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Штотыднёвы хрысціянскі бюлетэнь

ПАСТЫРСКАЕ ПАСЛАННЕ АРЦЫБІСКУПА
ТАДЭВУША КАНДРУСЕВІЧА НА ВЯЛІКДЗЕНЬ 2018

Пасха – шлях у будучыню
Глыбокапаважаныя святары, кансэкраваныя
асобы, браты і сёстры, людзі добрай волі!
1. Хрыстус уваскрос! Сапраўды ўваскрос!
Гэтым пасхальным воклічам вітаю ўсіх вас
у самае галоўнае свята хрысціянства – Пасху
Хрыстову. Сёння мы засяроджваемся на вечна жывой і актуальнай праўдзе нашай веры
аб уваскрасенні Хрыста. Нездарма св. апостал Павел вучыць, што, «калі Хрыстус не
ўваскрос, то марнае і прапаведаванне нашае,
і вера ваша марная» (1 Кар 15, 14). Таму ўваскрасенне Хрыста – гэта падмурак нашай веры.
Над уваходам у пусты Гроб Езуса ў Ерузалеме напісана: «Чаму вы шукаеце жывога
сярод мёртвых? Яго тут няма; Ён уваскрос»
(Лк 24, 5-6). Гэтыя словы Святога Пісання
з’яўляюцца вельмі важнымі і актуальнымі

ў наш час, калі чалавецтва не ўпэўнена ў сваёй
будучыні і занепакоена заўтрашнім днём, бо
даюць новую надзею.
Мы з настальгіяй успамінаем тыя месцы,
дзе нарадзіліся, правялі дзіцячыя гады і ўзрасталі, і, па меры магчымасці, стараемся іх
наведваць. У такія моманты ў нашай памяці
ўсплываюць падзеі нашага дзяцінства і маладосці. Сям’я, блізкія, знаёмыя, суседзі, школа,
касцёл і г.д. Адначасова мы бачым, як шмат
змянілася – гарады растуць, а вёскі выміраюць. Тады мы ўсведамляем, што мінулага
нельга вярнуць, нельга павярнуць гадзіннік
нашага жыцця назад.
2. Гэтую праўду вельмі добра зразумела
Марыя Магдалена ў велікодную раніцу.
Працяг на стар. 2

СЛОВА МІТРАПАЛІТА
ПАСТЫРСКАЕ ПАСЛАННЕ
АРЦЫБІСКУПА ТАДЭВУША КАНДРУСЕВІЧА
НА ВЯЛІКДЗЕНЬ 2018
Працяг. Пачатак на стар. 1
Яна не хацела нічога іншага, як толькі вярнуцца ў былыя добрыя часы, як мы часта кажам, каб адчуваць сябе так, як быццам ніколі
не было трагедыі жахлівай пятніцы з укрыжаваннем Езуса на Галгоце.
Калі яна спаткала Яго каля пустой магілы, то
спачатку падумала, што гэта садоўнік. Аднак
на слова Езуса «Марыя» яна адказала: «Раббуні!» (што азначае «Настаўнік!») (пар. Ян 20,
14-16). У яе голасе адчувалася надзея, што ланцуг жудасных падзей апошніх дзён нарэшце
парваўся і яны сталі не чым іншым, як сном.
Ці можам мы цяпер перанесціся ў тыя часы,
калі Езус навучаў на берагах Галілейскага
возера, чыніў цуды, суцяшаў бедных? Ці можам павярнуць гадзіннік назад? Мы можам
суперажываць Марыі Магдалене, але не можам
затрымаць часу і павярнуць яго назад.
Навука і сучасныя тэхналогіі, калі не абяцаюць
павярнуць час назад, то імкнуцца, прынамсі,
яго запаволіць. Мы з’яўляемся часткай культуры, якая ўсімі магчымымі і немагчымымі
спосабамі адкідвае смерць. Ва ўзросце пасля
трыццаці мы ўсімі сіламі імкнёмся захаваць
малады выгляд і не паказваць, што старэем.
Салоны амаладжэння становяцца ўсё больш
папулярнымі. Акадэміі прыгажосці і касметалагічныя кабінеты паўстаюць як грыбы пасля
дажджу. Аднак іх абяцанні не вырашаюць
галоўнага, а менавіта не гарантуюць вечнага
жыцця і шчасця.
Калі такія і падобныя сучасныя тэндэнцыі
стараюцца затрымаць час, то Пасха вядзе нас
наперад.
3. Пасха – па-габрэйску «Пэсах», што азначае
«пераход». Габрэі святкавалі Пэсах на ўспамін
цудоўнай ночы, калі яны пакінулі Егіпет – месца свайго рабства. Перад імі адкрыўся шлях у
будучыню, у зямлю абяцаную.
Таксама і Пасха, якую мы святкуем ва
ўспамін уваскрасення Хрыста, з’яўляецца
святам не мінулага, але будучыні. Вялікдзень
абвяшчае нам праўду аб тым, што будучыня
мае сэнс, бо ёй валодае не хтосьці іншы, а ўваскрослы Хрыстус. Ён чакае нас не толькі ў небе,
але і на зямлі, каб дапамагаць у гэтым жыцці.
Пасха не завяршылася ў хвіліну ўваскрасення Хрыста, але працягваецца і вядзе нас у порт
нашага прызначэння, якім з’яўляецца краіна
вечнага шчасця. Зямное жыццё чалавека –
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гэта не бясконцая спіраль, і яно мае свае завяршэнне. У той жа час уваскрослы Хрыстус нашу
часовасць ператварае ў вечнасць.
Гэта і ёсць тая мэта, да якой вядзе нас Вялікдзень, ператвараючы цемру нашага жыцця ў
ззяючыя нябесным святлом дні. Дзякуючы
Пасхальнай таямніцы смерці і ўваскрасення
Хрыста, у чым праявілася Яго бязмежная
міласэрнасць, мы нарадзіліся да новага жыцця
і атрымалі надзею вечнага. Таму праўда ўваскрасення змяніла свет і з безнадзейнасці дала
яму надзею.
4. Адна гісторыя распавядае пра тое, як
падчас пошукаў патанулай падводнай лодкі
вадалаз нарэшце ўбачыў яе і пачаў хадзіць у
сваім падкаваным жалезам абутку па яе корпусе. Знаходзячыся ў жалезнай магіле патанулай
лодкі, маракі пачулі яго крокі і азбукай Морзэ
спыталіся, ці ёсць надзея. Вадалаз адказаў: так,
надзея іх выратаваць ёсць, – і маракі сапраўды
былі выратаваны.
Гэта вобраз сучаснага свету, аб якім мы
павінны памятаць, калі адзначаем свята Уваскрасення Езуса. Чалавецтва знаходзіцца ў
жудаснай пастцы, як быццам у цёмнай магіле
патанулай падводнай лодкі. У такой крытычнай
сітуацыі яно чакае словаў надзеі.
Сучасны свет ніяк не можа выйсці з эканамічнага і фінансавага крызісаў. Яго скаланаюць палітычныя і сацыяльныя крызісы.
З кожным днём нарастае міграцыйны крызіс.
Многія краіны свету адмаўляюцца ад устаноўленага Богам інстытуту сям’і як адзінага
і непарыўнага саюзу мужчыны і жанчыны,
з мэтай нараджэння патомства і яго выхавання, і прапагандуюць гомасексуальныя саюзы
з усімі правамі нармальнай сям’і. Божы дар
жыцця становіцца таварам, ім можна гандляваць і маніпуляваць, яго можна беспакарана
забіваць ва ўлонні маці. Тэрарыстычныя акты
трымаюць у страху цэлыя народы, бо невядома,
калі і дзе можа здарыцца бяда. Поўнамаштабная, а можа, нават і ядзерная, вайна зазірае нам
у вочы. Нявырашаная праблема сацыяльнай
справядлівасці вядзе да паўстання новых канфліктаў. Свет адмаўляецца ад традыцыйных
маральных каштоўнасцяў і папулярызуе амаральныя, у выніку чаго наступае глабалізацыя
грахоўнасці.
Працяг на стар. 3

СЛОВА МІТРАПАЛІТА
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Працяг. Пачатак на стар. 1-2
Шмат людзей, асабліва маладых, шукае
шчасця ў віртуальным жыцці, забываючыся
аб тым, што яно прамінае, як туман, нярэдка
пакідаючы пасля сябе роспач.
5. Гэтыя і многія іншыя анамаліі сучаснага
свету сведчаць аб тым, што ён знаходзіцца ў
тупіку, з якога не ведае, як выйсці. Чым больш
ён адмаўляецца ад духоўных каштоўнасцяў,
тым бліжэй знаходзіцца да прорвы, у якую
можа ўпасці. Таму лагічна, што ён усё часцей
задае пытанне: «Ці ёсць яшчэ надзея?»
Надзея ёсць, і яна ва ўваскрослым Езусе, бо
Пасхальная таямніца змяняе свет, і мы маем
магчымасць быць удзельнікамі гэтай станоўчай змены.
Першыя хрысціяне неслі на магілы сваіх
блізкіх лаўровыя вянкі, якія старажытныя грэкі
ўскладалі на галовы пераможцаў алімпійскіх
гульняў. На пытанне, чаму яны так робяць,
хрысціяне адказвалі, што ў Езусе Хрысце
атрымалі перамогу над смерцю і жадаюць ёю
жыць. Падобна і мы павінны паступаць, бо
Пасха – гэта самая вялікая падзея ў гісторыі чалавецтва, дзякуючы якой Хрыстус, як Баранак
Божы, вывеў яго з грахоўнага Егіпта і вядзе ў
дом Нябеснага Айца.
6. Што для гэтага патрэбна?
Адказ дае сённяшняе свята Уваскрасення,
калі літургія слова прадстаўляе гісторыю
стварэння свету, яго падзення і аднаўлення,
якое адбылося дзякуючы Пасхальнай таямніцы
смерці і ўваскрасення Хрыста. Аднак, каб быць
удзельнікамі гэтага аднаўлення, нам самім, як
вучыць святы апостал Павел, неабходна жыць
у Хрысце (пар. Рым 6, 4). Ці мы гатовы зрабіць
гэты маленькі крок у напрамку Бога, каб жыць
абноўленым жыццём?
Для гэтага найперш неабходна памятаць аб
тым, што, будучы ўключанымі праз хрост у
смерць і ўваскрасенне Хрыста, мы закліканы
да таго, каб адкінуць старога чалавека, які
канцэнтруецца выключна на самім сабе, стараецца падкрэсліць сваю пазіцыю ў грамадстве
і імкнецца да ўлады, багацця і прыемнасцяў.
Хрысціянін павінен быць тым, хто ўсведамляе,
што ўсё, што ён мае, з’яўляецца Божым дарам
і Ягонай ласкай, што яго жыццё кароткае,
што ён слабы і грэшны. Аднак, нягледзячы на
гэта, ён застаецца ўмілаваным дзіцём Божым.
Усведамленне гэтага вызваляе з няволі эгаізму,
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з боязі не страціць сваёй сацыяльнай пазіцыі ў
грамадстве і страху перад будучыняй.
Таму неабходна жыць ідэяй уваскрасення,
бо мэта нашага зямнога жыцця – дасягнуць
вечнага жыцця з Богам. Гэта азначае, што ўсе
прывязанасці да часовай рэчаіснасці з’яўляюцца адноснымі, а не абсалютнымі. Наша
задача — жыць згодна з Божым законам, што
азначае быць новым, вызваленым з палону
граху чалавекам.
Таксама неабходна пастаянна адкрываць у
сабе прысутнасць уваскрослага Пана, які ёсць з
намі ў Святым Пісанні, сакрамэнтах і дзейнасці
Касцёла, і быць Яго сведкамі ў штодзённым
жыцці. Перажываючы з радасцю і моцнай
верай Пасхальную таямніцу, мы становімся
натхненнем для іншых на іх жыццёвым шляху,
вяртаем ім надзею і яе ўмацоўваем.
Адным словам кажучы, неабходна, каб,
ідучы за ўваскрослым Хрыстом, мы сваім сапраўдным хрысціянскім сведчаннем заўсёды
выказвалі нашу радасць і веру ва ўваскрасенне,
якое вядзе ў шчаслівую будучыню.
7. Глыбокапаважаныя браты і сёстры!
Віншую ўсіх вас са святам Пасхі Хрыстовай.
Віншую тых хрысціян, якія разам з намі
святкуюць гэтае свята святаў.
Віншую братоў і сясцёр праваслаўных, якія
будуць адзначаць свята перамогі Хрыста над
злым духам, грахом і смерцю праз тыдзень.
Віншую ўсіх суайчыннікаў.
Ласкі ўваскрослага Езуса, Яго святла і
благаслаўлення, моцнай веры і любові Бога
і бліжняга ўсім нам і нашай Бацькаўшчыне
Беларусі, каб яна з дня на дзень уваскрасала
да новага жыцця.
Няхай праўда ўваскрасення стане новай духоўнай ін’екцыяй, якая адновіць жыццё нашага
грамадства, а ўваскрослы Збаўца будзе нашай
надзеяй і вядзе ў шчаслівую будучыню – да
новай абяцанай зямлі, якой з’яўляецца Божае
Валадарства.
Гэтыя велікодныя пажаданні ўмацоўваю
благаслаўленнем у імя Айца † і Сына, † і Духа
Святога. Амэн.
Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч
Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі
Мінск, 19 сакавіка 2018 г.
Урачыстасць св. Юзафа
Паводле catholic.by
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ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
ПАДРЫХТАВАНЫ ФІНАЛЬНЫ ДАКУМЕНТ
ПЕРАДСІНАДАЛЬНАЙ СУСТРЭЧЫ МОЛАДЗІ Ў РЫМЕ
Падышла да заканчэння перадсінадальная сустрэча моладзі ў Рыме на тэму «Моладзь,
вера і распазнанне паклікання». 24 сакавіка пасля мноства паправак фінальны дакумент
нарэшце быў гатовы. 25 сакавіка ён будзе прадстаўлены папу Францішку
У дакуменце тры часткі. Першая апісвае
праблемы і магчымасці маладых людзей у свеце. У ёй гаворыцца пра фарміраванне асобы,
адносіны адзін з адным, планаванне будучыні,
адносіны з сучаснымі тэхналогіямі і пошук
сэнсу ў жыцці.
Галоўным акцэнтам першай часткі дакумента стала абмеркаванне анлайн-жыцця маладых
людзей, якое патрабуе асаблівай увагі Касцёла.
У другой частцы гаворка ідзе пра пакліканне
і яго распазнанне. Яна падрабязна прадстаўляе
меркаванне моладзі аб адносінах маладых
людзей да Бога, Касцёла і веры.
Таксама асобны параграф апісвае распазнанне паклікання з пункту гледжання не толькі
святарства, але і паклікання ў жыцці, пошуку
сябе і свайго месца. Паколькі «пакліканне было
дадзена Езусам падчас хросту, то, нават калі
мы не можам знайсці сваё месца, у нас заўсёды
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ёсць пакліканне быць дзецьмі Бога».
Трэцяя частка прысвечана касцёльным і
душпастырскім ініцыятывам. Яна акцэнтуе
ўвагу на непасрэдным удзеле моладзі ў жыцці
Касцёла як неад’емнай частцы касцёльнага
жыцця. Таксама апісваюцца месцы, на якія
павінен арыентавацца Касцёл, каб не згубіць
пакаленне маладых людзей, не ўпусціць іх і не
даць згаснуць іх веры і любові.
У заключнай частцы маладыя людзі падкрэслілі важнасць гэтага дакумента даволі
радыкальнай фразай, звернутай да ўдзельнікаў
Сінода Біскупаў 2018 года: «Будзе сорамна,
калі гэты дыялог [з моладдзю] не будзе мець
магчымасці да працягу і развіцця».
Дакумент быў шмат разоў зменены, але
канчатковы вынік тыднёвай працы каштаваў
выдаткаваных сіл, начэй і перажыванняў.
Паводле catholic.by

НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
«БОЖА, БЛАГАСЛАВІ БЕЛАРУСЬ»:
МАЛІТВА З НАГОДЫ 100-ГОДДЗЯ АБВЯШЧЭННЯ БНР
Каталіцкія біскупы Беларусі скіроўваюць да вернікаў Беларусі тэкст малітвы
з нагоды 100-годдзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі.
25 сакавіка ў касцёлах памаліліся за Беларусь

25 сакавіка ў катэдрах Мінска-Магілёўскай
архідыяцэзіі памаліліся за Беларусь
Біскупы закліклі святароў памаліцца разам
з вернікамі словамі гэтай малітвы падчас усіх
набажэнстваў 25 сакавіка.
«Вядзі мяне ў праўдзе Тваёй і навучы, бо
Ты Бог збаўлення майго, на Цябе спадзяюся
кожны дзень» (Пс 25(24), 5)
Глыбокапаважаныя браты і сёстры, суайчыннікі, усе людзі добрай волі!
Сёння, калі наша Бацькаўшчына адзначае
сотыя ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, гэтыя словы псальміста
просяцца на нашыя вусны. Яны заклікаюць
да бязмежнага даверу Богу – адзінай нашай
надзеі.
Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі стала беспрэцэдэнтным гістарычным актам і вельмі важным крокам дзяржаватворчага
працэсу, адкрыўшы шлях да незалежнасці.
Мінулае стагоддзе – гэта час шматлікіх
выпрабаванняў, войнаў, пераследу веры. Гэта
таксама час адраджэння нашай дзяржаўнасці
і духоўнасці.
Складаная і трагічная гісторыя Беларусі за
апошняе стагоддзе была пазначана шматлікімі
сведчаннямі і мучаніцтвам за веру, увабрала
ў сябе лёсы тых, хто нястомна працаваў і на«Голас душы» № 3 (549)

далей працуе на карысць Радзімы, іх славу,
мужнасць, ахвярнасць і дасягненні.
Увесь гэты час Ты, Божа, быў з намі і праз
заступніцтва Марыі, Апякункі Беларусі, Ты
нам дапамагаў. У гады ліхалецця суцяшаў
нашыя сэрцы і запальваў агеньчык надзеі
на лепшае заўтра. Сёння, у часы крызісу духоўных каштоўнасцяў, Ты праз свой Касцёл
умацоўваеш нашу веру, даеш новую надзею
на будучыню і запальваеш у сэрцах любоў.
Мы дзякуем Табе, Божа, і просім аб дары
мудрасці для кіраўнікоў нашай дзяржавы,
аб разважлівасці і ўзаемаразуменні паміж
рознымі палітычнымі і грамадскімі супольнасцямі, а таксама аб велікадушнасці для ўсіх
грамадзянаў нашай краіны, каб панавалі ў ёй
супакой, справядлівасць, узаемная любоў і
згода.
Усемагутны і Міласэрны Божа, адары нас
сваёю ласкаю і благаслаўленнем, каб супольнымі намаганнямі пад апекаю Марыі мы ўсе
разам будавалі шчаслівае заўтра нашай любай
Бацькаўшчыны.
Божа, благаславі Беларусь! Просім праз
Хрыста, Пана нашага. Амэн.
Каталіцкія Біскупы Беларусі
Паводле catholic.by
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
«НАМ ПАТРЭБЕН АДУКАЦЫЙНЫ ЦЭНТР»
Чырвоны касцёл ў Мінску – не толькі візітоўка горада, але і адна з самых шматлікіх
парафій сталіцы. Святыню рэгулярна наведвае ад 15 да 25 тысяч (!) вернікаў
Пробашч мінскай парафіі Святых Сымона
і Алены кс. канонік Уладзіслаў Завальнюк
расказаў пра тое, як будзе выглядаць Чырвоны
касцёл пасля рэканструкцыі, якая распачалася
восенню 2017 года.
Святар адзначыў, што рэканструкцыя будзе
ісці ў некалькі этапаў: спачатку – рэканструкцыя святыні звонку, затым – рэстаўрацыя
знутры, трэцім этапам прадугледжана будаўніцтва духоўна-асветніцкага цэнтра.
Калі задумку атрымаецца рэалізаваць, то
цэнтр змесціцца ў асобнай прыбудове да касцёла, якая была прадугледжана яшчэ ў праектных
дакументах фундатара – на той час у якасці
плябаніі.
Духоўна-асветніцкі цэнтр пры касцёле, па
словах пробашча, аб’яднае нядзельную школу, будзе праводзіць адукацыйна-развіваючыя
гурткі для дзяцей і г.д.
«З дзецьці мы працуем на працягу сямі гадоў,
ад падрыхтоўкі да Першай Камуніі да катэхезы
школьнікаў. Нядзельную школу пры касцёле
ў нас наведваюць больш за 800 дзяцей, таму
адукацыйны цэнтр, які з’явіцца, дакладна не
будзе пуставаць», – заўважыў кс. Уладзіслаў.
Як дадаў пробашч самай вялікай мінскай
парафіі, за ўсе 107 гадоў з моманту ўзвядзення святыні ў ёй ні разу не было капітальнага
рамонту.

Сёння ідуць працы па замене даху святыні –
металічную дахоўку мяняюць на керамічную.
У планах — замена вітражоў.
«Рэканструкцыя — справа заўсёды няскорая. Спачатку трэба ўсё вывучыць, а ўжо тады
прыступаць да выканання працы. Таму тут у
нас паралельна ідзе і даследаванне, і бягучыя
працы. Распачалі з плябаніі. Я сказаў бы, што
гэта толькі першыя крокі, усё асноўнае яшчэ
наперадзе».
Для вернікаў і турыстаў Чырвоны касцёл у
Мінску адкрыты з 6.00 да 21.00. У нядзелю тут
цэлебруюць 11 святых Імшаў.

Паводле catholic.by
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
«ТРЭБА ПАЛЮБІЦЬ НЕБА»
Ксёндз Уладзіслаў Завальнюк дасягае новых вышыняў. Гэтым разам у літаральным сэнсе:
нядаўна ён стаў першым каталіцкім святаром у Беларусі,
які атрымаў пасведчанне пілота-аматара грамадзянскай авіяцыі

Неба, самалёт... і пробашч
Падчас першага лётнага занятку на маламерным самалёце ён зусім не хваляваўся. Маўляў,
проста назірай за інструктарам і запамінай. Але
ўсё пайшло не так...
«Інструктар даў мне ў рукі ключы і кажа: вы –
першы пілот. Сядайце, а я буду расказваць,
што тут і як працуе. Часу для роздуму не было,
у лётнай школе трэба залічыць 40 гадзін: чым
раней пачнеш лятаць, тым лепш».
Ксёндз Уладзіслаў упэўнены, што авіяцыя –
новыя магчымасці для Касцёла і патрабаванне
часу, на якое трэба адказваць.
«Летась мы распачалі верталётныя пілігрымкі
у Будслаў, у Жыровічы. У кабіну можа змясціцца
да сямі чалавек, таму гэта больш турыстычны
тур, але і ён павінен мець сваіх душпастыраў», –
зазначае святар.
«Я пабачыў зацікаўленасць такімі турамі ў
прадстаўнікоў дзяржавіяцыі і адчуў, што справа
мне вельмі блізкая і я гатовы яе папулярызаваць», –
дадае пробашч з Чырвонага касцёла.
Цяпер кс. Уладзіслаў мае права на кіраванне
маламернымі самалётамі і занядбоўваць лётную
практыку не збіраецца. На самалёце, прызнаецца
ён, можна пабачыць палову Беларусі за дзве-тры
гадзіны:
«Голас душы» № 3 (549)

«Гэта эканоміць час і адкрывае вялікія магчымасці, таму што ў самыя аддаленыя санктуарыі
Беларусі больш не трэба ехаць аўтамабілем:
туды можна даляцець. Атрымаецца паветраная
пілігрымка, якую асабліва важна прапанаваць
турыстам з-за мяжы, якія прыбываюць да нас
без візы на пяць дзён».
Правы на асноўныя катэгорыі наземнага
транспарту ў святара ўжо былі. Каб атрымаць
пасведчанне пілота-аматара, ён спачатку наведваў заняткі па тэорыі ў Беларускай дзяржаўнай
акадэміі авіяцыі, а пасля праходзіў лётную
практыку.
«Вучыцца мне падабалася. Галоўнае – палюбіць неба, астатняе прыйдзе. Там такі прастор!
Гэта незабыўна!» – не хавае эмоцый ён.
Як становяцца пілотамі-аматарамі
Як расказалі ў Авіяцыйным вучэбным цэнтры «Дайманд», які праводзіць заняткі на базе
аэрадрома Мачулішчы, будучым пілотам-аматарам спачатку трэба прайсці ўрачэбна-лётную
медкамісію.
Адзінай установай у Беларусі, якая пацвярджае
здароўе пілотаў, з’яўляецца «Медыцынская служба грамадзянскай авіяцыі». Каштуе гэта паслуга
каля 100 рублёў.
Працяг на стар. 8
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
«ТРЭБА ПАЛЮБІЦЬ НЕБА»
Заканчэнне. Пачатак на стар. 7
Для людзей, старэйшых за 55 гадоў, камісію
трэба пацвярджаць кожны год.
Для пілотаў-аматараў прадугледжана 2-я
ступень годнасці, для якой патрэбна добрае
здароўе: з артэрыяльнай гіпертэнзіяй (павышаным ціскам) стаць пілотам не атрымаецца,
высокія патрабаванні і да зроку – пры праверцы
ў акуліста трэба бачыць шэсць радкоў.
Калі пілот плануе лятаць толькі ў Беларусі і
рускамоўных краінах, яму неабавязкова ведаць
англійскую мову. Калі запланаваны палёты ў
Заходнюю Еўропу, у Акадэміі авіяцыі Беларусі
трэба прайсці адмысловы курс «англійскай
мовы для пілотаў».
Пасведчанне пілота-аматара выдаецца толькі
на той тып самалёта, на якім чалавек вучыўся.
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Калі пілот хоча кіраваць двума відамі самалётаў, ён праходзіць перападрыхтоўку.
Навучанне складаецца з тэорыі і практыкі.
Тэарэтычны курс можа быць вочным і завочным. Завочны курс – каля паўтара месяца,
вочны – каля месяца.
У Авіяцыйным вучэбным цэнтры «Дайманд»
практычная частка складаецца з 16 гадзін наземнай падрыхтоўкі (каля трох дзён), 17 гадзін
заняткаў на трэнажоры і 41 гадзіны налётаў
(каля 20 працоўных дзён). Пры паспяховай
здачы выдаецца пасведчанне пілота-аматара.
Але без пастаяннай практыкі яно не дапаможа. Калі перапынак у палётах большы за месяц,
давядзецца праходзіць абавязковую лётную
праверку з інструктарам.
Паводле catholic.by

СЛОВА ПАПЫ
УВАСКРАСЕННЕ ХРЫСТА – НАДЗЕЯ ДЛЯ СВЕТУ
«Уваскрасенне Хрыста – гэта сапраўдная надзея для свету. Гэта сіла пшанічнага зерня, моц
любові, якая аддае сябе да канца і па-сапраўднаму абнаўляе свет», – адзначыў Святы Айцец
у пасланні перад благаслаўленнем Urbi et Orbi (Гораду і свету), атрымаць якое
на плошчы Святога Пятра 1 красавіка 2018 г. сабраліся сотні тысяч вернікаў

Сёлета ў сваім традыцыйным пасланні
вернікам Рыма і ўсяго свету Папа Францішак
казаў пра плёны Уваскрослага Хрыста, якіх так
прагнуць народы свету, найважнейшым з якіх
з’яўлецца плён міру.
Дарагія браты і сёстры, шчаслівага Вялікадня! Езус уваскрос з памерлых. У Касцёле ва
ўсім свеце гучыць гэтая вестка, разам са спевам
„Аллелюя“: Езус – Пан, Айцец ўваскрасіў Яго
з памерлых і Ён жыве сярод нас навекі.
Сам Езус прадвясціў сваю смерць і ўваскрасенне з дапамогай вобраза пшанічнага зерня.
Ён казаў: «Калі пшанічнае зерне, упаўшы ў
«Голас душы» № 3 (549)

зямлю, не памрэ, то застанецца адно, а калі
памрэ, то прынясе багаты плён» (пар. Ян 12,
24). Адбылося менавіта гэта: Езус, пшанічнае
зерне, якое было пасеяна Богам у разоры зямлі,
памёр, забіты грахом свету, два дні заставаўся
ў магіле; але ў гэтай Яго смерці была заключана ўся моц Божай любові, якая вызвалілася
і аб’явілася на трэці дзень, які сёння мы святкуем – Пасху Хрыста Пана.
Мы, хрысціяне, верым і ведаем, што ўваскрасенне Хрыста – гэта сапраўдная надзея для
свету; надзея, якая не расчаруе.
Працяг на стар. 10
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СЛОВА ПАПЫ
УВАСКРАСЕННЕ ХРЫСТА – НАДЗЕЯ ДЛЯ СВЕТУ
Заканчэнне. Пачатак на стар. 9
Гэта сіла пшанічнага зерня, моц любові,
якая прыніжаецца і аддае сябе ажно да канца,
і якая па-сапраўднаму аднаўляе свет. Гэтая
сіла прыносіць плён таксама і сёння, у разорах
нашай гісторыі, пазначанай мноствам несправядлівасці і насілля.
Яна прыносіць плёны надзеі і годнасці там,
дзе беднасць і адчужэнне, дзе голад і беспрацоўе, сярод перасяленцаў і бежанцаў – якія
шматразова былі адрынуты актуальнай культурай адчужэння, – сярод ахвяр наркатрафіка,
гандлю людзьмі і сучаснага рабства.
Сёння мы просім аб плёнах міру для ўсяго
свету, пачынаючы з дарагой і спакутаванай
Сірыі, насельніцтва якой ужо даведзена да
крайнасці вайной, якой не відаць канца.
Няхай у гэты Вялікдзень святло Уваскрослага Хрыста асветліць сумленні ўсіх палітычных
і вайсковых лідэраў, каб быў неадкладна пакладзены канец трываючай бойні, каб паважалася гуманітарнае права і быў забяспечаны
доступ да дапамогі, у якой нашыя браты і сёстры маюць тэрміновую патрэбу, гарантуючы
адначасова належныя ўмовы для вяртання тых,
хто застаўся без даху над галавой.
Молімся аб плёнах прымірэння для Святой
Зямлі, параненай канфліктамі, што не шкадуць
нават безабаронных, для Емена і ўсяго Блізкага
Усходу, каб дыялог і ўзаемапавага ўзялі верх
над падзеламі і насіллем.
Няхай нашы браты ў Хрысце, якія нярэдка пакутуюць ад насілля і пераследу, будуць
ззяючымі сведкамі Уваскрослага і перамогі
дабра над злом.
У гэты дзень просім аб плёнах надзеі для
людзей, якія прагнуць больш годнага жыцця,
асабліва ў тых частках афрыканскага кантынента, якія церпяць ад голада, застарэлых
канфліктаў і тэрарызма. Няхай супакой Уваскрослага загоіць раны ў Паўднёвым Судане:
няхай адкрые сэрцы для дыялогу і ўзаемаразумення. Не забудземся пра ахвяр гэтага канфлікту, асабліва дзяцей! Няхай не будзе недахопу ў
салідарнасці з многімі людзьмі, вымушанымі
пакінуць свае землі і пазбаўленымі мінімума,
неабходнага для жыцця.
Папросім аб плёнах дыялогу для карэйскага паўвострава, каб трываючыя перамовы
паспрыялі гармоніі і прымірэнню ў рэгіёне.
Няхай тыя, хто нясе непасрэдную адказнасць,
дзейнічаюць з мудрасцю і разважлівасцю, каб
спрыяць дабру карэйскага народа і будаваць
адносіны даверу ва ўлонні міжнароднай супольнасці.
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Папросім аб плёнах міра для Украіны, каб
былі ўмацаваны крокі на карысць прымірэння
і было аблегчана здзяйсненне неабходных насельніцтву гуманітарных ініцыятываў.
Молімся аб плёнах суцяшэння для венесуэльскага народа, які – як напісалі яго пастыры, – жыве як быццам на чужыне ва ўласнай
краіне. Няхай дзякуючы моцы Уваскрасення
Пана Езуса ён зможа знайсці правільны шлях,
мірны і гуманны, каб як мага хутчэй выйсці з
палітычнага і гуманітарнага крызіса, які яго
сціскае. Няхай не адчуваюць недахопу ў гасціннасці і падтрымцы тыя яго сыны, якія былі
вымушаны пакінуць сваю Айчыну.
Няхай Уваскрослы Хрыстус прынясе плёны
новага жыцця дзецям, якія з-за войнаў і голаду
растуць без надзеі, пазбаўленыя адукацыі і
медыцынскай дапамогі, а таксама пажылым
асобам, адрынутым эгаістычнай культурай,
якая адсоўвае ў бок тых, хто не з’яўляецца
«прадуктыўным».
Памолімся аб плёнах мудрасці для тых, хто
ва ўсім свеце нясе палітычную адказнасць,
каб заўсёды паважалі чалавечую годнасць,
з адданасцю прыкладалі намаганні ў служэнні
супольнаму дабру і забяспечвалі развіццё і
бяспеку для сваіх грамадзян.
Дарагія браты і сёстры, таксама да нас, падобна як да жанчын, што прыбеглі да магілы,
скіравана гэтае слова: «Чаму вы шукаеце
жывога сярод мёртвых? Яго тут няма; Ён уваскрос» (пар. Лк 24, 5–6). Смерць, самотнасць
і страх больш не маюць апошняга слова.
Ёсць такое слова, якое выходзіць за межы
чалавечага ўяўлення і якое толькі Бог можа
прамовіць: гэта слова Уваскрасенне (пар. Ян
Павел ІІ. Прамова на заканчэнне Крыжовага
шляху, 18 красавіка 2003 г.). Моцай Божай
любові яно «праганяе злосць, змывае правіны і вяртае ласку ўпаўшым, а засмучаным
радасць. Знішчае нянавісць, яднае ў згодзе
і скарае зямныя ўлады» (пар. Абвяшчэнне
Пасхі – Exultet). Шчаслівага Вялікадня ўсім!
Пасля звароту і благаслаўлення Пантыфік
асаблівым чынам прывітаў прысутных на плошчы Святога Пятра вернікаў і тых, хто сачыў
за трансляцыяй з дапамогай сродкаў масавай
камунікацыі.

Паводле Беларускай рэдакцыі
Ватыканскага радыё

СВЯТЫ ХРОСТ
З радасцю паведамляем, што за апошні час
Сакрамант Хросту атрымалі:
Вікторыя Грачова,

дачка Мікалая і Ганны

Міраслава-Алівія Іванашка,

дачка Валерыя і Алесі
Віктар Лісоўскі, сын Руслана і Наталлі

Міхаіл-Мацвей Унсовіч,

сын Сяргея і Аксаны

Барбара Дзержавец,

дачка Віктара і Марыі

Караліна Варанішча,

дачка Сяргея і Юдзіты
Расціслаў Бокаў, сын Яўгена і Анастасіі

Адам Алі, сын Асімана і Паліны
Раян-Ян Алі, сын Асімана і Паліны
Мацвей-Мікалай Помэ,

сын Дзмітрыя і Наталіі

Яраслаў Седляр, сын Андрэя і Марыны
Аліцыя Пугач, дачка Паўла і Марыны
Мікіта Корзік, сын Сяргея і Вікторыі
Антон Верас, сын Дзмітрыя і Вольгі
Аляксандра Пірагоўская,
дачка Паўла і Наталлі

Мікіта-Міхаіл Міцкевіч,

сын Арцёма і Веранікі

Дзмітрый Казакевіч,

Аарон-Дзімітрыус Берэтц,

Варвара Асмольская,

Марыя Ільянкова,

Дамінік Дземідовіч, сын Івана і Алесі
Аліса Галяк, дачка Яўгенія і Вольгі
Аляксандр Сямашка,

Адам-Бернард Грамыка,

сын Дзмітрыя і Марыны
дачка Дзмітрыя і Эллы

сын Сяргея і Марыны
Глеб Венціс, сын Віталія і Гражыны
Арцём Бусянкоў, сын Сяргея і Людмілы

Міхаіл-Францішак Пількевіч,

сын Станіслава і Алены

Мірон Каско, сын Вячаслава і Вікторыі

сын Лі Харві і Валянціны
дачка Аляксандра і Наталлі
сын Максіма і Валянціны

Кіра-Кацярына Дубко,

дачка Міхаіла і Анастасіі

Таццяна-Яўгенія Любецкая,

дачка Андрэя і Наталлі

Панцялей Дзёмін, сын Васілія і Таццяны
Марыя Жалязнова,
дачка Паўла і Таццяны

ВІНШУЕМ МАЛАДЫХ
Давяраем добраму Богу сужэнскае жыццё маладых людзей,
якія вырашылі быць заўсёды разам,
і просім для іх асаблівага Божага блаславення
Кірыла Афанасіка і Марыю Патапаву
Івана Шымковіча і Ганну Шымковіч
Зянона Лоўкіса і Лілію Лоўкіс (Каханоўскую)
Аляксандра Іваноўскага і Ірыну Іваноўскую (Вячэрскую)
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у інтэнцыі

9 красавіка
Панядзелак

10 красавіка

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

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

Аўторак

11 красавіка

Серада

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

12 красавіка

Чацвер

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

13 красавіка

Пятніца

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

15 красавіка

14 красавіка

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

АНОНСЫ
НА СУСТРЭЧУ З ПАПАМ РЫМСКІМ У ЛІТВУ ВЫПРАВІЦЦА
ПІЛІГРЫМКА З БЕЛАРУСІ
Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Мінску
журналістам распавёў арцыбіскуп Тадэвуш
Кандрусевіч.
Ён адзначыў, што знаходзіцца ў цесным кантакце з літоўскім епіскапатам і ўжо прызначыў
святара, які будзе адказным за арганізацыю
пілігрымкі на сустрэчу з Папам.

Папа Францішак наведае краіны Балтыі 22–25 верасня. 22 верасня ён правядзе
сустрэчу з моладдзю на пляцы перад катэдрай
у Вільні, а 23 верасня ўзначаліць святую Імшу
ў Каўнасе ў месцы, на якім маліўся св. Ян Павел ІІ 25 гадоў таму, калі з афіцыйным візітам
наведваў Літву.
Паводле Сatholic.by
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