здарыцца і з намі, калі наша
«адведванне хворых» будзе сапраўдным выйсцем з нашага эгаізму, калі мы забудзем пра
сябе, пра нашу «рытуальную чысціню». Тады
мы адкрыем, што валодаем «віном і алеем»,
якія нясуць дапамогу, умацаванне, радасць і
благаслаўленне. Сустрэча, у якой мы сталі для
кагосьці блізкімі, дазволіць нам вызваліць сілы
і магчымасці, якія нас саміх могуць здзівіць.
Апошнім акордам прыпавесці з’яўляецца
пытанне Езуса: «Хто з гэтых трох быў бліжнім
таму, хто трапіў у рукі разбойнікаў?» (Лк 10,
36). Тое, што кажа Езус, – гэта зварот пытання,
якое і стала прычынай расказаць гэтую прыпавесць. Кніжнік пытаўся: «А хто мой бліжні?»
Езус звяртае ўвагу, што бліжнім з’яўляецца не
паранены чалавек, а той, хто стаў блізкім для
яго. Тым, хто атрымаў дар, быў не той чалавек,
пакінуты на дарозе, а самаранін. Гэта ён атрымаў дар, якім была магчымасць аказання любові.
Сустрэча з хворым, каб яна была ўчынкам
міласэрнасці, павінна стаць для нас дарам, які
робіць для нас магчымым аказанне любові,
клопату і спачування. Дарам, які дазваляе нам
станавіцца падобнымі да Езуса, які сам быў
названы Самаранінам.
Кс. Тадэвуш Дабравольскі SDS
Паводле Сatholic.by

святы хрост
З радасцю паведамляем, што за апошні час
Сакрамант Хросту атрымалі:
Васіліса-Васіліна Вайцяшонак, дачка Дзмітрыя і Ксеніі
Дар'я Петрашкевіч, дачка Дзмітрыя і Алены
Сафія Залатар, дачка Андрэя і Марыны
Кірыл Любецкі, сын Андрэя і Наталлі
Анна Любецкая, дачка Андрэя і Наталлі
Арына Бібік, дачка Паўла і Яўгеніі
Марыя Белазаровіч, дачка Андрэя і Таццяны
Дзмітрый Шчука, сын Уладзіміра і Таццяны
Вячаслаў Лычкоўскі, сын Станіслава і Лідзіі
Кацярына Каралёва, дачка Станіслава і Нэлі
Дар'я Паланевіч, дачка Станіслава і Нэлі
Ларына Валянціна, дачка Антона і Марыі
Алег Астроўскі, сын Аляксандра і Алы
Максім-Альберт Пастухоў, сын Алега і Зоі
Дзмітрый-Ян Нікіцін, сын Юрыя і Дануты
Елізавета Шаўчэнка, дачка Андрэя і Таццяны
Марцін Дуброў, сын Алы
Кірыл Лаппо, сын Яўгена і Алы
Аляксандра Вараб’ёва, дачка Іллі і Марыны
Ганна Марцінкевіч, дачка Юрыя і Таццяны
Арына Корзнікава, дачка Дзмітрыя і Інгі
Цімур-Андрэй Малышка, сын Андрэя і Наталлі
Максім Грэйба, сын Уладзіміра і Людмілы
Міраслава Гарматная, дачка Аляксандра і Марыі
Вікторыя Янчы, дачка Івана і Крысціны
Дар’я-Елізавета Каралёва, дачка Сяргея і Алёны
Мацвей Башаркоў, сын Аляксандра і Кацярыны
Марк Куляшоўскі, сын Дзяніса і Ганны
Мілана Грэйба, дачка Віталія і Кацярыны
Ганна Астроўская, дачка Яраслава і Вольгі
Марат-Патрык Самонаў, сын Мікалая і Юліі
Данііл Тот, сын Каспера і Анастасіі
Арыяна-Яна Страчынская, дачка Сяргея і Вікторыі
Сцяпан Краеўскі, сын Генадзя і Алены
Аляксандра Тарайковіч, дачк Сяргея і Анастасіі
Марыя Казлоўская, дачка Дзмітрыя і Таццяны

віншуем маладых
Давяраем добраму Богу сужэнскае жыццё маладых людзей,
якія вырашылі быць заўсёды разам,
і просім для іх асаблівага Божага блаславення

Анатоля Бушмялёва і Яніну Бірулю
Алега Немава і Вольгу Немаву
Віталія Аляшкевіча і Марыну Таварніцкую
Алаа Хіджазі і Наталлю Хіджазі
«Голас душы» № 4 (530)
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гадзін

у інтэнцыі

2 мая
Панядзелак

3 мая
Аўторак

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 – 

4 мая
Серада

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

6 мая
Пятніца

5 мая
Чацвер

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 – 
12.00 – 
15.00 – Вяч
17.00 – скл.
19.00 – 

7 мая
Субота

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

8 мая
Нядзеля

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

* – Святая Імша ў інтэнцыі аб здароўі, Божым
S – Summa – Святая Імша ў інтэнцыі парафіі
    	 блаславенстве, апецы Маці Божай
PL – Святая Імша на польскай мове
  – Святая Імша ў інтэнцыі памерлых
Вяч – Вячыстая Святая Імша за чыстцовыя душы
скл – Святая Імша складковая; мл – Святая Імша для моладзі; слых – Святая Імша для глуханямых

Вячыстая Адарацыя Найсвяцейшага Сакраманту — у капліцы Маці Божай Будслаўскай
15.00 — Вячыстая Святая Імша ля алтара Божай Міласэрнасці ў інтэнцыі памерлых

анонсы
акцыя «Стань семінарыстам на ўікэнд

«Стань семінарыстам на ўікэнд» – дэвіз міжнароднай акцыі для юнакоў, якія адчуваюць у сваім
сэрцы пакліканне да святарства. Сёлета да гэтай
акцыі далучылася Міждыяцэзіяльная вышэйшая
духоўная семінарыя ў Пінску. Акцыя пройдзе ў ёй
7-9 мая.
Стаць семінарыстам на ўікэнд – гэта значыць
пражыць адзін або некалькі дзён так, як жывуць
семінарысты, акунуцца ў паўсядзённае жыццё духоўнай установы, якая рыхтуе будучых святароў. Гэта
магчымасць пражыць дзень ад пачатку і да канца па
семінарыйным раскладзе, як перажывае яго кожны
навучэнец семінарыі: з 6.00 да 22.30 – з малітвай і
спортам, вучобай і працай, духоўна і фізічна.
Гэта нагода на ўласным вопыце даведацца, як
ісці шляхам кандыдата да святарства, акунуцца
ў семінарыйную штодзённасць, адчуць рытм
жыцця юнакоў, якія жадаюць быць апосталамі
Хрыста, рыхтуюцца без рэшты прысвяціць сябе
ратаванню людскіх душ, ідучы шляхам святарскага паклікання.
«Стань семінарыстам на ўікэнд» – адна з альтэрнатыў вядомых многім рэкалекцый па распазнанні
паклікання. Ідэя праводзіць падобныя моладзевыя
акцыі ў духоўных семінарыях свету скіравана на
тое, каб хлопцы, якія разважаюць над святарскім
пакліканнем, маглі бліжэй пазнаць жыццё семіна-

рыста, сустрэцца з выхаваўцамі і выкладчыкамі
духоўнай установы, непасрэдна з імі паразмаўляць
і памаліцца.
Акцыя пройдзе ў Міждыяцэзіяльнай вышэйшай
духоўнай семінарыі ў Пінску 7-9 мая, але, калі
хтосьці з маладых людзей жадае бліжэй пазнаёміцца з жыццём будучага святара ў іншы час, дзверы
семінарыі адчынены для кожнага. Неабходна толькі
патэлефанаваць у семінарыю і дамовіцца аб прыездзе.
Магчыма, гэта будзе той крок, які дапаможа
камусьці з маладых людзей перамагчы страх і
стэрэатыпы, прыехаць у семінарыю, каб нарэшце
выйсці насустрач Хрысту, які кліча наследаваць Яго
ў пастырскім служэнні.
Жадаючым далучыцца да акцыі «Стань семінарыстам на ўікэнд» і прыняць удзел у Днях адчыненых дзвярэй духоўнай семінарыі ў Пінску просьба
паведаміць аб гэтым па наступных кантактах:
тэл. (0165) 65 41 45; (0165) 65 41 45;
+375 25 604 41 86; +375 25 604 41 86
e-mail: mvds@catholic.by
Паводле Сatholic.by
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