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ПАСТЫРСКАЕ ПАСЛАННЕ АРЦЫБІСКУПА
ТАДЭВУША КАНДРУСЕВІЧА
НА БОЖАЕ НАРАДЖЭННЕ 2017

«Падобна Мудрацам з Усходу, якія прыйшлі
пакланіцца нованароджанаму Збаўцу і потым
вярнуліся дадому іншай дарогай, таксама і мы,
якія прыйшлі пакланіцца Езусу, што знаходзіцца
ў яслях, павінны вярнуцца да нашых дамоў, месцаў працы, вучобы і адпачынку дарогай, поўнай
Божай ласкі і любові», – адзначае арцыбіскуп.
Нараджэнне Хрыстова – Божы дар
любові, жыцця і святла
Глыбокапаважаныя святары, кансэкраваныя
асобы, браты і сёстры, людзі добрай волі!
1. «Дзіця нарадзілася нам; Сын дадзены
нам; і ўлада спачыла на плячах у Яго, і дадуць

імя Яму: Цудоўны Дарадчык, Бог Моцны,
Спрадвечны Айцец, Князь Спакою» (Іс 9, 6).
Гэтымі словамі прарок Ісая абвяшчае нараджэнне доўга чаканага Збаўцы, як караля
сусвету.
Гэтыя словы таксама могуць асацыявацца
з нараджэннем пераемніка трону ў адной з
каралеўскіх сем’яў. Прароцтва Ісаі знаходзіць
сваё завяршэнне не ў нараджэнні наступніка
каралеўскага трону, але ва ўцелаўленні Божага
Сына, які быў пакладзены ў яслях, бо Яму не
было месца ў заездзе (пар. Лк 2, 7).
Працяг на стар. 2
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Працяг. Пачатак на стар. 1
Напэўна, нараджэнне дзіцяці ў такіх аб- вобразу і падабенству асобай (пар. Быц 1, 27).
ставінах не было найлепшым варыянтам прыйТаму зусім слушна Святы Айцец Францішак
сця чалавека ў свет. Але калі Сын Божы нара- кажа, што Еўропа не з’яўляецца зборам лічбаў
дзіўся ў такім сціплым месцы, то мы маем пра- і інстытуцый, да чаго імкнуцца сучасныя свецва спытаць сябе: што аб гэтым думаў сам Бог? кія прагматычныя тэндэнцыі, але складаецца
Ці дастаткова паклапаціўся аб прыйсці ў свет з асобаў.
свайго адзінароднага Сына? Ці не мог знайсці
3. Як створаныя па Божаму вобразу і пабольш годнае месца для Яго нараджэння?
дабенству асобы (пар. Быц 1, 27), сёння мы
павінны засяродзіцца на праўдзе Бэтлеема,
якая праявілася ў бязмежнай любові Бога да
чалавека, Божым дары жыцця і значэнні боскага святла.
У Бэтлееме Бог паказаў сваю любоў, як
дар самога сябе. Усемагутны Бог, прымаючы
постаць бездапаможнага дзіцяці, схіліўся над
грэшным чалавекам, каб яго збавіць. Нездарма
паэты кажуць, што ўцелаўленне Сына Божага –
гэта пацалунак неба з зямлёй.
Божая любоў – гэта не сентыментальная
любоў, а любоў, якая выяўляецца ў ахвяры
сябе чалавецтву. Уцелаўленне Сына Божага –
гэта першы крок такой любові, якая потым
праявілася ў абвяшчэнні Божага слова, справах
міласэрнасці, адпушчэнні грахоў і дасягнула
свайго апагею ў пасхальнай таямніцы крыжовай смерці і ўваскрасення.
Падобна Хрысту, праз сведчанне іншым
людзям любові, міласэрнасці і спагады нябеснага Айца мы пакліканы даваць надзею свету.
Мы можам учыніць гэта, наследуючы Яго прыклад самаадданай любові ў служэнні бліжнім.
4. Сённяшняя ўрачыстасць вучыць нас таму,
што кожнае жыццё – гэта Божы дар. Годнасць
Больш за тое, праз некалькі дзён, у свята свя- чалавечага жыцця ўкаранёна ў Божай любові
тых Немаўлят, мучанікаў, Евангелле прыгадае да яго і пакліканні да вечнага шчасця.
нам аб тым, што Езус стаў бежанцам, бо трэба
«Ты – Сын Мой, Я сёння нарадзіў Цябе»
было ўцякаць у Егіпет ад забойчай рукі Ірада. (пар. Пс 2, 7). Гэтыя словы псальміста станоПотым, будучы маладым чалавекам, перад вяцца рэальнасцю ў ноч Божага Нараджэння.
якім яшчэ ўсё жыццё, Ён памрэ на крыжы, як Вечны Бог прымае постаць чалавека, які часова
злачынца.
жыве на зямлі. Такім чынам у таямніцы Божага
2. Калі мы разважаем пра Нараджэнне Езуса Нараджэння вечнасць сутыкаецца з часовасцю,
ў бэтлеемскіх яслях з перспектывы Божага пла- каб яе ўчыніць вечнасцю.
ну, то трэба падкрэсліць, што ў ім праявілася
Бог стаў адным з нас, каб мы маглі стаць
Яго бязмежная любоў да чалавека.
падобнымі да Яго. Для гэтага сваім вобразам
Чынячы свайго адзінароднага Сына ўраз- Ён выбраў народжанае ў яслях Немаўлятка.
лівым, Бог праявіў салідарнасць з усім чала- З кожнага дзіцяці, таксама і ненароджанага, вывецтвам. Яго любоў не абмяжоўваецца тымі, ходзіць промень святла таямніцы Уцелаўлення
хто нарадзіўся ў багатай і знатнай сям’і. Яна не Сына Божага, які нагадвае аб блізкасці Бога,
залежыць ад легальнага і сацыяльнага статусу якога неабходна любіць і якому трэба падпачалавека. У вачах Бога кожны з нас з’яўляецца радкавацца, вучыць папа Бэнэдыкт XVI.
найбольшай каштоўнасцю, створанай па Яго
Працяг на стар. 3
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Таму свята Божага Нараджэння – гэта свята
Езус ёсць святло свету, якое свеціць у цемры,
жыцця. У той жа час мы з’яўляемся сведкамі і цемра Яго не можа агарнуць (пар. Ян 1, 5),
ўкаранення культуры смерці. Гэта найперш кажа св. апостал Ян. Гэта азначае, што нават
практыка забойства ва ўлонні маці ненаро- у самай складанай сітуацыі застаецца надзея,
джанага жыцця, якая ўзаконена і распаўсюдж- і яна ў Езусе Хрысце.
ваецца і вядзе да пагаршэння дэмаграфічнай
Мы ведаем, што святло з’яўляецца крыніцай
сітуацыі, з усімі вынікаючымі з гэтага нега- жыцця. Калі б сонца перастала свяціць, то на
тыўнымі наступствамі. Да яе далучаецца ўсё зямлі перастала б існаваць жыццё. Таксама без
яшчэ не вырашаная праблема смяротнага Бога няма духоўнага жыцця.
пакарання.
Традыцыйна ў яслях мы размяшчаем ліхтар,
Усё гэта заклікае ўсіх нас, найперш бацькоў, бо ў памяшканні, дзе жывуць людзі, павінна
урачоў і заканадаўцаў, дазволіць быць пераме- быць святло. Але калі мы ўсведамляем, што
ненымі бязмежнай Божай любоўю, якую мы Езус з‘яўляецца святлом свету, то гэты маленькі
сёння святкуем і якая вядзе да таямніцы жыцця, ліхтар з’яўляецца сімвалам святла, якое асвятляе
як самага каштоўнага Божага дару. Яго даў Бог, свет, а не толькі ўнутраную частку ясляў. Мы
і толькі Ён адзін мае права ім распараджацца. павінны ўчыніць усё магчымае, каб гэтае свят5. Касцёл цвёрда стаіць на пазіцыях абароны ло заўсёды свяціла, нас асвятляла і сагравала.
жыцця ад яго зачацця аж да натуральнай смер- Нельга дазволіць, каб яго згасілі ветры бязвер’я
ці. Таму аборт з’яўляецца злачынствам супраць сучаснага свету і духоўнай абыякавасці.
Божага дару жыцця, а смяротнае пакаранне
7. Мы, як хрысціяне, пакліканы перадаваць
непрымальным. Папа Францішак вучыць, святло Хрыста ў сучасны свет, каб ён жыў не ў
што смяротнае пакаранне з’яўляецца знявагай духоўнай цемры, але ў святле Евангелля, і каб
супраць недатыкальнасці жыцця і чалавечай дзякуючы нашаму хрысціянскаму сведчанню
годнасці. Яно супярэчыць Божым планам яно дайшло да самых цёмных яго завулкаў.
адносна людзей і грамадства і яго міласэрнай
Як люстэрка, не будучы крыніцай сонечнага
справядлівасці. Яно таксама не сумяшчальна святла, можа яго пераслаць туды, куды яно
з законнымі мэтамі пакарання, не з’яўляецца не дасягае, таксама і мы павінны быць такімі
актам справядлівасці адносна ахвяр злачын- духоўнымі люстэркамі. Гэта наша місія ў суства і на самой справе спрыяе помсце. Божы часным свеце – свяціць спачуваннем, праўдай
закон «Не забівай» з’яўляецца абсалютным у і справядлівасцю ў кожнай сітуацыі нашага
адносінах як да нявінных, так і да вінаватых
жыцця, куды нас паставіць Божы Провід.
Паводле Пантыфіка, смяротнае пакаранне
8. Гэтага патрабуе сучасны свет, у якім у імя
з’яўляецца пройгрышам прававой дзяржавы, роўнасці, талерантнасці і правоў чалавека забо ў імя справядлівасці абавязвае да забойства. бываецца пра тое, што і Бог, як наш Створца і
Акрамя гэтага, чалавечая сістэма правасуддзя Збаўца, таксама мае свае правы – гэта Ягоны зане з’яўляецца дасканалай і можа памыляцца.
кон, які з’яўляецца першасным і пераўзыходзіць
6. Надзея, якую абвяшчалі прарокі ў Старым усе зямные законы. Непрыняцце гэтай праўды
Запавеце, ажыццявілася ў нараджэнні Езуса вядзе да маргіналізацыі хрысціянства з мэтай
Хрыста. У Ім мы атрымліваем новую надзею ў стварэння новага сусветнага парадку без Бога.
сучасным свеце, небасхіл якога не з’яўляецца
Сёлета гісторыя ўзгадвае 100-годдзе Кабясхмарным, бо ўплыў секулярызму, мараль- стрычніцкай рэвалюцыі, якая дала пачатак
нага рэлятывізму, матэрыялізму і этычнай нябачнаму ў існаванні чалавецтва пераследу
абыякавасці чыніць яго не ўпэўненым у сваёй веры, адмовы ад маральных каштоўнасцяў і
будучыні.
будаванню новай бязбожнай цывілізацыі. Што
У такой сітуацыі, калі нашы гарады ззяюць з гэтага выйшла, мы добра ведаем.
ілюмінацыямі і адначасова пануе духоўная
Ганенні на хрысціянства працягваюцца як у
цемра, мы як быццам пераносімся ў часы пра- традыцыйных, так і ў новых, нават узаконеных,
рока Ісаі. Засяроджваючыся на святле і цемры, формах. У выніку чаго прынцыпы жыцця суён прадстаўляе парадокс чалавечага існавання. часнага секулярызаванага свету інфіцыраваны
Знаходзячыся ў цемры, мы больш свядома вірусам духоўнай хворобы.
ацэньваем святло.
Працяг на стар. 4
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Заканчэнне. Пачатак на стар. 1-3
Еўропа літары закона і бюракратыі, у якой любові, міласэрнасці, прабачэнню і спагадзе,
чалавек становіцца вінцікам накіраванай на якія прыходзяць да нас праз радасць сустрэчы
матэрыяльны прыбытак сістэмы, адмаўляецца з Хрыстом, каб свята Божага Нараджэння даад духоўных прынцыпаў, забываючыся пра тое, памагло нам духоўна адрадзіцца і напоўніла
што чалавек па сваёй прыродзе рэлігійны. Па- радасцю і любоўю.
добныя тэндэнцыі пагражаюць таксама і нам.
10. Дарагія браты і сёстры, людзі добрай
Такім чынам свет імкнецца мінімізаваць волі!
уплыў рэлігіі на грамадскае жыццё. Аднак
Сардэчна віншую вас з радасным і збаўчым
гісторыя ганенняў на Касцёл у Савецкім Саюзе святам Нараджэння Хрыстова! Святам любові,
сведчыць аб тым, што, хаця можна абмежаваць жыцця, святла і надзеі!
людзей у практыцы іх веры, аднак яе нельга
Няхай яно стане часам разважання над тавыключыць з жыцця і раней ці пазней яна ямніцай уцелаўлення Бога, як таямніцай Яго
адраджаецца, аб чым сведчыць ажыццяўлен- бязмежнай любові да чалавека, таямніцай
не фацімскіх аб’яўленняў, 100-годдзе якіх мы Божага дару жыцця, які мы павінны сцерагчы
таксама ўспамінаем сёлета.
як зрэнку вока, і таямніцай Божага святла, якое
Маргіналізацыя рэлігіі ў публічнай сферы прасвятляе цемру граху, каб адарыць нас новай
жыцця — гэта не прыкмета прагрэсу, але знак надзеяй.
духоўнай дэградацыі.
Віншую хрысціян, якія разам з намі святкуЗ мэтай пазбегнуць такіх і падобных праблем юць гэтае свята!
мы павінны імкнуцца да стварэння моцнай
Віншую братоў і сясцёр праваслаўных,
хрысціянскай культуры ў нашых сем’ях, ася- якія перажываюць Адвэнт і рыхтуюцца да
роддзі і ўсёй беларускай нацыі. Маральная сіла падобнага свята! Сустрэча папы Францішка
народа павінна стаць дамінуючым азімутам і Патрыярха Кірыла ў мінулым годзе, сёлетнашай дзейнасці. Пры гэтым трэба памятаць няе пасяджэнне Рады Канферэнцый Біскуаб тым, што захаванне этычных прынцыпаў паў Еўропы ў Мінску, шматлікія кантакты і
служыць дабру грамадства, а еўрапейскую сумесныя мерапрыемствы заклікаюць нас да
цывілізацыю і яе гуманізм стварае Евангелле, сумеснага хрысціянскага сведчання і абароны
а не парламенцкая большасць.
духоўных каштоўнасцяў перад небяспечнымі
9. Гэта азначае, што Евангелле павінна выклікамі сучаснасці.
ўвасабляцца ў жыцці людзей і закранаць усе
Прыгожым доказам гэтага з’яўляюцца таксасферы чалавечага жыцця, культуры, эканомікі, ма выданні на беларускай мове «Новага Запавепалітыкі, сацыяльнай сферы, сям’і, адукацыі, ту», якія былі здзейснены ў гэтым юбілейным
сродкаў масавай інфармацыі, навукі, тэхнікі, скарынаўскім годзе як Праваслаўнай Царквой,
медыцыны і да т.п. Для гэтага мы павінны так і Каталіцкім Касцёлам дзеля духоўнага
аднавіць нашу тоеснасць Божых дзяцей, каб дабра вернікаў і ўсяго нашага народа.
словы св. апостала Яна аб тым, што Збаўца
Віншую ўсіх людзей добрай волі!
прыйшоў да сваіх, але свае Яго не прынялі
Жадаю вам, каб Езус сваёй ласкай штодзённа
(пар. Ян 1, 11), не сталі нашым асуджэннем.
нараджаўся ў вашых сэрцах!
Сваім нараджэннем Езус паказвае нам даНяхай Каляды і наступаючы Новы 2018
брыню і міласэрнасць Бога. Таму мы не можам год будуць напоўненыя духоўнай радасцю і
абмежавацца толькі вонкавым святкаваннем Хрыстовым супакоем! Ты ж, наша Радзіма
Калядаў і адмовіцца ад духоўнага значэння Беларусь, беражы Божы дар жыцця, умацоўвай
гэтага свята.
узаемную любоў, не гасі святла Бэтлеемскай
Падобна Мудрацам з Усходу, якія прыйшлі зоркі, каб быць шчаслівай і магутнай.
пакланіцца нованароджанаму Збаўцу і потым
Як знак духоўнага адзінства дзялюся з вамі
вярнуліся дадому іншай дарогай, таксама і традыцыйнай аплаткай і свае пажаданні ўмамы, якія прыйшлі пакланіцца Езусу, што зна- цоўваю благаслаўленнем у імя Айца, †і Сына,
ходзіцца ў яслях, павінны вярнуцца да нашых †і Святога Духа. Амэн.
Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч
дамоў, месцаў працы, вучобы і адпачынку даМітрапаліт Мінска-Магілёўск
рогай, поўнай Божай ласкі і любові. Мы гэта
Паводле Catholic.by
можам учыніць дзякуючы перамяняючай нас
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ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
У МІНСКІМ ЧЫРВОНЫМ КАСЦЁЛЕ ПРЭЗЕНТАВАЛІ
РЫМА-КАТАЛІЦКАЕ ВЫДАННЕ «НОВАГА ЗАПАВЕТУ»
НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ
Прэзентацыя першага поўнага рыма-каталіцкага выдання «Новага Запавету»
на беларускай мове прайшла ў межах біблійнага сімпозіума «Слова Божае 1517–2017»,
які 25 лістапада 2017 г. трываў у касцёле Св. Сымона і Св. Алены ў Мінску
Першы поўны пераклад кніг Новага Запавету
на беларускую мову быў здзейснены Секцыяй
па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных
дакументаў Касцёла Камісіі Божага Культу і
Дысцыпліны Сакрамэнтаў пры Канферэнцыі
Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі. Нагодай для
выдання паслужыла святкаванне 500-годдзя
выдання Бібліі Францішка Скарыны.
Прэзентацыі выдання папярэднічала прывітальнае слова Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча, прадстаўніка Праваслаўнай Царквы
айца Святаслава Рагальскага, прадстаўніка
Біблійнага таварыства Беларусі Ігара Міхайлава, а таксама даклады кс. ліц. Валерыя
Марціноўскага і доктара біблійнай тэалогіі
Марыны Пашук.
«Сённяшняя падзея заклікае адказаць на
пытанне: якое месца ў нашым жыцці займае
слова Божае?» – зазначыў Мітрапаліт Тадэвуш
Кандрусевіч падчас прывітальнага слова да ўдзельнікаў біблійнага сімпозіума. Іерарх узгадаў
часы пераследу, калі было складана знайсці
Біблію, і падкрэсліў, што сёння мы маем шмат
магчымасцяў для яе вывучэння.
«Выказваю надзею, што гэтае выданне будзе
спрыяць духоўнаму перамяненню ў сэрцах
людзей», – заўважыў арцыпастыр.
Прадстаўнік Праваслаўнай Царквы айцец
Святаслаў Рагальскі ў сваім слове адзначыў
важнае значэнне Бібліі ў справе фарміравання народнасці. «Зараз, калі Святое Пісанне
ёсць амаль у кожным доме, людзі забываюць,
што яно з'яўляецца духоўным хлебам. Але
толькі тады нацыя становіцца нацыяй, якая
праслаўляе Бога, калі пачынае спажываць гэты
"духоўны хлеб"», – падкрэсліў айцец Святаслаў Рагальскі.
Прадстаўнік Біблійнага таварыства Беларусі
Ігар Міхайлаў звярнуў увагу на важнасць сімпозіума ў кантэксце святкавання 500-годдзя
Бібліі Скарыны і падкрэсліў, што беларускі
першадрукар ў першую чаргу быў хрысціянінам. «Сэрца Скарыны прагнула Бога, таму ён
і друкаваў Біблію. І тыя, хто сёння займаецца
выданнем Бібліі, могуць таксама лічыць сябе
спадкаемцамі Францішка Скарыны», – сказаў
Ігар Міхайлаў.
Ксёндз Валерый Марціноўскі пазнаёміў
прысутных з постацямі апосталаў Пятра і
«Голас душы» № 12 (545)

Паўла, адзначыўшы іх вялікі ўклад у пашырэнне Евангелля.
Доктар біблійнай тэалогіі Марына Пашук
выступіла з дакладам на тэму гісторыі перакладаў Святога Пісання на беларускую мову,
узгадаўшы таксама пра асаблівасці лексікі,
цяжкасці, з якімі сутыкаюцца перакладчыкі
падчас сваёй працы, і моўныя недахопы ў мінулых неафіцыйных выданнях Новага Запавету.
Першае поўнае афіцыйнае выданне Новага
Запавету прэзентаваў Мітрапаліт Тадэвуш
Кандрусевіч.
«Трэба падзякаваць кардыналу Казіміру
Свёнтку за тое, што ён заснаваў гэтую Секцыю
па перакладзе. Дзякую ўсім членам Секцыі.
Яны вялікай ахвярай учынілі тое, што мы зараз
маем. Таксама выдавецтву "Про Хрысто", якое
займалася мастацкім афамленнем новага выдання Святога Пісання, і ўсім, хто спрычыніўся
да выдання Новага Запавету на беларускай
мове», – заўважыў іерарх.
«Будзем людзьмі Слова! Найперш – Божага
слова!» – заклікаў Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч.
Пасля прэзентацыі ўдзельнікі сімпозіума
памаліліся на святой Імшы, якую ўзначаліў
Апостальскі Нунцый у Беларусі арцыбіскуп
Габар Пінтэр.
Напрыканцы сімпозіума была магчымасць
набыць поўнае выданне «Новага Запавету».
Як паведаміла Секцыя па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў Касцёла
Камісіі Божага Культу і Дысцыпліны Сакрамэнтаў пры ККББ, усяго на дадзены момант было
выдадзена 2 тысячы асобнікаў.
Пасля прэзентацыі выданне можна будзе
набыць у кнігарні «Духоўная кніга» па адрасе:
Мінск, вул. М. Багдановіча, 25.
Другі этап прэзентацыі першага поўнага
выдання Новага Запавету на беларускай мове
пройдзе 19 снежня ў 16.00 ў Нацыянальнай
бібліятэцы Беларусі.
Праца над афіцыйным перакладам біблійных
тэкстаў распачалася яшчэ ў 2002 годзе і была
абумоўлена неабходнасцю стварэння Імшальнага Лекцыянарыя на беларускай мове для выкарыстання падчас цэлебрацыі Літургіі. У выніку
быў выдадзены Лекцыянарый у шасці тамах.
Працяг на стар. 6
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ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
У МІНСКІМ ЧЫРВОНЫМ КАСЦЁЛЕ ПРЭЗЕНТАВАЛІ
РЫМА-КАТАЛІЦКАЕ ВЫДАННЕ «НОВАГА ЗАПАВЕТУ»
НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ
Заканчэнне. Пачатак на стар. 5
Затым, на падставе апрацаваных тэкстаў,
у 2012 годзе Секцыя па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў Касцёла
Камісіі Божага Культу і Дысцыпліны Сакрамэнтаў пры ККББ выдала чатыры Евангеллі з уступамі да кожнага з іх. Але праца па перакладзе
іншых кніг Новага Запавету працягвалася. Пераклады, якія з’яўляліся, паступова змяшчаліся
на афіцыйным партале Каталіцкага Касцёла ў
Беларусі, каб усе жадаючыя маглі пазнаёміцца
з тэкстам Святога Пісання па-беларуску.
Асновай для афіцыйнага перакладу сталі самыя новыя выданні Новага Запавету: «Novum
Testamentum Graece» (ed. B. Aland et K. Aland,
J. Karavidopoulos, C. Martini, B. Metzger,
Stuttgart 199327), «Novum Testamentum Graece»
(ed. B. Aland et K. Aland, J. Karavidopoulos,
C. Martini, B. Metzger, Stuttgart 201228), «якія
падаюць грэцкія тэксты паводле найстаражытнейшых і найлепшых рукапісаў (кодэксаў)».
«Секцыя па перакладзе ставіла перад сабой
мэту стварыць дакладны пераклад зместу
біблійных кніг на сучаснай і камунікатыўнай
беларускай мове. Пры гэтым у перакладзе
паслядоўна трымалася прынятай у Касцёле
тэалагічнай тэрміналогіі. Для захавання гістарычнага кантэксту і, калі гэта было неабходна
з тэалагічнага пункту гледжання, – некаторыя габрэйскія, арамейскія і грэцкія словы
перадаваліся ў іх арыгінальным гучанні, але
ў кірылічным запісе», – заўважаюць перакладчыкі.
Поўнае выданне «Новага Запавету» на беларускай мове змяшчае ў сабе не толькі тэксты
кніг Бібліі, але і ўводзіны да іх. Асаблівасцю
выдання з’яўляецца таксама дадатак з картамі,
на якіх можна пазнаёміцца з геаграфіяй часоў
Хрыста і Яго вучняў, біблійны слоўнік і «храналагічная табліца падзеяў, звязаных з гісторыяй
збаўлення і агульнай гісторыяй чалавецтва».
Над беларускамоўным выданнем «Новага
Запавету» працавалі перакладчыкі, тэолагі і
філолагі з розных дыяцэзій Беларусі: кс. д-р Ян
Крэміс, д-р Марына Пашук, кс. ліц. Валерый Быкоўскі, кс. ліц. Аркадзь Куляха OCD, кс. ліц. Ян
Кучынскі, кс. ліц. Ігар Лашук, кс. прэлат Францішак Кісель, маг. Антон Кузміч, бакалаўр
Марыя Барткова.
Кансультантам найбольш складаных момантаў перакладу выступіла перакладчыца Бібліі,
прафесар біблістыкі ўніверсітэта Кардынала
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Стэфана Вышынскага ў Варшаве (Польшча),
доктар габілітаваная Ганна Кусьмірэк.
Макет выдання падрыхтаваны ў выдавецтве
«Про Хрысто». Аўтар мастацкага афармлення
выдання – Алег Глекаў, камп’ютарная вёрства –
Алег Глекаў і Эльвіра Палінеўская.
«Новы Запавет» выдадзены пад агульным
кіраўніцтвам арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча.
Паводле Catholic.by

НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
У МІНСКУ АДКРЫЛАСЯ
КАСЦЁЛЬНА-ЭКАЛАГІЧНАЯ ВЫСТАЎКА
Напярэдадні Адвэнту, 2 снежня, у мінскім Чырвоным касцёле адкрылася
касцёльна-экалагічная выстаўка «Чалавек і стварэнне». Экспазіцыю падрыхтавала
некамерцыйная ўстанова «Цэнтр экалагічных рашэнняў»
сумесна з Каталіцкім Касцёлам у Беларусі
Мэта выстаўкі «Чалавек і стварэнне» –
на аснове хрысціянскіх каштоўнасцяў прадэманстраваць розныя спосабы ўдзелу хрысціян
у клопаце аб стварэнні, а таксама раскрыць
ролю чалавека і Касцёла ў вырашэнні экалагічных праблем сучаснасці. Экспазіцыя створана
пры падтрымцы Міністэрства замежных спраў
Каралеўства Нідэрландаў.
На інфармацыйных стэндах у выглядзе
рол-апаў памерам 1×2 м можна было пазнаёміцца з роляй чалавека і Касцёла ў вырашэнні
экалагічных праблем сучаснасці.
На адкрыцці выстаўкі прысутнічаў таксама
арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, які звярнуўся да ўдзельнікаў мерапрыемства са сваім
словам. Іерарх нагадаў пра важнасць клопату
і абароны навакольнага асяроддзя.
«Трэба памятаць аб тым, што створаны свет –
гэта наш супольны дом. І калі мы клапоцімся
аб парадку ў нашым памяшканні, то павінны
чыніць тое ж самае і з навакольным светам, з
тварэннем. Гэта наш маральны абавязак», –
заўважыў арцыбіскуп.
Але «экалагічнае» навяртанне, паводле
іерарха, немагчымае без духоўнага навяртання.
Таму, як адзначыў арцыбіскуп, вельмі сімвалічна, што выстаўка адкрываецца менавіта на
пачатку Адвэнту – «часу навяртання і чакання
на прышэсце Збаўцы». Яна, такім чынам, арганічна ўпісваецца ў яго святкаванне.
«Святы Айцец Францішак у энцыкліцы пра
экалогію “Laudato sì” заахвочвае ўсіх людзей
сумесна, як Божыя інструменты, кожны са
сваёй культурай, ініцыятывамі і магчымасцямі, працаваць у галіне аховы стварэння…
Дзякую арганізатарам экспазіцыі – “Цэнтру
экалагічных рашэнняў” і Касцёлу. Спадзяюся, што яна будзе спрыяць больш актыўнаму
ўдзелу нашых суайчыннікаў у клопаце аб
захаванні наваколля і вырашэнні экалагічных праблемаў, з якімі мы сустракаемся
штодзённа», – зазначыў Мітрапаліт Тадэвуш
Кандрусевіч.
Плануецца, што матэрыялы экспазіцыі ў
будучым будуць выкарыстоўвацца ў парафіях,
нядзельных школах і падчас розных касцёльных мерапрыемстваў.
Паводле Сatholic.by
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ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
«СТАНЕМ ПАД СЦЯГАМ ХРЫСТА»
26 лістапада, ва ўрачыстасць Хрыста, Валадара Сусвету, у мінскай парафіі Св. Сымона
і Св. Алены (Чырвоны касцёл) Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп
Тадэвуш Кандрусевіч удзяліў вернікам сакрамэнт канфірмацыі
У сваёй гаміліі іерарх звярнуў увагу на
прысутнасць Хрыста ў кожную хвіліну нашага
жыцця:
«Гэта не азначае, што Езус навязвае нам сябе,
бо гэта абмяжоўвала б нашу свабоду. Езус не
навязвае, а толькі прапануе сваё вучэнне, а мы
яго прымаем або адмаўляемся прыняць», – адзначыў арцыбіскуп.
Разам з тым, як дадаў іерарх, Езус кіруе нашым жыццём не толькі тады, калі мы молімся,
але і тады, калі працуем, вучымся, адпачываем,
кантактуем з іншымі.
«Яго Валадарства не звязана з палітычнай
уладай, багаццем, зямной славай ці навязваннем чагосьці. Яго Валадарства духоўнае. І Яго
дапамога патрэбна ў кожную хвіліну нашага
жыцця», – падкрэсліў Мітрапаліт.
Разважаючы над Святым Пісаннем, арцыпастыр нагадаў, што Евангелле прадстаўляе
сціплага Езуса, які з’яўляецца «Валадаром
кожнай улады і кожнага жыцця», таму вельмі
важны момант выбару:
«Мы ўсе, вы і я, павінны зрабіць выбар. Мы
знаходзімся ў духоўнай барацьбе, і мы павінны вырашыць, за кім пойдзем. Станем пад
сцягам Хрыста ці злога духа? Не падманвайма
сябе, бо трэцяга не дадзена», – падкрэсліў
іерарх.
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Арцыбіскуп Кандрусевіч нагадаў, што, калі
чалавек абірае шлях, які адрозніваецца ад прапанаванага Богам, то «ў хвіліну пераходу з бачнага свету ў нябачны злы дух скажа, што гэта
быў ягоны шлях, і прывітае ў сваім каралеўстве.
Таму мы павінны заўсёды рабіць выбар».
Гаворачы пра ўрачыстасць Хрыста, Валадара
Сусвету, якая адзначаецца ў апошнюю нядзелю
літургічнага года, арцыбіскуп звярнуў увагу,
што гэтая ўрачыстасць з’яўляецца «напамінам
аб тым, што прыйдзе дзень, калі часу больш не
будзе. Таму мы павінны быць гатовы да Яго
прыйсця».
Сакрамэнт канфірмацыі Мітрапаліт Кандрусевіч назваў духоўным умацаваннем,
падкрэсліўшы, што гэта «сакрамэнт сталага
хрысціянства, у якім мы атрымліваем сем дароў Святога Духа, які нас вядзе праз жыццё».
Як адзначыў іерарх напрыканцы літургіі,
заўсёды трэба памятаць словы, якія святар прамаўляе, калі робіць знак крыжа на пасхальнай
свечцы: «Хрыстус учора і сёння, Пачатак і Канец,
Альфа і Амега, Яму належыць час і вечнасць,
Яму хвала і валадарства праз усе вякі вечныя».
Як дадаў арцыбіскуп, няхай гэтыя словы
дапамогуць вырашыць, за каго мы: «За Хрыста
ці за злога духа? Хочам мець усё ці нічога?»
Паводле Сatholic.by

З КЛОПАТАМ ПРА СУМЛЕННЕ
НАВОШТА СПАВЯДАЦЦА, КАЛІ Я ЗНОЎ ЗГРАШУ?
10 ПАРАДАЎ ТЫМ, ХТО СУМНЯЕЦЦА
Споведзь – адна з найважнейшых таямніц. Што неабходна для таго, каб плённа і глыбока
яе перажыць? 10 парадаў а. Дарыюша Пюркоўскага SJ дапамогуць нам у гэтым
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7. Як часта трэба спавядацца?
Тут важна ў паразуменні са спаведніком
знайсці свой «рытм»; вядома, калі на сэрцы
цяжкія грахі, тады не варта зацягваць са споведдзю. Чым радзей чалавек спавядаецца, тым
важней павінна быць падрыхтоўка да споведзі.
Спаведнік хутка зарыентуецца, хто спавядаецца часцей, чым раз на год. Трэба таксама
сачыць за тым, каб не спавядацца занадта часта,
напрыклад, пад уплывам панічнага страху, перфекцыянізму, хворага прагнення дасканаласці.
Трэба памятаць, што споведзь падчас Імшы
і святая Камунія ачышчаюць ад лёгкіх грахоў.
Важна таксама распазнаваць, ці ідзём мы
шляхам духоўнага ўзрастання і ацалення, ці
пастаянна вяртаемся да цяжкіх грахоў, спавядаючыся толькі з нагоды вялікіх святаў.
8. Навошта спавядацца перад святаром?
Цяжкасці прыносіць пэўная нязручнасць,
што грахі трэба вызнаваць перад чалавекам –
святаром. Кагосьці гэта знеахвочвае, і такі
бар’ер найчасцей выкарыстоўвае злы дух.
Спаведнік – не крыніца міласэрнасці, але ён
дзейнічае ад імя Хрыста, ён з’яўляецца прадстаўніком супольнасці Касцёла – адначасова
святой і грэшнай.
Споведзь – гэта прымірэнне не толькі з Богам, але і з супольнасцю Касцёла. Кожны грэх –
нават найбольш асабісты і прыхаваны – закранае таксама іншых. Таму споведзь – справа
асабістая і таемная, – гэта не толькі пытанне
ўзаемаадносін паміж Богам і чалавекам.
Ніхто не можа быць ні добрым суддзёю ва
ўласных справах, ні лекарам уласных хваробаў.
Мы можам ацэньваць сябе занадта сурова або
занадта далікатна. Часам хтосьці павінен нас
супакоіць, іншым разам «дастукацца» да нас.
Святы Дух дзейнічае праз нашае сумленне,
праз Божае слова, але таксама праз Касцёл,
які ўтвараюць звычайныя, недасканалыя людзі.
Не забывайма, што сатана зацікаўлены ў тым,
каб усімі спосабамі не дазволіць нам прыступаць да споведзі, трымаць нас у грахах, абыякавасці, тузе і непакоі.
Спавяднік дзейнічае не сілай сваіх магчымасцяў, а моцаю Божай ласкі. Часта, сустракаючы грэх і складаныя справы, у першыя хвіліны ён адчувае бяссілле, але яго суправаджае
сіла Святога Духа, які неспадзявана прыносіць
святло, патрэбнае слова і давер.
«Голас душы» № 12 (545)

9. Што трэба ведаць пра рахунак сумлення?
Існуюць розныя формы рахунку сумлення.
Можна выкарыстаць канкрэтную схему з
пытаннямі да сябе. Толькі важна не зводзіць
такую падрыхтоўку да фармальнасці: дзе і
калі я парушыў нормы, правілы і запаведзі?
Найлепш рахунак сумлення варта звязаць з
разважаннямі над урыўкам са Святога Пісання, у якім ідзе гаворка пра Божую міласэрнасць і наш грэх.
Трэба паглядзець на сваё жыццё ў наступнай паслядоўнасці: я і мае стасункі з Богам;
маё стаўленне да сябе; я і мае адносіны з
блізкімі. Заўжды неабходна пачынаць з погляду на сваю веру: як яна выглядае, наколькі я
давяраю Богу, як выглядае мая малітва, удзел
у Эўхарыстыі?
Камусьці больш зручна разважаць над
чытаннем з дня і ў яго святле ацэньваць свае
ўчынкі. Важна, каб Слова нас узварушыла,
выклікала ў нас шчыры жаль і жаданне выправіцца; а не тое, каб мы толькі пабачылі
свае грахі.
10. Споведзь павінна нас змяняць. А што
рабіць пасля споведзі?
Споведзь яднае чалавека з Богам і супольнасцю Касцёла, а таксама дае сілы, каб ісці далей.
Пра гэта мы часта забываемся.
Калі ж для нас важна духоўнае ўзрастанне,
добра было б рабіць гэта маленькімі крокамі. Не спяшайцеся змяняць усё і адразу,
бо звычайна гэта марныя намаганні. Важная
сістэматычная праца над сабой, бо споведзь
павінна змяняць нас. Нават святыя не адразу
пазбавіліся ўсіх сваіх заганаў. Езус казаў пра
павольнае ўзрастанне Божага Валадарства,
а не пра раптоўныя змены.
Пасля споведзі варта засяродзіцца на адным
граху, які мы пастаянна паўтараем, і паспрабаваць не паддацца на спакусу ў наступны раз.
А калі ж не атрымаецца – спрабаваць яшчэ.
І рабіць да таго часу, пакуль не дасягнём
поспеху.
Калі, напрыклад, хтосьці праводзіць зашмат
часу ў сеціве ці перад тэлевізарам, занядбоўваючы абавязкі перад сям’ёй ці малітву, то
можна распачаць са спробы абмежаваць гэты
час і замяніць гэту шкодную звычку больш
карыснай справай.
Паводле Сatholic.by
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СЛОВА ПАПЫ
«ПАДРЫХТАВАЦЬ ПРЫЙСЦЕ ПАНА Ў ТРОХ ПАСТАВАХ»
«Хрысціянін, які сустрэўся з Езусам, не можа
быць прарокам няшчасця, а становіцца сведкам і
вестуном радасці», – сказаў папа Францішак падчас малітвы «Анёл Панскі» на плошчы св. Пятра
17 снежня, у ІІІ нядзелю Адвэнту.
«У папярэднія нядзелі ў літургіі было падкрэслена, што значыць чуваць і ў чым канкрэтна заключаецца падрыхтоўка дарогі Пану. У гэтую трэцюю
нядзелю Адвэнту, якая называецца “нядзеляй радасці”, літургія запрашае нас прасякнуцца духам,
у якім усё гэта адбываецца, а менавіта радасцю», –
звярнуў увагу Пантыфік.
Па словах Папы, «святы Павел запрашае нас
падрыхтаваць прыйсце Пана ў трох паставах»:
«першая – заўсёды радавацца, другая – няспынна
маліцца, трэцяя – за ўсё дзякаваць».
Кажучы пра першую паставу – заўсёды радавацца – Пантыфік нагадаў словы св. Паўла: «Заўсёды
радуйцеся» (пар. 1 Тэс 5, 16). «Маецца на ўвазе
заўсёды заставацца радаснымі, нават калі штосьці ідзе ўразрэз з нашымі жаданнямі; існуе такая
глыбокая радасць, што з’яўляецца супакоем: гэта
таксама радасць, якая ўнутры, – патлумачыў Папа. –
Супакой – гэта радасць “нулявога ўзроўню”, але
ўжо радасць. Перажыванні, цяжкасці і пакуты
здараюцца ў жыцці кожнага, усім нам гэта знаёма;
так часта сітуацыя вакол нас здаецца неспрыяльнай
і цяжкай, падобнай да пустыні, у якой гучаў голас
Яна Хрысціцеля, як згадваецца ў сённяшнім Евангеллі (гл. Ян 1, 23). Але менавіта словы Хрысціцеля
пацвярджаюць, што наша радасць мае пад сабою
пэўны грунт, што ў гэтай пустыні ёсць жыццё: “Сярод вас стаіць той, – кажа Ян, – каго вы не ведаеце”
(пар. Ян 1, 26). Ён мае на ўвазе Езуса, Пасланца
Айца, які прыходзіць, як кажа прарок Ісая, “абвяшчаць добрую навіну ўбогім, перавязваць раны
змучаных сэрцаў, прапаведаваць вызваленне палонным і вязням – свабоду; абвяшчаць год ласкі Пана”
(пар. Іс 61, 1–2). Гэтыя словы, якія Езус гаворыць
ад свайго імя, прамаўляючы ў сінагозе ў Назарэце
(гл. Лк 4, 16–19), сведчаць, што Ягонае пасланніцтва ў свеце заключаецца ў вызваленні ад граху і
ад асабістых ды грамадскіх зняволенняў, якія грэх
цягне за сабою. Ён прыйшоў у свет, каб вярнуць
людзям годнасць і свабоду дзяцей Божых, што
толькі Ён можа даць і адарыць радасцю ад гэтага».
«Радасць, уласцівая чаканню Месіі, грунтуецца на
няспыннай малітве: гэта другая пастава, – працягваў
Папа. – Святы Павел кажа: “Няспынна маліцеся”
(пар. 1 Тэс 5, 17). Праз малітву мы можам увайсці
ў пастаянныя адносіны з Богам, які з’яўляецца
крыніцай сапраўднай радасці. Радасць хрысціяніна
не набываецца, яе немагчыма купіць; яна паходзіць
з веры і з сустрэчы з Езусам Хрыстом, прычыны
нашага шчасця. І чым больш мы закаранёныя ў
Хрысце, чым бліжэй мы да Езуса, тым больш мы
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знаходзім унутранага спакою, нават сярод штодзённых супярэчнасцяў. Таму хрысціянін, які сустрэўся
з Езусам, не можа быць прарокам няшчасця, а становіцца сведкам і вестуном радасці. Радасці, якою
ён дзеліцца з іншымі; радасці, што перадаецца
іншым і робіць жыццёвы шлях не такім цяжкім».
«Трэці падыход, паказаны Паўлам, – гэта пастаянная падзяка, гэта значыць удзячная любоў у адносінах да Бога. Ён сапраўды вельмі велікадушны з
намі, і мы пакліканыя заўсёды дзякаваць за Ягоныя
дабрадзействы, за Яго міласэрную любоў, за Яго
цярплівасць і дабрыню, жывучы такім чынам у
няспыннай удзячнасці», – адзначыў Святы Айцец.
«Радавацца, маліцца і дзякаваць – вось тры паставы, якія падрыхтоўваюць нас да таго, каб належным
чынам перажыць Божае Нараджэнне», – падкрэсліў
папа Францішак. Папа заклікаў на гэтым апошнім
этапе Адвэнту даверыцца матчынаму заступніцтву
Панны Марыі: «Яна – “прычына нашай радасці”,
не толькі таму, што нарадзіла Езуса, але таму, што
няспынна скіроўвае нас да Яго».
Пасля малітвы «Анёл Панскі» рымская моладзь
з нагоды дня нараджэння Папы праспявала Tanti
auguri a te – «З днём народзін цябе». Пантыфік
падзякаваў за віншаванне.
«Я ўсім сэрцам далучаюся да закліку біскупаў
Нігерыі аб вызваленні шасці сясцёр з супольнасці
Эўхарыстычнага Сэрца Хрыста, якіх каля месяца
таму выкралі з іх кляштара. Я нястомна малюся за
іх і за ўсіх іншых людзей, якія перажываюць такі ж
самы боль: няхай з нагоды Божага Нараджэння яны
нарэшце змогуць вярнуцца ў свае дамы», – сказаў
таксама Святы Айцец.
Пантыфік прывітаў сем’і, парафіяльныя групы
і рухі, якія прыбылі з Італіі і з розных краін свету,
асабліва групу скаўтаў з Партугаліі і балівійскіх
пілігрымаў, вернікаў з Саламанкі і Пернуміі (Падуя) і
дзяцей, якія прыйшлі на благаслаўленне «Дзетачак»,
арганізаванае Цэнтрам рымскіх араторыяў. «Адсюль
я магу прачытаць прыгожыя словы, што араторый
існуе менавіта для кожнага з нас, – сказаў з гэтай
нагоды Папа. – “Заўсёды ёсць месца для цябе”, –
напісана на плакаце. Заўсёды ёсць месца для цябе!
Калі будзеце маліцца дома, перад батлейкай, разам са
сваімі роднымі, дазвольце ахапіць сябе замілаваннем
Дзіцяткі Езуса, які нарадзіўся сярод нас, бедны і безабаронны, каб даць нам сваю любоў. Гэта – сапраўднае Божае Нараджэнне. Калі мы пазбавімся ад Езуса,
што застанецца ад Божага Нараджэння? Пустое
свята. Не выкідайце Езуса з Божага Нараджэння!
Езус – у цэнтры Божага Нараджэння, Езус – гэта
сапраўднае Божае Нараджэнне!»
Папа пажадаў усім добрай нядзелі і добрага
шляху да Нараджэння Хрыста, а таксама папрасіў
не забываць маліцца за яго.
Паводле Сatholic.by
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СВЯТЫ ХРОСТ
З радасцю паведамляем, што за апошні час
Сакрамант Хросту атрымалі:
Макар-Антоній Самец,

сын Юрыя і Алёны
Эвяліна-Катарына Волат,
дачка Яўгенія і Ганны
Цімур Сяргееў, сын Аляксея і Крысціны
Елісей-Стэфан Церлецкі,
сын Святаслава і Ірыны
Мацвей Граковіч, сын Андрэя і Алены
Аляксей Авіжа, сын Яўгенія і Марыі
Філіп-Анатоль Кульмачэўскі,
сын Яўгенія і Ганны
Антон-Марк Галадок,
сын Роберта і Таццяны
Софія Снігірэвіч, дачка Яўгена і Настассі
Мікіта Кузняцоў, сын Сяргея і Анастасіі

Яніна Матусевіч,

дачка Леанарда і Казіміры

Ларыса-Юзэфа Хмелеўская,

дачка Леанарда і Казіміры

Марк-Ян Маліноўскі, сын Юрыя і Марты
Адэліна Такарэўская,
дачка Арцёма і Ілоны

Яўген Верас, сын Генадзя і Святланы
Вікторыя Навадворская,

дачка Андрэя і Кацярыны

Карына Гасенкова,

дачка Уладыслава і Ніны

Аліса Залога, дачка Максіма і Юліі
Дзіяна-Адэлаіда Куніцкая,
дачка Паўла і Наталлі

Савелій Анціпаў, сын Сямёна і Юліі

ВІНШУЕМ МАЛАДЫХ

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

Станіслава Гардынца і Марыну Цітову
Андрэя Пісарэнка і Іну Броўка
Аляксея Сакалоўскага і Дар'ю Дабрыцкую
Браніслава Шалькевіча і Наталлю Шалькевіч
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гадзін

у інтэнцыі

25 снежня
Панядзелак

26 снежня

27 снежня

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

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 – 

Аўторак

Серада

28 снежня

Чацвер

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

29 снежня

Пятніца

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

31 снежня

30 снежня

Субота

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

Нядзеля

7.00 – *
9.00 – *
11.00 – S
13.00 – *PL
15.00 – 
15.00 – Вяч PL
17.00 – *
19.00 – *
21.00 – *

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

Вячыстая Адарацыя Найсвяцейшага Сакраманту – у капліцы Маці Божай Будслаўскай
15.00 – Вячыстая Святая Імша ля алтара Божай Міласэрнасці ў інтэнцыі памерлых
16 красавіка – Урачыстасць Змёртвыхпаўстання Пана

АНОНСЫ
ДУХОЎНАЯ СЕМІНАРЫЯ Ў ГРОДНЕ ЗАПРАШАЕ
ЮНАКОЎ НА РЭКАЛЕКЦЫІ ПАКЛІКАННЯ
З 5 па 7 студзеня 2018 года падчас зімовых канікул у будынку Вышэйшай духоўнай
семінарыі ў Гродне пройдуць рэкалекцыі
«Распазнанне паклікання» на тэму «Не бойцеся! Абвяшчаю вам вялікую радасць... сёння
ў горадзе Давіда, нарадзіўся нам Збаўца... »
(пар Лк 2,10-11).
Да ўдзелу запрашаюцца юнакі, а асабліва
міністранты ад 14 гадоў. Удзельнікі рэкалекцый змогуць адчуць клімат семінарыйнага
жыцця, паразмаўляць з семінарыстамі і духоўнымі айцамі, а таксама ўзбагаціць свае веды аб
праўдах веры і малітве.
Пра свой удзел у рэкалекцыях трэба паведаміць да 29 снежня. Колькасць удзельнікаў
абмежаваная.
Прыезд – 5 студзеня ў 17.30. Просьба ўзяць
з сабою комжу.
Запісацца можна па тэлефоне –
(8-0152) 77-02-34 (семінарыя).
Адказныя за рэкалекцыі:
кс. Валерый Быкоўскі +375296952469,
кс. Андрэй Лішко +375297449961
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