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Штотыднёвы хрысціянскі бюлетэнь

Ватыкан і Беларусь не адмовіліся ад ідэі
канкардату, але працы яшчэ шмат
Размовы пра магчымае заключэнне канкардату паміж Ватыканам і Беларуссю вядуцца ўжо не першы
год. Пры гэтым намер аб заключэнні канкардату выказваецца пастаянна

Пра гэта ў гутарцы з журналістам адзначыў
Апостальскі Нунцый у Беларусі арцыбіскуп
Габар Пінтэр.
«Так, праца над канкардатам не скончана,
але яна абсалютна дакладна і не адменена.
Намер заключыць міжнародную дамову паміж
Ватыканам і Беларуссю пастаянна выказваецца», – падкрэсліў дыпламат.
Паводле слоў арцыбіскупа Пінтэра, пытанне заключэння канкардату вельмі складанае.
«Яго павінны тысячу раз праверыць, таму
што ён уплывае на юрыдычныя дэталі ў заканадаўстве краіны. Канкардат прадугледжвае
шырокую дамову, якая ўлічвае мноства тонкіх
пытанняў. Напрыклад, у сацыяльным жыцці –
гэта служэнне святароў у турмах, у арміі,

у школе», – патлумачыў кіраўнік дыпламатычнага прадстаўніцтва Святога Пасаду.
Канкардат – гэта дамова паміж Папам Рымскім як кіраўніком Святога Пасаду з якой-небудзь дзяржавай. Дакумент рэгулюе прававы
стан Рыма-каталіцкага Касцёла ў краіне.
Ватыкан заключыў канкардаты з многімі
краінамі, але ў апошнія 30–50 гадоў такая
форма міжнароднага дакумента – дастаткова
рэдкая з’ява, адзначыў ватыканскі іерарх. Сёння часцей заключаюцца дамовы, якія закранаюць канкрэтныя тэмы паасобку. «Куды прасцей разабрацца спачатку з адным пытаннем,
а пасля перайсці да іншага», – дадаў дыпламат.
Працяг на стар. 2
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канкардату, але працы яшчэ шмат
Заканчэнне. Пачатак на стар. 1
Які варыянт у выніку выбяруць Беларусь задачы, якія ставяць перад сабой Беларусь і
і Ватыкан, арцыбіскуп не ведае. Аднак тыя Ватыкан, напрыклад, у знешняй палітыцы,
адносіны, якія ўжо склаліся паміж Святым Па- «у той ці іншай меры супадаюць».
садам і Мінскам ён лічыць «вельмі правільнымі
«Абедзьве нашы дзяржавы хочуць быць
і добрымі», хоць бакам «заўсёды ёсць над чым адкрытымі да ўсяго свету, хочуць пабудаваць
працаваць».
добрыя, мірныя адносіны са сваімі суседзямі і
«Я магу запэўніць, што ў нас наладжаны іншымі краінамі», – падкрэсліў іерарх.
вельмі добры кантакт з беларускімі ўладамі. За
У той жа час дыпламатыя Ватыкана, як адгэты непрацяглы тэрмін, які я тут знаходжуся, значыў арцыбіскуп Габар Пінтэр, накіравана не
я адчуў гнуткасць ураду Беларусі. Там вельмі столькі на католікаў, якія жывуць у той ці іншай
адкрытыя людзі, з якімі можна гаварыць пра краіне: «Мы заўсёды імкнёмся працаваць з усім
любыя рэчы. Я таксама адчуў адкрытасць грамадствам па многіх сацыяльных пытаннях,
вашага прэзідэнта», – заявіў Апостальскі у тым ліку па правах чалавека».
Нунцый. Галоўныя каштоўнасці і асноўныя
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Апостальскі Нунцый лічыць
прыярытэтнай задачай арганізацыю
візіту Папы Рымскага ў Беларусь
Апостальскі Нунцый у Беларусі арцыбіскуп Габар Пінтэр лічыць прыярытэтнай задачай
арганізацыю візіту Папы Рымскага ў Беларусь. Пра гэта ён заявіў 13 снежня 2016 г.,
адказваючы на пытанні журналістаў перад цырымоніяй уручэння даверчых грамат
Прэзідэнту Беларусі
«Для мяне гэта прыярытэтная задача. Мы
будзем працаваць над арганізацыяй візіту
Папы Рымскага ў Беларусь, але пакуль не
магу сказаць адносна тэрмінаў і праграмы», –
адзначыў каталіцкі іерарх.
Папскі пасланнік падкрэсліў, што вельмі аптымістычна
глядзіць на перспектывы развіцця адносін паміж Ватыканам і Беларуссю.
«Я з чаканнем гляджу ў будучыню», – дадаў Апостальскі
Нунцый, які знаходзіцца ў Беларусі каля чатырох месяцаў,
і распавёў, што за гэты час
пазнаёміўся з многімі беларусамі.
«Беларусы вельмі міралюбівыя, і гэта тая нацыя, якая імкнецца да міру з усімі краінамі,
уключаючы сваіх суседзяў», –
падкрэсліў прадстаўнік Папы.
Паводле слоў іерарха, гэтыя
мэты супадаюць з асноўнымі
задачамі, якія ставіць перад
сабой Ватыкан. Апостальскі
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Нунцый у Беларусі звярнуў увагу на добры
ўзровень супрацоўніцтва паміж Рыма-Каталіцкім Касцёлам і Праваслаўнай Царквой.

Паводле Сatholic.by

навіны беларусі
экуменічнае набажэнства ў межах Тыдня
малітваў за адзінства хрысціянаў
21 студзеня 2017 г. мінская архікатэдра ў чарговы раз стала месцам правядзення
экуменічнага набажэнства ў межах Тыдня малітваў за адзінства хрысціянаў.
Па традыцыі ў сустрэчы ўдзельнічалі прадстаўнікі Грэка-каталіцкай
і Праваслаўнай Цэркваў, пратэстантаў, а таксама Біблейскага таварыства ў Беларусі
У набажэнстве таксама прымаў удзел Апо- Мітрапаліт Кандрусевіч. На пачатку арцыстальскі Нунцый у Рэспубліцы Беларусь арцы- пастыр нагадаў, што Хрыстос перад смерцю
біскуп Габар Пінтэр.
пакінуў свой запавет: каб усе былі адно.
Перад набажэнствам дапаможны біскуп
У матэрыялах да набажэнства, якія сёлета
Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Юрый Ка- рыхтаваліся ў Германіі, сцвярджаецца, што
сабуцкі ўзначаліў Святую Імшу, падчас якой прычынай існуючых падзелаў з’яўляюцца
нагадаў, што за адзінства хрысціянаў па трады- грахі, якія ўтвараюць своеасаблівы мур паміж
цыі моляцца перад святам навяртання святога хрысціянамі. Таму на пачатку малітвы быў
апостала Паўла, якое прыпадае на 25 студзеня. пабудаваны сімвалічны мур з камянёў-грахоў: недахоп любові, нянавісць
і пагарда, несправядлівае абвінавачванне, дыскрымінацыя,
пераслед, знішчэнне супольнасці, неталерантнасць, рэлігійныя
войны, адкідванне, злоўжыванне
ўладай, ізаляцыя, пыха. Напрыканцы набажэнства гэты мур быў
«разбураны», а з камянёў быў
складзены крыж.
Прадстаўнікі хрысціянскіх
канфесій пра адзінства:
будучыня, да якой пілігрымуюць
усе хрысціяне, – Збаўца Хрыстос
Протаіерэй Аляксандр Шымбалёў, кіраўнік аддзела адукацыі
і катэхізацыі Мінскай епархіі
Праваслаўнай Царквы, падкрэУ гаміліі біскуп Касабуцкі адзначыў, што сліў, што адзінства павінна быць ва ўсім – як
спрэчкі былі і паміж вучнямі Хрыста, а Езусу у думках, так і ў дзеяннях, у аснове ж адзіннеаднойчы даводзілася накіроўваць iх людскія ства павінна быць любоў. Як сцвердзіў прамеркаванні ў слушным кірунку. Апосталы, як васлаўны святар, звяртаючыся да сабраных
дадаў іерарх, мелі Божага Духа ў сабе, таму прадстаўнікоў розных Цэркваў, праз удзел у
маглі дамовіцца паміж сабой. Апостал жа гэтым набажэнстве «мы даем сведчанне наПавел, як прагучала ў літургіі слова, заклікаў, шым вернікам, што любоў і еднасць павінны
каб не было расколу.
напаўняць нашае жыццё».
Біскуп Юрый адзначыў, што, хоць хрысціянПрадстаўнік Царквы Поўнага Евангелля ў
ства зведала не адзін раскол, аднак ёсць тое, Беларусі пастар Валерый Шэйбак у сваю чаршто яднае хрысціянаў: найперш, гэта Хрыстос, гу адзначыў, што адсутнасць мірных адносін
а таксама Святое Пісанне і прапаведаванне можа ўказваць на духоўную нясталасць, а такнязменных каштоўнасцяў, ад захавання якіх сама пажадаў, каб у будучыні не было грахоў,
залежыць шчасце ўсяго чалавецтва.
якія падзяляюць хрысціянаў. На заканчэнне
Сярод сучасных тэндэнцый і выклікаў, як сваёй прамовы пастар падкрэсліў: «Нам няма
падкрэсліў іерарх, чалавеку лёгка заблытацца, чаго дзяліць».
таму хрысціянства паклікана пакіраваць чаБіскуп евангельскіх хрысціянаў баптыстаў
лавекам і нагадаць яму, на якіх каштоўнасцях Аляксандр Філісюк выказаў думку, што сёлета,
будуецца жыццё.
калі адзначаецца 500-годдзе выдання Бібліі
Любоў Хрыста ахапіла нас
Скарыны, менавіта Святое Пісанне можа стаць
і прыспешвае прасіць прабачэнне
прыладай дасягнення адзінства, бо ў iм паказаПасля Эўхарыстычнай літургіі распачало- ны шлях да Бога і бліжняга, да вечнага жыцця.
ся экуменічнае набажэнства, якое ўзначаліў
Працяг на стар. 4
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Заканчэнне. Пачатак на стар. 3
Протаіерэй Яўген Усошын, канцлер курыі
Грэка-каталіцкай Царквы, адзначыў, што
гісторыя хрысціянства пазначана грахамі супраць адзінства, але наперадзе будучыня, да
якой пілігрымуюць усе хрысціяне, – Збаўца
Хрыстус.
«Як добра, калі браты жывуць у адзінстве, –
падкрэсліў Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч. –
У нашых змаганнях за адзінства мы не адны –
з намі Хрыстос».
Каталіцкі іерарх нагадаў, што «ў жыцці неабходна браць пад увагу мінулае», але «ў той
жа час успамін мінулага, асабліва ўзаемных
крыўдаў, можа паралізоўваць працэс наладжвання новых адносін». «Таму словы Св. апостала Паўла, што “даўняе мінула”, павінны быць
для нас імператывам, каб адважна следаваць за
Хрыстом і жыць у Ім новым жыццём», – дадаў
арцыбіскуп.
«Справа адзінства хрысціянаў – гэта справа
Духа Святога. Аднак мы з’яўляемся інструментамі ў Яго руках», – заключыў Мітрапаліт
Кандрусевіч.
Валянціна Грамыка
Фота Віталія Палінеўскага
Паводле Сatholic.by
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У Мінску прайшла аплаткавая сустрэча
святароў Міншчыны і ўдзельнікаў руху
«Маргарытка»
2 студзеня 2017 г. у касцёле Св. Сымона і Св. Алены прайшла аплаткавая сустрэча
для святароў Мінска і Мінскага раёна і ўдзельнікаў руху «Маргарытка».
Распачалася сустрэча Святой Імшой, якую ўзначаліў Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч
Супольная сустрэча святароў і гэтай групы
вернікаў сімвалічная, бо сутнасць апостальскага руху «Маргарытка» заключаецца ў штодзённай малітве за канкрэтнага святара альбо законную сястру.
У гаміліі, якую прамовіў дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Юрый
Касабуцкі, была ўзгадана гісторыя з’яўлення
малітоўнага і апостальскага руху «Маргарытка». У Канадзе на пачатку 80-х гадоў мінулага
стагоддзя дзяўчынка Маргарэт моцна захварэ
ла. Немач не перашкодзіла гэтай 13-гадовай
дзяўчыне ўбачыць у сваіх цярпеннях дар ад
Бога і ахвяраваць яго за святароў.
Біскуп Юрый заклікаў прысутных удзельнікаў руху да больш глыбокага асэнсавання
свайго паклікання маліцца за святароў. Іерарх
падзякаваў за гэтую ахвярную малітву і падтрымку святароў.
Пасля заканчэння Святой Імшы ў белай зале
святыні ў цёплай і сямейнай атмасферы прайшло дзяленне аплаткам.
Для ўдзельнікаў апостальскага руху сустрэча завяршылася арганізацыйнай сустрэчай,
малітвай Вяночка да Божай Міласэрнасці і
бласлаўленнем у капліцы Маці Божай Будслаўскай.
Паводле Сatholic.by
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нашае жыццё
Да Адама Міцкевіча
24 снежня вядзе нас ужо вядомай сцежкай – да Адама Міцкевіча. Сёлета ля помніка паэту
ў дзень яго нараджэння зноў сабраліся людзі, неабыякавыя да гісторыі і культуры
Бацькаўшчыны. Адбылося спатканне памяці, святочнае (і вельмі сімвалічнае) дзяленне
аплаткам з сябрамі-прысутнымі, а ў духу, нібыта, з самім Адамам Міцкевічам
У спатканні прынялі ўдзел навукоўцы,
паэты, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый.
Са словамі вітання звярнуўся да прысутных
прадстаўнік амбасады Рэспублікі Польшча
Марцін Вайцяхоўскі, што асабліва цешыць – на
беларускай мове.
Як прагучала ў адным з выступаў: “Тры краіны дзеляць пана Адама паміж сабой і называюць яго сваім паэтам…” Але лепей сказаць, што
Адам Міцкевіч яднае тры краіны. Беларусь,
Польшча, Літва – кожнай ён пакінуў у спадчыну свае творы, сваю асобу. Усё пачыналася
з маленькага Завосся і вось, нават у Парыжы
жыве памяць пра Міцкевіча: там у бібліятэцы
рупна захоўваюць выданні перакладаў вершаў
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паэта на розныя мовы свету. Ёсць кніга і на
беларускай мове.
Міцкевіч прыйшоў на свет у Вігілію Божага
Нараджэння, таму ля помніка гучалі беларускія
і польскія калядкі, а таксама вершы паэта і
песні на яго словы.
Спадзяемся, што ў наступным годзе сцежку
да помніка Адаму Міцкевічу не замяце завея,
і мы зноў сустрэнемся, каб пажадаць адно
аднаму шчаслівых святаў, натхнення, Божага
блаславення. І, вядома ж, падзякуем паэту, які
штогод збірае гасцей у зімовым скверы, каб
сагрэць нашы сэрцы цудоўнай паэзіяй і адчуваннем сяброўскай еднасці.
Марыя Новікава

нашае жыццё
Моладзь Чырвонага касцёла наведала
псіханэўралагічны дом-інтэрнат
для састарэлых і інвалідаў
11 студзеня 2017 г. моладзь Чырвонага касцёла наведала псіханэўралагічны дом-інтэрнат
для састарэлых і інвалідаў № 3 г. Мінска, у якім жывуць людзі
з асаблівасцямі псіхафізычнага развіцця
Падчас сустрэчы да жыхароў і працаўнікоў
інтэрната былі скіраваныя словы віншавання
са святам Божага Нараджэння і перададзены
падарункі. Таксама маладыя людзі падарылі
жыхарам установы ўсмешкі і жывыя стасункі,
якіх ім часам не хапае. Псіхолаг дому-інтэрната правяла невялікую экскурсію, распавядаючы
пра структуру працы ўстановы, яе жыхароў,
а таксама пра тое, у чым інтэрнат мае патрэбу.
Падчас сустрэчы ўсе атрымалі шмат станоўчых эмоцый. Маладыя людзі ўпэўненыя,
што ў найбліжэйшы час яны зноў прыедуць
у інтэрнат, каб падарыць састарэлым людзям
некалькі гадзін увагі і клопату, пасябраваць з
імі, паслухаць усё тое, чым яны могуць і хочуць
падзяліцца.
Дзверы псіханэўралагічнага дому-інтэрната для састарэлых і інвалідаў №3 г. Мінска
заўседы адчыненыя для валанцёраў. Дапамагчы можна чым заўгодна. Таму запрашаем да
супрацоўніцтва ўсіх неабыякавых людзей.
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нашае жыццё
Выстава «Пра-лайф» у абарону жыцця
прайшла ў Чырвоным касцёле

Дабрачынны фонд «Адкрытыя сэрцы» зладзіў у мінскай парафіі Св. Сымона і Св. Алены
тэматычную пра-лайф выставу «Два шляхі», прысвечаную абароне жыцця
і традыцыйных сямейных каштоўнасцяў
Выстава «Два шляхі» – гэта адзін са
шматлікіх праектаў фонда «Адкрытыя сэрцы», распачаты ў 2015 годзе. За мінулы год
прадстаўнікі «Адкрытых сэрцаў» паказалі
выстаўку больш чым у 300 навучальных установах і ва ўсіх парафіях Віцебскай дыяцэзіі.
«З гэтай выстаўкай мы прыязджаем ва ўсе
парафіі, куды нас запросяць. Арыентуемся ў
першую чаргу на парафіяльную моладзь», –
распавёў супрацоўнік фонда «Адкрытыя сэрцы» Іван Пузанаў.
«Асноўная наша мэта – паказаць людзям
выбар, які ёсць. Напрыклад, калі ў чалавека
ёсць жаданне зрабіць аборт, то мы распавядаем пра цуд жыцця, калі ёсць жаданне
карыстацца кантрацэптывамі, якія насамрэч
знішчаюць арганізм жанчыны, то мы прапаноўваем метад распазнавання плоднасці,
каб чалавек ведаў, што насамрэч існуе іншае
выйсце», – заўважыў Іван.
Пралайфер упэўнены, што такі спосаб падачы інфармацыі вельмі дзейсны, таму што
пакідае за чалавекам свабоду. Кожны наведвальнік можа «застацца з гэтай інфармацыяй
адзін на адзін і будзе вольны ад чужых меркаванняў».
«Таму мы заўсёды прыязджаем у школы,
робім нейкае ўступнае слова, распавядаем, а
потым пакідаем дзяцей, каб яны хвілін 20–30
проста хадзілі і чыталі. Насамрэч ёсць шмат
людзей, якія сыходзяць, але ёсць шмат і тых,
хто чытае. Мы вельмі спадзяёмся, што з гэтым
у нас з’явіцца шмат шансаў на будучыню», –
заўважае Іван Пузанаў.
Са сваёй выстаўкай супрацоўнікі і валанцёры «Адкрытых сэрцаў» прабылі ў Чырвоным
касцёле цэлы дзень, знаёмячы парафіян са
сваёй дзейнасцю, а таксама выступілі перад
групай моладзі ў парафіяльнай бібліятэцы.
«Выступаючы ў касцёле, мы заўсёды кажам,
што не важна, колькі нам гадоў, важна, што
мы з’яўляемся святлом свету і соллю зямлі.
Ад нас усё залежыць. І як казаў адзін святы:
“выратуйся сам і вакол цябе будуць выратаваны тысячы”. Не важна, колькі табе гадоў,
калі ты будзеш апосталам у сучасным свеце,
ты прынясеш вельмі шмат карысці. А хто ж,
калі не мы, хрысціяне?»
Паводле Сatholic.by
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калі ў парафіі існуюць плёткі, яна не здольная
даваць хрысціянскае сведчанне
Сведчыць аб Езусе прыкладам хрысціянскага жыцця, канкрэтнымі ўчынкамі
і без пляткарства заклікаў Папа Францішак вернікаў парафіі Санта-Марыя-а-Сэттэвілле,
у італьянскім горадзе Гуідонія-Монтэчэльё
Спачатку Святы Айцец памаліўся разам з
мясцовым святаром, 47-гадовым кс. Джузэпэ
Бэрардзіна, паралізаваным ужо на працягу
двух гадоў. Затым ён сустрэўся з парафіяльнай
моладдзю і дзецьмі. Папа Францішак распавёў
ім, што галоўным чынам вера перадаецца праз
сведчанне, а не паўтарэнне словаў.
«Калі маем сябра, сяброўку, якія не вераць,
не трэба казаць ім: “Ты павінен верыць таму,
таму і таму...” і тлумачыць усё. Так не трэба
рабіць! Гэта называецца празелітызмам, а мы
хрысціяне ім не павінны займацца. Што ж тады
рабіць? Калі нельга тлумачыць, што я павінен рабіць? Жыць такім чынам, каб ён ці яна
спыталіся ў мяне: “Чаму ты жывеш так? Чаму
робіш так?” І тут – так, трэба тлумачыць», –
падзяліўся Папа.
Вера – гэта дар
Падчас сустрэчы з парафіяльнымі актывістамі Пантыфік заклікаў іх захоўваць веру нават у моманты выпрабаванняў. Папа прызнаўся, што і сам часам «крочыў у цемры веры».
«Паважай цемру ў душы. Пазней Пан абудзіць
веру. Вера – гэта дар Пана. Нам трэба толькі

захоўваць яго. Нельга навучыцца мець веру:
вера прымаецца як дар», – сказаў ён.
Падчас сустрэчы з хворымі, Папа Францішак
заўважыў, што нават перад абліччам рэчаў, якія
немагчыма патлумачыць, важна памятаць, што
Езус захацеў быць блізка да людзей таксама і ў
пакутах.
Кульмінацыяй пастырскага візіту Францішка
стала Эўхарыстыя, якую ён узначаліў у мясцовым касцёле. Перад гэтым Папа паспавядаў
некалькі чалавек.
У сваёй гаміліі Пантыфік адзначыў, што
парафія становіцца няздольнай даваць хрысціянскае сведчанне, калі ў ёй прысутнічаюць
плёткі. Святы Айцец адзначыў, што апосталы
ніколі не гаварылі кепска адзін пра аднаго.
«Хочаце мець дасканалую парафію? Тады
ніякіх плётак! Калі маеш штосьці супраць кагосьці, ідзі і распавядзі яму ў твар або скажы
пробашчу. Але ніколі паміж сабой! Гэта будзе
знакам таго, што Святы Дух прысутнічае ў
парафіі», – сказаў Папа.
Паводле Беларускай рэдакцыі
Ватыканскага радыё

Папа Францішак хоча стварыць катэхуменат
для маладых пар і сужэнстваў
Папа Францішак выказаў жаданне, каб для маладых пар быў створаны спецыяльны
катэхуменат, – і падчас заручын, і ўжо пасля заключэння сакрамэнту сужэнства
Папа ўсведамляе, што «культура часовасці ўдзел у парафіяльным жыцці, а некаторыя
і нетрываласці» апаноўвае свет усё больш, прыходзяць у касцёл толькі перад вяселлем,
пакідаючы свой адбітак таксама і на сужэнскіх запланаваным на бліжэйшы час.
саюзах католікаў. Таму маладым людзям, якія
«У гэтым кантэксце няцяжка заўважыць,
плануюць ажаніцца, Пантыфік прапануе маг- што добрая падрыхтоўка будучых мужа і жонкі
чымасць чыннага ўдзелу ў катэхуменаце, які да жыцця ў запланаваным імі сакрамэнтальпрацягваўся б і ў сужэнскі перыяд.
ным саюзе стварае часам цудоўную нагоду
З аднаго боку, будучае сужэнства магло б ад- для рэалізацыі справы плённай евангелізацыі
паведна падрыхтавацца да сакрамэнту, які паві- гэтых людзей, робіць магчымым стварэнне
нен іх з’яднасць. А з іншага – яны б атрымалі больш глыбокіх адносін з вераю, якую яны вымагчымасць мець сталую душпастырскую пад- знаюць, і адначасова дазваляе нанова адкрыць
трымку, такую важную падчас пераадольвання каштоўнасць сям’і, быцця мужам і жонкай,
жыццёвага шляху. Таксама гэта гарантуе іх якімі яны былі задуманы ў Божым плане», –
нашчадкам больш поўнае выхаванне ў духу патлумачыў Святы Айцец.
хрысціянскіх прынцыпаў.
У чэрвені 2016 года папа Францішак паставіў
Катэхуменат сужэнстваў – цудоўная
крытычны дыягназ сужэнскім саюзам, якія
нагода для евангелізацыі
засноўваюцца сёння ў Каталіцкім Касцёле.
Некаторыя з тых, хто мае намер заключыць
Працяг на стар 10
сакрамэнт сужэнства, прымаюць актыўны
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Папа Францішак хоча стварыць катэхуменат
для маладых пар і сужэнстваў
Заканчэнне. Пачатак на стар. 10
Асабліва баліць, як падкрэсліў тады Пантыфік,
нетрываласць многіх з іх, а таксама наяўнасць
мноства сужэнстваў, якія ўрэшце прызнаюцца
несапраўднымі. Прычына гэтых дыягназаў –
у трывалым стане эмацыйнай, псіхалагічнай
і духоўнай нясталасці.
Як удакладніў Пантыфік, несапраўднасць
многіх саюзаў выплывае з таго, што будучыя
муж і жонка прамаўляюць сакрамэнтальнае
«так», не ведаючы насамрэч, што яны кажуць.
Нетрываласць жа сужэнстваў выплывае
з таго, што людзі, маючы добрую волю, адначасова не ўсведамляюць значэння сакрамэнту,
які прымаюць.
Захаванне катэхуменату пасля шлюбу –
абавязковае
Папа Францішак пры кожнай нагодзе нагадвае, што падрыхтоўка да сакрамэнту сужэнства
патрабуе часу. Падобна, зрэшты, як і падрыхтоўка да святарства ці да манаства.
Падрыхтоўка да сакрамэнту сужэнства таксама патрабуе «паступовага ўваходу ў жыццё
касцёльнай супольнасці».
На думку Святога Айца, у свеце, які ахоплены «культурай часовасці і нетрываласці», у
сужэнскі саюз гатовы ўступаць толькі адважныя маладыя людзі. Таму перад абліччам сённяшняга крызісу сужэнства Папа прапанаваў
увесці два дапаможныя сродкі.

Першы – зрабіць магчымым удзел маладых
людзей у плённай падрыхтоўцы да будучага сужэнства і сямейнага жыцця. Пры гэтым не толькі
з пункту гледжання «развіцця чалавечай асобы»,
але таксама «дзеля таго, каб прывесці да ўмаца10

вання веры кожнага з членаў сужэнства». Другі
дапаможны сродак – стварэнне «новага катэхуменату, які мае на мэце падтрымліваць моцную
сувязь сужэнства з Касцёлам пасля шлюбу».
Пры гэтым Святы Айцец выказаў шчыры
неспакой за шматлікіх людзей, якія «застаюцца
сам-насам пасля шлюбу», якія часта «больш
не паказваюцца ў парафіі», асабліва «пасля
нараджэння дзяцей». А гэта менавіта той час,
калі людзі патрабуюць «канкрэтнай духоўнай
падтрымкі».
Таму, на думку Пантыфіка, абавязковым
з’яўляецца стварэнне «гуртоў дапамогі», якія
б спрыялі інтэграцыі маладых сужэнстваў у
парафіяльную супольнасць па месцы пражывання.
Зрабіць усё, каб любоў магла выстаяць
Святы Айцец выказаў надзею, што, навучыўшы маладых людзей, як можна «ўзнесціся вышэй за тое, што часовае», і «застацца
трывала і надоўга ўцягнутым у пераадоленне
супольна абранага шляху», можна будзе мэтанакіравана пазбегнуць «усё больш частай з’явы
заснавання нетрывалых саюзаў, якія пазней
прызнаюцца несапраўднымі».
Папа Францішак заклікаў таксама будаваць
любоў на праўдзе. Бо толькі на такім фундаменце любоў можа выстаяць. Па словах
Пантыфіка, з якімі ён звярнуўся да 25 тысяч
нарачоных на пл. Святога Пятра
ў Рыме 14 лютага 2014 г., «аднаго
факту трывання сужэнства як такога
яшчэ замала, каб можна было яго
прызнаць удалым». «Найважнейшае
– гэта якасць сувязі. Таму што для
хрысціянскага сужэнства выклікам
з’яўляецца не толькі быць разам, але
таксама ведаць, што яны паяднаныя
сужэнскаю любоўю назаўсёды.
Таму што любоў – гэта адносіны,
рэчаіснасць, якая развіваецца і разрастаецца, нібы дом будуецца», –
дадаў тады Пантыфік.
Усе гэтыя пытанні былі таксама
дэтальна разгледжаны ў Апостальскай адгартацыі Amoris laetitia. Гэты
дакумент прысвечаны любові ў
сужэнстве і сям’і. У ім звяртаецца ўвага на сутнасць сужэнскага саюзу і паказваюцца кірункі
«новай евангелізацыі сужэнстваў».
Паводле credo-ua.org

святы хрост
З радасцю паведамляем, што за апошні час
Сакрамант Хросту атрымалі:
Крысціна Мілош, дачка Яўгенія і Ганны
Анастасія Баброўская,
дачка Віталія і Алены
Вікторыя Жыляніна,
дачка Аляксандра і Кацярыны
Юрый-Ян Ратнікаў, сын Ігара і Ліліі
Лука Холад, сын Аляксея і Юліі

Яраслаў Крывагуст,
Лідзія-Нікала Ваз,

сын Арцёма і Кацярыны

дачка Рычарда і Вікторыі

Уладзіслава-Барбара Мароз,

дачка Аляксея і Крысціны
Анна Абухава, дачка Сяргея і Алены
Аляксандр Бублікаў, сын Кірыла і Віялеты

Кіра-Юзэфа Мажароўская,

дачка Паўла і Алы
Анастасія Ваўчок, дачка Міхаіла і Юліі
Надзея Лашкевіч, дачка Вадзіма і Алены
Станіслаў Горбік, сын Дзмітрыя і Таццяны
Ягор Грыдзюшка, сын Вадзіма і Алены
Уладыслаў Суслянкоў, сын Івана і Марыны

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

Максіма Невяровіча і Анастасію Паборцаву
Аляксандра Гайгаловіча і Вераніку Тэжык
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.

гадзін

у інтэнцыі

6 лютага
Панядзелак

7 лютага
Аўторак

8 лютага

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 – 

Серада

9 лютага

10 лютага

11 лютага

12 лютага

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 – *

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

Чацвер

Пятніца

Субота

Нядзеля

* – 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
Праграма рэкалекцыйных мерапрыемстваў
у Оршы на бліжэйшае паўгоддзе

Для таго, каб лепш запланаваць час перад
Панам, кс. Аляксандр Жарнасек МІС прапаноўвае расклад рэкалекцыйных мерапрыемстваў пры парафіі Святога Юзафа ў Оршы,
якія будуць праходзіць у бліжэйшыя пяць
месяцаў.
Паколькі гэты перыяд даволі працяглы, то ў
праграме могуць з’явіцца змены. За інфармацыяй сачыце на сайце viartannie.org.
Праграма:

28 студзеня (субота) – малітоўная сустрэча
«Вінаграднік»
3–5 лютага (пятніца-нядзеля) – біблійны
курс «Эмаўс» (Дзеі Апосталаў), праводзіць
Уладыслаў Валаховіч, кс. Аляксандр Жарнасек МІС
24–26 лютага (пятніца-нядзеля) – курс
для жанчын «Эстэра» (тэма: «Быць жаданай»)
4 сакавіка (субота) – малітоўная сустрэча
«Вінаграднік»
24–26 сакавіка (пятніца-нядзеля) – курс
на сямейную тэматыку «Кана» (тэма: «Рэўнасць»)

27–31 сакавіка (панядзелак–пятніца) –
рэкалекцыі для старшакласнікаў падчас
школьных канікулаў (10–11 класы)
22 красавіка (субота) – малітоўная сустрэча «Вінаграднік»
23–25 красавіка (нядзеля-аўторак) – курс
на тэму валанцёрства, сацыяльнага і евангелізацыйнага служэння «Добры самаранін»
(у дзяржаве гэтыя дні вольныя ад працы –
Радаўніца)
7–9 мая (нядзеля–аўторак) – курс на тэму
духоўнай барацьбы «Давід» (у дзяржаве гэтыя
дні вольныя ад працы – Дзень Перамогі)
19–21 мая (пятніца-нядзеля) — біблійны
курс «Эмаўс», праводзіць Уладыслаў Валаховіч, кс. Аляксандр Жарнасек МІС
3 чэрвеня (субота) – малітоўная сустрэча
«Вінаграднік»
Падрабязяая інфармацыя
і запіс па тэлефоне:
+375 29 713 02 33 кс. Аляксандр
Кс. Аляксандр Фаміных
Паводле Сatholic.by

Голас душы № 1 (537) 2017. Пасведчанне аб рэгістрацыі № 1188. Выдадзена міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь 28 студзеня 2016 г.
Заснавальнiк: грамадскае аб’яднанне "Хрысціянскае таварыства міласэрднасці". Выдаецца з верасня 2000 г. на беларускай, рускай, лацінскай і польскай мовах.
Галоўны рэдактар – Кс. Уладыслаў Завальнюк, адказны рэдактар – Наталля Лаўрэнка, тэхнічны рэдактар – Кацярына Качарго.
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