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Штотыднёвы хрысціянскі бюлетэнь

«СВЕТ ЗБАЎЛЕНЫ УКРЫЖАВАНЫМ,
А НЕ ЎКРЫЖАВАЦЕЛЯМІ»

3 чэрвеня ў Мінску, як і штогод, прайшла
традыцыйная працэсія Божага Цела. Сам жывы
Езус, рэальна прысутны ў Эўхарыстыі, прайшоў
у гэты дзень вуліцамі беларускай сталіцы.
Працэсія распачалася Св. Імшой на цвінтары касцёла Найсвяцейшай Тройцы (Св. Роха)
на Залатой Горцы, каля сценаў святыні першай
каталіцкай супольнасці ў Мінску, гісторыя
якой налічвае ўжо больш за шэсць стагоддзяў.
Цэлебрацыю Эўхарыстыі тут узначаліў
прадстаўнік папы Францішка ў Беларусі Апостальскі Нунцый Габар Пінтэр.
На пачатку сваёй гаміліі арцыбіскуп Пінтэр
зазначыў, што ўрачыстасць Божага Цела нясе

ў сабе памяць мінулых падзей, нашае сёння
і перспектывы на будучыню.моладзі, якая
заблудзілася ў сучасным свеце, неабходна сказаць, што самай вялікай яе праблемай з’яўляецца крызіс веры, – адзначыў арцыбіскуп
Тадэвуш Кандрусевіч. – Усё больш маладых
людзей адмаўляецца ад веры і жыве так, як
быццам Бог не існуе.
А калі яшчэ верыць, то верыць у такога
бога, які павінен выконваць усе іх патрабаванні. Але такі бог не можа быць сапраўдным
Богам».
Працяг на стар. 2

НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
«СВЕТ ЗБАЎЛЕНЫ УКРЫЖАВАНЫМ,
А НЕ ЎКРЫЖАВАЦЕЛЯМІ»
Працяг. Пачатак на стар. 1
Рэха мінулых падзей, пра якія казаў Нунцый,
прагучала ў словах з Паслання да Габрэяў. Яны
кажуць пра смерць Хрыста, якая змяніла нашае
існаванне.
«Шмат хто абяцаў і спрабаваў змяніць нашае
жыццё на лепшае, прычым нярэдка шляхам фізічнага або псіхалагічнага насілля, шляхам выкарыстання ўлады. Не так учыніў наш Адкупіцель.
Гэтай раніцай мы публічна сведчым, што
„свет збаўлены Укрыжаваным“, а не „ўкрыжавацелямі“. Свет выкуплены цярпеннем Бога і
знішчаны нецярплівасцю людзей», – сцвердзіў
прадстаўнік Святога Айца, прыгадаўшы словы
папы Бэнэдыкта XVI.
Сучаснасць – гэта рэальная прысутнасць
Хрыста ў Эўхарыстыі. Гэта не проста сімвал, –
падкрэсліў Апостальскі Нунцый, – а сам Пан
Езус Хрыстус у выглядзе хлеба.
«Мы пойдзем у працэсіі з Хрыстом, каб
Ён спаслаў сваё благаслаўленне на цярпенні
нашых хворых, на самотнасць і надзеі нашай
моладзі, на цяжкасці нашых сем’яў», – сказаў
арцыбіскуп Габар Пінтэр.
Скіраванасць у будучыню, на яго думку, праяўляецца ў тым, што вернікі разам з Хрыстом
адпраўляюцца ў дарогу шляхамі жыцця.
«Прыняцце Камуніі мае на ўвазе і патрабуе
ад нас, каб мы былі сведкамі Хрыста ў штодзённым жыцці, каб так, як Ён, мы служылі
на карысць бліжніх», – заклікаў арцыбіскуп
Пінтэр, нагадаўшы пры гэтым словы папы
Францішка з апостальскай адгартацыі «Радуйцеся і весяліцеся»:
«Той, хто сапраўды хоча праславіць Бога
сваім жыццём, пакліканы пакутаваць, аддаваць свае сілы, стамляцца, стараючыся чыніць
справы міласэрнасці».
Заахвоціўшы вернікаў гэтымі словамі Папы,
ягоны прадстаўнік у нашай краіне заклікаў іх
прасіць у Бога ласку любіць канкрэтна тых,
хто знаходзіцца побач; адвагу дзяліцца верай і
надзеяй з іншымі і сілы адмовіцца ад спакусы
замкнуць сваё жыццё ў камфортным палацы з
высокім мурам і поўным смутку.
«Калі мы будзем вернымі вучнямі Езуса,
тады ўжо сёння, ад гэтага алтара, зможа пачацца глыбокае аднаўленне нашага жыцця і
нашага Касцёла ў Беларусі.
А гэта нам вельмі патрэбна», – завяршыў
сваё настаўленне Апостальскі Нунцый.
Ад Залатой Горкі працэсія, у якой святары,
па чарзе змяняючыся, неслі Хрыста ў Эўхары2

стыі, скіравалася да плошчы Перамогі, дзе каля
Вечнага агню быў падрыхтаваны першы алтар.
Другі прыпынак адбыўся на Кастрычніцкай
плошчы. Далей на шляху працэсіі быў касцёл
Св. Сымона і Св. Алены і падрыхтаваны там
трэці алтар. Завяршылася працэсія ўрачыстым
благаслаўленнем перад апошнім, чацвёртым
алтаром каля катэдральнага касцёла Імя Найсвяцейшай Панны Марыі.
Паводле catholic.by

ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
У МІНСКУ БОЛЬШ ЗА 100 ДЗЯЦЕЙ ПРЫНЯЛІ
ПЕРШУЮ КАМУНІЮ Ў ЧЫРВОНЫМ КАСЦЁЛЕ
20 траўня, у свята Пяцідзясятніцы, у розных
каталіцкіх парафіях Беларусі адбылося таксама
свята першай камуніі для малых хлопчыкаў
і дзяўчат. Не стаў выключэннем і знакаміты
Чырвоны касцёл у Мінску, дзе ўпершыню
сакрамэнт Еўхарыстыі прынялі больш за 100
дзяцей.
Цэлебрацыі святой Імшы з гэтай нагоды ў
парафіі ўзначаліў дапаможны біскуп Пінскі
Казімір Велікаселец. У гаміліі ён адзначыў, што
малітва дапаможа дзецям не толькі ўзрастаць у
веры, але і развіваць свае таленты, у тым ліку
падчас навучання ў школе.
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Звяртаючыся да дзяцей і іх бацькоў, біскуп
таксама ўзгадаў, як у 1948 годзе, калі ксяндза з
яго роднага Шарашова арыштавалі камуністы,
вымушаны быў ехаць з бацькам на ровары для
першай споведзі і камуніі за 60 кіламетраў у
Кобрын. Казімір Велікаселец падзякаваў сваім
бацькам за прыклад веры і заклікаў прысутных быць прыкладам для сваіх дзяцей і разам
маліцца з імі штодня, бо Хрыстос заўжды ёсць
там, дзе ў Яго імя сабраліся двое ці трое.
Фота Надзеі Гацак
Паводле krynica.info
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ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
У МІНСКУ БОЛЬШ ЗА 100 ДЗЯЦЕЙ ПРЫНЯЛІ
ПЕРШУЮ КАМУНІЮ Ў ЧЫРВОНЫМ КАСЦЁЛЕ
Заканчэнне. Пачатак на стар. 3
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
РАСКЛАД ПІЛІГРЫМАК У БУДСЛАЎ
НА ЎРАЧЫСТАСЦІ 1–2 ЛІПЕНЯ
Будслаўскі фэст у 2018 годзе пройдзе пад дэвізам «Моладзь – надзея Касцёла
і грамадства». Падчас урачыстасцяў будзе адзначацца 20-годдзе каранацыі папскімі
каронамі абраза Маці Божай Будслаўскай, якую здзейсніў кардынал Казімір Свёнтэк
Віцебская дыяцэзія
Браслаў – Будслаў, 26.06 – 01.07.
Духоўныя разважанні падчас пілігрымкі будуць прысвечаны тэме «Свабода –
дар ці праклён?»
28-я пешая пілігрымка Salvator распачнецца
Св. Імшой у 7.30. Запісацца можна па тэлефоне
+375 29 577 00 38 (а. Уладзімір Шыдлоўскі SDS).
Віцебск – Будслаў, 25.06 – 01.07.
Запісацца можна па тэлефоне:
+375 29 762 02 19 (кс. Томаш Міка)
Віцебск – Будслаў (на роварах), 28.06 – 01.07
Запісацца можна па тэлефоне:
+375 29 895 76 78 (с. Ёнаша Мровец)
Глыбокае – Будслаў, 29.06 – 01.07.
Запісацца можна ў парафіі Найсвяцейшай
Тройцы або па тэлефоне +375 29 819 52 57
(кс. Іван Кароткін)
Мёры – Будслаў. 26.06 – 01.07.
Запісацца можна па тэлефоне: +375 29 512
18 36 (кс. Кшыштаф Мянкіна)
Паставы – Будслаў, 29.06 – 01.07.
Запісацца можна па тэлефоне:
+375 29 292 50 90 (кс. Вадзім Прасяной)
Росіца – Будслаў, 24.06 – 01.07.
Запісацца можна па тэлефоне +375 29 713 02 33
(кс. Аляксандр Жарнасек MIC)
Гродзенская дыяцэзія
Ліда – Будслаў, 23.06 – 01.07.
Запісацца ў пілігрымку можна па тэлефоне
+375 29 121 10 82 (кс. Дзяніс). Пілігрымка
пройдзе пад дэвізам «Верыць, разумець, сведчыць»
Смаргонь – Будслаў (зборная салезіянская
пілігрымка), 26.06 – 01.07.
Пілігрымка пройдзе пад дэвізам «Пане, дай
мне гэтай вады». Ахвяра на пілігрымку ад 25
бел.руб. + майка (5 бел.руб.)
Маршрут: Смаргонь – Войстам – Нароч –
Вілейка – Рэчкі – Крывічы – Будслаў
Дадатковая інфармацыя: + 375 29 389 76 69
(кс. Павел Шчарбіцкі SDB)
Гудагай – Будслаў, 25.06 – 01.07.
Пілігрымка распачнецца святой Імшой у
07.00
Запісацца можна ў парафіі ў Гудагаі або
па тэл.: +375 29 656 19 25, +375 29 787 63 04
(а. Казімір)
Ахвяра за ўдзел у пілігрымцы: 35 руб.
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Мінска-Магілёўская архідыяцэзія
Мінск – Будслаў, 27.06 – 01.07.
Запіс пачнецца ў пачатку чэрвеня або праз
электронную форму.
Мінск – Будслаў – на роварах (велапілігрымка), 29.06 – 01.07.
Выезд з касцёла Св. Сымона і Св. Алены;
запіс пачнецца ў пачатку чэрвеня
Вілейка – Будслаў, 29.06 – 01.07.
Запісацца можна ў парафіі Узвышэння Святога Крыжа або па тэлефоне:
+375 29 619 76 11 (кс. Аляксандр)
Барысаў – Будслаў, 28.06 – 01.07.
Запісацца можна ў парафіі Нараджэння
Найсвяцейшай Панны Марыі або па тэлефоне
+375 29 897 92 37 (кс. Павел)
Жодзіна – Будслаў (28.06 – 01.07, пілігрымы
далучацца да пілігрымкі Барысаў – Будслаў)
Івянец – Будслаў (27.06 – 01.07, пілігрымы
далучацца да пілігрымкі Брэст – Будслаў)
Ракаў – Будслаў, 27.06 – 01.07.
Запісацца можна ў парафіі Найсвяцейшай
Панны Марыі Ружанцовай (Св. Дамініка) або
па тэлефоне +375 29 331 08 84 (кс. Дзмітрый)
Пілігрымка распачнецца Св. Імшой у 7.00.
Далучыцца можна на кожным этапе пілігрымкі.
Нарач – Будслаў, 29.06 – 01.07.
Запісацца можна ў парафіі Св. Андрэя,
Апостала
Пілігрымка распачнецца Св. Імшой у 12.30.
Маршрут: Нарач – Мядзел – Пузыры – Будслаў
Магілёў – Будслаў (пілігрымы з Магілёўскай
вобласці будуць далучацца да іншых пілігрымак)
Маладзечна – Будслаў, 28.06 – 01.07.
Рэгістрацыя будзе адбывацца ў дзень выхаду
Пілігрымка распачнецца Св. Імшой у 9.00
Пінская дыяцэзія
Брэст – Баранавічы – Будслаў (запланавана), 16.06. – 01.07.2018.
Маршрут пілігрымкі: Брэст – Жабінка – Кобрын – Лука – Бяроза – Івацэвічы – Лясная –
Баранавічы – Паланэчка – Ярэмічы – Дзераўное – Івянец – Ракаў – Радашковічы – Ілья –
Даўгінава – Будслаў.
Для ўдзелу неабходна паведаміць пробашчу
(або вікарыю) аб жаданні пайсці ў пілігрымку
да 1 чэрвеня і зарэгістравацца.
Працяг на стар. 6
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
«БУДЗЕМ СПРЫЯЦЬ ТАМУ,
КАБ ЛЮДЗІ ПАЗНАВАЛІ БОГА»
Заканчэнне. Пачатак на стар. 5
У пілігрымку трэба ўзяць:
– ружанец, малітоўнік і Біблію
– неабходныя медыкаменты, а таксама эластычны бінт і крэм для загару
– рэчы і зменны абутак на час пілігрымкі
– спальнік, турыстычны дыванок і палатку
– лыжку, кружку і талерку (не шкляныя)
– заплечнік для рэчаў
– галаўны ўбор ад сонца і дажджавік
– грошы на вяртанне дадому
Для ўдзелу ў пілігрымцы трэба быць паўнагадовым. Для тых, хто не мае 16 гадоў,
трэба мець апекуна (можа несці адказнасць не
больш чым за 10 чалавек) і пісьмовы дазвол
ад бацькоў.
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Дзеці да 14 гадоў могуць ісці ў пілігрымку
толькі з бацькамі.
Ахвяра за ўдзел у пілігрымцы: 50 руб (з Брэста) і 35 руб (з Баранавічаў). Пры складаным
матэрыяльным становішчы звяртайцеся да
арганізатараў.
Зарэгістраваныя пілігрымы будуць забяспечаны харчаваннем, начлегам, суправаджэннем,
перавозам рэчаў, медыцынскай апекай, а таксама камплектам пілігрыма (спеўнік, хустка,
бэйдж, майка з эмблемай).
Даведкі па тэлефонах: +375 29 826 07 99
(кс. Антоні), +375 29 523 51 53 (кс. Павел).
Паводле catholic.by

НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
У ХРЫСЦІЯНСКІМ САЦЫЯЛЬНЫМ ЦЭНТРЫ Ў МІНСКУ
АДБЫЛОСЯ АСВЯЧЭННЕ КАПЛІЦЫ
29 мая, у дзень успаміну Св. Уршулі Ледухоўскай, заснавальніцы Кангрэгацыі
Сясцёр Уршулянак Сэрца Езуса Канаючага, у Мінску адбылося асвячэнне капліцы
ў сацыяльным цэнтры для дзяцей і моладзі ў патрэбе
Будаўніцтва цэнтра вядзецца намаганнямі
«Місіі добрага самараніна пад апекай Св.
Уршулі Ледухоўскай» пад патранатам сясцёр.
Капліца была асвячана ў гонар Ахвяравання
Пана ў Ерузалемскай святыні.
Свята Ахвяравання Пана, якое называецца ў
народзе таксама святам Маці Божай Грамнічнай, адзначаецца ў Касцёле 2 лютага.
Абрад асвячэння капліцы і благаслаўлення
сацыяльнага цэнтра здзейсніў Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч
разам са сваімі братамі ў біскупстве: Апостальскім Нунцыем у Беларусі арцыбіскупам Габарам
Пінтэрам, Віцебскім біскупам Алегам Буткевічам
і Генеральным вікарыем Мінска-Магілёўскай
архідыяцэзіі біскупам Юрыем Касабуцкім.
Архіпастыр таксама ўзначаліў урачыстую
цэлебрацыю Эўхарыстыі, у якой, акрамя біскупаў, бралі ўдзел святары, кансэкраваныя
асобы, прадстаўнікі дзяржаўных уладаў, дыпламаты, вернікі і, канечне, самі гаспадары
будучага цэнтра – дзеці, выхаванцы Місіі
добрага самараніна, якія чыталі чытанне,
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спявалі псальм, прамаўлялі заклікі малітвы
вернікаў.
У гаміліі і прамове падчас урачыстасці арцыбіскуп Кандрусевіч пазнаёміў прысутных
з жыццём і асобай Св. Уршулі, чые духоўныя
дочкі сёння працягваюць распачатую ёю
справу служэння ў сталіцы Беларусі. Сёння ў
свеце ўсяго каля 800 сясцёр уршулянак, якія
працуюць у 14 краінах свету, маючы каля 100
месцаў служэння на ўсіх 5 кантынэтах.
Галоўнай харызмай сясцёр з’яўляецца уршулянская духоўнасць, якая выражаецца ў поўным
адданні Езусу ў чыстасці, беднасці і паслухмянасці
па прыкладу Марыі. Іх служэнне рэалізуецца перадусім у выхаваўчай працы сярод дзяцей і моладзі.
Як адзначыў Тадэвуш Кандрусевіч, ініцыятыва
стварэння сацыяльнага цэнтра зыходзіла ад Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. Падчас
сустрэчы з арцыбіскупам, якая адбылася ў 2010 г.
пасля Вялікадня, кіраўнік дзяржавы падзякаваў
Касцёлу за актыўную і разнастайную дабрачынную працу, заахвоціўшы развіваць яе далей.
Працяг на стар. 8
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
У ХРЫСЦІЯНСКІМ САЦЫЯЛЬНЫМ ЦЭНТРЫ Ў МІНСКУ
АДБЫЛОСЯ АСВЯЧЭННЕ КАПЛІЦЫ

Заканчэнне. Пачатак на стар. 7
Тады іерарх звярнуў увагу прэзідэнта на тое, замежным і беларускім спонсарам і простым
што галоўнай праблемай у далейшым развіцці людзям, якія сваімі сродкамі і сваёй працай
дабрачыннасці з’яўляецца адсутнасць адпавед- дапамагалі і дапамагаюць у рэалізацыі праекту.
ных памяшканняў
На заканчэнне Св. Імшы прысутны на
У адказ кіраўнік дзяржавы даў даручэнне ўрачыстасці прадстаўнік папы Францішка
Мінгарвыканкаму неадкладна дапамагчы ў арцыбіскуп Габар Пінтэр удзяліў усім удзельвырашэнні гэтай праблемы. У выніку ў распа- нікам апостальскае благаслаўленне ад імені
раджэнне Касцёла быў перададзены пустуючы Святога Айца, які асабліва клапоціцца пра тое,
ў той час будынак былой пачатковай школы, які каб у Касцёле не занядбоўвалася служэнне
знаходзіўся ў аварыйным стане і патрабаваў найбольш патрабуючым.
сур’ёзнага рамонту.
Пасля салодкага пачастунку, які парадаваў
Сімвалічна, што гэта адбылося 2 лютага 2011 г., і дзетак, і дарослых, усе перайшлі ў актавую
у свята Ахвяравання Пана, а таксама тое, што залу, дзе маленькія выхаванцы «Місіі добрага
калісьці тут вучыўся кс. канонік Дзмітрый Пу- самараніна» выступілі з канцэртнай праграмай.
хальскі, сённяшні канцлер Курыі Мінска-МаДзесяць сёлетніх выпускнікоў Місіі (а гэта
гілёўскай архідыяцэзіі, які на заканчэнне Св. ўжо 8-ы яе выпуск), як сапраўдныя новаспеІмшы зачытаў дэкрэты аб заснаванні капліцы, чаныя магістры, атрымалі прыгожыя мантыі,
аб яе асвячэнні, а таксама аб прызначэнні яе залатыя медалі і квадратныя акадэмічныя
першага капелана, якім стаў марыянін кс. шапачкі з фрэнзлікам, што вельмі пацешыла і
Аляксандр Шамрыцкі. Яму і былі ўрачыста малых, і іх бацькоў, якія шчыра дзякавалі выхаўручаны падпісаныя тут жа дакументы.
вацелям і сёстрам на чале з сястрой Чаславай.
Адразу ж пасля атрымання будынку старой
Калі хрысціянскі сацыяльны цэнтр, у адкрыцшколы ў ім распачалася праца па рэалізацыі ці якога зацікаўлены і Касцёл, і дзяржава, а перапраекта, якая была даручана Місіі добрага са- дусім самі дзеці і моладзь, якія знаходзяцца ў памараніна пад апекай Св. Уршулі Ледухоўскай. трэбе, нарэшце распачне сваю працу ў поўным
Асноўны цяжар гэтай складанай і адказнай аб’ёме, ён стане першай у Беларусі ўстановай
працы лёг на плечы с. Чаславы Навіцкай, ур- такога тыпу. Цяпер жа ў адноўленым клапатлішулянкі, і яна паспяхова спраўляецца з гэтым вымі рукамі сясцёр уршулянак памяшканні ёсць
няпростым заданнем.
капліца ў гонар Ахвяравання Пана.
Арцыбіскуп Кандрусевіч скіраваў у яе адрас
Як адзначыў Тадэвуш Кандрусевіч, у наш
словы шчырай падзякі і заклікаў святароў, якія час вельмі важна выхоўваць дзяцей і моладзь
займаюцца будаўніцтвам касцёлаў, браць пры- на традыцыйных для нашага грамадства
клад з нястомнай і энергічнай сястры Часла- хрысціянскіх духоўных каштоўнасцях, чым і
вы. Акрамя таго, іерарх падзякаваў дзяржаве пакліканы займацца гэты цэнтр.
Паводле catholic.by
за перададзены Касцёлу будынак, а таксама
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СЛОВА ПАПЫ
«У КАСЦЁЛЕ НЯМА ПАНОЎ І РАБОТНІКАЎ»
6 чэрвеня падчас агульнай аўдыенцыі на ватыканскай плошчы Святога Пятра ў сваёй
чарговай катэхезе на тэму сакрамэнту канфірмацыі Святы Айцец звярнуў увагу на тое,
што дар Святога Духа даецца не для таго, каб захоўваць яго толькі для сябе,
але каб даваць яго іншым

Папа Францішак падкрэсліў, што дар Святога Духа, які атрымліваюць канфірмаваныя,
спрыяе таму, каб яны самі станавіліся дарам
для іншых людзей.
«Памятайма, што калі біскуп намашчае нас
алеем, ён кажа: „Прымі знак дару Духа Святога“. Гэты дар Святога Духа ўваходзіць у нас –
сам Дух – і дазваляе прыносіць плады, каб мы
маглі потым перадаваць Яго іншым. Заўсёды
атрымліваць, каб даваць: ніколі не атрымліваць, каб захоўваць толькі для сябе, нібыта наша
душа – гэта нейкае сховішча; не! <…>
Святому Духу ўласціва выводзіць нас з
засяроджанасці на ўласным „я“ і адкрывацца
для „мы“ хрысціянскай супольнасці. Не мы
знаходзімся ў цэнтры: мы з’яўляемся прыладай
гэтага дару для іншых», – сказаў Папа.
Паводле Святога Айца, дапаўняючы ў
ахрышчаных падабенства да Хрыста, канфірмацыя яшчэ мацней яднае іх як жывых членаў
містычнага цела Касцёла. Місія Касцёла ў свеце працягваецца дзякуючы ўнёску ўсіх, хто да
яго належыць, – падкрэсліў ён.
«Хтосьці думае, што ў Касцёле ёсць паны:
Папа, біскупы, святары, а таксама работнікі:
усе астатнія. Не! Касцёл – гэта мы ўсе!
Мы ўсе адказныя за тое, каб асвячаць адно
аднаго, клапаціцца адно пра аднаго. Кожны мае
сваё заданне ў Касцёле, бо Касцёл належыць
усім. Мы павінны думаць пра Касцёл як пра
жывы арганізм, што складаецца з людзей, якіх
мы ведаем і з якімі крочым, а не як пра абстрактную і далёкую рэчаіснасць <…>. Канфірмацыя
далучае да Паўсюднага Касцёла, распасцёртага
па ўсім свеце, актыўна ўключаючы канфірмаваных у жыццё мясцовага Касцёла, да якога яны
належаць, на чале з біскупам, які з’яўляецца наступнікам апосталаў», – патлумачыў Пантыфік.
Папа нагадаў, што ў лацінскім абрадзе звы«Голас душы» № 5 (551)

чайным распарадчыкам Сакрамэнту Канфірмацыі з’яўляецца менавіта біскуп. Гэтым падкрэсліваецца, што адным з наступстваў сакрамэнту
з’яўляецца больш шчыльнае яднанне тых, хто
яго прымае, з Касцёлам, з яго апостальскім
паходжаннем і яго місіяй сведчання аб Хрысце.
Цудоўным выразам такога ўключэння ў Касцёл з’яўляецца знак супакою, якім завяршаецца
абрад Канфірмацыі.
«Праз канфірмацыю мы атрымліваем Святога Духа і супакой: той супакой, які мы павінны
перадаваць іншым», – сказаў пастыр Паўсюднага Касцёла і заклікаў вернікаў трымацца
гэтай місіі, ніколі не распаўсюджваючы плёткі,
якія знішчаюць мір і гармонію ў супольнасці.
Папа падкрэсліў, што ніхто не атрымлівае Сакрамэнт Канфірмацыі для самога сябе.
«Гэта дар не для таго, каб трымаць яго ў
сховішчы, але каб заўсёды даваць яго іншым,
спрыяць духоўнаму ўзрастанню іншых людзей.
Толькі так, адкрываючыся і выходзячы па-за
свае межы, каб сустракаць братоў, мы можам
па-сапраўднаму расці, а не падманваць сябе,
што робім гэта», – дадаў Святы Айцец.
«Заклікаю канфірмаваных не „знявольваць“
Святога Духа, не ставіць перашкод Ветру, які
дзьме, каб падштурхнуць іх на шляху да свабоды, не гасіць гарачае Полымя любові, якое
вядзе да прысвячэння жыцця Богу і братам.
Няхай Святы Дух дасць усім нам апостальскую
адвагу перадаваць Евангелле справамі і словамі
тым, каго мы сустракаем на нашым шляху. Справамі і словамі: добрыя словы, якія будуюць, а не
плёткі, якія разбураюць. Калі ласка, калі выходзіце з касцёла, памятайце, што атрымалі супакой,
каб несці яго іншым, а не для таго, каб знішчаць
іх плёткамі. Не будзем забывацца пра гэта!» – заклікаў на заканчэнне катэхезы папа Францішак.
Паводле catholic.by
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СЛОВА ПАПЫ
СТАЛА ВЯДОМАЙ ДАТА КАНАНІЗАЦЫІ ПАЎЛА VI
І АРЦЫБІСКУПА РАМЭРА
Кананізацыя благаслаўлёных Паўла VI і арцыбіскупа Оскара Арнульфо Рамэра-і-Гальдамеса
абудзецца 14 кастрычніка ў Ватыкане. Пра гэта паведаміла прэс-служба Святога Пасаду
пасля Звычайнага публічнага кансісторыя па кананізацыйных справах,
які прайшоў у Ватыкане 19 мая

Разам з імі будуць абвешчаны святымі яшчэ
чатыры благаслаўлёных: італьянскія святары
Франчэско Спінэллі († 1913 г.) і Вінчэнцо
Рамана († 1831 г.), а таксама дзве жанчыны:
нямецкая законніца Марыя Катарына Каспер
(† 1898 г.) і іспанская законніца Назарыя Ігнасія
Марч Мэса († 1943 г.).
Пра хуткую кананізацыю Паўла VI († 1978 г.)
Святы Айцец казаў у лютым, падчас сустрэчы
з духавенствам Рымскай дыяцэзіі.
Джаванні Батыста Манціні стане ўжо трэцім
Пантыфікам, якога кананізуе цяперашні Папа.
Раней ён далучыў да ліку святых Яна Паўла ІІ
і Яна ХХІІІ.
Беатыфікацыю Паўла VI таксама ўзначальваў папа Францішак. Гэта адбылося ў
кастрычніку 2014 г. на плошчы Святога Пятра
ў Ватыкане.
Менавіта ў 2014 г. здарыўся цуд, неабходны
для кананізацыі Паўла VI. Гэта было невытлумачальнае з медыцынскага пункту гледжання
аздараўленне цяжка хворай дзяўчынкі, якая
знаходзілася ва ўлонні маці. Нягледзячы на
неспрыяльныя прагнозы ўрачоў, жанчына
малілася аб аздараўленні сваёй дачкі, просячы
аб гэтым праз заступніцтва благаслаўлёнага
Паўла VI, бо ведала: цуд, які паслужыў для яго
беатыфікацыі, таксама быў звязаны са складанай цяжарнасцю.
Знамянальна, што кананізацыя Паўла VI
пройдзе ў 50-ю гадавіну яго энцыклікі Humanæ
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vitæ, прысвечанай каштоўнасці чалавечага
жыцця.
У ёй рашуча асуджаюцца штучныя метады кантрацэпцыі і палітыка кантролю над нараджальнасцю, якую багатыя краіны навязвалі бедным.
Павел VI, якому было наканавана праводзіць
Другі Ватыканскі Сабор, вядомы таксама
актыўнай экуменічнай дзейнасцю і ўвагай да
перыферый свету.
Папа Манціні стаў першым Пантыфікам, які
пачаў актыўныя Апостальскія падарожжы па свеце, наведаўшы Святую Зямлю, Індыю, Турцыю,
Калумбію, Уганду і іншыя краіны. Праблемы, якія
ён убачыў там, знайшлі водгук у яго афіцыйных
дакументах і пастырскіх ініцыятывах, накіраваных на дапамогу патрабуючым, спрыянне справядлівасці і інтэгральнаму развіццю.
Арцыбіскуп Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Рамэра-і-Гальдамес († 1980 г.) вядомы як
мужны пастыр і абаронца бедных. Ён таксама
быў абвешчаны благаслаўленым падчас пантыфікату папы Францішка. Дэкрэт аб прызнанні яго мучаніцтва быў ухвалены ў лютым
2015 г. Урачыстую беатыфікацыю ўзначальваў
кардынал Анджэло Амата, прэфект Кангрэгацыі па справах Кананізацыі. Яна прайшла
ў маі 2015 г. у горадзе Сан-Сальвадор, дзе
арцыбіскуп Рамэра выконваў сваё пастырскае
служэнне і дзе быў забіты з нянавісці да веры.
Паводле Беларускай рэдакцыі
Ватыканскага радыё

СВЯТЫ ХРОСТ
З радасцю паведамляем, што за апошні час
Сакрамант Хросту атрымалі:
Багдан Яцук, сын Ільі і Ганны
Ян Гаўрылюк, сын Рамана і Ганны
Анжаліка-Дар'я Шыманчык,

дачка Ігара і Святланы

Кацярына Балянкова,

дачка Сяргея і Алены

Алена Якушава, дачка Зінаіды
Ян Гладкі, сын Арсенія і Анастасіі
Ганна Сакольчык, дачка Андрэя і Алены

Эмілія Мініч, дачка Дзяніса і Наталлі
Ксенія Бець, дачка Яўгенія і Валерыі
Марк Ціханаў, сын Сяргея і Веранікі
Мацей Крыловіч, сын Рамана і Алены
Філіп Гізулеўскі, сын Андрэя і Надзеі
Сафія Жэўнярэвіч,
дачка Андрэя і Кацярыны

Дана Блінова, дачка Максіма і Алесі
Елізавета Тарас, дачка Аляксея і Юліі

ВІНШУЕМ МАЛАДЫХ

Давяраем добраму Богу сужэнскае жыццё маладых людзей,
якія вырашылі быць заўсёды разам,
і просім для іх асаблівага Божага блаславення
Дзяніса Юрчыка і Ірыну Бельскую
Валерыя Юхніка і Гражыну Гурчын
Аляксандра Сцефаноўскага і Ірыну Трапянюк
Паўла Караткевіча і Алену Караткевіч (Дубовік)
Генадзія Мінчынскага
і Валянціну Мінчынскую (Васількову)
«Голас душы» № 5 (551)
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2018 г. у

.

гадзін

у інтэнцыі

11 чэрвеня
Панядзелак

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

12 чэрвеня

13 чэрвеня

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

14 чэрвеня

Чацвер

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

15 чэрвеня

Пятніца

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

17 чэрвеня

16 чэрвеня

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
АЙЦЕЦ ЮЗАФ АЎГУСТЫН ПРАВЯДЗЕ ІГНАЦЫЯНСКІЯ
РЭКАЛЕКЦЫІ Ў НАВАГРУДКУ

17–23 чэрвеня ў Навагрудку пройдуць ігнацыянскія рэкалекцыі. Асаблівасць такіх духоўных
практыкаванняў у тым, што яны праходзяць у
маўчанні, кожны дзень адбываецца размова з
духоўным кіраўніком. Правядзе рэкалекцыі а.
Юзаф Аўгустын SI.
Да ўдзелу запрашаюцца вернікі, кансэкрава-

ныя асобы і святары. Падрабязная інфармацыя
і запіс па тэлефонах:
+375 (29) 637-55-14
+375 (33) 687-29-02
кс. Тадэвуш Крыштопік
E-mail: kstad@tut.by

Паводле Сatholic.by

Голас душы № 5 (551) 2018. Пасведчанне аб рэгістрацыі № 1188. Выдадзена міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь 28 студзеня 2016 г.
Заснавальнiк: грамадскае аб’яднанне "Хрысціянскае таварыства міласэрднасці". Выдаецца з верасня 2000 г. на беларускай, рускай, лацінскай і польскай мовах.
Галоўны рэдактар – Кс. Уладыслаў Завальнюк, адказны рэдактар – Наталля Лаўрэнка, тэхнічны рэдактар – Кацярына Качарго.
Адрас рэдакцыі: 220050, г. Мiнск, вул. Савецкая, 15. Тэл.: (017) 2004415, (017) 2005632. Факс: (017) 2005561, Email: vlad_za@tut.by, www.chyrvony.by.

