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Штотыднёвы хрысціянскі бюлетэнь

«Езус выходзіць, каб быць бліжэй
да чалавека»

Больш за 10 тысяч католікаў выйшла 29 мая
на вуліцы Мінска, каб прайсці ў працэсіі Божага
Цела. Дарослыя, моладзь і дзеці прайшлі ад касцёла Найсвяцейшай Тройцы (св. Роха) на Залатой
Горцы да архікатэдры Імя Найсвяцейшай Панны
Марыі ўрачыстай працэсіяй, праслаўляючы Бога

ў Найсвяцейшым Сакрамэнце.
Працэсія Божага Цела
стала ўжо традыцыйнай
для Мінска, аднак, як і
раней, кожны год збірае
вялікую колькасць вернікаў не толькі са сталіцы,
але і з іншых гарадоў.
Сёлетняя працэсія – адна
з самых маштабных.
Іду па праспекце і паварочваю да касцёла Найсвяцейшай Тройцы (св.
Роха). За некалькі хвілін
да Імшы тут ужо амаль не
праціснуцца. У першых
шэрагах, перад алтаром
стаяць прыгожа ўбраныя
дзеці і моладзь, якія некалькі дзён таму прынялі
першую Камунію. За імі
дарослыя і моладзь спрабуюць сканцэнтравацца
перад пачаткам святой
Імшы.
Прыгожай міні-працэсіяй з касцёла да першага алтара на вуліцы
выходзяць святары і пачынаецца святая Імша,
якую цэлебруе Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі
арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч.
«Чарговы раз Божы
Провід дазваляе нам адзначаць урачыстасць Найсвяцейшага Цела і Крыві
Хрыста, якую традыцыйна мы называем святам Божага Цела. Знаходзячыся ў Святой Эўхарыстыі, Езус выходзіць
па-за межы касцёлаў і капліц, каб быць бліжэй
да чалавека, да месца яго працы, адпачынку і
прабывання», – заўважыў у гаміліі Мітрапаліт.
Працяг на стар. 2

Навіны беларусі
«Езус выходзіць, каб быць бліжэй
да чалавека»
Працяг. Пачатак на стар. 1
31 мая іерарх будзе адзначаць 35-ю гадавіну
свайго прэзбітэрскага пасвячэння. Таму ў гаміліі ў гэты дзень арцыпастыр дзякаваў усім
святарам і людзям добрай волі за падтрымку і
прасіў аб малітве ў яго інтэнцыі.
«Сёння дзякую Богу за дар святарства і 35 гадоў святарскага служэння. Дзякую за тое, што
ўжо тры з паловай дзесяцігоддзі Ён дазваляе
мне кожны дзень падымаць кансэкраваную Гостыю, як дар для мяне самога і для людзей, якім
я служыў у Літве, Беларусі, Расіі і ізноў служу
ў Беларусі. Дзякуючы сакрамэнту святарства
патрэбная для збаўлення Божая ласка прыходзіць да людзей», – сказаў
Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч.
Пасля Імшы працэсія вырушыла па
вуліцах Мінска. Езус у Найсвяцейшым
Сакрамэнце спыняўся на чатырох алтарах у розных месцах сталіцы.
Эўхарыстыя – шлях да сапраўднага адзінства.
Першым прыпынкам працэсіі стаў
алтар на плошчы Перамогі. Тут,
каля абеліска, успомніўшы прыклад
еднасці розных народаў падчас
Вялікай Айчыннай вайны, католікі
памаліліся аб дары еднасці для ўсіх
людзей у сучасным свеце.
Прыкладам еднасці для хрысціян
з’яўляецца Святая Тройца. Менавіта
ў такім боскім адзінстве, паводле
гаміліі а. Аляксандра Шамрыцкага МІС, якую
вернікі змаглі пачуць на плошчы Перамогі,

заключана «бескарыслівая любоў, якая яднае
ў адно цэлае тры Божыя Асобы».
«Езус Хрыстус дзеля таго прыйшоў у свет,
каб заахвочваць нас да адзінства і перакон2

ваць, што так, як паміж зярняткамі ў хлебе,
яно магчыма таксама паміж намі, людзьмі – у
свеце, грамадстве, Касцёле, нашых сем’ях.
Трэба толькі жыць Эўхарыстыяй штодня. Гэта
значыць, памятаць пра рэальную, жывую прысутнасць Езуса ў Эўхарыстыі», – заўважыў а.
Аляксандр Шамрыцкі.
Эўхарыстыя – дар Божай Міласэрнасці
Па дарозе да наступнага алтара, які размясціўся на Кастрычніцкай плошчы, удзельнікі
працэсіі памаліліся аб дары Божай Міласэрнасці для ўсяго беларускага народа.

Некаторыя трымалі ў руках Біблію і невялікі
абраз Езуса Міласэрнага, а паўсюль гучала:
«Дзеля Яго балеснай мукі, будзь
міласэрны да нас і да ўсяго свету».
Тут, на Кастрычніцкай плошчы,
каля абраза Езуса Міласэрнага, католікі Мінска разважалі над тым,
што Божая Міласэрнасць найбольш
праяўляецца ў Хлебе эўхарыстычным.
«Калі Езус дае штосьці, то дае
не столькі, колькі мы патрабуем, а
значна болей. Часам неабавязкова
разумець, што адбываецца, а хопіць
нашай сустрэчы з Ім, з Езусам, які
сёння ідзе праз Мінск і благаслаўляе
кожнага, бо хоча заспакоіць нашыя
найглыбейшыя думкі», – такія словы гучалі ў
чарговай гаміліі.
Працяг на стар. 3

навіны беларусі
«Езус выходзіць, каб быць бліжэй
да чалавека»
Заканчэнне. Пачатак на стар. 1-2
Эўхарыстыя – сустрэча з Богам
Просячы заступніцтва Панны Марыі ў святым Ружанцы, працэсія накіравалася да Чырвонага касцёла, дзе вернікі разважалі асаблівым
чынам над тым, наколькі важна пакінуць усе
свае справы і прыйсці да Езуса, укрытага ў
Найсвяцейшым Сакрамэнце.
«Эўхарыстыя – гэта не толькі
дар Бога, гэта таксама інструмент
збаўлення. Таму мы, як хрысціяне,
як католікі, маем абавязак шанаваць
Найсвяцейшы Сакрамэнт. Дзякаваць Богу за гэты дар. Не толькі тады,
калі прыходзім на святую Імшу,
калі прымаем святую Камунію, але
і наведваць касцёл для кароткай
адарацыі, каб проста сказаць Езусу:
“люблю Цябе, Пане». А Ён адкажа:
“Я яшчэ больш люблю цябе»»,
– падкрэсліў у сваёй гаміліі дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай
архідыяцэзіі Юрый Касабуцкі.
Завяршылася працэсія Божага
Цела ля апошняга алтара побач з
архікатэдрай Імя Найсвяцейшай Панны Марыі,

дзе пра гісторыю ўрачыстасці Найсвяцейшага
Цела і Крыві Хрыста прысутным распавёў кс.
Уладыслаў Завальнюк.
Святар таксама прывёў прыклад святых,
якія, нягледзячы на выпрабаванні, захавалі
спакой сэрца і веру ў Бога, чарговы раз узга«Голас душы» № 5 (531)

даўшы і асобу Слугі Божага Эдварда Вайніловіча, беатыфікацыйны працэс якога пачаўся
10 красавіка.
«Наколькі Езуса Хрыста будзе больш у
тваім сэрцы, настолькі лягчэй табе будзе пераадольваць усе зямныя выпрабаванні і ісці

за Хрыстом, бо Ён цябе будзе несці. Толькі
тады ты вытрываеш, як вытрываў
Слуга Божы Эдвард Вайніловіч,
калі ў штодзённых выпрабаваннях
будзеш звяртацца да Бога, просячы
падтрымкі з вышыняў», – заўважыў
святар.
Напрыканцы набажэнства Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч яшчэ
раз падзякаваў усім прысутным за
ўдзел у працэсіі і ўдзяліў пастырскае
благаслаўленне.
Замест пасляслоўя.
Яшчэ падыходзячы да Чырвонага
касцёла, я пачула такі дыялог. «Што
тут адбываецца?» – запытаўся адзін з мінакоў у сваіх сяброў. «Гэта
католікі. У іх сёння свята, таму яны
ўсе сабраліся і выйшлі на вуліцу»,
– адказала адна з дзяўчын.
У такія моманты адчуваеш сапраўдную радасць ад таго, што
можаш сведчыць пра Езуса такім чынам. І
адначасова ловіш сябе на думцы: шкада, што
такое «свята» адбываецца раз у год…
Марына Валасар,
Фота Аляксандры Шчыглінскай
Паводле Сatholic.by
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нашае жыцце
В Гимназии №75 г. им. Масленикова П.В.
состоялась защита итоговых работ
19.05.2016 в актовом зале Гимназии №75 г. Минска имеени Масленикова П.В.
состоялась защита итоговых работ по композиции.
На защите в качестве гостей присутство- хитектурного облика родового имения Эдварда
вали: заместитель ректора архитектурного Войниловича в деревне Савичи Копыльского
факультета БНТУ, настоятель храма Св. Си- района Минской области. В ходе защиты учемона и Св. Елены ксендз Владислав, директор ницей была представлена научная, поисковая
Копыльского краеведческого музея, директор и исследовательская работа, предшествующая
Ивьевского музея национальных искусств, непосредственно изготовлению макета. Истопреподаватель живописи Академии Искусств рические документы, литературные выдержки,
и многие другие.
фото с места расположения имения и другие
Особый интерес у приглашенных гостей и данные, свидетельствующие о планировке
учащихся вызвали работы, выполненные в рам- имения архитектуры дворца и хозяйственных
ках проекта «Нам засталася спадчына», который постройках. Макет усадьбы в ходе защиты
под неизменным руководством учителя Войтенко был торжественно передан Копыльскому краТатьяны Васильевны, существует в гимназии уже еведческому музею. В скором времени макет
более 10 лет. Проект включает в себя деятель- будет экспонироваться в Костеле Св. Симона
ность учащихся по восстановлению в макетах и Св. Елены.
разрушенных и утраченных усадеб, церквей,
После защиты ксендз-настоятель костела
дворцов и других памятников архитектуры.
Владислав выступал перед учащимися гимСреди представленных к защите макетов осо- назии с интересным докладом о личности
бый интерес вызвал проект ученицы 11 «Б» клас- Эдварда Войниловича.
са Войтенко Анастасии, по восстановлению арПаводле Сhyrvony.by
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навіны беларусі
Каталіцкая царква ў беларусі аб’явіла
ўсеагульны дзень перапрашэння
Да святароў, кансэкраваных асобаў і ўсіх
вернікаў Каталіцкага Касцёла ў Беларусі 24 мая
звярнулася канферэнцыя біскупаў.
«З нагоды 160-й гадавіны ўстанаўлення
Піем ІХ урачыстасці Найсвяцейшага Сэрца
Пана Езуса, з нагоды Надзвычайнага Юбілейнага Года Божай Міласэрнасці і 25-годдзя
ўстанаўлення Мінска-Магілёўскай мітраполіі
Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі
на 62-м пленарным пасяджэнні, якое адбылося
24 мая ў Гродне, пастанавіла прысвяціць дзень
3 чэрвеня 2016 года, ва ўрачыстасць Найсвяцейшага Сэрца Езуса, «Набажэнству перапрашэння» за знявагу святыняў, духоўных асобаў,
за грахі вернікаў і ўсялякае зло нашага народа».
У гэты дзень, у пятніцу 3 чэрвеня, біскупы
пастанавілі ва ўсіх парафіях Беларусі правесці
спецыяльнае набажэнства, праграма якога апублікавана на сайце Рыма-Каталіцкай царквы
ў Беларусі. Таксама ў гэты дзень біскупы заклікалі ўсіх вернікаў прытрымлівацца сціслага
посту.

«Набажэнства перапрашэння» будзе таксама пэўным экзарцызмам (выгнаннем злых
духаў) для ўсяго беларускага народа. Перад
Найсвяцейшым Сакрамэнтам католікі будуць
прасіць прабачэння ў Ісуса Хрыста «за зло і
грахі, учыненыя ў мінулыя дзесяцігоддзі». У
прыватнасці: за храмы, пераабсталяваныя пад
склады, фабрыкі і заводы, спартыўныя залы,
за людзей, якія знішчылі храмы, за знявагу
святых абразоў, за праклінанне Царквы, за
шкоду, нанесеную Царкве пры дапамозе магіі
і акультных практык.
Таксама вернікі будуць прасіць прабачэння
за грахі святароў, у тым ліку за тых, якія падавалі дрэнны прыклад жыцця, ўпадалі ў спакусы, дрэнна выконвалі свае абавязкі. І - за грахі
саміх вернікаў, у тым ліку за веру ў забабоны
і варожбы, за праклёны і шуканне дапамогі ў
нячыстых сілах з мэтай нашкодзіць бліжняму,
а таксама за разводы, аборты, нянавісць, іншыя
грахі супраць Бога і бліжняга.
Паводле katolik-gomel.by

навіны ватыкана
Эўхарыстыя – цэнтр і форма жыцця Касцёла

Падчас літургіі ва ўрачыстасць Найсвяцейшага Цела
і Крыві Хрыста Папа Францішак нагадаў пра святых,
бацькоў і мноства іншых
хрысціян, якія «ламалі» свае
жыцці дзеля іншых, на знак
любові да ўсяго свету.
Урачыстая святая Імша
прайшла на плошчы св. Яна
на Латэране.
У гаміліі Папа звярнуў увагу на сувязь паміж жэстам
устанаўлення Эўхарыстыі і
памнажэння хлябоў і рыб.
У абедзвюх сітуацыях, па
словах Пантыфіка, Хрыстус
заклікаў вучняў да «чынення»:
у першым выпадку «паўтараць жэст, якім Ён устанавіў
мемарыял сваёй Пасхі», а ў
другім – раздаваць ежу, «благаслаўлёную і падзеленую Яго
святымі і вялебнымі рукамі».
«Ясна, што праз гэты цуд
Ён хацеў не толькі наталіць
аднадзённы голад. Гэта быў
«Голас душы» № 5 (531)

знак таго, што Хрыстус жадае ўчыніць збаўленне ўсяго
чалавецтва, дорачы яму сваё
Цела і Кроў. Тым не менш,
трэба заўсёды праходзіць праз
гэтыя два маленькія жэсты:
ахвяроўваць тую малую колькасць хлеба і рыб, якую маем;
атрымліваць хлеб, падзелены
ў руках Езуса, і раздаваць
усім», – сказаў Папа.
Іншае слова, на якім засяродзіў увагу Пантыфік, – «ламаць».
Езус, паводле слоў Святога
Айца, «паламаў сябе для нас»
і таго ж чакае ад сваіх вучняў:
«менавіта гэтае “ламанне хлеба” стала вобразам, знакам,
па якім пазнаваўся Хрыстус і
хрысціяне».
«Эўхарыстыя з самага пачатку становіцца цэнтрам
і формай жыцця Касцёла.
Падумаем пра ўсіх святых –
славутых і ананімных – якія
“ламалі” сябе, уласныя жыцці, каб “даць есці” братам.

Колькі маці, бацькаў, разам са
штодзённым хлебам, узятым
з хатняга стала, ламалі свае
сэрцы, каб раслі іх дзеці, каб
раслі добра! Колькі хрысціян,
колькі адказных грамадзян,
ламалі свае жыцці, баронячы
годнасць усіх, асабліва самых
бедных, адчужаных і дыскрымінаваных! Дзе яны знаходзяць сілу, каб чыніць усё гэта?
Менавіта ў Эўхарыстыі: у сіле
любові Уваскрослага Пана, які
таксама і сёння ламае для нас
хлеб і паўтарае: “Гэта чыніце
на Маю памяць”», – сказаў
Папа.
Пасля літургіі Папа на аўтамабілі адправіўся да базылікі Санта-Марыя-Маджорэ,
дзе сустрэў вернікаў, якія
прайшлі да святыні ў пешай
эўхарыстычнай працэсіі, каб
удзяліць ім сваё апостальскае
благаслаўленне.
Паводле Беларускай рэдакцыі
Ватыканскага радыё
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навіны ватыкана
Папа Францішак прыняў на прыватнай
аўдыенцыі ў Ватыкане Прэзідэнта Беларусі
Аляксандра Лукашэнку
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка і Папа Рымскі Францішак падчас сустрэчы
ў Апостальскім палацы ў Ватыкане 21 мая абмеркавалі развіццё адносін
Беларусі з Рыма-Каталіцкім Касцёлам.
Сустрэча працягвалася каля 40 хвілін, з іх выключнасць асобы Папы. «Асабісты» пада25 хвілін гутарка адбывалася ў фармаце «адзін рунак ад Святога Айца таксама не прымусіў
на адзін».
чакаць сябе – Аляксандр Лукашэнка атрымаў
Папу Францішка суправаджаў арцыбіскуп асабістую ручку Папы Францішка.
Пол Рычард Галахер, сакратар Святога Пасаду
Як перадае БЕЛТА, на заканчэнне сустрэчы
па адносінах з дзяржавамі.
Прэзідэнт Беларусі і Пантыфік прыязна
Як перадае БЕЛТА, сустрэча праходзіла ў развіталіся. Аляксандр Лукашэнка прапанаваў
сяброўскай атмасферы. Ужо ў прысутнасці Папу Рымскаму наведаць выстаўку беларускіх
членаў афіцыйнай дэлегацыі бакі абмяняліся абразоў, якая нядаўна адкрылася ў Ватыкане.
Таксама Прэзідэнт запрасіў Святога
Айца здзейсніць візіт у Беларусь.
«Прыязджайце да нас. Вы атрымаеце столькі сіл і здароўя, колькі
ні ў адной кропцы свету», – сказаў
кіраўнік беларускай дзяржавы.
Пасля аўдыенцыі ў Пантыфіка
адбылася таксама сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з Дзяржаўным
Сакратаром Папы кардыналам П’етро Паралінам.
Як паведамляе беларуская рэдакцыя Ватыканскага радыё, кардынал П’етро Паралін атрымаў ад
кіраўніка дзяржавы сярэбраную
копію «Апошняй вячэры» і падарыў
яму гравюру, выкананую ў лімітаванай серыі спецыяльна да Года
Міласэрнасці ў Каталіцкім Касцёле.
падарункамі. Кіраўнік беларускай дзяржавы прынёс у дар Пантыфіку копію крыжа
Еўфрасінні Полацкай, выкананую з дапамогай унікальнай тэхнікі разьбы па дрэве,
а таксама мадэль карэты, зробленую па той
жа тэхналогіі, і галаграфічны абраз.
Як адзначыў Аляксандр Лукашэнка, гэты
абраз яднае ў сабе гісторыю і сучаснасць.
Папа Францішак у сваю чаргу падарыў
Прэзідэнту экземпляры энцыклік «Lumen
Fidei» і «Laudato si’», а таксама Апостальскай адгартацыі «Amoris Laetitia». Аляксандр Лукашэнка паабяцаў азнаёміцца з іх
зместам і перадаць іх на захоўванне ў Прэзідэнцкую бібліятэку. Яшчэ адзін падарунак
Пантыфіка – мастацкая выява аліўкавага
дрэва, якое з’яўляецца сімвалам міру.
Аляксандр Лукашэнка дадаткова зрабіў
Паводле БЕЛТА
і асабісты падарунак – сваю ручку, якой карыстаўся доўгі час. Ён прызнаўся, што робіць
і беларускай рэдакцыі
такі жэст упершыню ў жыцці, падкрэсліваючы
Ватыканскага радыё
6

значная падзея
111 дзяцей прынялі Першую святую камунію
ў парафіі Св. Сымона і Св. Алены

Месяц май – час, калі дзеці і моладзь прыступаюць 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 радасць для тых, хто ўжо адкрыў Эўхарыстыю, перажыў
знаёмства з гэтым сакрамэнтам, а значыць адкрыў прысутнасць Хрыста ў Касцёле і ў жыцці.

Працяг на стар. 8
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значная падзея
111 дзяцей прынялі Першую святую камунію
ў парафіі Св. Сымона і Св. Алены
Заканчэнне. Пачатак на стар. 7

22 мая 2016 г. 111 хлопчыкаў і дзяўчынак
парафіі Св. Сымона і Св. Алены прынялі
Езуса ў сваё сэрца і запрасілі Яго застацца з
імі назаўсёды. 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 у жыцці
дзяцей 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 павінны 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 ўзрастання ў веры штодзённа ўдзельнічаюць ў жыцці Касцёла.
8

Фота Сцяпана Надольскага

слова святара
гамілія ксяндза уладыслава завальнюка
падчас працэсіі божага цела
Хвала Езусу Хрысту! На векі вечныя. Амэн.
Ісці праз жыццё з Езусам Хрыстом у сэрцы
і душы вельмі лёгка і духоўна радасна.
Распачынаючы ад Першай Святой Камуніі,
Шлюб, Святарства, другія Святыя Сакраманты,
набажэнствы. Прыкладам духоўнай радасці
для нас з’яўляюцца Святыя, Бласлаўлёныя і
Слугі Божыя.
Спакой сэрца і духоўную радасць у іх ніхто
не змог згасіць.
Яскравым прыкладам для нас з’яўляецца і
наш суачыннік Эдвард Вайніловіч, распачацце
працэсу Беатыфікацыі якога ўрачыста, на ўвесь
свет, абвясціўшы ад імя Паўсюднага Касцёла,
што ад цяпер Эдвард – Слуга Божы.
Так на нашых вачах нараджаюцца святыя.
Слуга Божы Эдвард, як піша ва «Успамінах»,
штогод удзельнічаў у працэсіі Божага Цела, як
і мы цяпер разам з вамі, ішоў вуліцамі Мінска.
А вось ісці за Хрыстом у штодзённым жыцці – не так і проста, цяжкасці адчуваем нават
сёння пад час гэтай працэсіі Божага Цела, а
тым больш ў штодзённым жыцці, калі нясем
крыж сваіх абавязкаў.
На колькі Езуса Хрыста будзе больш у тваім
сэрцы, настолькі лягчэй табе будзе пераадольваць усе зямныя выпрабаванні і ісці за Ім, бо
Ён будзе несці і цябе, і твае цяжкасці. «Ён узяў
на Сябе крыж нашых слабасцей…»…
Толькі тады ты вытрываеш, як вытрываў Слуга Божы Эдвард Вайніловіч, калі ў
штодзённых выпрабаваннях будзеш звяртацца

Марыя ішла наведаць Святую Альжбету, несучы пад сэрцам Дзіцятка Езус.
Вялікая павага і вялікая любоў да Сына Божага.
Жывая Манстранцыя!
А потым Маці Божая ўсё жыццё ішла за
Езусам Хрыстом: ад уцёкаў у Егіпет ажно да
Галгофы. Выстаяла, бо Яе сэрца і душа цалкам
належалі Богу і Яго Святой волі.
1215 г. Дагмат Паўсюднага Касцёла аб Еўхарыстыі, што ў часе Святой Імшы хлеб і віно
стаюць Целам і Крывёю Езуса Хрыста ад дня,
калі на Святой Вячэры Езус узяў хлеб і віно,
благаславіў і падаў вучням, кажучы: Бярыце і
ешце, гэта ёсць Цела Маё. Бярыце і піце, гэта
ёсць Кроў Мая Новага Запавету…
Пачатак, ушанаванне Божага Цела бярэ з
аб’яўлення Сястры Святой Юліяне з Cornillon
у 1246 г. (Францыя).
Біскуп Роберт з Liege у 1246 г. устанаўлівае
дыяцэзыяльнае свята ўшанавання Найсвяцейшага Сакраманту.
1252 г. свята адзначаецца ўжо ў Нямеччыне.
1263 г. у горадзе Bolsenic падчас ПАДНЯСЕННЯ ў Святой Імшы ўсе прысутныя ўбачылі закрываўленную Гостыю, якая сцякала
крывёю.
1264 г. Папа Урбан IV выдаў Буллу –
TRANSITURUS – для перапрашэння за знявагі
Найсвяцейшага Сакраманту.
З гэтага года і бярэ пачатак публічнае ўшанаванне Найсвяцейшага Сакраманту размешчанага ў прыгожым, каб людзі маглі бачыць Святую

да Бога на малітве дома і ў набажэнствах у
Божым Храме прымаючы Святое Прычасце,
просячы падтрымкі з вышыняў.
Першая працэсія Божага Цела на зямлі адбылася, калі Маці Божая, Найсвяцейшая Дзева

Гостыю, VASCULUM – НАЧЫННІ ў выглядзе
праменістага сонейка – МАНСТРАНЦЫІ.
Папа Ян XXII увёў у 1317 г. ва ўсім свеце
свята Божага Цела, якое мы сёння і святкуем.
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слова святара
гамілія ксяндза уладыслава завальнюка
падчас працэсіі божага цела
Заканчэнне. Пачатак на стар. 9
У наступным годзе, як бачыце, чакае нас
Перад намі дзверы Божай Міласэрнасці
вялікі юбілей – 700-годдзе Свята Божага гэтай, так мілай і дарагой нам святыні – АрЦела, якое крочыць па ўсім свеце і, дай Божа, хікатэдральнага касцёла. Прайдзі праз гэтыя
у далёкія стагоддзі. Каб і ў нашай краіне, у дзверы ў духу веры і дзіцячай пакоры, ачысці
нашых вернікаў узрастала не толькі вялікая сябе і сваю сям’ю.
павага да Найсвяцейшага Сакраманту, але і вяЕзус Хрыстус кліча нас праз Святых, Слулікая любоў да Езуса Хрыста, утоенага ў хлебе. гаў Божых і вусны святароў на чале з Папам
Дазвольце яшчэ на адну хвілінку звярнуць Францішкам:
увагу вашай жывой веры і добрай волі на дзве
«Прыйдзіце да Мяне, спрацаваныя і абцяпостаці святых, якія ўскалыхнулі ўвесь свет, жараныя, засмучаныя і губляючыя надзею.
якімі паслугоўваўся Езус Хрыстус у Сваіх Вы, якія тонеце ў гэтым свеце, сярод мноства
аб’яўленнях, а менавіта:
людзей але самотныя бо сярод іх так мала Бога,
Святая сястра Юліяна з Cornillon у далёкай таму няма зразумення ані ад родных, ані ад
мінуўшчыне прычынілася да перапрашэння і чужых. Прыйдзіце вы, хворыя і паміраючыя
ўрачыстага ўшанавання Найсвяцейшага Сакра- душамі нягледзячы, што фізічна выглядаеце
манту – Божага Цела ва ўсім свеце.
здаровымі! Я вас аздараўлю і станеце Маім
Святая сястра Фаўстына – нам так блізкая і народам, бо да вас належыць Валадарства
сучасная, бо нават яе Святыя Рэліквіі знаход- Нябеснае».
зяцца ў нашых касцёлах, праз яе Езус абуджае
А цяпер у духу, упаўшы ніцма, схіліце вашы
ўвесь свет да Божай Міласэрнасці, каб людзі галовы перад Езусам, утоеным у Найсвяцейне зневажалі Божую, Айцоўскую любоў.
шай Гостыі, і падзякуйма за бязмежную Божую
І мы сведкі гэтых духоўных і гістарычных Міласэрнасць, а менавіта:
падзей!
за дар жыцця, што мы жывем, за дар здароўя,
Перад намі, на алтары для ўшанавання і пе- за дар здольнасцей фізічных і інтэлектуальных,
рапрашэння ўрачыста выстаўлены Найсвяцей- за дар сям’і і Бацькаўшчыны, за дар веры і
шы Сакрамант у Манстранцыі і побач бачым надзеі вечнага збаўлення – НЕБА!
абраз: Езу, давяраю Табе! Які вялікі цуд Божай
любові і міласэрнасці!
Езу, давяраю Табе! (3 разы).
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святы хрост
З радасцю паведамляем, што за апошні час
Сакрамант Хросту атрымалі:

Максімільян Седляр, сын Андрэя і Марыны
Роберт Варанецкі, сын Аляксандра і Наталлі
Мар'яна Паліцэвіч, дачка Дзмітрыя і Кацярыны
Глеб-Давід Суворкін, сын Яраслава і Алены
Аляксей Габруковіч, сын Андрэя і Крысціны
Вераніка Кузьміч, дачка Віталія і Аксаны
Дар'я-Марыя Бубнова, дачка Сяргея і Вольгі
Ева Бартось, дачка Віталія і Кацярыны
Раман Кулікоўскі, сын Аляксандра і Наталлі
Мацвей Бакуновіч, сын Паўла і Алены
Леон Шаблоўскі, сын Сяргея і Анастасіі
Никита-Павел Пунтус, сын Сяргея і Ганны
Ян Сачко, сын Сяргея і Аксаны
Дзімітрый-Мітрый Найдзён,

сын Максіма і Кацярыны

Аліцыя-Аліса Барцэвіч, дачка Мікалая і Веры
Аляксандра Барадулька, дачка Андрэя і Анастасіі
Юзаф Варона, сын Вячаслава і Аляксандры
Данііл Грынцэвіч, сын Аляксандра і Дзіанізы
Вікторыя-Марыяна Пышынская,
дачка Віталія і Святланы

Дамінік Сямашка, сын Віктара і Вольгі
Іван Куцін, сын Аляксандра і Кацярыны
Пётр Куцін, сын Аляксандра і Кацярыны
Марк Халадзінскі, сын Аляксандра і Алены
Ганна Бялова, дачка Аляксандра і Таццяны
Сафія Скрыпчанка, дачка Генадзія і Марыі
Марыя Корсак, дачка Яўгенія і Аляксандра
Віктар Зайцаў, сын Алега і Алены
Ян Шыпіцын, сын Эдуарда і Алены
Ніл Шыпіцын, сын Эдуарда і Алены
Дар’я Колтун, дачка Антона і Ганны
Максім-Мацвей Лакатко, сын Мікалая і Вікторыі

віншуем маладых
Давяраем добраму Богу сужэнскае жыццё маладых людзей,
якія вырашылі быць заўсёды разам,
і просім для іх асаблівага Божага блаславення
Юрыя Якімёнка і Ірыну Якімёнак
Міхаіла Паходню і Галіну Паходня
Алега Ласоўскага і Ірыну Ласоўскую
Аляксандра Клінцова і Марыну Белаброцкую
Рамана Гардукевіча і Вікторыю Шлык
Вячаслава Стасевіча і Кацярыну Стасевіч
«Голас душы» № 5 (531)
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2016 г. у

.

гадзін

у інтэнцыі

6 чэрвеня
Панядзелак

7 чэрвеня
Аўторак

8 чэрвеня
Серада

9 чэрвеня
Чацвер

10 чэрвеня
Пятніца

11 чэрвеня
Субота

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 – 

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 – *

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

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

12 чэрвеня
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
На ўдзел у хрысціянскім музычным фестываліконкурсе «Laudato Si’» пачаўся прыём заявак
Аматары хрысціянскай музыкі, тыя, хто займаецца музыкай прафесійна і хто толькі пачынае,
гурты, паасобныя выканаўцы і хоры запрашаюцца
да ўдзелу ў хрысціянскім музычным фестываліконкурсе «Laudato Si’», які пройдзе 13-14 жніўня
ў Беразінскім.
«Laudato Si’» – «Будзь праслаўлены, Пане!» –
назва хрысціянскага фестывалю, які арганізуецца
ў парафіі Божага Цела ў Беразінскім.
Пробашч парафіі кс. Сяргей Бараўнёў паведаміў,
што ідэя зладзіць такі фестываль у яго ўзнікла год
таму, «нават назву «Laudato Si’» падабраў, а потым
у хуткім часе пазнаёміўся з гуртом «Laudans», які
прыехаў, каб выступіць для вернікаў».
Удзельнікі гурта «Laudans» – Андрэй Лугін і
Алёна Палачанская – адгукнуліся на ідэю святара,
каб зладзіць фестываль-конкурс.
Андрэй Лугін адзначыў, што мэтай фестывалю
з’яўляецца развіццё і пашырэнне хрысціянскай
культуры ў Беларусі, знаёмства і інтэграцыя
хрысціянскіх выканаўцаў і ўдасканаленне іх прафесійных навыкаў, паглыбленне сумеснага радаснага перажывання такіх каштоўнасцяў, як вера,
культура і праца.

Умовы ўдзелу:
1. Даслаць анкету (спампаваць на старонцы vk.com/
laudato_si ) на электронны адрас laudatosi.post@gmail.
com або патэлефанаваць арганізатарам (8033 602 20
36 – Андрэй; 8029 961-42-15 – Алёна) або даслаць
раздрукаваную анкету на адрас: 222313 аг. Беразінскае, вул. Леніна, 3.
2. Даслаць тэкст, ноты з тэкстам або аудыёзапіс
двух спеваў хрысціянскага зместу, якія ўдзельнік
жадае выканаць на фестывалі.
3. Час выступу – да 15 хвілін.
4. Удзельнічаць могуць выканаўцы і гурты агульнай колькасцю да 15 чалавек.
5. Тэрмін падачы анкеты – да 23 ліпеня 2016 г.
6. Тыя, хто выканае ўмовы ўдзелу ў фестывалі,
атрымаюць запрашэнне пасля 23 ліпеня 2016 г.
Арганізатары забяспечваюць музычнае абсталяванне, начлег і пасілак удзельнікам.
Паводле Сatholic.by
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