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Штотыднёвы хрысціянскі бюлетэнь

СІНОД БІСКУПАЎ ЗАВЯРШЫЎСЯ Ў ВАТЫКАНЕ

Позна ўвечары 27 кастрычніка Айцы Сіноду завяршылі галасаванне над Выніковым
дакументам XV звычайнага Сіноду Біскупаў,
прысвечанага моладзі, веры і распазнанню
паклікання.
Дакумент, у якім 60 старонак, складаецца
з трох частак і 167 параграфаў. У ім гучыць
заклік «слухаць, прымаць і суправаджаць»
моладзь з пакорай, цярплівасцю і адкрытасцю.
Такое стаўленне дапамагае ў дыялогу з маладымі людзьмі, пазбягаючы «падрыхтаваных
загадзя адказаў і гатовых рэцэптаў». Моладзь,

як адзначаецца, прагне быць выслуханай, каб
яе голас успрымаўся як цікавы і карысны для
грамадскай і касцёльнай сферы.
Сінод прызнае, што такое стаўленне з боку
Касцёла існуе не заўсёды: часта святары і
біскупы, заклапочаныя вялікай колькасцю абавязкаў, маюць цяжкасці з тым, каб знаходзіць
час на слуханне моладзі. Акрамя таго, неабходна добрая падрыхтоўка свецкіх вернікаў,
якія будуць здольнымі суправаджаць новыя
пакаленні.
Працяг на стар. 2

ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
СІНОД БІСКУПАЎ ЗАВЯРШЫЎСЯ Ў ВАТЫКАНЕ
Працяг. Пачатак на стар. 1
У дакуменце адзначаецца, што перад
абліччам такіх феноменаў, як глабалізацыя і
секулярызацыя, моладзь рухаецца ў напрамку
адкрыцця для сябе Бога і духоўнасці, а гэта
павінна быць стымулам для Касцёла. Неабходна ствараць для моладзі магчымасці для сталення ў веры і распазнання паклікання, каб яна
магла працяглы час знаходзіцца ў аддаленні ад
прывычных асяродкаў і адносін, атрымліваючы досвед братэрскага, сціплага, малітоўнага
і сакрамэнтальнага жыцця.
«Мы павінны быць святымі, каб здолець запрашаць моладзь станавіцца такімі. Моладзь
гучным голасам просіць аб сапраўдным, светлым,
транспарэнтным і радасным Касцёле. Толькі Касцёл святых можа быць на вышыні гэтых просьбаў.
Многія з іх пакінулі Касцёл, бо знайшлі ў ім не
святасць, а павярхоўнасць, высакамер’е, падзелы
і карупцыю», – заўважылі Айцы Сіноду.
Іншым адказам Касцёла на пытанні моладзі
павінна стаць, як адзначаецца, адукацыйная
дзейнасць. Школы, універсітэты, каледжы,
араторыі павінны забяспечваць цэласнае
развіццё маладых людзей, адначасова даючы
евангельскае сведчанне.
Таксама звяртаецца ўвага на ролю парафій,
якія павінны пераасэнсаваць сваё місійнае
пакліканне, бо часта яно аказваецца не вельмі
істотным і дынамічным, асабліва ў катэхетычнай сферы.
У дакуменце гаворыцца пра важнасць душпастырства мігрантаў, барацьбы са злоўжываннямі ў касцёльных структурах, ролю сям’і як
«хатняга Касцёла», у якім моладзь павінна
атрымліваць рэлігійнае выхаванне. Заўважаецца аслабленне бацькоўскай прысутнасці ў
сямейнай сферы і інфантыльны лад жыцця
многіх дарослых.
Сінод Біскупаў заклікае да салідарнасці перад абліччам «культуры адчужэння», у выніку
якой вялікая колькасць моладзі апынаецца на
ўзбочыне грамадства. Моладзь павінна мець
магчымасць рэалізаваць сябе ў працы, валантарыяце, палітычнай і грамадскай дзейнасці,
спорце і музыцы.
Звяртаецца ўвага на важнасць «літургічнага
абнаўлення», бо моладзь мае жаданне «жывой
літургіі», сапраўднай і радаснай, якая з’яўляецца
момантам сустрэчы Бога з Яго супольнасцю.
Моладзь цэніць цэлебрацыі, у якіх прыгажосць
знакаў, добра падрыхтаваныя гаміліі і ўключэнне
супольнасці па-сапраўднаму кажуць пра Бога.
Працяг на стар. 3
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ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
СІНОД БІСКУПАЎ ЗАВЯРШЫЎСЯ Ў ВАТЫКАНЕ
Працяг. Пачатак на стар. 1-2
Неабходна дапамагчы моладзі адкрыць
каштоўнасць эўхарыстычнай адарацыі, а таксама ўсвядоміць, што «літургія не з’яўляецца
формай простага самавыражэння, але дзейнасцю Хрыста і Касцёла».
Падкрэсліваецца, што моладзь прагне быць
актыўнай часткай касцёльнага жыцця, ставіць
яму на службу свае таленты, браць на сябе
адказнасць. Трэба пазбягаць «аўтарытарызму» і «патэрналізму» ў адносінах да моладзі,
дазваляць ёй быць актыўнай у евангелізацыі.
У Выніковым дакуменце гаворыцца, што Бог
прамаўляе да Касцёла і свету праз моладзь.
Дзякуючы ёй Касцёл можа абнавіцца.
Звяртаецца ўвага, што неабходна ўказваць
моладзі шлях да сапраўднага шчасця і свабоды,
якім з’яўляецца дар сябе, рэалізацыя сябе ў
пакліканне да святасці, якое магчыма споўніць
у розных сферах: прафесійнай, сямейнай, у манаскім ці святарскім жыцці, сталым дыяканаце,
патэнцыял якога яшчэ неабходна раскрыць ва
ўсёй паўнаце.
Сінод Біскупаў кажа пра заданне Касцёла
суправаджаць моладзь. Адрасатамі такога суправаджэння павінны быць усе маладыя людзі,
у тым ліку семінарысты, маладыя святары і
законнікі, заручаныя і маладажоны. Выніковы
дакумент звяртае ўвагу на важнасць сакрамэнту пакаяння для жыцця верай і сацыяльнага
вучэння Касцёла для прафесійнай і грамадскапалітычнай дзейнасці.
Адзначаецца, што ў Касцёле неабходна
ацаніць харызмы, якія дорыць Святы Дух,
а таксама пазбягаць клерыкалізму, які выключае вялікую колькасць людзей з вызначальных
працэсаў, і клерыкалізацыі свецкіх вернікаў,
якая аслабляе місійны запал. Улада павінна
разумецца як служэнне.
Выніковы дакумент заклікае да місіянерства
ў лічбавай сферы, якая стала неад’емнай часткай штодзённасці моладзі. Выказваецца ідэя аб
стварэнні адпаведных структур на мясцовым
узроўні, якія будуць садзейнічаць пашырэнню
«лічбавай культуры і евангелізацыі», а таксама
прапанова «сертыфікацыі каталіцкіх сайтаў,
каб супрацьстаяць распаўсюджванню фэйкавых навін пра Касцёл».
Сінод заклікае да большага прызнання
ролі жанчын у жыцці Касцёла і грамадстве;
дапамогі ў адкрыцці прыгажосці хрысціянскага погляду на сексуальнасць і чыстасць;
душпастырства людзей з гомасексуальнымі
схільнасцямі без змены навучання Касцёла;
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інвеставання часу і рэсурсаў у працу з моладдзю; раскрыцця патэнцыялу Сусветных дзён
моладзі як «досведу веры і адзінства».
У канцы дакумента нагадваецца аб паўсюдным пакліканні да святасці. Імкненне да святасці, як сцвярджаецца, павінна даць Касцёлу
новы імпульс аднавіць свой духоўны энтузіязм
і апостальскі дынамізм, каб застацца верным
Евангеллю.
Сінод афіцыйна завяршыўся нядзельнай Імшой у базыліцы св. Пятра, якую ўзначаліў папа
Францішак. У гаміліі Святы Айцец, зыходзячы
з гісторыі аздараўлення сляпога Бартымея, нагадаў пра тры шляхі веры: слуханне, блізкасць
і сведчанне.
Пантыфік падкрэсліў, што найперш неабходна слухаць чалавека, у дадзеным выпадку
моладзь, як Езус выслухаў, чаго ў Яго просіць
сляпы Бартымей. Далей ідзе другі крок – суправаджаць на шляху веры. Езус, як адзначыў
Папа, не паслаў Бартымея да кагосьці, але сам
сустрэўся з ім і аздаравіў яго.
Затым ідзе асабістае сведчанне. Святы Айцец звярнуў увагу, што апосталы пайшлі да
Бартымея не са сваімі парадамі, а са словам
Езуса. Гэтак жа, дадаў ён, і мы ў сучасным
свеце, які заблукаў, павінны несці іншым слова праўды Евангелля. Вера, якая аздаравіла
Бартымея, засноўвалася не на яго поглядзе на
Бога, але на пошуку Яго і імкненні спаткаць
Яго, сказаў Папа.
Так завяршыўся Сінод Біскупаў, які працягваўся з 3 кастрычніка. Старшыня Канферэнцыі Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі арцыбіскуп
Тадэвуш Кандрусевіч, які прымаў у ім удзел,
адзначыў у сувязі з гэтым:
«Муры падзелаў паміж біскупамі і моладдзю былі зламаны, як да гэтага заклікаў Папа
падчас Імшы на адкрыццё Сіноду. Адны пачалі
лепей разумець іншых і адчуваць узаемную
патрэбу.
Сінод стаў яшчэ адным крокам на шляху
развіцця сінадальнасці Касцёла і ўмацаваў
надзею, што човен Пятра не загіне ў бурлівых
хвалях акіяну сучаснага секулярнага свету, бо
яго вядзе вікарый Хрыста, якога Ён умацоўвае,
каб той умацоўваў нас, у тым ліку моладзь, у
веры».
«Сінод завяршыўся, але ён павінен працягвацца ў штодзённым пастырскім жыцці Касцёла», – дадаў старшыня беларускага епіскапату.
Фота Гжэгажа Галонзкі
Паводле Catholic.by
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ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
АЙЦЫ СІНОДУ ЗВЯРНУЛІСЯ З ЛІСТОМ ДА МОЛАДЗІ
28 кастрычніка, у дзень завяршэння Сіноду Біскупаў на тэму «Моладзь вера і распазнанне
паклікання», быў абнародаваны ліст, з якім Айцы Сіноду звярнуліся да моладзі

Ліст Айцоў Сіноду да моладзі
Да вас, моладзь усяго свету, мы, сінадальныя
айцы, звяртаемся са словам надзеі, даверу, суцяшэння. У гэтыя дні мы былі сабраныя разам,
каб слухаць голас Езуса, «заўсёды маладога
Хрыста», і пазнаць у ім вашыя шматлікія галасы, вашыя радасныя воклічы, вашыя стогны,
вашае маўчанне.
Нам вядомыя вашыя ўнутраныя пошукі,
вашыя радасці і надзеі, болі і трывогі, з якіх
складаецца ваша занепакоенасць. Нам хочацца,
каб цяпер вы паслухалі слова ад нас: мы хочам
быць супрацоўнікамі вашай радасці, каб вашыя
чаканні ператварыліся ў ідэалы. Мы ўпэўненыя
ў тым, што вы са сваёю жыццярадаснасцю гатовыя прыкласці намаганні да таго, каб вашыя
мары здзейсніліся ў вашым жыцці і ў гісторыі
чалавецтва.
Няхай нашыя слабасці вас не знеахвочваюць,
а недасканаласці і грахі няхай не стануць перашкодаю для вашага даверу. Касцёл – вашая
маці, ён вас не пакідае, ён гатовы суправаджаць
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вас на новых шляхах, на сцежках на вышынях,
дзе подых Духа вее мацней, разганяючы хмары
абыякавасці, павярхоўнасці, расчаравання.
У той час, калі свет, які Бог так палюбіў,
што даў свайго Сына Езуса, схіляецца да рэчаў, да імгненнага поспеху, да задавальнення і
падаўляе найслабейшых, вы дапамажыце яму
выпрастацца і скіраваць позірк да любові, да
прыгажосці, да праўды, да справядлівасці.
На працягу месяца мы ішлі разам з некаторымі з вас, а таксама з многімі іншымі, з’яднанымі з намі ў малітве і любові. Цяпер мы жадаем працягваць шлях ва ўсіх кутках зямлі, куды
Пан Езус скіроўвае нас як вучняў-місіянераў.
Касцёл і свет маюць пільную патрэбу ў
вашым энтузіязме. Станьце спадарожнікамі
самых безабаронных, бедных, параненых
жыццём людзей.
Вы – гэта сённяшні дзень; будзьце ж больш
светлай будучыняй.
28 кастрычніка 2018 г.
Паводле Catholic.by

НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
СУСТРЭЧА ДУХАВЕНСТВА МІНСКА-МАГІЛЁЎСКАЙ
АРХІДЫЯЦЭЗІІ ПРАЙШЛА Ў ЧЫРВОНЫМ КАСЦЁЛЕ
18 кастрычніка ў касцёле Св. Сымона і Св. Алены ў Мінску прайшла пастырская сустрэча
духавенства Мінска-Магілёўскай архідыяцэзі
Спачатку адбылася канферэнцыя, якую
прамовіў кс. прэлат Андрэй Стэцкевіч на тэму
«Быць святаром сёння». Разважаючы аб гэтым,
ксёндз прэлат адзначыў, што, паколькі святар
з’яўляецца чалавекам, то яму трэба спачатку
ўпарадкаваць сваё жыццё, каб стаць выхаваўцам для іншых.
З іншага боку, як дадаў кс. прэлат Андрэй
Стэцкевіч, у святарах, біскупах і нават Папу
«мы схільныя бачыць людзей, а не Хрыста».
«Нам не хочацца прыходзіць да святара, у якога брудныя рукі: брудныя не ў прамым сэнсе,
а ў пераносным, – звярнуў увагу ён. – Але,
калі нават святар не з’яўляецца прыкладам,
то ўсё роўна сакрамэнты, якія ён удзяляе,
дасканалыя».
Затым адбыліся адарацыя Найсвяцейшага
Сакрамэнту і святая Імша, якую ўзначаліў дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архіды-
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яцэзіі Юрый Касабуцкі. У гаміліі ён працягнуў
тэму канферэнцыі і адзначыў: «Часта бывае
так, што мы, святары, можам казаць нешта
дрэннае пра іншага святара і такім чынам настройваць людзей супраць яго».
«Але давайце паглядзім з іншага боку, што
адбываецца: праз такія ўчынкі людзі часам
губляюць веру і пачынаюць сварыцца адзін з
адным, – заўважыў іерарх. – А толькі гэтага і
жадае злы дух. Гэта яго справа, каб падзяліць
нас: ён хоча, каб людзі адыходзілі ад веры, ад
Касцёла, ад сакрамэнтаў. Таму мы павінны
вельмі дбаць пра нашу еднасць, каб не даваць
яму месца».
Потым пачалася пастырская сустрэча, падчас якой былі абмеркаваныя планы на бягучы
месяц.
Фота Аляксандры Шчыглінскай
Паводле Catholic.by
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
МОЛАДЗЬ У БУДСЛАВЕ МАЛІЛАСЯ ЗА СІНОД
БІСКУПАЎ І ДЗЯЛІЛАСЯ СВАЁЙ ВЕРАЙ
12 і 13 кастрычніка больш за сто юнакоў і дзяўчат з розных парафій Беларусі маліліся
ў Будславе за Сінод Біскупаў і дзяліліся з аднагодкамі тым, як яны перажываюць сваю веру
Сваю сустрэчу ў Нацыянальным санктуарыі
Маці Божай Будслаўскай моладзь распачала
супольнай малітвай на св. Імшы, цэлебрацыю
якой узначаліў Генеральны вікарый Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі. Іерарх распавёў удзельнікам сустрэчы
пра адметнасці Сіноду Біскупаў, прысвечанага
моладзі, які цяпер праходзіць у Рыме, і пажадаў
ім плённа правесці час у малітве і разважанні
пра сваё хрысціянскае пакліканне.
Кірунак гэтаму разважанню задаў у прамоўленай канферэнцыі адказны за душпастырства
моладзі Fides кс. Павел Трон, пасля чаго юнакі і
дзяўчаты засяродзіліся ў малітве падчас адарацыі
Найсвяцейшага Сакрамэнту, што да поўначы
працягвалася перад цудатворным абразом Маці
Божай Будслаўскай. У выніку ўражанняў хапіла
настолькі, каб абменьвацца імі амаль да раніцы.
Абмен думкамі працягнуўся на наступны
дзень у групах, якія былі сфармаваныя паводле колеру атрыманых удзельнікамі на пачатку
сустрэчы бэйджаў. Маладым хрысціянам было
прапанавана паразважаць над выказваннямі
папы Францішка на тэму моладзі, а таксама
адказаць на пытанні пра тое, як яны бачаць
сустрэчы моладзі ў сваіх парафіях.
Калі падагульніць выказаныя меркаванні,
можна адзначыць пэўнае падабенства ў тым,
што жадае моладзь. Перадусім юнакі і дзяўчаты сапраўды хочуць, каб у іх парафіях праход-
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зілі сустрэчы моладзі, бо, як казалі яны самі,
для іх важна збірацца разам.
«Мы хочам размаўляць, а часам мы толькі
слухачы, – напісалі яны сваім душпастырам. –
Мы можам дзяліцца сваім досведам! Мы маем
ідэі і гатовыя ісці на кантакт».
Пры гэтым удзельнікі сустрэчы адзначылі,
што часам ім бывае складана адкрыцца і падзяліцца чымсьці асабістым, але ў гэтым акурат
могуць дапамагчы сустрэчы, размовы, супольныя выезды. На сустрэчах моладзь жадае
перадусім маліцца, прычым з розных формаў
малітвы маладым вернікам вельмі падабаюцца
адарацыя і чуванне. Разам з тым яны хочуць
дзяліцца сваёй верай у групах аднагодкаў,
у нязмушанай сяброўскай атмасферы.
Менавіта такая атмасфера панавала ў гэтыя
незабыўныя два дні, якія юнакі і дзяўчаты
правялі ў Будславе. Глыбокая засяроджанасць
у малітве, спевы праслаўлення, сур’ёзныя размовы, а таксама пазнавальная экскурсія, праведзеная па святыні будслаўскім пробашчам
кс. Дзмітрыем Дубовікам, жарты і смех, гульні
і танцы – усё тут спрыяла таму, каб сапраўды
адчуць сябе жывой часткай Касцёла: старажытнага і заўсёды маладога. У такой атмасферы
таямнічы Сінод Біскупаў, які праходзіць у далёкім Рыме, стаў чымсьці такім, што непасрэдна
закранае жыццё маладых хрысціянаў Беларусі.
Паводле Catholic.by

НАШАЕ ЖЫЦЦЁ
ПАМЯЦІ СВЯТОЙ ФАЎСТЫНЫ
7 кастрычніка ў касцёле Святога Сымона і
Святой Алены прайшла ўрачыстасць з нагоды
ўспаміну Святой Фаўстыны – заснавальніцы
культу Божай Міласэрнасці ў каталіцкім Касцёле. У Чырвоным касцёле знаходзіцца алтар
з партрэтамі заснавальнікаў гэтага руху, а на
галоўным алтары захоўваюцца рэліквіі Святой. Блаславёны святар Міхал Сапоцька, наш
суайчыннік, які быў духоўным настаўнікам
і спаведніком Святой Фаўстыны, з’яўляецца
апосталам культу Божага Міласердзя.
Святая Фаўстына мела надзвычай багатае
духоўнае жыццё, якое апісала ў сваім «Дзённіку». Ён перакладзены на многія мовы і карыстаецца вялікай цікавасцю вернікаў і тэолагаў.
Сястра Фаўстына раскрыла глыбіню пазнання
таямніцы Божай Міласэрнасці і напомніла
свету праўду аб міласэрднай любові Бога да
кожнага чалавека і аб набажэнстве да Божай
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Міласэрнасці ў розных формах. Да іх адносяцца: абраз Хрыста з прамянямі – чырвоным
і бледным – і подпісам «Езу, давяраю табе»,
свята Міласэрнасці ў першую нядзелю пасля
Вялікаднія Вяночак да Божай Міласэрнасці і
малітва ў гадзіну канання Езуса на крыжы, якая
называецца Гадзінаю Міласэрнасці.
Перад прыхаджанамі выступіла сястра-манахіня Канстанцыя з г. Паставы, якая шмат
гадоў праводзіць духоўныя фармацыі Каталіцкага руху Божай Міласэрнасці ў Беларусі.
Адбылася прэзентацыя фільма аб жыццёвым
і духоўным шляху Святой Фаўстыны.
На малітоўнай сустрэчы, якая адбылася потым, удзельнікі руху аб’ядналіся ў супольнай
малітве аб Божай Міласэрнасці за мір ва ўсім
свеце.
Галіна Івуць
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З КЛОПАТАМ ПРА СУМЛЕННЕ
МАЛІТВА І ПАЦЕРЫ

На досвітку, устаўшы вельмі рана, Езус выйшаў і пайшоў у пустыннае месца і там маліўся.
Услед за Ім пайшоў Сымон і тыя, хто быў з ім (Мк 1, 35 – 36)
Мы з’яўляемся сведкамі ранішняй малітвы
Езуса Хрыста. Папярэдні дзень быў вельмі цяжкім і перапоўненым працай. Сустрэча з людзьмі
працягнулася да позняй ночы. Езус лёг спаць
вельмі позна, а прачнуўся вельмі рана. Такім чынам перад усходам сонца Езус пакінуў спячых
Апосталаў і натоўпы людзей. Аднак Ён устаў
не для таго, каб адмовіць пацеры на працягу
дзвюх альбо трох хвілінаў. Езусу было патрэбна
такое месца, дзе Ён мог бы сустрэцца сам-насам
са сваім Айцом. Малітва заўсёды з’яўляецца
спатканнем сам-насам чалавека з Богам. Такія
паводзіны Хрыста і Яго стаўленне да малітвы
можа зразумець толькі той, хто хоць раз у жыцці
хацеў уцячы ад людзей, нават найбліжэйшых,
каб на момант быць сам-насам з Богам.
Навошта патрэбная малітва? Найчасцей адказ на гэтае пытанне наступны: яна патрэбная
для таго, каб выпрасіць у Бога для сябе пэўныя
дары. Найчасцей маюцца на ўвазе тыя рэчы,
якія знаходзяцца па-за магчымасцямі чалавека:
захаванне ад няшчасцяў альбо выратаванне ад
хваробаў, асабліва тады, калі лекары апусцілі
рукі. Аднак такі падыход да малітвы з’яўляецца
яе мінімалізацыяй, нават пераварочваннем таго
ідэалу малітвы, які паказвае нам Езус.
У пацерах найчасцей маецца на ўвазе атрыманне дару, а ў малітве справа не толькі ў
атрыманні дару, але і ў спатканні з Тым, Хто
дае. У пацерах маецца на ўвазе «штосьці», а
ў малітве – «Хтосьці». Таму малітва заўсёды
скіраваная на спатканне чалавека з Богам.
Так разуметая малітва патрэбная для развіцця
чалавечага духу, для фарміравання велічы сэрца. Без малітвы няма гаворкі пра ўнутранае
развіццё, пра веліч чалавечага духу.
Ёсць тры элементы, якія вырашаюць веліч
чалавечага духу.
Першы – гэта творчае настаўленне чалавека.
Дух хоча выяўляцца ў сваёй уласнай справе,
таму чалавек ніколі не будзе задаволены, калі
яго паставяць каля канвеера і скажуць дакручваць шурупы. Калі чалавек змушаны да такой
працы, то, апрача яе, ён шукае нечага іншага,
каб мець магчымасць ствараць. Нават гатаванне абеду можа быць творчай працай.
Другі элемент – гэта прагненне сустрэць
чалавека з вялікім духам.
Гэта найчасцей здзяйсняецца пры дапамозе
мастацтва. Твор мастацтва заўсёды з’яўляецца ўцелаўленнем духу яго стваральніка. Тут
не маюцца на ўвазе сусветнавядомыя творы
мастацтва. Маецца на ўвазе кожны твор, у
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якім уцелаўлёны дух чалавека. Архітворам
можа быць ліст бацькі альбо маці, скіраваны
да дзіцяці, калі ў ім змешчана сэрца бацькоў.
Той, хто дбае пра развіццё духу, шукае такія
творы і такія сустрэчы.
Але па-над усімі спатканнямі стаіць спатканне з найцудоўнейшым Духам, з Богам.
Менавіта спатканне чалавечага духу з Божым
Духам можа прывесці да ўзнікнення найцудоўнейшых твораў. Творы Мікеланджэла, Дантэ,
Моцарта, Бетховена – гэта плод малітвы. Гэта
іх малітва, якая мае матэрыяльны кшталт, і
таму, сузіраючы гэтыя творы або іх слухаючы,
мы перажываем нешта святое, сакральнае.
Гэта творы людзей, якія сустрэліся з Богам. Не
ведаю, колькі з нас, чытачоў гэтага артыкула,
пакіне пасля сябе творы ўзроўню Мікеланджэла, але пэўна адно: Бог хоча, каб мы кожны
дзень маглі пражыць максімальна дасканала і
ўчыніць яго архітворам. Бог прагне, каб кожны наш дзень быў творам любові, дабрыні і
справядлівасці, а гэта магчыма толькі дзякуючы малітве. Дзесяць, пятнаццаць хвілінаў
асабістага спаткання з Богам на працягу дня
могуць перамяніць дзень у архітварэнне...
Неяк я размаўляў з жанчынаю, якой крыху
за трыццаць гадоў. Доўгі час назіраў за яе
намаганнямі ўдасканаліць малітву. У апошнія
месяцы яна сапраўды дакранулася да Божай
рэчаіснасці: завязала большы кантакт з Богам,
пачала маліцца. Я спытаўся ў яе, ці магла б
яна вярнуцца да ранейшага жыцця і перастаць
маліцца? Яна адказала, што не. Казала, што
малітва для яе – гэта як кісларод, што без малітвы яна б задыхнулася. Гэта адказ чалавека, які
адкрыў, чым адрозніваюцца пацеры ад малітвы. Такое спатканне з Богам меў на ўвазе Езус,
калі сам маліўся і вучыў малітве Апосталаў.
Кастрычнік – месяц, калі мы разам з Марыяй
вучымся не гаварыць да Бога, але размаўляць з
Ім дзякуючы старажытнай цудоўнай ружанцовай малітве. Паспрабуем не толькі прамаўляць
нашы штодзённыя пацеры, але і ўсталяваць
большы кантакт з Панам Богам. Чалавек, які
ўмее маліцца, ніколі не адзін, ён не бездапаможны, ён не баіцца надыходзячай старасці,
не баіцца смерці, бо жыве ў іншай рэчаіснасці.
Такі чалавек ведае, што тое, з чаго складаецца
зямная рэчаіснасць, – толькі маленькая частачка вялікай Божай рэчаіснасці.
З малітваю – а. Юрый Кулай OCD
Паводле Ave Maria

СЛОВА ПАПЫ
ПАПА ФРАНЦІШАК ПРА ШОСТУЮ ЗАПАВЕДЗЬ:
З ЛЮБОЎЮ НЕ ЖАРТУЮЦЬ
24 кастрычніка падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла на плошчы Св. Пятра ў Ватыкане,
Святы Айцец прамовіў катэхезу на тэму Шостай запаведзі – «Не чужалож»

Без вернасці чалавечыя адносіны не могуць лічыцца сапраўднымі, адзначыў Папа.
Ён падкрэсліў, што нельга любіць чалавека
толькі пакуль гэта «выгадна», бо любоў
праяўляецца менавіта тады, калі выходзіць
за рамкі пошуку карысці для сябе.
Святы Айцец спаслаўся на Катэхізіс Каталіцкага Касцёла, які сцвярджае: «Любоў
павінна быць пастаяннай. Яна не можа быць
„да новых акалічнасцяў“» (пар. ККК 1646).
«Вернасць – гэта рыса свабодных, сталых,
адказных чалавечых адносінаў», – сцвердзіў
Папа.
Паводле яго, сапраўдную любоў аб’яўляе
Хрыстус, «які жыве бязмежнай любоўю
Айца, і ў сілу гэтага з’яўляецца верным
Сябрам, які нас прымае, таксама і тады, калі
мы памыляемся, і заўсёды жадае нам дабра,
нават калі мы гэтага не заслугоўваем».
«Чалавек мае патрэбу ў безумоўнай любові. А хто не сустракае такога стаўлення,
носіць у сабе пэўную нерэалізаванасць,
часта не ведаючы пра гэта. Чалавечае сэрца
імкнецца запоўніць гэтую пустку сурагатамі,
пагаджаючыся на кампрамісы і пасрэднасць,
якія маюць толькі аддалены прысмак любові», – сказаў Папа.
«Рызыка заключаецца ў тым, каб называць „любоўю“ часовыя і нясталыя адносіны,
падманваючы сябе, што святло жыцця знойдзена ў тым, што ў лепшым выпадку з’яўляецца толькі яго водбліскам», – дадаў ён.
Папа Францішак звярнуў увагу на небяспеку, звязаную з пераацэньваннем фізічнай
прывабнасці, якая «сама па сабе з’яўляецца
Божым дарам, але паклікана падрыхтаваць
шлях для сапраўдных і верных адносін з
асобай». Ён нагадаў заклік св. Яна Паўла
ІІ, каб кожны чалавек вучыўся сапраўднай
каштоўнасці цела.
Святы Айцец зазначыў, што пакліканне
да сужэнскага жыцця патрабуе глыбокага
распазнання якасці адносінаў, а таксама
часу на падрыхтоўку, што дапаможа выпрабаваць сапраўднасць пачуццяў. Заручаныя
павінны ўсё больш і больш усведамляць,
што іх повязь знаходзіцца ў руках Божых,
лічыць Пантыфік.
«Яны не могуць паабяцаць адно аднаму
вернасць „у шчасці і няшчасці, у здароўі
і хваробе“, а таксама „любоў і пашану ва
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ўсе дні жыцця свайго“ толькі на падставе
добрай волі і спадзявання на тое, што „ўсё
атрымаецца“. Яны павінны грунтавацца на
моцным падмурку вернай Любові Бога», –
сказаў Папа.
«Таму перад заключэннем сакрамэнту
сужэнства патрэбна старанная падрыхтоўка.
Я б назваў яе „катэхуменатам“, бо ад гэтага
залежыць усё жыццё ў любові, а з любоўю
не жартуюць.
Нельга абмежаваць „падрыхтоўку да
сужэнства“ трыма ці чатырма заняткамі ў
парафіі. Не! Гэта не падрыхтоўка, а фікцыя!
Адказнасць за гэта ляжыць на пробашчы ці
біскупе, які дае згоду на падобныя рэчы.
Падрыхтоўка павінна быць сталай і
працяглай у часе. Гаворка ідзе не пра фармальны акт, а пра сакрамэнт. Да яго трэба
рыхтавацца праз сапраўдны катэхуменат», –
падкрэсліў Папа.
Пастыр паўсюднага Касцёла заўважыў,
што існуе шмат формаў чужаложства, ад
якіх можа выратаваць захаванне Шостай
запаведзі. Вернасць, дадаў ён, з’яўляецца
ладам жыцця і праяўляецца ва ўсіх учынках,
словах і думках чалавека.
«Але для таго, каб дасягнуць такога цудоўнага жыцця, недастаткова нашай чалавечай прыроды: трэба, каб вернасць Бога
ўвайшла ў нашае жыццё, каб „заразіла“ нас.
Шостая запаведзь кліча нас скіраваць позірк
на Хрыста, які сваёю вернасцю можа пазбавіць нас сэрца, схільнага да чужаложства,
і падарыць нам сэрца вернае.
У Ім і толькі ў Ім ёсць любоў без агаворак і ваганняў, ёсць поўны дар без умоваў
і імкненне прымаць аж да канца», – адзначыў Папа.
Пантыфік падкр эсліў, што крыніца
вернасці знаходзіцца ў смерці і ўваскрасенні Хрыста, а пастаянства ў адносінах –
у Яго безумоўнай любові. «Ад еднасці
з Ім, з Айцом і Святым Духам паходзіць еднасць паміж намі і здольнасць
жыць вернасцю ў нашых адносінах», –
сказаў папа Францішак на заканчэнне
катэхезы.
Паводле Vatican News
Паводле Catholic.by
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СЛОВА ПАПЫ
ПАПА НА АГУЛЬНАЙ АЎДЫЕНЦЫІ:
«НЕ ПАГАРДЖАЙЦЕ ЖЫЦЦЁМ ІНШЫХ І ЎЛАСНЫМ»
Хворае і безабароннае жыццё дапамагае нам вызваліцца ад засяроджанасці на сабе
і адкрыцца на радасць любові, заўважыў папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі,
якая 10 кастрычніка 2018 г. прайшла ў Ватыкане

Катэхезу Пантыфік прысвяціў пятай запаведзі – «Не забівай». Яна знаходзіцца ў другой частцы Дэкалога, якая тычыцца адносін
з бліжнім, а дзякуючы сваёй лаканічнай і
катэгарычнай фармулёўцы, узвышаецца,
як мур, што бароніць базавую каштоўнасць
чалавечых адносін – каштоўнасць жыцця.
Па словах Папы, усё зло ў свеце сканцэнтравана вакол пагарды да жыцця, што праяўляецца ў войнах, дзейнасці арганізацый,
якія эксплуатуюць людзей, спекуляцыях прыродай, культуры адчужэння, ва ўсіх сістэмах,
якія глядзяць на чалавечае жыццё праз прызму разліку, калі вялікая колькасць жыхароў
планеты жыве ва ўмовах, нягодных чалавека.
«Таксама супярэчлівы падыход дазваляе
знішчаць чалавечае жыццё ў матчыным
улонні ў імя абароны правоў іншых людзей»,
– сказаў Святы Айцец
«Але як можа быць тэрапеўтычным, цывілізаваным ці нават проста чалавечым дзеянне, у выніку якога знішчаецца нявіннае і
безабароннае жыццё ў самым яго пачатку? Я
пытаюся ў вас, ці справядліва забіць жыццё,
каб вырашыць нейкую праблему?» – задаў
рытарычнае пытанне ён.
Пантыфік дадаў, што галоўнай прычынай
такога стаўлення да жыцця з’яўляецца страх,
бо прыняць іншага чалавека – гэта для індывідуалізму рэч праблематычная. Ён нагадаў
пра сітуацыю бацькоў, якія даведваюцца, што
іх дзіця народзіцца з інваліднасцю. У такіх
выпадках патрэбна падтрымка і блізкасць,
каб справіцца з рэальнасцю, перамагаючы
зразумелыя страхі. Замест гэтага ім хутка
раяць перарваць цяжарнасць, пазбавіцца
дзіцяці, з горыччу заўважыў Папа.
«Хворае дзіця – гэта як кожны чалавек
на зямлі, які знаходзіцца ў патрэбе, як
пажылы, якому патрэбны дагляд, як шматлікія бедныя, што з усіх сіл намагаюцца
ісці наперад; той, хто здаецца праблемай,
на самой справе з’яўляецца Божым дарам,
які можа выцягнуць мяне з эгацэнтрызму і дазволіць узрастаць у любові», –
падкрэсліў Папа.
«Уразлівае жыццё ўказвае нам выйсце,
шлях, каб пазбавіцца ад засяроджанага на
сабе існавання і адкрыць радасць любові», –
дадаў ён.
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Папа Францішак перакананы, што да адмаўлення каштоўнасці чалавечага жыцця
падштурхоўваюць ідалы гэтага свету: грошы,
улада і поспех, якія, на самой справе, з’яўляюцца «памылковымі параметрамі ацэнкі
жыцця». Адзіная сапраўдная мера жыцця –
гэта любоў Бога, для якога кожнае жыццё
дарагое, падкрэсліў Пантыфік. Ён нагадаў
словы з кнігі Мудрасці Саламона пра тое,
што Бог – гэта Той, «Які любіць жыццё».
Менавіта ў гэтым заключаны станоўчы сэнс
запаведзі «Не забівай».
«Таямніца жыцця была раскрыта нам у
тым, як адносіўся да яго Божы Сын, што
стаў чалавекам аж да прыняцця на крыжы
адмаўлення, слабасці, беднасці і пакут», –
сказаў Папа.
«У кожным хворым дзіцяці, у кожным адчайным мігранце, у кожным крохкім жыцці,
жыцці, якому пагражаюць, Хрыстус шукае
нас, шукае нашага сэрца, каб раскрыць нам
радасць любові», – адзначыў Пантыфік.
Святы Айцец падкрэсліў, што трэба прымаць кожнае жыццё, бо кожны чалавек варты
крыві Хрыста. «Нельга пагарджаць тым, што
Бог палюбіў!» – дадаў Папа.
«Мы павінны сказаць усім людзям у свеце:
не пагарджайце жыццём! Не пагарджайце
жыццём іншых і ўласным, бо таксама і яго
тычыцца запаведзь “Не забівай”. Вялікай
колькасці моладзі трэба сказаць: не пагарджайце сваім жыццём! Перастаньце выракацца Божай справы! Ты – справа Божая!
Не недаацэньвай сябе, не пагарджай сабой
праз розныя залежнасці, якія ламаюць цябе
і вядуць да смерці!» – заклікаў Пантыфік.
Па словах Папы, нельга глядзець на сваё
жыццё паводле падманлівых крытэрыяў гэтага свету, трэба прымаць сябе і іншых у імя
Айца, які стварыў людзей і паслаў да іх свайго Сына. На заканчэнне катэхезы Пантыфік
працытаваў словы з Евангелля паводле Яна:
«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).

Паводле Vatican News

СВЯТЫ ХРОСТ
З радасцю паведамляем, што за апошні час
Сакрамант Хросту атрымалі:
Сафія Урбановіч, дачка Алега і Дар'і
Канстанцін Вайткевіч,
сын Рамана і Святланы

Леў Рабчанка, сын Уладзіміра і Вікторыі
Кірыл Казачонак, сын Мікіты і Вікторыі
Мікіта-Ян Шытаў,

сын Вячаслава і Вольгі
Давід Руткоўскі, сын Уладзіміра і Ірыны
Арсеній Чарняўскі, сын Віталя і Наталлі
Міраслава Гурштыновіч,
дачка Генадзія і Вікторыі
Ксенія Мусіенка, дачка Вадзіма і Іны
Кірыл Кішкурна, сын Анатолія і Вольгі
Аліна Каваленка,
дачка Уладзіміра і Крысціны
Дзмітрый Букер,
сын Канстанціна і Сняжаны
Міхаіл Маркевіч, сын Ільі і Вольгі
Максім Кардымон, сын Юрыя і Анастасіі
Кірыл Трыгубовіч, сын Паўла і Алены
Елізавета Зуеўская,
дачка Рамана і Алены
Ларс Кюнзельман, сын Файта і Каролы
Аліна-Караліна Салавейка,
дачка Алега і Вольгі
Арына-Марыя Салавейка,
дачка Алега і Вольгі
Іван Аношка, сын Уладзіміра і Алены

Валерыя Карабец,

дачка Віктара і Вікторыі

Міхаіл Агароднікаў,

сын Дзмітрыя і Ганны

Богдан Махнач,

сын Аляксандра і Анастасіі

Кірыл Смольскі,

сын Андрэя і Вольгі

Арцём-Ілля Ведзень, сын Віктара і Ганны
Аліса Уварава, дачка Аляксея і Вольгі
Цімур-Цімафей Дземяшкевіч,
сын Яўгенія і Вольгі

Павел Шэдка, сын Аляксея і Святланы
Арына-Ірына Каралёва,
дачка Сяргея і Алены

Ян Скарульскі, сын Юрыя і Таццяны
Валянцін Шацоў, сын Рамана і Наталлі
Карына-Вераніка Зімніцкая,
дачка Яўгенія і Кацярыны

Агата Гардзевіч, дачка Віталія і Ганны
Цімур-Мікіта Баброўскі,
сын Віталія і Алены

Мацвец Зуй, сын Аляксандра і Веранікі
Данііл Шылай, сын Яўгенія і Дар'і
Максім Свекло, сын Ігара і Марыны
Ян Ціско, сын Расціслава і Вольгі
Артур Вішчэня, сын Паўла і Вікторыі
Наталля Бомба, дачка Юрыя

ВІНШУЕМ МАЛАДЫХ
Давяраем добраму Богу сужэнскае жыццё маладых людзей,
якія вырашылі быць заўсёды разам,
і просім для іх асаблівага Божага блаславення
Уладзіміра Рабчанку і Вікторыю Рабчанка (Гіль)
Міхаіла Петрусевіча і Ганну Пятрову
Канстанціна Карповіча і Таццяну Каўшар
Генадзія Гурштыновіча і Вікторыю Гурштыновіч (Белько)
Івана Паўлюкоўскага і Вераніку Малафееву
Антона Сямашку і Вольгу Кудравец
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гадзін

у інтэнцыі

5 лістапада
Панядзелак

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

6 лістапада

7 лістапада

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 – *

Аўторак

Серада

8 лістапада

Чацвер

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

9 лістапада

Пятніца

7.00 – 
9.00 – *PL
11.00 – 
13.00 – *
15.00 – Вяч
17.00 – скл.
19.00 – *

11 лістапада

10 лісапада

Субота

Нядзеля

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

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

* – 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
СЕМІНАР «ВЫХАВАННЕ ДЗЯЦЕЙ»
ПРОЙДЗЕ Ў ЦЭНТРЫ СЯМ’І Ў МІНСКУ
17 – 18 лістапада Цэнтр сям’і ў Мінску (касцёл
Маці Божай Будслаўскай) запрашае на семінар
для бацькоў, настаўнікаў і выхаваўцаў «Выхаванне дзяцей». Лекцыі прачытае дырэктар
спецыялізаваных кансультатыўных цэнтраў
псіхапрафілактыцы і псіхатэрапіі сем'яў у Любліне, псіхолаг-псіхатэрапеўт магістр Гражына
Сошыньска.
Адрас: Мінск, вул. Прытыцкага, 107а (ст.м.
Каменная Горка).
Для дзяцей на час семінару запланавана няня.
Папярэдні запіс па тэлефонах:
+375 33 625 14 61
+375 29 625 14 61
Праграма:
17 лістапада
10.00 – Святая Імша
11.00 – лекцыя 1: «Роля і адказнасць бацькоў
за рэлігійнае выхаванне дзяцей»
лекцыя 2: «Межы, нормы і прынцыпы ў выхаваўчым працэсе»

13.00 – абед
14.00 – лекцыя 3: «Як бацькам даць рады з
дзецьмі: амаль усё пра пакаранне ці ўзнагароду»
16.00 – кава-паўза
16.30 – лекцыя 4: «Адказы на пытанні,
якія часта задаюць бацькі. Дзіцячыя сваркі.
Непаслухмянасць. Падман. Неадпаведныя
паводзіны ў публічных месцах і г.д.»
17.15 – дыскусія, абмеркаванне ў групах
18 лістапада
10.00 – Святая Імша
11.00 – прэзентацыя кнігі «Выхаванне з
любоўю»
11.30 – кава-паўза
12.00 – лекцыя 5: «Будучыя мамы, будучыя
таты»
13.00 – дыскусія, абмеркаванне ў групах
Паводле Сatholic.by
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