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ПАСТЫРСКАЕ ПАСЛАННЕ
АРЦЫБІСКУПА ТАДЭВУША КАНДРУСЕВІЧА
НА ВЯЛІКІ ПОСТ 2018

«Няхай заклік Езуса да пакаяння, навяртання і веры ў Евангелле (пар. Мк 1, 15)
стане праграмай нашага штодзённага жыцця,
асабліва ў Вялікі пост, каб дзень Пасхі –
1 красавіка – мы святкавалі не толькі як дзень
успаміну перамогі Хрыста над смерцю і грахом, але і як свята нашай асабістай перамогі
над злом», – піша Мітрапаліт.
Кайцеся і верце ў Евангелле (Мк 1, 15)
Глыбокапаважаныя святары, кансэкраваныя
асобы, браты і сёстры!
1. Езус распачаў сваю публічную дзейнасць
абвяшчэння Божага Валадарства пасля сара-

кадзённага посту і малітвы ў пустыні, дзе злы
дух Яго спакушаў. Як праграму нашага жыцця
Ён пакінуў нам свой заклік да пакаяння і веры
ў Евангелле (пар. Мк 1, 12-15).
Кожны з нас ведае, што грашыць, і таму
павінен навяртацца. Святы апостал Ян вельмі
катэгарычны ў гэтай справе. Ён вучыць, што
той, хто кажа, што не грашыць, ашуквае самога сябе і ў ім няма праўды (пар. 1 Ян 1, 8-10).
Праблемай сучаснага чалавека з’яўляецца
тое, што ён страціў пачуццё граху і таму лічыць, што не мае патрэбы навяртацца.
Працяг на стар. 2
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Аднак гэта не так. Зачынім памяшканне і верАднак, як кажа Езус, не адзіным хлебам
немся ў яго праз некалькі тыдняў. Мы будзем пі- жыве чалавек, але кожным словам, што выхосаць пальцам па стале, бо на ім асядзе шмат пылу. дзіць з вуснаў Божых (пар. Мц 4, 4). Гэтыя слоПадобна і з нашай душой: калі не грахоўная вы Хрыста заклікаюць нас думаць не толькі пра
гразь, то пыл асядае там, і яго трэба змываць. А штодзённы хлеб, але і пра духоўны. На жаль,
зрабіць гэта можна толькі праз сакрамэнт пакаян- сучасны чалавек часта забываецца аб гэтым.
ня, да якога нас заклікае ўся атмасфера Вялікага Яго найбольш цікавіць багацце, задавальненні
посту. Гэта спецыяльна падабраныя чытанні, якія і імкненне да ўлады ці лепшай пасады і да т.п.
дапамагаюць нам праз прызму Святога Духа і
Не імкнучыся да духоўнага ўдасканалення,
вучэння Касцёла зазірнуць у сваю душу і ацаніць ён лёгка трапляе ў рознага кшталту залежнасці
яе духоўны стан. Гэта велікапосныя набажэн- і застаецца ў іх, часам нават не стараецца з іх
ствы Крыжовага шляху і Песняў жальбы. Гэта выйсці. Ён не цікавіцца нічым, не ведае мэты
пакутныя набажэнствы і рэкалекцыі.
і сэнсу свайго жыцця, проста жыве так, як усе
Яны дапамагаюць нам стаць перад люстэр- жывуць, плыве па цячэнні.
кам Божага закону і паглядзець, ці наша жыццё
Кожны спартсмен ведае, што, каб удаскаадпавядае яму. Мы часта глядзім у люстэрка, наліцца і стаць алімпійскім чэмпіёнам, неабкаб ведаць, як выглядаем. Яно ніколі не падма- ходна ўвесь час падымаць планку патрабаванне і заўсёды скажа праўду. Таксама калі мы ва няў да сябе. Плыць па цячэнні значна лягчэй,
ўсёй праўдзе станем перад Божым законам, то чым супраць. Але куды нас занясе рака?
заўважым свае памылкі і недахопы, каб ведаць, У мора. А ці выплывем з яго? Напэўна, не.
што неабходна змяніць.
Гэтак жа і са стратай пачуцця граху. Шлях
2. Кожны кіроўца ведае, што такое сервісная ад лёгкага граху да смяротнага вельмі кароткніжка тэхнічнага агляду. Каб можна было кі, і можам не заўважыць, як апынёмся ў яго
эксплуатаваць аўтамабіль, ён павінен быць у пастцы.
добрым стане. Менавіта для гэтага аўтамабіль
Адна гісторыя распавядае пра тое, як па
павінен рэгулярна праходзіць тэхнічны агляд, вёсцы на кані хутка імчыць вершнік. Сябар
каб ведаць яго тэхнічны стан. Калі падчас агля- пытацца ў яго, куды ён так спяшаецца. Той
ду выявяцца непаладкі, то іх трэба выправіць, адказвае, што не ведае, бо трэба спытацца ў
бо інакш аўтамабіль не будзе дапушчаны да каня. Ці гэта не вобраз сучаснага свету? Мы
эксплуатацыі.
спяшаемся і не ведаем, куды.
Калі нават мы не хварэем і нам здаецца, што
4. Таму нам неабходна знайсці час, каб зысмы здаровыя, тым не менш час ад часу мы ці з гэтага каня нашага жыцця, затрымацца і
мы ідзём да ўрача, каб спраўдзіў стан нашага задумацца аб сваім жыцці. Трэба зрабіць пераздароўя, праверыў ціск, халестэрын і іншыя пынак у шалёнай гонцы нашага часу і выйсці
паказальнікі, бо яны могуць паказаць, што не ў пустыню, дзе няма месца, каб схавацца.
ўсё добра з нашым здароўем, хаця мы гэтага, Трэба стаць ва ўсёй праўдзе пра сябе перад
можа, і не адчуваем.
Богам, каб зразумець свой грэх і са скрухай
Як патрэбны тэхагляд аўтамабіля ці кантроль сказаць, што зграшыў я супраць Бога, Касцёла
стану нашага здароўя, таксама патрэбны і кан- і бліжняга.
троль стану нашай душы. Вялікі пост якраз і
Урач перад тым, як выпісвае лекі, даследуе
з’яўляецца найбольш адпаведным часам для стан здароўя чалавека. Таксама і нам неабходна
гэтага. Таму неабходна затрымацца і засяро- зрабіць рэнтген нашай душы, каб выявіць яе
дзіцца над сваім духоўным жыццём.
хваробы і ўжыць адпаведныя духоўныя лекі.
3. Сучасны чалавек, нягледзячы на хуткія Гэтаму даследванню нашай душы вельмі добра
аўтамабілі, цягнікі і самалёты, шматфункцый- спрыяе Вялікі пост.
ныя тэлефоны і інтэрнэт, нікуды не паспявае
5. У першай малітве сённяшняй святой Імшы
і ніколі не мае часу. У штодзённай мітусні чытаем, што Вялікі пост з’яўляецца сакрамэнрозных заняткаў і абавязкаў ён не мае часу на тальным знакам нашага навяртання.
малітву, на нядзельную і святочную Імшу, на
споведзь і г.д., не кажучы ўжо аб тым, што не
засяроджваецца над сваім духоўным жыццём.
Працяг на стар. 3
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Ён абвяшчае і ажыццяўляе магчымасць вяр- як на дыяцэзіяльным, так і на парафіяльным узтання да Бога ў час, калі фальшывыя прарокі роўні, дабрачынную арганізацыю «Карытас»,
ўводзяць многіх людзей у зман і скажаюць якая, дапамагаючы патрабуючым, на практыцы
сутнасць Евангелля, як падкрэслівае папа ажыццяўляе наказ Езуса любіць бліжняга, як
Францішак у сёлетнім велікапосным пасланні. самога сябе (пар. Ян 13, 34).
Гэтымі фальшывымі прарокамі з’яўляюцца
Пост, з аднаго боку, дапамагае нам лепей
тэндэнцыі сучаснага секулярнага свету. Колькі зразумець, што адчуваюць тыя, каму не хапае
людзей падмануты прынадай часовага зада- самага неабходнага. З іншага боку, ён выяўляе
вальнення, пасля чаго часта наступае роспач. стан нашага духу, які патрабуе дабра і боскага
Колькі жыве ілюзорнай ідэяй, што багацце жыцця. Пост нас абуджае і натхняе да большай
з’яўляецца сапраўдным шчасцем, хаця на чуласці да Бога і бліжняга.
самой справе яно робіць іх рабамі прыбытку.
Вартай увагі з’яўляецца думка св. Яна ХрыКолькі думае, што з’яўляюцца самадастатко- застома, што пост цела – гэта ежа для душы,
вымі, і ў той жа час застаюцца самотнымі.
і як немагчыма, каб агонь гарэў у вадзе, таксама
Чалавеку, які знаходзіцца ў складанай сітуа- немагчыма пакаянне без посту.
цыі, асабліва маладому, яны прапануюць сродкі
Вялікай праблемай сучаснага свету з’яўляхуткай дапамогі, калі так можна выказацца. Імі ецца захоўванне міру, аб чым вельмі добра
з’яўляюцца алкаголь, наркотыкі, несумленны сведчыць сітуацыя ва Украіне, дзе з 2014 года
заробак, секс і да т.п. Усё больш людзей, аса- трываюць ваенныя дзеянні. Занепакоены табліва маладых, жыве віртуальным жыццём, кой сітуацыяй, папа Францішак заклікае ўсіх
якое на самой справе не мае ніякага сэнсу. Усё вернікаў прыняць удзел у спецыяльным Дні
гэта адбірае годнасць у чалавека, як створанай малітваў і посту ў інтэнцыі міру – 23 лютага гг.
па Божым вобразе і падабенстве свабоднай Заахвочваю вас, дарагія браты і сёстры, услуасобы, і робіць з яго нявольніка.
хацца ў голас наступніка св. Пятра і ахвяраваць
Праблемай сучаснага свету таксама з’яўля- пост і малітвы гэтага дня ў інтэнцыі міру.
ецца ўсё большае праяўленне эгаізму і недахоп
7. Такім чынам, час, які распачынаем, павілюбові да бліжняга, што не спрыяе будаванню нен стаць часам малітвы, міласціны і посту з
шчаслівага жыцця.
мэтай вызвалення з палону граху і высілкаў у
Усё гэта не што іншае, як дзейнасць злога галіне ўсталявання трывалага міру. Гэта час
духа, які зло прадстаўляе як дабро, a фальш – паслухмянасці Божай волі і самадысцыпліны
як праўду з мэтай падмануць чалавека. Таму з мэтай утаймавання нашых жаданняў, дуКасцёл заклікае нас правяраць саміх сябе, ці не хоўнага ўдасканалення, а таксама клопату аб
пагражае нам такая пагроза. У сувязі з гэтым збаўленні іншых.
папа Францішак у сёлетнім Пасланні на Вялікі
Гэта ўсё азначае, што велікапосныя пракпост заклікае распазнаваць тое, што пакідае ў тыкі дапамагаюць нам у развіцці імунітэту
нас добры і трывалы след, бо паходзіць ад Бога ад небяспечных сучасных духоўных вірусаў.
і служыць нашаму дабру.
Дапамагаюць яны таксама адказаць на пытан6. Як лекі ад такіх і падобных анамалій наша- не: «Што я раблю для навяртання майго і маіх
га жыцця Касцёл прапануе тры велікапосныя блізкіх?» Так, мы адказныя не толькі за сваё
практыкі: малітву, міласціну і пост.
духоўнае жыццё, але і за іншых, асабліва тых,
Будучы размовай з Богам, малітва дапамагае хто не ведае Бога і не верыць у Яго.
нам адкрыць схаваныя падманы, якімі ашукваПадчас Пасхальнай вігіліі святар уносіць
ем саміх сябе, каб шукаць суцяшэння ў Богу, пасхальную свечку — пасхал — у касцёл і
як вучыць папа Бэнэдыкт XVI (пар. SS 33).
тройчы спявае: «Святло Хрыста». Гэтым саМіласціна аберагае ад хцівасці і дапамагае мым ён выказвае праўду аб тым, што святло
адкрыць праўду, што іншы чалавек з’яўляецца Хрыста нас асвятляе. Мы радуемся гэтаму.
нашым братам ці сястрой. Гэта знак міласэ- Але ці не баліць наша сэрца з-за таго, што
рнасці да тых, хто знаходзіцца ў складанай многія вакол нас яшчэ не ведаюць Збаўцы і
сітуацыі, а міласэрныя будуць шчаслівымі, бо Яго Евангелля?
спазнаюць міласэрнасць (пар. Мц 5, 7). Заахвочваю вернікаў сваімі ахвярамі падтрымліваць,
Працяг на стар. 4
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Заканчэнне. Пачатак на стар. 1-3
8. Вялікі пост праз малітву, міласціну і пост,
9. Сёлетні пастырскі год у Беларусі прысвеа таксама праз традыцыйныя велікапосныя чаны моладзі як надзеі Касцёла і грамадства.
практыкі Крыжовага шляху, Песняў жальбы, Заахвочваю вернікаў падчас Вялікага посту
пакутных набажэнстваў, рэкалекцый і да т.п. памятаць і маліцца за моладзь, якая мае шмат
вядзе нас да Пасхальнай таямніцы крыжовай спакусаў і выпрабаванняў, каб мела сілы насмерці і ўваскрасення Езуса, якой было збаўле- лежным чынам адказаць на іх і не трапіла ў
на чалавецтва.
пасткі ілюзорнага шчасця.
Традыцыйна ў Вялікі пост у Мінска-МагіНяхай заклік Езуса да пакаяння, навярлёўскай архідыяцэзіі адбываецца папулярнае тання і веры ў Евангелле (пар. Мк 1, 15)
велікапоснае чуванне моладзі.
стане праграмай нашага штодзённага жыцця,
Святы Айцец Францішак выступіў з акцыяй асабліва ў Вялікі пост, каб дзень Пасхі –
«24 гадзіны для Пана», у якой заахвочвае, каб 1 красавіка – мы святкавалі не толькі як дзень
сакрамэнт паяднання цэлебраваўся ў кантэксце успаміну перамогі Хрыста над смерцю і граадарацыі Найсвяцейшага Сакрамэнту. З волі хом, але і як свята нашай асабістай перамогі
Папы гэтая падзея адбудзецца ў Паўсюдным над злом.
Касцёле 9-10 сакавіка гг. Яе дэвіз — «Ты ўдзяДаручаючы ўсіх вас апецы Марыі, Маці
ляеш прабачэнне» (Пс 130, 4).
міласэрнасці і прытулку грэшнікаў, ад усяго
З гэтай нагоды адмысловыя набажэнствы сэрца благаслаўляю ў імя Айца, + і Сына, і
моладзі, спалучаныя з велікапосным чуваннем, Духа Святога. Амэн.
адбудуцца 9-10 сакавіка ў мінскай архікатэдры
Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч
Імя Найсвяцейшай Панны Марыі і ў магілёўскай
Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі
катэдры Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны
Мінск–Рым,
Марыі і св. Станіслава. Гэта будзе добрая нагода
2 лютага 2018 г.
як для адарацыі Найсвяцейшага Сакрамэнту, так
Свята Ахвяравання Езуса
і споведзі, а таксама для правядзення адмысловай моладзевай праграмы. Сардэчна запрашаю
ў Ерузалемскай святыні
ўсіх прыняць удзел у гэтых набажэнствах.
Паводле catholic.by
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
СВЯТЫНЯ ПЕРШАЙ КАТАЛІЦКАЙ ПАРАФІІ
Ў МІНСКУ СТАЛА МЕСЦАМ ВЕЧНАГА СПАЧЫНУ
МАГДАЛЕНЫ РАДЗІВІЛ
17 лютага 2018 г. у мінскім касцёле Найсвяцейшай Тройцы (св. Роха)
адбылося перазахаванне парэшткаў Марыі Магдалены з Завішаў Радзівіл (1861–1945 гг.)
Мецэнатка і культурны дзеяч Магдалена ўвечары напярэдадні. Сярод іншых у ім удзельРадзівіл – сведка, бадай што, самай пералом- нічалі нашчадкі Магдалены – праўнукі ад
най эпохі ў гісторыі чалавецтва. Яна прыйшла першага шлюбу Марылена і Адам Замойскія,
на свет у год адмены рабаўладання ў Расійскай а таксама прадстаўнікі роду Радзівілаў Мацей
імперыі (т.зв. «прыгоннага права»), а адыш- і Мікалай Радзівілы. Развітанне прайшло нела ў вечнасць у год заканчэння ІІ Сусветнай фармальна, сціпла, у сямейнай атмасферы, якая
вайны.
зблізіла, з'яднала людзей, якія жывуць далёка
Нарадзілася Магдалена 8 ліпеня 1861 г. адзін ад аднаго, як умела іх яднаць сама незау Варшаве ў сям’і беларуса са старажытнага быўная княгіня.
графскага роду Завішаў-Кежгайлаў. Яе бацька Ян Завіша, буйнейшы землеўладальнік
Міншчыны, археолаг і палеантолаг, прывіў ёй
любоў да гістарычнай радзімы – да Беларусі.
Магдалена часта бывала ў Мінску, дзе жыла ў
доме побач з Чырвоным касцёлам і дзе вакол
яе збіралася маладая беларуская творчая інтэлігенцыя.
Яе першым мужам быў граф Людвік Юзаф
Красінскі, вельмі заможны і прадпрымальны
чалавек і пры гэтым вялікі аматар і знаўца
мастацтва, з якім яна мела адзіную дачку Марыю Людвіку. Пасля смерці ў 1895 г. першага
мужа, які быў значна старэйшы за яе, Магдалена
доўгі час заставалася ўдавою, і толькі ў 1906 г.
другі раз выйшла замуж за князя Мікалая Радзівіла (1880–1914 гг.), пляменніка нясвіжскага
ардыната Антона Радзівіла.
У 1917 г. Магдалена Радзівіл выехала ў эміграцыю, але яе сувязь з Беларуссю не разарвалася. Яна працягвала дапамагаць беларускім
арганізацыям у Заходняй Беларусі, фінансава
падтрымала стварэнне беларускай грэка-каталіцкай калегіі ў Рыме, ахвяраваўшы дзеля
гэтага каштоўнае дыяментавае калье. Выручаныя за яго сродкі пазней былі перададзены кс.
Фабіянам Абрантовічам беларускім марыянам
у Друі.
Магдалена Радзівіл памерла ў 1945 годзе ў
У дзень перазахавання цэлебрацыю святой
швейцарскім горадзе Фрыбур, і да 2017 г. яе Імшы за супакой душы Марыі Магдалены Радзіпарэшткі спачывалі на могілках пры кляштары віл узначаліў дапаможны біскуп Мінска-Мадамініканак, дзе прайшлі апошнія гады яе зям- гілёўскай архідыяцэзіі Юрый Касабуцкі, у
нога жыцця. Год таму прах быў эксгумаваны нядаўнім яшчэ мінулым – пробашч мінскай
і дастаўлены ў Беларусь, у Мінск, дзе сама залатагорскай парафіі. У сваёй гаміліі іерарх,
Магдалена жадала быць пахаванай. І вось, коратка згадаўшы зробленае мецэнаткай дабро,
нарэшце, пасля доўгага вандравання яе парэ- падкрэсліў, што ўсе яе добрыя ўчынкі не толькі
шткі знайшлі вечны спачын у мурах касцёла жывуць у памяці ўдзячных людзей, але таксама
Найсвяцейшай Тройцы, які стаіць на даўніх маюць нятленнае значэнне перад Богам, і нагаЗалатагорскіх могілках .
даў, што менавіта да такога жыцця пакліканы
Апошняе развітанне з гэтай неардынарнай імкнуцца кожны хрысціянін.
асобай распачалося ў залатагорскай святыні
Працяг на стар. 6
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
СВЯТЫНЯ ПЕРШАЙ КАТАЛІЦКАЙ ПАРАФІІ
Ў МІНСКУ СТАЛА МЕСЦАМ ВЕЧНАГА СПАЧЫНУ
МАГДАЛЕНЫ РАДЗІВІЛ
Працяг. Пачатак на стар. 5
На заканчэнне Імшы пробашч парафіі Найсвяцейшай Тройцы (св. Роха) кс. канонік Юрый
Санько падзякаваў усім прысутным за супольную малітву, а прадстаўнік Грэка-Каталіцкай
Царквы а. Яўген Усошын выказаў словы ўдзячнасці і прызнання Магдалене Радзівіл ад
імя Апостальскага візітатара для беларускіх
грэка-католікаў а. Яна Сяргея Гаека МІС.

Пасля благаслаўлення і малітвы урна з прахам
Магдалены Радзівіл была змешчана яе праўнукам
Адамам Замойскім у адмысловай пахавальнай
нішы ў пілястры з левага боку ад уваходу ў касцёл.
На месцы вечнага спачыну мецэнаткі была ўсталявана памятная шыльда з яе бронзавай выявай
у выглядзе медальёна-барэльефа, выканананая
аўтарам адноўленага інтэр'еру залатагорскай
святыні Валяр'янам Янушкевічам. На цёмным
фактурным камені, прывезеным з далёкай Індыі,
някідкія залатыя літары, што як быццам усплываюць з забыцця і вяртаюць нашаму народу
неўміручае імя яго вялікай зямлячкі:
Магдалена Радзівіл
з роду Завішаў
у першым шлюбе Красінская
1861 – 1945
вялікая беларуская мецэнатка
Такім чынам, цяпер гэтае імя ўжо назаўсёды
ўпісана залатымі літарамі ў гісторыю нашай Бацькаўшчыны і яго бляск ніколі не прыцьміцца.
Пасля цырымоніі яе ўдзельнікі цёплым
словам згадалі светлую памяць Магдалены
Радзівіл, адзначыўшы яе асаблівую сувязь з
Беларуссю.
«Я асабіста не бачыў маёй прабабулі, але
мама шмат пра яе распавядала, таму што
лічыла яе незвычайнай асобай і адчувала да
яе вялікую павагу.
6

Яна паважала яе перадусім за тое, што яна
была мужнай жанчынай з непахіснымі перакананнямі», – так узгадваў сваю легендарную
прабабулю Адам Замойскі, які разам са сваёй
сятрой Марыленай прыбыў на развітанне з
Варшавы.

Праўнук падкрэсліў, што мужнасць Магдалены Радзівіл праявілася таксама ў тым, што яна,
прадстаўніца аднаго з найбольш старажытных
родаў і вышэйшага арыстакратычнага асяроддзя, адкрыта называла сябе «беларускай ліцвінскага паходжання, якая не мае нічога супольнага з польскасцю», з-за чаго многія, у тым ліку
і некаторыя родзічы, ад яе адвярнуліся. Пры
гэтым яна сваёю дабрачыннасцю не абмінала
таксама прадстаўнікоў іншых прыгнечаных у
Расійскай імперыі народаў – яўрэяў і літоўцаў.
Прыроджаная графіня, якая за другім мужам
стала яшчэ і княгіняю, ніколі не цуралася простага люду, бедных людзей, хоць сама належала
да вышэйшага свету і была вельмі заможнай. За
такую выключную прастату, сціпласць і шчодрасць многія сучаснікі лічылі яе дзівачкай. Але
гэта было сапраўды евангельскае «дзівацтва»,
якое ў наш час мы бачым таксама ў асобе папы
Францішка.
Адам Замойскі ад імя шматлікіх нашчадкаў
Магдалены Радзівіл выказаў іх агульную радасць ад таго, што нарэшце споўнілася воля іх
прабабулі і яе парэшткі вярнуліся ў яе любую
Беларусь, у Мінск, дзе яна назаўсёды застанецца «сярод сваіх».
Мацей Радзівіл ад імя славутага княскага
роду выказаў прызнанне не толькі асаблівых
заслугаў, але і выдатных чалавечых якасцяў
Марыі Магдалены, асоба якой – яскравае сведчанне і напамін непарыўнай сувязі вялікага Радзівілаўскага роду з народам і гісторыяй Беларусі.
Працяг на стар. 7

НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
СВЯТЫНЯ ПЕРШАЙ КАТАЛІЦКАЙ ПАРАФІІ
Ў МІНСКУ СТАЛА МЕСЦАМ ВЕЧНАГА СПАЧЫНУ
МАГДАЛЕНЫ РАДЗІВІЛ
Заканчэнне. Пачатак на стар. 5-6
«Яна ведала вялікую праўду: трэба быць Анатоль Бутэвіч прачытаў радкі з выдадзебліжэй да простых людзей: не толькі дапама- нага дзякуючы Магдалене Радзівіл адзінага
гаць ім, але і жыць бліжэй да іх. Яна лепш за прыжыццёвага зборніка вершаў Максіма
іншых Радзівілаў на мяжы ХІХ і ХХ стагоддзяў Багдановіча «Вянок»: «Хто мы такія? Толькі
разумела традыцыі Рэчы Паспалітай і Вялікага падарожныя, – папутнікі сярод нябёс...», адКняства і што іх неабходна атаясамліваць з значыўшы неабходнасць ушанаваць і захаваць
беларускім народам і культурай».
памяць пра Магдалену Радзівіл у Беларусі.
Мацей Радзівіл таксама выказаў упэўнена- Выключнасць яе асобы і сімвалічнасць гэтага
сць у тым, што не толькі памяць пра вялікую вяртання ў сотыя ўгодкі Беларускай Народнай
мецэнатку будзе натхняць новыя пакаленні бе- Рэспублікі адзначыў у сваёй прамове пісьменларусаў рабіць дабро ў самаахвярным служэнні нік, паэт і гісторык Уладзімір Арлоў.
бліжнім, але што яны таксама з удзячнасцю
Перазахаванне Марыі Магдалены Радзівіл
ахінуць яе памяць сваімі малітвамі.
у Мінску, як таго жадала яна сама, стала
Пра непарыўную сувязь братніх народаў, магчымым дзякуючы намаганням сучаснага
нашчадкаў супольнай гісторыі, казаў Часовы беларускага мецэната Алеся Сапегі, намесніка
павераны ў справах Рэспублікі Польшча ў Рэ- старшыні Аб'яднання беларусаў Швейцарыі,
спубліцы Беларусь Міхал Хабрас, які падкрэсліў і грамадскага дзеяча журналіста Глеба Лавялікае культурнае значэнне перазахавання пра- бадзенкі, які правёў жалобную цырымонію
ху Магдалены Радзівіл на гістарычнай Радзіме. ў залатагорскім касцёле, дзе навекі спачылі
Пра вялізную ролю, якую Магдалена Ра- пачэсныя парэшткі той, якая ўсім сэрцам людзівіл адыграла ў станаўленні і развіцці бела- біла Беларусь, яе народ і цяпер, праз 100 гадоў
рускай ідэі і нацыянальнай культуры, казаў пасля вымушанага выезду і праз 73 гады пасля
вядомы культуролаг і мастацтвазнаўца Сяргей смерці, вярнулася сюды, каб навекі спачыць
Харэўскі, а былы міністр культуры і друку сярод сваіх.
Рэспублікі Беларусь, дыпламат і пісьменнік
Паводле catholic.by
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З КЛОПАТАМ ПРА СУМЛЕННЕ
12 ІДЭЙ, ЯК НАПОЎНІЦЬ ВЯЛІКІ ПОСТ ЛЮБОЎЮ
Прапануем 12 велікапосных лайфхакаў ад Маі Моллер, якая распавядае,
як не рабіць у сваім жыцці духоўнай рэвалюцыі, а дазволіць зрабіць яе Богу
Часам кажуць, што Вялікі пост – гэта час
больш інтэнсіўнай працы над сабой. Сапраўды, можна паглядзець на гэты перыяд менавіта такім чынам. Хоць я зусім не заклікаю
да пасіўнасці ці да адмаўлення ад духоўных
практыкаванняў, аднак мне не зусім падабаецца
такі погляд.
Працаваць над сабой – добрая справа. Але
значна лепш дазволіць Богу працаваць нада
мной. У першым выпадку я магу імкнуцца
толькі да дасканаласці. У другім жа, нягледзячы на падзенні і слабасці, я магу адчуваць,
што побач са мною ёсць Хтосьці, хто вядзе
мяне да святасці праз усё, што я перажываю.
У першым выпадку я буду рэалізоўваць свой
уласны план самаўдасканалення. У другім –
спытаюся ў Бога, што Ён запланаваў для мяне,
і буду гатовая да неспадзяванак, нават такіх, да
якіх магу зусім не імкнуцца.
Касцёл нязменна падказвае нам, што дапамогаю ў тым, каб адкрыцца для Бога, з’яўляюцца
пост, малітва і міласціна. Часам нам бывае
няпроста перакласці гэта з мовы пабожных
намераў на мову штодзённых спраў, таму што
зручней проста «для птушачкі» ў спісе велікапосных пастаноў схадзіць на набажэнства
Крыжовага шляху.
Аднак нішто не можа нас лепш заахвоціць
да адкрыцця ва ўсім гэтым Любові, чым пост,
які распачаўся… на святога Валянціна! Таму
я хачу даць некалькі падказак, як можна крэатыўна пражыць гэты перыяд, што дапаможа
майму сэрцу не столькі самаўдасканаліцца,
колькі навучыцца больш любіць.
Малітва
Пашукаю цішыні. Кожны дзень запланую
для сябе хоць 5 хвілін, калі адключу тэлефон,
заплюшчу вочы, перастану размаўляць (таксама і сама з сабой) і ўслухаюся ў цішыню.
У гэты час спытаюся ў Бога, якія ў Яго планы
на бліжэйшы час. І буду слухаць: Ён абавязкова
адкажа.
Падрыхтуюся да неспадзяванак, нават да
такіх, якія не прыносяць мне асаблівага задавальнення, напрыклад, да спазнення аўтобуса,
затораў на дарозе і іншых непрыемнасцяў. Якім
чынам у іх можна знайсці Божую прысутнасць?
Можа, у такіх сітуацыях Ён кажа мне штосьці
асаблівае?
У наш час некаторыя вядомыя людзі прапануюць супольнасці пэўныя выклікі. Я таксама
прапаную выклік на Вялікі пост: 40 псальмаў
на 40 дзён посту. Гэта можа дапамагчы, калі
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мне бывае цяжка маліцца. У псальмах можна
знайсці патрэбныя словы на кожны выпадак
жыцця. Я магу штодзённа запісваць адзін сказ
з псальмаў, які мяне найбольш узрушыў.
Хто з нас можа кожны дзень знайсці час на
тое, каб пайсці ў касцёл на хвіліну адарацыі
Езуса ў Найсвяцейшым Сакрамэнце? Думаю,
няшмат. Добра, калі гэта атрымаецца хоць раз
на тыдзень, і ніякія намаганні не дапамогуць гэтага змяніць. Аднак я маю магчымасць
кожны дзень сустракацца з Езусам у іншым
чалавеку. А калі кожнага сустрэтага чалавека
пачаць успрымаць як нагоду памаліцца? Нават
вельмі коратка: «Благаславі яго (яе), Божа»?
Распавяду каму-небудзь пра Езуса, не робячы з гэтага «акцыю» ў краме або ў метро.
Пагляджу навокал: можа, заўважу спрыяльную
нагоду, каб паразмаўляць пра Бога з дзецьмі,
з мужам, з сяброўкай? Можа, для гэтага будзе
дастаткова толькі некалькіх простых словаў і
хвіліны супольнай малітвы?
Міласціна
Народная мудрасць кажа, што з пустога
нават Саламон не налье. Не ведаю, ці таксама
адбываецца з любоўю, але ж мы любім бліжняга, як самога сябе… На першы погляд можа
здавацца, што гэтае практыкаванне не звязана
з міласцінай, дзяленнем чымсьці з бліжнім,
аднак непасрэдна вядзе да гэтага. Паспрабую
кожны дзень знаходзіць у сабе адну добрую
рысу. 40 добрых якасцяў, моцных бакоў, якія
сведчаць пра мой патэнцыял, – гучыць добра,
ці не праўда? Цалкам магчыма, што ўжо праз
некалькі дзён пошукаў у сабе добрых якасцяў
я вырашу рабіць тое самае ў адносінах да тых,
каго сустракаю. А такая перамена погляду на
іншых, імкненне заўважаць у іх лепшае – гэта
першы крок да таго, каб дзяліцца любоўю.
Міласціна – гэта не толькі даць грошы на
добрыя мэты або падзяліцца з кімсьці матэрыяльнымі дабротамі. Гэта таксама добрыя словы
і выхад з таго, што нам зручна. Чарговая прапанова на Вялікі пост – падумаць пра людзей, з
якімі даўно не бачыўся. Варта купіць некалькі
прыгожых паштовак і напісаць на іх некалькі словаў ад сэрца, што, магчыма, камусьці
падыме настрой. У час сацыяльных сетак і
смартфонаў напісаныя ад рукі радкі выклікаюць прыемнае здзіўленне, а ліст у паштовай
скрынцы становіцца цудоўнай неспадзяванкай.
Працяг на стар. 9

З КЛОПАТАМ ПРА СУМЛЕННЕ
12 ІДЭЙ, ЯК НАПОЎНІЦЬ ВЯЛІКІ ПОСТ ЛЮБОЎЮ
Заканчэнне. Пачатак на стар. 8
Перагледжу сваё адзенне, аксесуары, кнігі.
Калі я чагосьці не апранала ўжо пару гадоў,
малаверагодна, што гэта мне калісьці яшчэ
спатрэбіцца. Гэтыя рэчы можна занесці туды,
дзе іх перадуць людзям, якія маюць у іх патрэбу. Вядома, гаворка ідзе толькі пра якасныя,
несапсаваныя і чыстыя рэчы.
Пост
Пачну з класікі, або з… посту. Не, я не прапаную адмовіцца ад шакаладу на час Вялікага
посту. Я хачу заахвоціць адмовіцца на гэты
перыяд ад нейкай адной канкрэтнай рэчы і
прызначыць гэтыя сродкі на канкрэтныя патрэбы бедных. Найпрасцей зрабіць гэта, як са
скарбонкай: адкладаць 40 дзён дробныя сумы,
а потым з лёгкім сэрцам і шырокаю ўсмешкаю
падараваць гэта таму, хто мае патрэбу.
Зраблю спіс маіх жыццёвых прыярытэтаў.
Якія адносіны для мяне самыя важныя? Якія
абавязкі я найчасцей занядбоўваю, якія высокія
мэты пакідаю з-за таго, што засяроджваюся на
дробязях? Што будзе на першым месцы ў маім
спісе? Дзе ў ім змесціцца малітва, адносіны з
блізкімі, праца або вучоба? Запішу гэта на паперцы па пунктах. Кожны дзень буду пачынаць з пастановы прытрымлівацца гэтага спісу,
а ўвечары разам з Езусам пагляджу, як мне

гэта ўдавалася. Часам трымацца гэтых прыярытэтаў будзе няпроста (напрыклад, пабыць з
блізкімі замест таго, каб сядзець «у кантакце»,
або вучыцца замест таго, каб адпачываць). Але
на тое і пост, каб зрабіць высілак, ці ж не так?
Буду разважліва траціць грошы: двойчы падумаю перш, чым штосьці купіць. Пастараюся
купляць толькі тое, што сапраўды патрэбна,
адмовіўшыся ад хвілінных пажаданняў.
Пастараюся не скакаць з каналу на канал
або з сайту на сайт, хоць ведаю, як добра гэта
дапамагае пазбавіцца ад суму. А можа, цяпер
якраз такі час, каб крышачку пасумаваць?.. Часам здаецца, што прыемнае гультайства перад
камп’ютарам або са смартфонам – гэта вольны час, але ж насамрэч – гэта трыманне сваіх
думак на прывязі. Прычым, вельмі кароткай,
таму што яна абмяжоўваецца толькі тым, што
найбольш яркае і прыцягвае ўвагу…
Перада мною – 40 дзён, кожны з якіх становіцца шанцам не толькі ад чагосьці адмовіцца, але і засяродзіцца на чымсьці добрым.
Я жадаю і сабе, і ўсім вам, каб гэта быў час не
толькі для выканання духоўных практыкаванняў з мэтаю самаўдасканаліцца, але перадусім
час адкрыцца для Любові.
Паводле catholic.by

СЛОВА ПАПЫ
ПАВЕЛ VI БУДЗЕ КАНАНІЗАВАНЫ Ў ГЭТЫМ ГОДЗЕ
Падчас сустрэчы з пробашчамі рымскіх парафій, якая адбылася ў мінулы чацвер, 15 лютага,
папа Францішак паведаміў пра тое, што сёлета адзін з яго папярэднікаў на папскім пасадзе
благаслаўлёны Павел VI будзе абвешчаны святым
У гаміліі на ўрачыстай беатыфікацыі Паўла
VI, якая адбылася 19 кастрычніка 2014 г.,
папа Францішак назваў яго «Вялікім Папам»
і «нястомным апосталам», мужным у сваім
«пакорным і прарочым сведчанні любові да
Хрыста і да Яго Касцёла».
Заслугі гэтага Пантыфіка, які кіраваў Касцёлам на працягу 15 гадоў (з 1963 па 1978),
складана пераацаніць. Менавіта ён правёў
практычна ўсе сесіі Другога Ватыканскага
Сабору, на якім былі прынятыя лёсавызначальныя для Касцёла і свету пастановы, разам з
Канстанцінопальскім Патрыярхам Афінагорам
І назаўсёды перагарнуў самую змрочную старонку ва ўзаемаадносінах хрысціянаў Захаду
і Усходу, а таксама ўсім сваім жыццём і місіяй
«Голас душы» № 2 (548)

сведчыў пра любоў Хрыста, у адпаведнасці са
сваім папскім дэвізам робячы ўсё In nomine
Domini – у імя Пана.
Падчас сустрэчы з рымскім духавенствам
у галоўным касцёле Вечнага горада, папскай
базыліцы св. Яна на Латэране, папа Францішак,
між іншым, сказаў:
«У часы станаўлення секулярызаванага і варожага грамадства ён з дальнабачнай мудрасцю,
умела – і часам у адзіноце – кіраваў стырном
Пятровага чаўна, ніколі не губляючы радасці і
даверу да Пана. Павел VI сапраўды ўмеў аддаваць Богу Божае, усё сваё жыццё прысвяціўшы
святому, узнёсламу і складанейшаму служэнню:
у часе і на зямлі працягваць місію Хрыста».
Паводле catholic.by
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СЛОВА ПАПЫ
«ПАСЦІЦЦА ШЧЫРА, КАБ ДАПАМАГЧЫ ІНШЫМ»
У першую пятніцу Вялікага посту папа Францішак раніцай цэлебраваў святую Імшу
ў доме св. Марты, падчас якой у гаміліі звярнуў увагу на небяспеку «рабіць выгляд» посту,
пагарджаючы іншымі

На падставе першага чытання з Кнігі
прарока Ісаі (гл. Іс 58, 1–9a) Святы Айцец
падкрэсліў, што сапраўдны пост заўсёды мае
на мэце дапамогу іншым.
Не ўдаваць цнотаў
Пост – гэта адно з заданняў падчас
Вялікага посту.
«Калі не можаш пасціцца напоўніцу, каб
адчуць голад, што прабірае ажно да касцей,
тады пасціся пакорна, але па-сапраўднаму».
Прарок Ісая выкрывае такую няшчырасць у практыкаванні цнотаў: займацца
сваімі справамі, дабрабытам, калі пост
толькі ў тым, каб «трошкі скінуць лішняга»; прыгнятаць работнікаў, дзякуючы
пры гэтым Пану за магчымасць пасціцца. Бедныя, як падкрэсліў Святы Айцец,
павінны пасціцца, бо не маюць чаго есці,
а хтосьці імі пагарджае. Неабходна здзяйсняць пакаянне ў супакоі: немагчыма, з аднаго боку, размаўляць з Богам, а з другога –
з д’яблам, бо гэта – няшчырасць.
«„Не пасціце так, як сёння, каб быў чутны
ваш голас на вышынях“. Гэта значыць: „Мы
посцім, мы католікі, практыкуючыя; я належу да гэтай супольнасці, мы заўсёды посцім,
здзяйсняем пакаянне“. Але вы пасціцеся
шчыра ці здзяйсняеце пакаянне няшчыра, як
кажа Пан, гучна, каб усе бачылі і казалі: „Ах,
які пабожны чалавек, які пабожны мужчына,
якая пабожная жанчына…“ Гэта ўдаванне;
гэта значыць рабіць выгляд цноты».
Усмешка і кайданы няправеднасці
Трэба рабіць выгляд, але ўсур’ёз, з
усмешкай, каб не выстаўляць свайго пакаяння напаказ. Пасціся, каб дапамагчы
іншым, але заўсёды з усмешкай. Пост
заключаецца таксама ў тым, каб стаць
пакорным, а гэтага можна дасягнуць, разважаючы пра свае грахі і просячы ў Пана
прабачэння. «„Вось калі б гэты грэх, які
я ўчыніў, стаў вядомым, трапіў у газеты:
які быў бы сорам!“ – Так, саромейся!» –
кажа Папа, заклікаючы разарваць кайданы
няправеднасці.
«Я думаю пра шматлікіх служанак, якія
зарабляюць на хлеб сваёй працай: прыніжаных, пагарджаных… Я так і не змог забыцца,
як аднойчы ў маленстве прыйшоў у дом да
сябра. Я бачыў, як яго маці дала поўху служанцы. Мне 81 год… Я гэтага не забыўся.
„Не, ойча, я ніколі не б’юся“. – Але як ты да іх
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ставішся? Як да людзей ці як да нявольнікаў?
Ці справядліва ім плаціш, ці даеш адпачынак;
асоба ці жывёла дапамагае табе па доме?
Падумайце толькі пра гэта. У нашых дамах,
у нашых установах ёсць такія людзі. Як я
паводжу сябе з прыслугаю ў доме?»
Шчыры пост: як я стаўлюся да іншых?
Папа Францішак прывёў яшчэ адзін
прыклад са свайго жыцця. Размаўляючы
з адным вельмі адукаваным чалавекам,
які эксплуатаваў прыслугу, Папа даў яму
зразумець, што гэта – цяжкі грэх, таму
што яны таксама, як і мы, з’яўляюцца
вобразам Божым, а ён іх лічыў «ніжэйшымі істотамі». Пост, якога жадае Пан, –
гэта таксама «дзяліцца з галодным хлебам
сваім, пускаць у дом бедных вандроўнікаў.
Калі ўбачыш голага, каб апрануць яго і ад роднага свайго не хавацца», – як кажа прарок Ісая.
Пантыфік заўважыў, што сёння акурат ідуць спрэчкі пра тое, ці пускаць у дом бедных
вандроўнікаў, якія туды просяцца, маючы
на ўвазе крызіс мігрантаў. На завяршэнне
ён заклікаў падчас Вялікага посту здзяйсняць пакаянне так, каб крыху адчуць голад,
больш маліцца і задаць сабе пытанне, як мы
паводзім сябе з іншымі людзьмі.
«Ці мой пост становіцца для іншых
дапамогай? Калі не становіцца – канец;
значыць, ён няшчыры і вядзе цябе на шлях
падвойнага жыцця. Я раблю выгляд, што я –
хрысціянін, пабожны чалавек… як фарысеі,
садукеі. Але ўсярэдзіне я не такі. Пакорна
прасі ласкі шчырасці. Шчырасць. Калі я не
магу чагосьці зрабіць, не буду брацца. Але
не будзь няшчырым. Буду рабіць толькі
тое, што мне па сілах, але з хрысціянскай
шчырасцю. Няхай Пан адорыць нас гэтаю
ласкаю».шымі ўчынкамі, таксама пойдуць
шляхам справядлівасці і любові. З поўным
перакананнем скажам у праўдзе: «Сёння мая
душа пачынае рабіць дабро, бо ажно дагэтуль нічога не ўчыніла». Будзем рабіць так,
бо мы жывем у прысутнасці Божай. Часта
паўтарайма для саміх сябе: «Бог глядзіць на
мяне і будзе судзіць па справах, якія бачыць». Будзем рабіць так, каб Ён не ўбачыў у
нас нічога іншага, акрамя суцэльнага дабра.
Паводле Catholic.by
са спасылкай на
Дэбара Даніні – Vatican News
Пераклад і адаптацыя дк. Мікола Гракаў

НАШАЕ ЖЫЦЦЁ
ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ
Ў БІБЛІЯТЭЦЫ ІМЯ АДАМА МІЦКЕВІЧА
У сувязі з міжнародным Днём роднай мовы
21 лютага ў нашым касцёле распачаўся тыдзень
беларускай мовы. У рамках 11-й агульнанацыянальнай дыктоўкі ў гэты дзень у бібіліятэцы
імя Адама Міцкевіча па традыцыі праводзілася
акцыя “Пішам дыктоўку па-беларуску”, якая
заўсёды збірае шмат удзельнікаў. У гэтым
годзе паспрабаваць свае здольнасці ў напісанні
прыйшлі 23 нашых чытача.
Блаславіў гэтую добрую справу і асвяціў
прысутных кс. Дзмітрый Іваноў, які пажадаў
поспехаў у напісанні дыктоўкі, нагадаўшы,
што мова аб’ядноўвае людзей і з’яўляецца
адной з ключавых прыкмет нацыянальнай
культуры. Валоданне роднай мовай паказвае
ўзровень культуры грамадства ў цэлым.
Дыктоўка праводзіцца пад знакам 500-годдзя
беларускага кнігадрукавання і выдання Ф. Скарынам, беларускім асветнікам, першай кнігі
Бібліі на ўсходнеславянскіх землях. Прысвячалася светлай памяці Вялікага Скарыны.

Напачатку мерапрыемства ўдзельнікі праслухалі “Гімн Скарыны” на яго словы з прадмовы
да Кнігі Юдыты “Понеже от прирожения”, музыку да якога напісаў Алег Чыркун. Потым для
прыстуных быў прадстаўлены ўрывак з тэатралізаванага выступлення вядучага майстра
сцэны Беларускага паэтычнага тэатра “Зніч”
Белдзяржфілармоніі Вячаслава Анатольевіча
Шакаліды.
Свае вершы прачытала член Саюза пісьменнікаў Беларусі паэтка Людміла Круглік. Асаблівае ўражанне слухачы атрымалі ад верша
“Ля сцен Чырвонага касцёла”.
Ля сцен Чырвонага касцёла вартуе ноч стагоддзя цень,
Па Боскай волі два анёлы аберагаюць новы
дзень.
Тры вежы ў велічным спакоі глядзяць з
мінулага на свет.
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Да неба дастаюць рукою, каб на зямлі не
мелі бед.
Дзве бакавыя – брат з сястрою – жыцця кароткія шляхі,
А з трэцяй – з болем і тугою вачэй не зводзяць
іх бацькі.
І на каменныя іх плечы злятаюць птушачкі
з нябёс,
Гучыць арган, міргаюць свечы, гадзіннік
хутка лічыць лёс.
Бароніць храм ад злой напасці святы архангел
Міхаіл.
Дзіда тырчыць у д’ябла з пашчы, каб чалавек
у шчасці жыў.
Стаю ля сцен я ў задуменні, дзе час сцяжынкі
лёсаў звёў,
Схіляю да зямлі калені за тых, хто будаваў
касцёл!
Затым прагучалі “Малітва за Беларусь”
Наталлі Арсенневай, “Родная мова” Максіма
Танка і іншыя вершы. З вялікай зацікаўленасцю прысутныя паслухалі актыўную чытачку
бібліятэкі Валерыю Іванаўну Навуменка, якая
падзялілася сваімі ўражаннямі ад прачытаных
кніг. У часе кароткай дыскусіі прысутныя актыўна выказвалі свае думкі аб ролі беларускай
мовы і літаратуры ў жыцці сучаснага грамадства і асобных людзей.
Таксама ўвазе прысутных была прапанавана
тэматычная кніжная выстава.
Затым адбылося напісанне дыктоўкі. Быў
прапанаваны тэкст паводле Міколы Купавы
“Партрэт Францыска Скарыны”. У наглядную
дапамогу кожны ўдзельнік меў графічны партрэт Ф. Скарыны, які і апісаў мастак М. Купава.
На жаль, сёння мы не вельмі часта размаўляем,
а тым больш пішам па-беларуску. Таму пэўныя
хваляванні і нерашучасць у напісанні тых ці
іншых слоў, канечне, былі. Але, як паказала
праверка напісанага, з заданнем удзельнікі
справіліся добра. А пяць чалавек напісалі
дыктоўку на “выдатна”. На заканчэнне вынікі
актыўна абмяркоўваліся за гарбатай і кавай.
Многія ўдзельнікі пажадалі ўзяць свае работы
дадому, каб такую дыктоўку правесці ў сваіх
сем’ях.
Падобныя мерапрыемствы бібліятэка імя
Адама Міцкевіча плануе праводзіць не толькі да
дня роднай мовы, але і ў сувязі з парафіяльнымі
святамі і іншымі грамадска значнымі падзеямі
ў культурным жыцці краіны.
Ванда Іваноўская, Галіна Івуць
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у інтэнцыі

5 сакавіка
Панядзелак

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

6 сакавіка

Аўторак

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

7 сакавіка

8 сакавіка

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

Чацвер

9 сакавіка

Пятніца

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

11 сакавіка

10 сакавіка

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
У КАТЭДРАХ БЕЛАРУСІ ПРОЙДУЦЬ НАБАЖЭНСТВЫ
«24 ГАДЗІНЫ ДЛЯ ПАНА»
9-10 сакавіка 2018 г. у каталіцкіх катэдрах
свету па ініцыятыве Папы Рымскага Францішка будзе праходзіць набажэнства «24
гадзіны для Пана», спалучанае з адарацыяй
Найсвяцейшага Сакрамэнту.
Пройдуць такія набажэнствы і ў катэдральных касцёлах Беларусі.
У Мінску ў архікатэдральным касцёле Імя
Найсвяцейшай Панны Марыі набажэнства

будзе спалучана з велікапосным чуваннем
моладзі пад дэвізам «Навяртайцеся і верце ў
Евангелле» і распачнецца 9 сакавіка ў 22.30.
У Магілёве ў катэдральным касцёле Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі і св.
Станіслава набажэнства будзе супадаць з пачаткам велікапосных рэкалекцый і распачнецца 9 сакавіка пасля ранішняй св. Імшы на 9.00.
Паводле Сatholic.by
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