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Штотыднёвы хрысціянскі бюлетэнь

Беларусь, не бойся прыняць Хрыста!
Пастырскае пасланне Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча
на Божае Нараджэнне 2015 года.

«Не бойцеся, я абяшчаю вам вялікую радас- Міласэрнасці. Прыйсце Божага Сына ў свет
ць, …бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда у чалавечым вобразе было знакам бязмежнай
Збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан» (Лк 2, 1011). Божай міласэрнасці да чалавека, якая праяўляецца і далей у паслузе Касцёла і да якой мы ўсе
Глыбокапаважаныя святары, кансэкраваныя пакліканыя.
асобы, браты і сёстры!
2. Нараджэнне Езуса ў Бэтлееме больш за
1. Сардэчна вітаю вас словамі анёла, які аб- 2000 гадоў таму — гэта ўжо гісторыя, хаця вельмі
вясціў бэтлеемскім пастушкам аб нараджэнні прыгожая і сентыментальная, аднак гісторыя. З
Збаўцы. Убачыўшы Божага пасланца, яны напа- яе мы павінны вучыцца, бо гісторыя з’яўляецца
лохаліся. З упэўненасцю можна сказаць, што і мы мацінастаўніцай. Нараджэнне ж Хрыста, будучы
ўчынілі б тое самае, калі б нам з’явіўся анёл. Але гістарычнай падзеяй, адначасова з’яўляецца
Божы пасланец іх супакоіў, кажучы што ў горад- дынамічным працэсам. Хрыстус і сёння нарадзе Давіда нарадзіўся Збаўца, якога чалавецтва з жаецца ў Касцёле і прыходзіць да нас у Святым
нецярпеннем чакала (пар. Лк 2, 1011).
Пісанні, сакрамэнтах, перадусім у Эўхарыстыі,
Тут добра ўспомніць сцэну Звеставання, калі прыходзіць у іншай дзейнасці Касцёла, асабліва
Марыя, пачуўшы, што Бог выбраў Яе ў якасці праз учынкі міласэрнасці.
Маці Збаўцы, таксама напалохалася. Тады архаЦі мы пазнаём Яго? Ці не баімся адчыніць Яму
нёл Габрыэль супакойваў Яе словамі: «Не бойся, дзверы нашых сэрцаў і дазволіць быць з намі? Ці
Марыя, бо знайшла Ты ласку ў Пана. Вось зачнеш радуемся Яго прыйсцю? На гэтыя і падобныя пыва ўлонні сваім і народзіш Сына, і дасі Яму імя танні нам неабходна адказаць, бо бяда будзе нам,
Езус (…), бо для Бога няма нічога немагчымага» калі мы будзем верыць у тое, што Ён нарадзіўся ў
(Лк 1, 3031. 37).
Бэтлееме, а сваёй ласкай не нараджаецца ў нашых
Знамянальна, што сёлетнюю ўрачыстасць сэрцах, – як казаў наш вялікі паэт Адам Міцкевіч.
Нараджэння Хрыста мы святкуем у Год Божай
Працяг на стар. 4.

навіны з ватыкана
Больш за 3 млн чалавек сустрэліся з Папам
у Ватыкане за 2015 год
Больш за 3,21 млн. чалавек удзельнічала ў папскіх мерапрыемствах у 2015 г.,
гаворыцца ў справаздачы Прэфектуры папскага дома.

Статыстыка тычыцца толькі падзей, якія адбываліся ў Ватыкане: агульных і спецыяльных
аўдыенцый, літургічных цэлебрацый і сустрэч на
нядзельнай малітве «Анёл Панскі» і «Regina coeli».
Для параўнання трэба адзначыць, што ў
2014 г. са Святым Айцом сустрэліся каля 5,9 млн.
чалавек, а ў першы год яго пантыфікату – 6,6 млн.
За адыходзячы год найбольшая колькасць
людзей наведала агульныя аўдыенцыі — 704 тыс.
чалавек. У спецыяльных аўдыенцыях прынялі
ўдзел амаль 409 тыс. вернікаў, у літургічных цэ-

лебрацыях – 513 тыс., у малітвах «Анёл Панскі» і
«Regina coeli» – 1,5 млн. чалавек.
Дадзеная статыстыка не ўлічвае мільёнаў
людзей, якіх сустракаў Папа падчас сваіх візітаў
у рымскія парафіі, пяці падарожжаў па Італіі,
а таксама падчас замежных падарожжаў, якія
сёлета ён здзейсніў у ШрыЛанку, на Філіпіны, у
Сараева, Эквадор, Балівію, Парагвай, на Кубу, у
ЗША, Кенію, Уганду і Цэнтральнаафрыканскую
Рэспубліку.
Паводле беларускай рэдакцыі
Ватыканскага радыё.

Ватыканскі арцыбіскуп падвёў
вынікі 2015 года
Вынікі адыходзячага 2015 года падвёў адзін з бліжэйшых супрацоўнікаў Папы Францішка,
субстытут Дзяржсакратарыятa арцыбіскуп Анджэла Бэчу.

У першую чаргу высокі ватыканскі іерарх адзначыў важнасць устанаўлення Святым Айцом
Юбілейнага Годa Міласэрнасці.
«Тое, што мяне найбольш уразіла і што захоўваю ў памяці, гэта момант, калі Папа Францішак паведаміў мне пра гэта, пазнаёміў з ідэяй
устанаўлення Святога Года. Я бачыў у ім вялікую
радасць, бо ён разумеў і разумее, што дае свету
ўнікальную магчымасць: адчуць міласэрнасць
Бога», — падзяліўся сваімі думкамі з Ватыканскім
радыё арцыбіскуп.
Паводле слоў іерарха, Пантыфік не заклапочаны прыцягненнем «акіянічных хваляў» людзей y
Рым, і менавіта таму пажадаў, каб Брамы Міласэ2

рнасці былі адчынены ва ўсіх дыяцэзіях свету. «Ён
заклапочаны тым, каб кожны меў магчымасць з
лёгкасцю адчуць на сабе дабрыню, міласэрную
любоў Бога», — дадаў субстытут.
Узгадваючы пра кастрычніцкі Сінод Біскупаў
на тэму сям’і, іерарх адзначыў, што «сінадальны
стыль» павінен пранікнуць ва ўсе ўзроўні жыцця
Касцёла: у парафіі, душпастырскія і святарскія
рады, дыяцэзіі. На думку арцыбіскупа, неабходна,
каб там існавала магчымасць выказваць меркаванні і каб кожны вернік адчуваў сваю адказнасць
на этапе распрацоўкі дакументаў ці ў моманты
прыняцця рашэнняў.
Адначасова з магчымасцю выказвацца неабходна таксама быць здольнымі прымаць меркаванні
іншых. Такое «адзінства», паводле арцыбіскупа
Бэчу, не азначае адмаўленне ад улады, якая
павінна ўмешвацца, каб абагульняць розныя
прапановы, што, аднак, няпроста.
Субстытут Дзяржсакратарыята падкрэсліў,
што Папа Францішак заклапочаны не толькі рэформай Рымскай курыі, якую цвёрда намераны
працягваць, але ў першую чаргу дэхрысціянізацыяй свету, адчужэннем хрысціянскіх каштоўнасцяў, пераследам хрысціян.
«Так, мы клапоцімся пра рэструктурызацыю
курыі, але імкнёмся не вельмі засяроджвацца
на саміх сабе, пашыраем позірк на ўвесь свет і
адчуваем тэрміновую патрэбу ў распаўсюджванні Божага Слова», — сказаў адзін з бліжэйшых
супрацоўнікаў Пантыфіка.
Паводле беларускай рэдакцыі
Ватыканскага радыё.

значныя падзеі
У Валенсіі распачалася
моладзевая сустрэча Тэзэ
З 28 снежня па 1 студзеня ў Валенсіі (Іспанія) праходзіць 38я Агульнаеўрапейская моладзевая
сустрэча «Пілігрымка даверу на зямлі», арганізаваная супольнасцю Тэзэ.

На гэты раз сустрэча праходзіць пад дэвізам
«Мужнасць Міласэрнасці». У трэці па велічыні горад Іспаніі прыбыло каля 30 тысяч маладых людзей.
Найбуйнейшая група моладзі прыбыла з Польшчы – каля 3 тысяч удзельнікаў, на другім месцы
ўдзельнікі з Украіны – каля 2 тысяч, затым у лідарах ідуць немцы і французы – па паўтары тысячы,
і італьянцы – больш за тысячу чалавек.
Гаспадаром сустрэчы з’яўляецца Мітрапаліт
Антоніо Канізарэс. Пра свой удзел у Тэзэ таксама
абвясцілі старшыня іспанскага епіскапату арцыбіскуп Мадрыда Карлас Асора С’ера, біскупы
Барселоны і Малагі.
«Ва ўсім свеце з’яўляюцца новыя цяжкасці,
звязаныя з міграцыяй, экалогіяй, грамадствам і
г. д., і ўсё гэта можа быць праблемай для вернікаў
розных рэлігій і няверуючых», — напісаў у лісце
да ўдзельнікаў сустрэчы прыёр супольнасці ў Тэзэ
брат Алоіс.
Прыёр падкрэсліў, што «ўзброены гвалт ў імя
бесчалавечых ідэалогій выклікае жудасныя разбурэнні», і ў гэтым кантэксце заклікаў «не губляць
яснасці, але супрацьстаяць страху, які ўзнікае ў
выніку недахопу бяспекі».
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Звяртаючыся да тэмы сустрэчы і да закліку
Папы Францішка, прыёр зазначыў, што тыя, хто
чакае і жыве глабалізацыяй салідарнасці, патрабуюць яшчэ большай узаемнай падтрымкі. На
наступны год брат Алоіс прапанаваў паразважаць
над пяццю пытаннямі.
Першае — гэта давер Богу, які з’яўляецца
міласэрнасцю, другое — «прабачэнне заўсёды і
цяпер», трэцяе — пераадольванне ў адзіночку або
разам з іншымі схаваных цяжкасцяў у матэрыяльнай беднасці, а таксама іншых пакутаў.
«Яшчэ адным пытаннем з’яўляецца распаўсюджванне міласэрнасці да яе грамадскіх
памераў, асабліва для тых жанчын і мужчын, якія
былі вымушаны пакінуць свае зямлі», — дадаў
прыёр.
Брат Алоіс падкрэсліў, што «прыток бежанцаў
і мігрантаў не толькі абцяжарвае, але можа таксама стварыць новыя магчымасці».
Апошняе пытанне, якое прапанаваў абмеркаваць брат Алоіс, — гэта «жыццё міласэрнасцю для
цэлага стварэння», таму што «зямля — гэта гэта
наш агульны дом, і сёння яна пакутуе».
Паводле Deon.pl
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слова біскупа
Беларусь, не бойся прыняць Хрыста!
Працяг. Пачатак на стар. 1.

3. Мы жывём у асаблівы для Касцёла і свету
час. З аднаго боку свет імкнецца спіхнуць хрысціянскую веру на ўзбочыну грамадскага жыцця. З
іншага ж мы бачым шмат знакаў дзеяння Святога
Духа.
Мы з’яўляемся часткай гісторыі, якая адбываецца на нашых вачах, і, як веруючыя, павінны
сваім жыццём і хрысціянскім сведчаннем вызнаваць веру ў Езуса Хрыста, які быў зачаты ад Святога
Духа, нарадзіўся з Панны Марыі ў Бэтлееме, быў
укрыжаваны, пахаваны, уваскрос, узышоў на неба
і сядзіць праваруч Айца.
Божае Нараджэнне стала сапраўднай рэвалюцыяй у гісторыі чалавецтва, бо Сын Божы стаўся
чалавекам для нас і нашага збаўлення, прынёс у
гэты грэшны свет новы закон любові да бліжняга
і адарыў яго збаўчай ласкай.
Падобная духоўная рэвалюцыя павінна адбыцца і ў кожным з нас, каб мы моцна трымаліся
сваёй веры і не дазволілі спіхнуць яе на ўзбочыну
жыцця, але з высока паднятай галавой ішлі праз
яго, ведаючы, што нашай мэтай ёсць шчаслівая
вечнасць.
Папа Францішак кажа, што без веры ў Хрыста
мы хаця і можам рабіць добрыя рэчы, аднак не
можам быць сапраўдным Касцёлам, як Абранніцай
Хрыста.
Адсюль вынікае вялікая дылема: кім быць —
паклоннікамі Хрыста ці Яго сапраўднымі вызнаўцамі? Вельмі часта мы становімся першымі, а не
другімі. Кажам, што з’яўляемся веруючымі, чынім
шмат добрага, але ў той жа час не вызнаём Хрыста як свайго Пана, не заўсёды прымаем удзел у
нядзельнай ці святочнай святой Імшы і не жывём
згодна з маральным законам.
4. Кім ты хочаш быць, сучасны чалавек? Вызнаўцам, паслядоўнікам і сведкам Хрыста ці толькі Яго
паклоннікам? Хочаш даверыцца Езусу ці свету?
Адказаць на гэтыя і падобныя пытанні нам можа
дапамагчы апостал Пётр. Мы добра ведаем евангельскі аповед аб тым, як па загадзе Езуса Пётр
пайшоў па ўзбураным возеры, пакуль не спалохаўся і не пачаў тануць (пар. Мц 14, 2830).
Даверыцца Хрысту — азначае пайсці за Яго
голасам; як Пётр, выйсці з чаўна XXI стагоддзя,
каб ісці па хвалях узбуранага возера нашага часу
(пар. Мц 14, 2233), які нам навязвае свой стыль
жыцця. Езус нас не пакідае адных у гэтым чаўне,
але ідзе ў яго напрамку і кажа: «Будзьце адважнымі, гэта Я; не бойцеся!» (Мц 14, 27). Гэтым
самым Ён заклікае не трымацца навязанага нам
светам секулярнага стылю жыцця, а знайсці свой
хрысціянскі і яго сведчыць.
5. Кім для нас ёсць Езус?
Заахвочаны заклікам Езуса, Пётр пайшоў па
вадзе. Аднак у пэўны момант ён сканцэнтраваўся
не на Езусе, але на ўзбураных хвалях возера. У
выніку чаго засумняваўся і пачаў тануць. Падобна адбываецца і ў нашым жыцці. Калі перастаём
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глядзець на Езуса, а засяроджваемся толькі на
жыццёвых праблемах, то губляем пад нагамі
грунт і пачынаем тануць. Тады нам не застаецца
нічога іншага, як крычаць: «Пане, ратуй!» (пар.
Мц 14, 30)
Калі людзі ўспрымалі Езуса як Яна Хрысціцеля,
Іллю, Ерамію ці іншага прарока, то для Пятра
Ён быў Месіяй, Сынам Бога жывога (пар. Мц
16, 1316). Гэтае сцвярджэнне Князя апосталаў
з’яўляцца ключом да веры ў асобу Езуса з Назарэта.
6. Сёння Езус пытаецца ў нас: кім Ён, народжаны ў Бэтлееме, з’яўляецца для людзей XXI
стагоддзя? Мы добра ведаем, як ставіцца да Хрыста сучасны ліберальны свет. Ён вельмі часта не
жадае мець з Ім нічога супольнага і не хоча чуць
Яго голасу, які заклікае да абуджэння сумлення,
навяртання і жыцця паводле Яго вучэння.
У такой сітуацыі мы, хрысціяне, павінны даць
рашучы адказ, кім Ён ёсць для нас. Толькі гістарычнай фігурай ці Тым, які жыве ў сваім Касцёле
і вучэнне якога актуальнае і ў наш час? Адказ
на гэтае пытанне вядзе да веры ў асобу Езуса
Хрыста, як уцелаўлёнага Сына Божага. Таму
мы павінны адвесці Яму месца ў нашых сэрцах і
пачуць Яго голас.
7. Нельга гаварыць аб асобе Езуса без Таямніцы
ўцелаўлення, якая з’яўляецца адной з найбольшых таямніц хрысціянства. Мэта прыйсця Божага
Сына ў гэты свет была прадыктавана толькі адным
аргументам – любоўю Бога да чалавека. Таямніца
ўцелаўлення з’яўляецца вялікім дарам для чалавецтва і адначасова заданнем, якое перадусім
праяўляецца ў даверы да Езуса і хрысціянскім
сведчанні.
Успомнім евангельскі аповед пра цудоўны ўлоў
рыбы. Апосталы лавілі ўсю ноч і нічога не злавілі.
Тады Езус сказаў ім адплысці на глыбіню, і стаўся
цуд. Яны злавілі такую вялікую колькасць рыбы,
што нават рваліся сеткі (пар. Лк 5, 46).
«Адплыві на глыбіню», — з гэтымі словамі Езус
сёння звяртаецца да нас. Чалавек, ты створаны
па вобразу і падабенству Божаму (пар. Быц 1,
27), адкуплены Сынам Божым і маеш годнасць
Божага дзіцяці (пар. 1 Ян 3, 1). Таму не плёскайся
на мелі, а адплыві на глыбіню духоўнага жыцця,
каб яно прынесла багаты плён. Нездарма прыказка кажа, што вялікаму караблю — вялікае
плаванне. А чалавек, як Божае стварэнне, – гэта
вялікі карабель.
Можа, сеткі твайго жыцця пустыя, можа,
дагэтуль нічога не ўдалося злавіць, можа, твае
жыццёвыя планы і мары не рэалізаваліся. Але ты
не адзін, і Езус сёння цябе заклікае: «Не бойся, не
паддавайся, адплыві яшчэ раз на глыбіню твайго
жыцця, тваіх мараў, імкненняў, болю, цярпенняў,
адзіноты і яшчэ раз закінь сеткі, бо Я з табой». А
адплыць на глыбіню азначае яшчэ раз рызыкнуць,
даверыць сябе Езусу, Эмануэлю — як Богу з намі.
Працяг на стар. 5

слова біскупа
Беларусь, не бойся прыняць Хрыста!
Заканчэнне. Пачатак на стар. 1, 4.

8. У той жа час страх і баязлівасць перад светам
не дазваляюць нам гэтага ўчыніць. Мы жывём у
чаўне дваццацьпершастагоддзевага стылю жыцця
і яго моды і баімся з яго выйсці, бо што скажа свет,
што скажуць блізкія і сябры? Могуць назваць
старамоднымі. Сёння хрысціяне могуць згадзіцца
на разводы, аборты, эўтаназію, апладненне «in
vitro», гомасексуальныя саюзы і іншыя духоўныя
анамаліі. Чаму? Бо свет такі, бо мы яго баімся, бо
лягчэй плысці па цячэнні, чым супраць, бо ў наша
духоўнае жыццё ўваходзіць феномен паліткарэктнасці, калі мы не маем, а можа, не хочам мець
свайго меркавання па тым ці іншым маральным
пытанні.
Страх перад светам нас паралізуе і не дазваляе
даверыцца Хрысту. У кожным з нас у большай ці
меншай меры ён прысутнічае, і толькі давер Езусу
дапамагае яго перамагчы. Для гэтага неабходна
адмовіцца ад сваёй ганарлівасці, перамагчы самога
сябе і сказаць: «Так, Пане Езу, я, як Твой вучань,
не згаджаюся з тым, што прапануе секулярны
стыль жыцця». Калі так учыню, то перамагу самога
сябе і страх, які мяне апанаваў, каб быць сапраўдным вызнаўцам Хрыста.
Тут да месца ўзгадаць словы святога Яна Паўла
II, які ў далёкім 1978 г. казаў: «Не бойцеся, адчыніце насцеж дзверы Хрысту. Яго збаўчай уладзе адчыніце межы дзяржаў, эканамічных і палітычных
сістэмаў, шырокія сферы культуры, цывілізацыі і
развіцця! Не бойцеся! Хрыстус ведае, што ў сабе
носіць чалавек. Ён адзін гэта ведае!»
Дзякуй Богу, дзверы Хрысту ў нашай краіне
адчыніліся, і мы атрымалі свабоду веравызнання.
Аднак злы дух не спіць і ўвесь час дзейнічае. У
выніку чаго ў сучасным, асабліва заходнім, свеце
з’явілася шмат такіх небяспечных выклікаў, аб
якіх яшчэ зусім нядаўна мы нават не маглі і падумаць. І мы бачым, як палітычныя і эканамічныя
сістэмы, а таксама культуры адмаўляюцца ад
Бога. Ізноў паўтараецца гісторыя з Бэтлеема, бо ў
сучасных грамадствах і чалавечых сэрцах не знаходзіцца месца для нараджэння Валадара сусвету
сваёй ласкай (пар. Лк 2, 7). Хрыстус прыходзіць
да сваіх, а яны Яго не прымаюць (пар. Ян 1, 11),
нягледзячы на Яго абяцанне, што тым, хто Яго
прыме і паверыць у Яго, Ён дасць моц быць дзецьмі
Божымі (пар. Ян 1, 12).
9. Сучасны свет вельмі моцна занепакоены
фінансавым крызісам і ліхаманкава шукае шляхоў
выйсця з яго. Здаецца, што найважнейшай справай з’яўляюцца банкі, фінансавыя рынкі і палітыкі,
якія дыскутуюць аб тым, як выратаваць банкрутаў.
У той жа час неабходна падкрэсліць, што сучасны свет змагаецца не толькі з фінансавым, але і з
культурным і духоўным крызісам. Матэрыяльныя
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каштоўнасці і прыемнасці сталі новымі багамі,
якім усе пакланяюцца і падпарадкоўваюць сваё
жыццё. З праслаўленнем фальшывых бажкоў
чалавецтва адварочваецца ад адзінага і сапраўднага Бога.
Божы закон лічыцца састарэлым, неактуальным і ўспрымаецца як рэлікт мінулых часоў. Усё
больш маладых людзей жыве без шлюбу, і такі
стыль жыцця лічыцца знакам свабоды і сучаснасці.
Кожнае пятае дзіця ў нашай краіне выхоўваецца ў
няпоўнай сям’і. А колькі разводаў і іншых сямейных трагедый, звязаных з насіллем, алкагалізмам,
наркаманіяй!
Сучасныя медыя ў шматлікіх серыялах, рэкламах і забаўляльных праграмах распаўсюджваюць
стыль жыцця, у якім зло, грэх і незахаванне Божага закону ўспрымаецца як нешта захапляючае
і пазітыўнае. Усё гэта вядзе да таго, што заганы
называюцца норавамі.
Наш час — гэта таксама час вельмі небяспечных залежнасцяў ад азартных і камп’ютарных
гульняў, шопінгу, інтэрнэту, алкагалізму, наркаманіі, неўпарадкаванага сексуальнага жыцця і г.д.
Бурнае развіццё тэхналогій і імкненне да як
мага большай прадуктыўнасці падрывае праўдзівы сэнс і значэнне чалавечай працы. Нярэдка
культура, замяняючы духоўнае свецкім, спрыяе
ўкараненню амаральнасці.
На гэтым фоне не хапае праграм, якія фармавалі
б сумленне чалавека і распаўсюджвалі б духоўныя
каштоўнасці, такія, як малітва, дабрачыннасць,
міласэрнасць, працавітасць, адказнасць, ахвярнасць і да т.п. Замест іх пануюць дэмаралізуючыя:
гвалт, эротыка, імкненне да ўзбагачэння любым
коштам, забаўляльны стыль жыцця і г.д. Гэта не
што іншае, як прапаганда педагогікі зла і фармацыя да ліберальнай мадэлі жыцця. У выніку чаго
людзі губляюць здольнасць адрозніваць дабро ад
зла.
Усё гэта, разам з іншымі шматлікімі праблемамі
сацыяльнага, грамадскага і палітычнага характару, негатыўна ўплывае на рытм біцця сэрца
сучаснага свету і нашага народу. Пры гэтым мы не
заўсёды ўсведамляем, што такія праблемы ўзнікаюць па прычыне непрыняцця Божага закону. Таму
найбольш небяспечнай пагрозай для хрысціянства
з’яўляецца рэлігійная абыякавасць хрысціян.
У выніку гэтага мы самі сабе ствараем сітуацыю
глыбокага маральнага крызісу і ў пэўным сэнсе
нагадваем «Тытанік», на якім, нягледзячы на набліжэнне катастрофы, аркестр граў да апошняй
хвіліны, а пасажыры пілі шампанскае.
Працяг будзе
Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч
Мітрапаліт МінскаМагілёўскі
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нашае жыццё
Касцёл у Беларусі: ТОП10 падзей 2015 года
Хутка надыйдзе новы год, таму прапануем згадаць найбольш яркія падзеі
з жыцця Каталіцкага Касцёла ў Беларусі за мінулы год.

1. Біскупскае пасвячэнне ксяндза
Аляксандра Яшэўскага SDB
9 чэрвеня Папа Францішак прызначыў ксяндза
Аляксандра Яшэўкага SDB дапаможным біскупам МінскаМагілёўскай архідыяцэзіі, надаючы
яму тытулярную біскупскую кафедру Фурнос
майор (Furnоs maior) і скіроўваючы на служэнне
ў Магілёўскую частку архідыяцэзіі.
Біскуп Аляксандр Яшэўскі нарадзіўся ў 1974
г. у Смаргоні, вучыўся ў семінарыях у Польшчы і
ў Папскім салезіянскім універсітэце ў Рыме, дзе
атрымаў ступень ліцэнцыята дагматычнай тэалогіі. У 1998 г. склаў вечныя манаскiя абяцаннi ў
салезіянскай супольнасці. Служыў на парафіях у
Беларусі, выконваючы адначасова разнастайныя
абавязкі ў салезіянскай супольнасці.
У 2014 г. прызначаны дырэктарам салезіянскай супольнасці ў Мінску і вікарыем мінскай
парафіі Св. Яна Хрысціцеля. Выкладчык дагматычнай тэалогіі ў Мінскім тэалагічным каледжы
імя св. Яна Хрысціцеля. Валодае беларускай,
рускай, польскай i iтальянскай мовамі.
Біскуп Аляксандр Яшэўскі — адзіны беларускі біскуп, які мае акаўнт у сацыяльнай сетцы
Facebook.
2. Візіт у Беларусь Дзяржаўга
Сакратара Папы кардынала
П’етро Параліна
Галоўны прадстаўнік Папы Францішка ў сферы палітыкі і дыпламатыі наведваў Беларусь з 12
па 15 сакавіка. Афіцыйны візіт кардынала П’етро
Параліна ў Беларусь адбыўся па запрашэнні
дзяржаўных уладаў нашай краіны.
Кардынал сустрэўся з каталіцкімі біскупамі
Беларусі, правёў прэсканферэнцыю ў Нацыянальнай бібліятэцы, наведаў міждыяцэзіяльнае
велікапоснае чуванне моладзі ў Чырвоным касцёле Мінска і цэлебраваў святую Імшу з удзелам
дзяцей у мінскай архікатэдры. Прадстаўнік Пантыфіка асвяціў першы камень новага будынка
Апостальскай Нунцыятуры ў Мінску.
За час свайго прабывання ў Беларусі іерарх
прыняў удзел у сустрэчах на дзяржаўным
узроўні, у тым ліку з Прэзідэнтам Рэспублікі
Беларусь Аляксандрам Лукашэнкам.

3. Рэгістрацыя тэалагічнай акадэміі
імя святога Яна Паўла ІІ
17 лютага Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў
у Беларусі атрымала пасведчанне аб афіцыйнай
рэгістрацыі вышэйшай духоўнай навучальнай
установы «Мінская тэалагічная акадэмія імя
святога Яна Паўла II» РымаКаталіцкага Касцёла
ў Рэспубліцы Беларусь.
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Плануецца, што новая навучальная ўстанова
размесціцца каля Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі па вуліцы Філімонава ў Мінску.
Асноўнай мэтай акадэміі будзе падрыхтоўка
спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй розных
ступеняў і навуковых работнікаў вышэйшай
кваліфікацыі, у тым ліку святароў, для рэлігійнай
дзейнасці РымаКаталіцкага Касцёла ў Рэспубліцы Беларусі.
Асноўнай задачай акадэміі стане навучанне
студэнтаў у галіне тэалогіі, а таксама біблістыкі,
кананічнага права, гісторыі, літургікі, катэхізацыі, філасофіі, этыкі, рэлігіязнаўства, сродкаў
масавай камунікацыі, сацыяльнага вучэння і
служэння, сям’і, замежных моваў і іншых дысцыплін згодна з нормамі і навучаннем Касцёла.
4. Нацыянальны фэст у Будславе,
духоўным скарбе Беларусі
Фэст абраза Маці Божай Будслаўскай сам па
сабе з’яўляецца аднаўленнем беларускай хрысціянскай традыцыі (і нават прэтэндуе на ўнясенне ў спіс культурнай спадчыны ЮНЕСКА),
аднак сёлета нацыянальны характар свята быў
асабліва заўважным.
Значная частка пілігрымаў, у большасці маладых, прыйшлі ў Будслаў у беларускіх вышытых
кашулях, футболках з нацыянальным арнаментам ці са стужкамі з народнымі ўзорамі.
Беларускі нацыянальны характар хрысціянскага свята прыцягнуў увагу шматлікіх журналістаў, фатографаў і звычайных назіральнікаў.
Каталіцкі Касцёл — вялікі і масавы, але ці магчыма пасапраўднаму любіць суседзяў па Зямлі,
не шануючы культуру сваёй краіны?
5. Усталяванне на Святой Зямлі
дошак з малітвамі «Magnificat»
і «Benedictus» на беларускай мове
У верасні адбылася Нацыянальная пілігрымка
беларускіх католікаў на чале з Мітрапалітам
МінскаМагілёўскім арцыбіскупам Тадэвушам
Кандрусевічам на Святую Зямлю. У пілігрымцы
прыняло ўдзел больш за 300 чалавек, у ліку якіх
і дапаможны біскуп Пінскай дыяцэзіі Казімір
Велікаселец, а адказным арганізатарам выступіў
кс. Раман Факсінскі.
Пілігрымы наведалі месцы, вядомыя з Новага
і Старога Запаветаў, у якіх жыў і прапаведаваў
Езус: Бэтлеем, Ерузалем, Галілейскае возера,
Гетсіманскі сад, Бэтанію, раку Ярдан, Капернаум, ЭйнКарэм і інш.
Працяг на стар. 7
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Працяг. Пачатак на стар. 6.

Галоўнай мэтай тыднёвага падарожжа стала ўсталяванне і асвячэнне памятных дошак
«Magnificat» і «Benedictus» на беларускай мове.
«Калі асвячаў гэтыя табліцы, мяне ахопліваў
гонар за наш народ, — распавёў ў каментарыі для
Catholic.by Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч. —
У сэрцы я адчуваў бязмерную ўдзячнасць Богу за
тое, што Ён даў нашаму Касцёлу ажыць».
6. Гродзенскай семінарыі — 25 гадоў
У лютым пачаліся святкаванні 25гадовага
юбілею Вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродне.
У юбілейнай сустрэчы прыняў удзел Мітрапаліт
МінскаМагілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, які 1 верасня 1990 года выступіў яе
заснавальнікам.
Новая семінарыя размясцілася ў мурах былога
кляштара айцоў бэрнардынцаў, пабудаванага ў
XVII стагоддзі і злучанага з велічнай святыняй
Адшукання Святога Крыжа.
Зараз у семінарыі вучыцца каля 30 чалавек,
а за 25 гадоў яна падрыхтавала больш за 200
святароў, якія нясуць душпастырскую службу не
толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах былога
Савецкага Саюза і ў Апостальскай Сталіцы.
7. 90годдзе адзначыла
Пінская дыяцэзія
У кастрычніку католікі на поўдні Беларусі адзначалі 90годдзе заснавання Пінскай дыяцэзіі,
Міждыяцэзіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Пінску і 145годдзе нараджэння першага
біскупа Пінскага Зыгмунта Лазінскага.
Узначаліў урачыстасці Апостальскі Нунцый у
Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроцці, прысутнічалі ўсе біскупы Беларусі, біскуп Луцкай
дыяцэзіі (Украіна) Віталій Скамароўскi, Апостальскі візітатар для грэкакатолікаў Беларусі
архімандрыт Сяргей Гаек, духавенства з Беларусі і замежжа, прадстаўнікі дзяржаўнай улады
і дыпламатычнага корпусу і шматлікія вернікі.
Фактычна дыяцэзія спыніла існаванне ў 1939
годзе — зза савецкай акупацыі Заходняй Беларусі. У 1991 годзе дыяцэзія была адноўлена
ў межах Брэсцкай і Гомельскай абласцей, яе
апостальскім адміністратарам быў прызначаны
кс. Казімір Свёнтэк.
Асаблівае месца ў гісторыі дыяцэзіі займае
Міждыяцэзіяльная вышэйшая духоўная семінарыя імя св. Тамаша Аквінскага, якая пачала
дзейнічаць 12 верасня 1925 года ў мурах былога
францішканскага кляштара. Адраджэнне і новае
адкрыццё семінарыі адбылося 12 верасня 2001 г.
Да юбілею дыяцэзіі было прымеркавана
адкрыццё новай святыні ў Пінску — касцёла
«Голас душы» № 12(527)

святога Бэнэдыкта, які быў узведзены за вельмі кароткі час — пяць месяцаў. Касцёл будзе
яднаць католікаў з новых мікрараёнаў горада:
Лугі, Верасы, Радужны і Паўднёвы, у якіх жыве
каля 70 тысяч чалавек. Гэтая падзея стала для
Пінска знакавай: касцёл св. Бэнэдыкта — другая
каталіцкая святыня ў горадзе і першая, пабудаваная там пасля амаль двухсотгадовага перапынку.
8. Арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроцці
завяршыў дыпламатычную місю
ў Беларусі
Арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроцці пасля чатырох гадоў працы завяршыў абавязкі Апостальскага Нунцыя ў Беларусі. 13 лістапада Папа
Францішак прызначыў іерарха Апостальскім
Нунцыем ва Украіне.
На дыпламатычнай службе ў Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроцці знаходзіўся з 15
ліпеня 2011 года. За гэты час многія жыхары
Беларусі незалежна ад рэлігійнай і канфесійнай
прыналежнасці палюбілі гэтага сына Італіі.
Прадстаўнік Пантыфіка праводзіў актыўную
душпастырскую дзейнасць — наведваў парафіі,
удзяляў сакрамэнты, стаў блізкім да звычайных
вернікаў і заўсёды быў гатовы слухаць пра іх
турботы. Ён наведваў шпіталі і турмы, урачыстыя
мерапрыемствы ў Мінску і далёкія вёскі. Кожны
год арцыбіскуп маліўся ў Курапатах — месцы,
дзе былі расстраляны дзясяткі тысяч жыхароў
Беларусі.
Апостальскі Нунцый адразу зарэкамендаваў
сябе як вялікі прыхільнік беларускай культуры.
Іерарх вывучаў беларускую мову, пачаў цэлебраваць святую Імшу на ёй ужо ў 2012 годзе,
неаднаразова заклікаў вернікаў і духавенства
шанаваць і бараніць беларускую мову.
Асаблівым сябрам арцыбіскуп Гуджэроцці
стаў для беларускай моладзі. Прыязны і ўсмешлівы, іерарх, як звычайны пілігрым ці ўдзельнік
вулічнай працэсіі, быў побач з хлопцамі і дзяўчатамі, спяваў і маліўся з імі.
На развітанне, падчас аплаткавай сустрэчы
з моладдзю, арцыбіскуп апрануў беларускую
вышытую кашулю. «Гэта мой апошні жэст —
апошні падарунак — знак таго, наколькі вы мне
дарагія», — сказаў іерарх.
9. 65 гадоў таму была створана
беларуская рэдакцыя Ватыканскага
радыё
Упершыню беларуская мова загучала на
хвалях Ватыканскага радыё ў вігілію Божага
Нараджэння 1949 г.
Працяг на стар. 8
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У пошуках сапраўднай любові
Касцёл у Беларусі: ТОП10 падзей 2015 года
Заканчэнне. Пачатак на стар. 6,7.

З нагоды ўрачыстасці і пачатку юбілейнага 1950
года Папа Пій XII напісаў спецыяльнае пасланне,
якое, па просьбе Пантыфіка, павінна было быць
перакладзена на розныя мовы і перададзена на
хвалях папскай радыёстанцыі.
За падрыхтоўкy гэтага эфіру адказваў кс. Пётр
Татарыновіч — каталіцкі святар з Піншчыны, які
да прыбыцця ў Рым займаўся перакладчыцкай і
пісьменніцкай дзейнасцю, друкаваўся ў беларускіх
рэлігійных выданнях і рэдагаваў некаторыя з іх.
Такім чынам 24 снежня 1949 г. у 13.30 па рымскім
часе слова Папы загучала з Ватыкана пабеларуску.
Праз некалькі тыдняў, 6 студзеня 1950 г., праграмы на беларускай мове пачалі выходзіць рэгулярна. Менавіта гэты дзень лічыцца датай заснавання рэдакцыі, хоць першапачаткова ў ёй працаў
толькі адзін чалавек — кс. Пётр Татарыновіч.
Пазней на старонках часопіса «Znic» святар
пісаў: «Браты беларусы! Ваша мова дачакалася
найвышэйшага прызнання! Вы можаце карыстацца
ёю ў кожную пятніцу ў 18.30, слухаючы ватыканскіх радыёперадачаў...». «Радыёапарат павінен
быць найлепшае якасці», — падкрэсліваў святар.
Першапачаткова праграмы пабеларуску выходзілі ў эфір адзін раз на тыдзень і працягваліся каля
10 хвілін. Ксёндз Татарыновіч рыхтаваў кароткі
агляд асноўных падзей з Ватыкана, апавядаў пра
жыццё Касцёла і беларускіх эмігрантаў, чытаў у
эфіры пераклады папскіх зваротаў і рэлігійную
літаратуру. Паступова павялічвалася колькасць
эфірнага часу і праграмы пачалі выходзіць часцей.
З цягам часу штат беларускай рэдакцыі пашыраўся, і сёння, ў 65ю гадавіну з моманту заснавання, рэдакцыя, як і раней, працягвае сваю місію
абвяшчэння слова Папы для беларусаў.
10. Адкрыццё Брамаў Міласэрнасці ў
пачатку Юбілейнага Года ў Беларусі
Папа Францішак 13 сакавіка 2015 г. абвясціў
Надзвычайны Святы Год Міласэрнасці. Ён пачаўся
адкрыццём Святых Дзвярэй у базыліцы св. Пятра
ва ўрачыстасць Беззаганнага Зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, 8 снежня, і завершыцца
20 лістапада 2016 г., ва ўрачыстасць Пана нашага
Езуса Хрыста, Валадара Сусвету.
У цэлым у Беларусі было адчынена 17 сімвалічных Брамаў Міласэрнасці, якія з’яўляюцца знакам
Надзвычайнага Юбілею Міласэрнасці. Брамы
Міласэрнасці — гэта таксама знак адпусту, які
можна атрымаць на працягу ўсяго гэтага года пры
звычайных умовах, удзельнічаючы ў святой Імшы
і прыступаючы да святой Камуніі.
Паводле Catholic.by
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нашае жыццё
Падзеі, якія чакаюцца
ў Каталіцкім Касцеле ў 2016 гОДЗЕ
Юбілейны Год Міласэрнасці
Да 20 лістапада 2016 г. будзе працягвацца
Юбілейны Год Міласэрнасці. Пажаданнем
Святога Айца Францішка з’яўляецца тое, каб
гэты асаблівы час адзначаўся не толькі ў Рыме,
але каб кожны лакальны Касцёл непасрэдна
ўключыўся ў перажыванне “моманту ласкі і
духоўнага аднаўлення”.
У цэлым у Беларусі было адчынена 17 сімвалічных Брамаў Міласэрнасці, якія з’яўляюцца
знакам Надзвычайнага Юбілею Міласэрнасці.
Брамы Міласэрнасці — гэта таксама знак адпусту, які можна атрымаць на працягу ўсяго гэтага
года пры звычайных умовах, удзельнічаючы ў
святой Імшы і прыступаючы да святой Камуніі.
Брамы Міласэрнасці сімвалізуюць адкрытыя
абдымкі Міласэрнага Айца, які чакае вяртання
кожнага са сваіх дзяцей.
Юбілейны Год Міласэрнасці Касцёл у Беларусі будзе перажываць з насычанай праграмай
набажэнстваў, сустрэч і мерапрыемстваў. Усе
дыяцэзіі падрыхтавалі свае праграмы Юбілею.
Сусветныя дні моладзі ў Кракаве
З удзелам каля 2,5 млн чалавек 2631 ліпеня
ў Кракаве (Польшча) адбудуццца ХХХІ Сусветныя дні моладзі з удзелам Папы Францішка.
Цырымонія прывітання Пантыфіка на Кракаўскіх Блонях адбудзецца 28 ліпеня. 29 ліпеня
на Кракаўскіх Блонях Папа ўзначаліць Крыжовы
шлях, а 30 ліпеня адбудзецца чуванне са Святым Айцом на тэрыторыі Campus Misericordiae
ў Вялічцы. Заключная святая Імша пройдзе 31
ліпеня, падчас яе Папа аб’явіць месца правядзення наступных Сусветных дзён моладзі. Таксама
ў межах візіту ў Польшчу Папа плануе наведаць
Чэнстахову і Асвенцым.
Чакаецца, што ў Сусветных днях моладзі ў
Кракаве прыме ўдзел каля пяці тысяч беларускіх
католікаў.
Кананізацыя блаславёнай Маці
Тэрэзы з Калькуты
17 снежня, у свой дзень нараджэння, Папа
Францішак падчас сустрэчы з прэфектам Кангрэгацыі па справах Кананізацыі кардыналам
Анджэло Амата пагадзіўся на публікацыю загада
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аб прызнанні цуду аздараўлення, які прыпісваюць заступніцтву заснавальніцы Кангрэгацыі
Сясцёр Місіянерак Міласэрнасці. Гэта апошні
крок, які дазваляе абвясціць яе святой. Дата і
месца кананізацыі яшчэ не вядомы.
Законніца, якая нарадзілася ў 1910 годзе ў
Скоп’е, была беатыфікавана ў 2003 годзе, праз
шэсць гадоў пасля сваёй смерці, Папам Янам
Паўлам ІІ.
Эўхарыстычны кангрэс Божай
міласэрнасці ў Беларусі
24–26 мая ў Гродне пройдзе Эўхарыстычны
кангрэс Божай міласэрнасці. Кангрэс стане
асаблівай маніфестацыяй культу Эўхарыстыі.
Яго асноўнай мэтай будзе супольнае адданне
пашаны Езусу Хрысту, які жыве ў Касцёле, і
маніфестацыя веры Божага народу ў прысутнасць свайго Пана.
Падчас кангрэсу адбудзецца святкаванне
25годдзя заснавання Гродзенскай дыяцэзіі, а
таксама біскупскай сакры біскупа Гродзенскага
Аляксандра Кашкевіча.
Гродзенская дыяцэзія была заснавана 13
красавіка 1991 г. Папам Янам Паўлам ІІ (була
«Qui operam»). Першым біскупам дыяцэзіі быў
прызначаны Аляксандр Кашкевіч, тагачасны
пробашч парафіі Святога Духа ў Вільні.
25годдзе заснавання Мінска
Магілёўскай мітраполіі
1–2 ліпеня ў Нацыянальным санктуарыі ў
Будславе пройдзе Агульнабеларускае святкаванне 25годдзя заснавання МінскаМагілёўскай
мітраполіі. Вернікі асаблівым чынам запрашаюцца прыбыць на гэтыя ўрачыстасці ў пешых пілігрымках, якія скіроўваюцца ў Будслаў з розных
частак Беларусі.
МінскаМагілёўскую мітраполію ўстанавіў 13
красавіка 1991 г. Папа Ян Павел II. У яе склад
увайшла МінскаМагілёўская архідыяцэзія і дзве
дыяцэзіі — Гродзенская і Пінская. У 1999 г. з
МінскаМагілёўскай архідыяцэзіі была вылучана Віцебская дыяцэзія, сёння ў склад мітраполіі
ўваходзяць чатыры дыяцэзіі.
Кс. Юрый Марціновіч.
Catholic.by
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 СВЯТЫ ХРОСТ
З радасцю паведамляем, што за апошні час
Сакрамант Хросту атрымалі:

1. Марыя Міхайлава,
дачка Аляксандра і Анны
2. Таісья-Марыя Аношко,
дачка Дзмітрыя і Алены
3. Эмілія Блешчык, дачка Паўла і Наталлі
4. Мілана-Марыя Ракушава,
		
дачка Вадзіма і Таццяны
5. Расціслаў Грышкоў, сын Васіля і Анжалікі
6. Раман Аляксеенка, сын Антонія і Наталлі
7. Кіра-Марыя Багдаовіч, дачка Андрэя і Таццяны
8. Арсеній Юха, сын Сяргея і Вольгі
9. Ніколь Баркова, дачка Кірыла і Вольгі
10. Ніколас Джэймс Уайт, сын Джэймса Томаса і Ганны
11. Ганна-Марыя Нямкова, дачка Васіля і Яўгеніі
12. Цімафей Вашкевіч, сын Міхаіла і Анастасіі
13. Яўгеній Дадзян, сын Юрыя і Наталлі
14. Раман-Даніэль Данілаў, сын Міхала і Алены
15. Францішка Багданкевіч, дачка Эдуарда і Юліі
16. Стэфанія Чэрымонія, дачка Ніккало і Надзеі
17. Рэната Цебінская, дачка Алега і Алены
18. Марыя Клачкова, дачка Канстанціна і Святланы
19. Дар’я-Марыя Корбут, дачка Віталія і Вольгі
20. Дар’я Ладуда, дачка Сяргея і Ірыны
21. Багдан Адамовіч, сын Вадзіма і Святланы
22. Ягор Сугака, сынн Сяргея і Таццяны
23. Фелікс Белякоў, сын Леаніда і Надзеі
24. Лаліта Белякова, дачка Леаніда і Надзеі
25. Алёна Дробыш, дачка Андрэя і Таццяны
26. Ілья Карл Сусленкоў, сын Аляксандра і Алены
27. Давыд-Мікалай Філіповіч, сын Руслана і Галіны
28. Мірон-Сцяпан Карчміт, сын Андрэя і Марыны
Просім добрага Бога, каб усе новаахрышчаныя
захавалі Божую ласку і пранеслі Святло Хрыста
праз усё сваё жыццё
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усяго патроху
Шчырасць і з Новым годам!
Адной з адметных рыс дзяцей з’яўляецца шчырасць. Гэта нярэдка становіцца прычынай
здзіўлення, смеху і жартаў. Дарослыя звычайна прыгадваюць гэтыя сітуацыі з усмешкай.

Дзеці неаднойчы здзіўляюць сваёю шчырасцю,
адкрытасцю, пэўнай нетактычнасцю. Яны не прыдумваюць нейкіх хітрых планаў, не задумваюцца
занадта, што, як і каму гавораць, але кажуць, як
разумеюць, распавядаюць пра тое, што бачаць, і
робяць тое, што хочуць зрабіць, і так, як могуць.
Яны вельмі шчырыя. А гэтага так не хапае ў свеце
дарослых. Дзе шмат хлусні, тэатра, неадназначнасці...
Дзесьці гэтая шчырасць губляецца, і тое, што
было натуральным, становіцца клапатлівым, патрабуе шматлікіх намаганняў. Так цяжка быць
шчырым. Шчырым з тымі, хто побач, а яшчэ
цяжэй быць шчырым з сабою. Не хлусіць сабе,
не казаць, што ўсё добра, калі ўсё дрэнна і трэба
мяняць нешта, а нават не нешта, а канкрэтныя
крокі рабіць: пазбаўляцца таго, што перашкаджае, быць адказным у выкананні належнага,
шчыра расставіць прыярытэты, ісці шляхам, які
абраў, не хістаючыся ў бакі.
Хутка Новы год, і ўсё крычыць аб важнасці
гэтага свята, цудах, што ўсё зменіцца і стане
лепшым... Рэклама і рэчаіснасць, безумоўна,
на гэтае пытанне маюць розныя адказы, і яко«Голас душы» № 12(527)

му верыць, кожны вырашае сам. Верыць ілюзіі
азначае верыць, што здарыцца цуд, само сабой
усё вырашыцца і жыццё будзе як у добрай казцы
з happy endам.
Чым больш у гэта верыш, тым большае расчараванне цябе спаткае. Не адбываецца ўсё само
сабою. Пытанні не вырашаюцца «магіяй» прыдуманага свята. Усё патрабуе канкрэтнай працы з
боку чалавека. Таму хай наступаючае свята будзе
не пустым і гучным феерверкам, але магчымасцю
шчыра падвесці вынік скончанаму году, прыдумаць добры, хай і невялічкі, план на новы год, а
само свята – магчымасцю сустрэцца з блізкімі,
адпачыць, момантам сапраўднай радасці, матывам
удзячнасці. Хай будзе шчырым і сапраўдным, без
ілюзій і хлусні.
«Як Новы год сустрэнеш, так яго і правядзеш!»
– так кажуць у нас. Хай вечар і навагодняя ноч не
будуць прычынай расчаравання, смутку і пустэчы
раніцай 1 студзеня! З наступаючым Новым 2016
годам! Годам, прысвечаным разважанню над Божай Міласэрнасцю!
Эрнэст Мікалайчык.
Фота з www.zoritour.by.
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гадзін

у інтэнцыі

4 студзеня
Панядзелак

5 студзеня
Аўторак

6 студзеня
Серада

7 студзеня
Чацвер

8 студзеня
Пятніца

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  

07.00  *
09.00  *PL
11.00  S
13.00  *PL
15.00  ВячPL
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  

9 студзеня
Субота
8.00  
9.00  PL
12.00  
15.00  Вяч
17.00  
19.00  

10 студзеня
Нядзеля
08.00  *
09.00  *PL
11.00  S
13.00  *PL
14.00  *
15.00  
15.00  ВячPL
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
Сустрэча сем’яў архідыяцэзіі
пройдзе ў Мінску
Прыняць удзел ва ўрачыстай пілігрымцы сем’яў да Юбілейнай святыні, якой з’яўляецца
мінскі архікатэдральны касцёл Імя Найсвяцейшай Панны Марыі, 16 студзеня
запрашаюцца ўсе сем’і МінскаМагілёўскай архідыяцэзіі.

Сем’і, якія на працягу 20152016 гг. святкуюць гадавіну
сакрамэнту сужэнства, а таксама пяці, дзесяці, пятнаццаці і г.д. гадоў сужэнскага жыцця, павінны папярэдне
праінфармаваць сваіх пробашчаў.
Прысутныя на агульнай архідыяцэзіяльнай юбілейнай
сустрэчы сем’яў і сужэнцаў атрымаюць блаславенне
Мітрапаліта МінскаМагілёўскага арцыбіскупа Тадэвуша
Кандрусевіча.

Праграма

10.30 — рэгістрацыя ўдзельнікаў у касцёле свв. Сымона
і Алены;
11.00 — канферэнцыя «Праява міласэрнасці ў сужэнскім
жыцці». Пілігрымка да юбілейнай святыні;
12.00 — святая Імша ў архікатэдральным касцёле Імя Найсвяцейшай Панны Марыі з пастырскім благаслаўленнем.
Пасля Эўхарыстыі адбудзецца дзяленне аплаткай.
Інфармацыя для пробашчаў: дадзеныя пра сужэнцаў, якія ў гэтым годзе святкуюць юбілей,
дасылаць на: duszp.siemiau@gmail.com
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