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Штотыднёвы хрысціянскі бюлетэнь

«МАРЫЯ, БЛАСЛАВІ НАШУ РАДЗІМУ!»
У Будславе адбыліся ўрачыстасці Маці Божай. На фэст у Нацыянальны санктуарый
сёлета прыбыло некалькі дзясяткаў тысяч вернікаў, з якіх больш за 2300 – пешшу

Цэнтральную святую Імшу на завяршэнне
ўрачыстасцей узначаліў Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч. У літургіі прынялі ўдзел усе ардынарыі
Касцёла ў Беларусі, Апостальскі Нунцый
у Беларусі, Апостальскі візітатар для грэка-католікаў у Беларусі, кансэкраваныя асобы
і шматлікія вернікі.
Святкаванні ў Будславе сёлета былі спалучаны са святкаваннем 100-годдзя фацімскіх

аб’яўленняў і праходзілі пад дэвізам «Фацімскае пасланне Марыі – шлях да навяртання».
Вітаючы сабраных на ўрачыстасці, Мітрапаліт Кандрусевіч нагадаў, што «фацімскае
пасланне перш за ўсё датычыць барацьбы
атэістычнай сістэмы супраць Касцёла».
«Чаму для свайго паслання Марыя выбрала
простых дзяцей ва ўзросце 7, 9 і 10 гадоў? Гэта
Божая таямніца!
Працяг на стар. 2

ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
«МАРЫЯ, БЛАСЛАВІ НАШУ РАДЗІМУ!»
Працяг. Пачатак на стар. 1
Але, верагодна, таму, што дарослыя часта
ігнаруюць Божы закон, а дзеці яго захоўваюць.
І сапраўды, фацімскія дзеці вельмі рупліва
выконвалі загад Божай Маці, асабліва маліліся
Ружанец за грэшнікаў», – адзначыў арцыпастыр падчас гаміліі.
«Фацімскае пасланне адносіцца перш за ўсё
да барацьбы атэістычнай сістэмы супраць Касцёла. Яно прадстаўляе жудасны пераслед веры
і пакуты яе сведкаў у мінулым стагоддзі, якое
стала іх крыжовым шляхам», – дадаў іерарх, нагадаўшы, што 80 гадоў таму ў 1937 г. распачаўся
вялікі тэрор, у выніку якога былі замучаны тысячы нявінных людзей, у тым ліку і ў Беларусі.

Арцыбіскуп Тадэвуш ад імя ўсяго Касцёла ў Беларусі падзякаваў Маці Божай
за яе апеку на працягу «цёмнай ночы
ганенняў за веру», але ў той жа час указаў, што і сёння, праз 100 гадоў, сітуацыя
паўтараецца, пра што сведчаць войны
ў свеце і пераслед хрысціянаў у наш час:
«Штодзённае жыццё сведчыць пра
тое, што сітуацыя стогадовай даўнасці
паўтараецца. У сувязі з гэтым паўстае
пытанне: “Ці ж сапраўды здзяйсняюцца
словы Марыі, што пасля прысвячэння
Расіі Беззаганнаму Сэрцу настане перыяд
міру?”» Пры гэтым Мітрапаліт дадаў:
«Перыяд міру, а не сталы мір!»
«Ці часам гэты перыяд не мінуў, бо ўжо
ідзе Трэцяя сусветная вайна ў фрагментарнай
форме? Гэта рэальная вайна ў вобразе ваенных
дзеянняў і тэрарыстычных актаў. Гэта вайна,
якая выступае супраць Богам устаноўленага
інстытуту сям’і і Божага дару жыцця, што
вядзе да дабравольнага генацыду народаў
і дэмаграфічнага крызісу. Гэта таксама і духоў2

ная вайна, калі сучасная культура ўсё больш
становіцца бездухоўнай», – адзначыў іерарх,
нагадаўшы, што «Марыя, як 100 гадоў таму,
чытае знакі часу і заклікае да неадкладнага
адказу на іх, бо заўтра можа быць позна».
«Благаславі нас і нашу Радзіму!» – такімі
словамі-малітвай заключыў сваю гамілію
Мітрапаліт Кандрусевіч.
Пасля святой Імшы і Эўхарыстычнай працэсіі быў зачытаны Акт прысвячэння Беззаганнаму Сэрцу Марыі з нагоды 100-годдзя Яе
аб’яўленняў у Фаціме.
Падчас адмысловай малітвы Мітрапаліт Кандрусевіч заклікаў Маці Божую дапамагаць беларускім католікам «заставацца вернымі
заўсёды актуальным Фацімскім заклікам
да малітвы і навяртання, і належным чынам выкарыстоўваць новыя магчымасці
для духоўнага адраджэння, якія нам дае
дар свабоды веравызнання».
З прамовай да прысутных звярнуўся
таксама Апостальскі Нунцый у Беларусі
арцыбіскуп Габар Пінтэр, які ўпершыню
за час свайго служэння ў Беларусі наведаў Нацыянальны санктуарый.
«Мне хочацца зноў і зноў паўтраць
разам з вамі: На Беларусі Бог ЖЫВЕ...!
На Беларусі Бог ЖЫВЕ...! На Беларусі
Бог ЖЫВЕ...!» – так нунцый падсумаваў
свае ўражанні за два дні, праведзеныя ва
ўрачыстым Будславе.

«Папа Францішак, збіраючыся наведаць
Фаціму, каб даручыць апецы Марыі лёс чалавецтва..., казаў: “Я прашу ўсіх далучыцца да
мяне як пілігрымаў надзеі і супакою: вашыя
рукі, узнесеныя на малітве, няхай працягваюць
падтрымліваць мае рукі”.
Працяг на стар. 3

ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
«МАРЫЯ, БЛАСЛАВІ НАШУ РАДЗІМУ!»
Заканчэнне. Пачатак на стар. 1-2
З вялікай радасцю перадам Пантыфіку, што
на Будслаўскіх урачыстасцях Касцёл у Беларусі, нашая літургічная супольнасць, кожны
з нас пачуў яго просьбу. Прашу і далей падтрымліваць рукі Святога Айца, памятаючы пра
яго ў вашых штодзённых малітвах», – дадаў
прадстаўнік Святога Айца ў Беларусі.
Звяртаючыся да моладзі, Апостальскі Нунцый заклікаў яе ўзрастаць у адданасці Божай
Маці. Усім пілігрымам іерарх пажадаў, каб іх
вернасць Маці Божай Будслаўскай «сталася
крыніцай дабра, якога прагнуць сэрцы, крыніцай веры, надзеі і любові ў паўсядзённым
жыцці».
Напрыканцы Імшы прайшла ўрачыстая працэсія з фігурай Маці Божай Фацімскай.
Фота Аляксандры Шчыглінскай
Паводле Сatholic.by
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ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
ПРЭЗБІТЭРСКАЕ І ДЫЯКАНСКАЕ ПАСВЯЧЭННІ
ПРАЙШЛІ Ў МІНСКАЙ АРХІКАТЭДРЫ
24 чэрвеня 2017 г. у мінскай архікатэдры дыякан Раман Страшко атрымаў прэзбітэрскае
пасвячэнне, а выпускнік драгічынскай семінарыі Яўген Вінтаў – дыяканскае.
Пасвячэнні ўдзяліў дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Юрый Касабуцкі
У святочнай цэлебрацыі прыняло ўдзел шмат ў Нясвіжы з рук арцыбіскупа Тадэвуша Кангасцей, якія разам з кандыдатамі раздзялілі друсевіча. Апошнім часам праходзіў душрадасць гэтай падзеі.
пастырскую практыку ў мінскім архікатэдраль«Ва ўрачыстасць нараджэння святога Яна ны касцёле Імя Найсвяцейшай Панны Марыі.
Хрысціцеля Мінска-Магілёўская архідыяцэзія
Дыякан Яўген Вінтаў паходзіць з парафіі
мае асаблівую нагоду для радасці, паколь- Св. Сымона і Св. Алены (Чырвоны касцёл). Накі духавенства нашага лакальнага Касцёла радзіўся 9 лістапада 1994 года ў Мінску. У 2011 гопавялічыцца на аднаго прэзбітэра і аднаго дзе скончыў сярэднюю школу №1 у Мінску
дыякана», – адзначыў у гаміліі біскуп Юрый і паступіў у Вышэйшую духоўную семінарыю
Касабуцкі.
ў Драгічыне (Польшча). Да пасвячэння быў
дапушчаны пасля здачы выпускных экзаменаў
у семінарыі.

«У той момант, калі ты выбраў дарогу жыцця
ў цэлібаце, ты адмовіўся ад заснавання сваёй
сям'і. Аднак, увесь Касцёл цяпер становіцца
тваёй сям'ёй», – адзначыў іерах, звяртаючыся
да кандыдата ў дыяканы.

«Касцёл чакае ад вас, што вы з вялікай
ахвотай будзеце несці Хрыста ўсім тым, каго
сустрэнеце на жыццёвым шляху. Па прыкладу
святога Яна Хрысціцелся, будзьце прарокамі
Божага Валадарства, якое набліжаецца», –
звярнуўся біскуп Юрый да кандыдатаў.
Ксёндз Раман Страшко нарадзіўся 23 жніўня 1992 года ў Нясвіжы. У 2009 годзе скончыў
сярэдную школу №1 і ў тым жа годзе паступіў
у Вышэйшую духоўную семінарыю імя
Св. Тамаша Аквінскага ў Пінску. Дыяканскае
пасвячэнне прыняў 31 кастрычніка 2015 года
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Фота Аляксандры Шчыглінскай
Паводле Сatholic.by

НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
МІНГАРВЫКАНКАМ ПАДТРЫМАЎ З’ЯЎЛЕННЕ
Ў МІНСКУ СКВЕРА ІМЯ ВАЙНІЛОВІЧА
Члены камісіі Мінгарвыканкама па найменаванні і перайменаванні праспектаў, вуліц, плошчаў і іншых складовых частак горада Мінска
падтрымалі ініцыятыву аб наданні скверу за
Чырвоным касцёлам імя Эдварда Вайніловіча,
грамадскага і дзяржаўнага дзеяча, мецэната,
чалавека, дзякуючы якому і з’явіўся касцёл.
«Не сумненна, ён унёс значны ўклад
у гісторыю нашай краіны. Аказваў падтрымку
маладой беларускай літаратуры, падтрымліваў
кантакты з прадстаўнікамі нацыянальнага
руху, удзельнічаў у фінансаванні многіх устаноў. Акрамя таго, Вайніловіч адкрыта асудзіў
падзел Беларусі па ўмовах Рыжскага мірнага
дагавора 1921 года. Гэта сведчыць аб тым, што
ён не меў прапольскай арыентацыі, як сцвярджаюць некаторыя грамадскія дзеячы, якія
выказалі нязгоду з прапановай ушанавання ў
тапаніміцы горада імя Эдварда Вайніловіча», –
адзначыў на пасяджэнні камісіі дырэктар
Інстытута гісторыі НАН Беларусі Вячаслаў
Даніловіч, перадае «Советская Белоруссия».
Галоўны архівіст Нацыянальнага гістарычнага архіва Уладзімір Дзянісаў назваў
сцвярджэнне аб тым, што Вайніловіч быў
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прыхільнікам паланізацыі, абсалютна беспадстаўным. Ён падкрэсліў, што Вайніловіч актыўна падтрымліваў рух за адраджэнне беларускай
культуры, фінансаваў выданне літаратуры на
беларускай мове, асабіста ведаў многіх дзеячаў
беларускага адраджэння. «Таму казаць пра тое,
што ён нібыта паланізатар, польскі памешчык,
проста недарэчна», – адзначыў эксперт.
Пры гэтым ён падкрэсліў, што Вайніловіч
настаяў, каб Чырвоны касцёл быў пабудаваны
менавіта ў неараманскім стылі, бо ў часы, калі
раманскі стыль панаваў у Еўропе, не было падзелу Царквы на ўсходнюю і заходнюю.
А кандыдат гістарычных навук Таццяна
Скрыпчанка назвала сцвярджэнні праціўнікаў
сквера імя Вайніловіча аднабаковымі і невытрымліваючымі ніякай крытыкі. «Сцвярджаць,
што сквер імя Вайніловіча прывядзе нас да сваркі з Расіяй, смешна. Усім вядомы той факт, што
Вайніловіч сябраваў са Сталыпіным, які называў нашага суайчынніка не проста сябрам, але і
паплечнікам. Больш за тое, Сталыпін запрашаў
Вайніловіча на пасаду віцэ-міністра сельскай
гаспадаркі», – сказала яна.
Паводле krynica.info
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
СЕМІНАР ДЛЯ АБАРОНЦАЎ ЖЫЦЦЯ І СЯМ’І
ПРАЙШОЎ У МІНСКУ
З 9 па 11 чэрвеня 2017 г. у Чырвоным касцёле праходзіў семінар для абаронцаў жыцця
і традыцыйных сямейных каштоўнасцей, арганізаваны дабрачынным пра-лайф
фондам «Адкрытыя сэрцы». Мерапрыемства праходзіла разам з экспазіцыяй перасовачнай
пра-лайф выстаўкі «Два шляхі»
Лекцыі ў форме майстар-класаў праводзілі ідэалогія, аборты, кантрацэпцыя, айцоўства і
дырэктар фонда «Адкрытыя сэрцы», доктар шматлікія іншыя.
тэалогіі і інструктар метаду распазнавання
плоднасці Уладзіслаў Валаховіч, псіхолаг і
педагог, тэолаг Іван Пузанаў, настаўнік метаду
распазнавання плоднасці, інструктар школы
натуральнага нараджэння, педагог Наталля Пузанава, акушэрка і псіхолаг Вольга Чаркасава.
Фонд «Адкрытыя сэрцы», паводле слоў
Уладзіслава Валаховіча, наладжвае 4 тыпы
семінараў. Гэта семінары па перадабортнаму
кансультаванню, якія праводзяцца з 2010 года,
семінары па экалогіі сужэнства з вывучэннем
метаду распазнавання плоднасці, семінары па
падрыхтоўцы да родаў, або «Школа родаў»,
а таксама ўводны, або «базавы семінар для
абаронцаў жыцця». Менавіта апошні тып і
быў праведзены ў Мінску. Яго пралайферы
«Гэты семінар, на мой погляд, патрэбен кожвырашылі арганізаваць пасля таго, як выступілі наму хрысціяніну. Асабліва католікам. Сёння
ў трох мінскіх парафіях – касцёле свв. Сымона і ўчора падчас лекцый я задавала пытанне, чаму
і Алены, Мінскай архікатэдры і касцёле Маці гэты курс не ўводзіцца ў нашых катэхетычных
Божай Будслаўскай на Каменнай Горцы.
каледжах, бо ў мяне асабіста зараз адкрыліся
«Шмат людзей тады падыходзіла. Яны ка- вочы: нават некаторыя католікі ўспрымаюць
залі, што вельмі зацікаўленыя ў такім семіна- педафілію і гомасексуалізм як норму! Таму
ры», – узгадаў Уладзіслаў.
ўдзел у такім семінары для мяне – гэта магчыМэта такога семінару – своеасаблівы «лік- масць атрымаць інфармацыю і больш граматна
без» па абароне жыцця для тых людзей, якія, данесці яе сваім дзецям, унукам, а таксама
па-сутнасці, яшчэ мала ведаюць пра рух пра- іншым людзям, якіх я сустракаю штодзённа.
лайф, «каб, магчыма, у іх абудзілася жаданне Я вельмі ўдзячная лектарам – Уладзіславу
стаць у абарону жыцця па-сапраўднаму».
і ўсім астатнім, якія прыехалі разам з ім. Гэта
«Мы працуем ва Усходняй частцы Беларусі. адна вялікая каманда. Яны для мяне сапраўдТам такія семінары праводзім, у асноўным, ныя героі веры», – падзялілася ўдзельніца
у Магілёве, Віцебску і Оршы, але так атрымала- майстар-класаў Алена Палякова.
ся, што за 8 гадоў існавання фонда, мы таксама
правялі падобныя семінары ва ўсіх абласных
цэнтрах, і ў некаторых меншых гарадах. Менавіта на такіх семінарах запальваюцца людзі.
Мы заўсёды спадзяемся, што такіх людзей
будзе многа, але бачым, што іх становіцца ўсё
менш і менш. Я думаю, што гэта такая агульная
тэндэнцыя – вяласць і пасіўнасць нарастаюць,
але, тым не менш, па-ранейшаму людзі ёсць», –
падкрэслівае дырэктар «Адкрытых сэрцаў»
Уладзіслаў Валаховіч.
На пачатку мерапрыемства адбылася прэзентацыя пралайф-выстаўкі "Два шляхі: што
абярэш ты?" Затым лектары ў сваіх выступленнях узнялі такія важныя і актуальныя тэмы
сучаснасці як: дэмаграфія, глабалізм, знішчэнПрацяг на стар. 7
не сям’і, штучнае апладненне, гендарная
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
СЕМІНАР ДЛЯ АБАРОНЦАЎ ЖЫЦЦЯ І СЯМ’І
ПРАЙШОЎ У МІНСКУ

Заканчэнне. Пачатак на стар. 6
На семінары ўдзельнікі змаглі пачуць шмат ферамі і прапанавала распрацаваць тэму, якая
цікавых фактаў з розных сфер абароны жыцця і «цікавіла яе як маці».
традыцыйных сямейных каштоўнасцей. Факты
«Потым я пачала шукаць інфармацыю на
і лічбы, якія агучвалі лектары, часам выклікалі тэму, якая мяне цікавіць. Гэта інфармацыя пра
ў слухачоў сапраўднае здзіўленне і лёгкі шок. сучасныя цацкі, кнігі, часопісы для дзяцей.
Напрыклад, «за перыяд з 1960 па 2008 гады З гэтым дакладам я першы раз выступіла
ва ўсім свеце толькі па афіцыйных даных было ў Магілёве, і вось зараз другі раз у Мінску.
зроблена 2, 5 млрд. абортаў, а кожны год робіц- Я разумею, што сёння нельга дзіця пакінуць у
ца прыкладна 40-45 мільёнаў», – паведамляла- бібліятэцы, бо там не заўсёды яно можа знайсці
ся падчас пралайф майстар-класаў.
добрыя кнігі, напрыклад… Я адчула, што мне
Семінар паступова пачаў набываць фармат трэба сваім дзецям ствараць здаровае асяродінтэрактыўнай размовы. Нярэдка слухачы зада- дзе», – заўважыла Надзея Шарко.
валі пытанні і нават дыскутавалі з выступоўцамі.
Арганізатары фонда «Адкрытыя сэрцы»
Як уплываюць сусветна вядомыя міжнарод- заўважаюць, што любы жадаючы можа дапаныя фонды на распаўсюджванне кантрацэпцыі, магчы фонду матэрыяльна, стаць валанцёрам,
абортаў і амаральнасці ў свеце? Чаму так хутка ў падтрымаць малітвай, або, як Надзея, далучыцрозных краінах Еўропы і свету ў цэлым уводзіц- ца да лектарскай дзейнасці.
ца паняцце гендар? Хто стаяў ля вытокаў
Напрыканцы семінара была праведзена
гендарнай палітыкі і кім яна спансіруецца? невялікая выніковая рэфлексія, дзе ўдзельнікі
На гэтыя і шматлікія іншыя пытанні даваліся падзяліліся сваімі ўражаннямі, а таксама ідэямі
адказы падчас лекцый.
ў сферы далейшай дзейнасці пра-лайф руху.
Напрыклад, метад ЭКА пры зачацці не
«Нягледзячы на тое, што людзей на семінатолькі непрымальны з каталіцкага пункту ры было мала, бо мы чакалі, што будзе больш,
гледжання, як адзначылі лектары, але таксама у мяне засталіся вельмі добрыя ўражанні. Я асаўплывае на псіхічнае здароўе жанчын, якія ім біста бачу, што будзе добры патэнцыял ад гэтых
карыстаюцца.
людзей, якія прыйшлі на семінар. Яны могуць
«Такія жанчыны не задумваюцца, ці ёсць потым дапамагаць у сферы абароны жыцця і
жыццё пасля родаў. Для іх важна проста заця- сям’і», – падзяліўся псіхолаг Іван Пузанаў.
жарыць. Таму перыяд пасля родаў, паводле пра«Вельмі добрая дыскусія і рэфлексія ў самым
ведзеных псіхалагічных даследаванняў, успры- канцы семінара паказвае, што гэтыя людзі на
маецца імі як катастрофа. Яны думалі, “што самой справе зацікаўленыя ў гэтай справе.
ўсё будзе адбывацца па-іншаму”, і тут часта І яшчэ лічу вельмі добрым паказчыкам, што
надыходзіць перыяд пасляродавай дыпрэ- людзі, якія прыйшлі першы дзень, дасядзелі
сіі», – распавяла настаўнік метаду распазна- тут да самага канца. Таму, мне здаецца, што
вання плоднасці Вольга Пузанава.
ўсё атрымаецца», – сказаў пралайфер.
«Сённяшняя праграма секс-асветы і праІван адзначыў, што гэты семінар – толькі
філактыкі СНІДу фактычна прапагандуе прэ- старт дзейнасці фонда ў Мінску. Арганізатары
зерватывы. Атрымліваецца, маладому пака- «Адкрытых сэрцаў» плануюць працягваць праленню ўбіваецца ў галаву, што гэта нармальна, цу ў сталіцы і заахвочваюць далучацца да гэтай
калі ў тваёй кішэні ляжыць прэзерватыў. Да справы ўсіх, неабыякавых да абароны жыцця і
чаго мы падштурхоўваем сваіх дзяцей? Да традыцыйных сямейных каштоўнасцей.
Марына Валасар
таго, што “гэта” можа адбыцца дзе заўгодна
Паводле Сatholic.by
і калі заўгодна. На дыскатэцы, або яшчэ дзе-небудзь… І дзеці гэта пачынаюць успрымаць
як норму», – заўважыла падчас сваёй лекцыі
псіхолаг Вольга Чаркасава.
Лекцыю на тэму «Дзеці і інфармацыя» на
семінары прачытала Надзея Шарко. На пачатку
гэтага года Надзея наведала выстаўку «Два
шляхі», якую фонд «Адкрытыя сэрцы» ладзіў
у Чырвоным касцёле. Яе вельмі ўразіла сама
экспазіцыя і ўзровень падачы матэрыяла. Таму
праз некаторы час жанчына звязалася з пралай«Голас душы» № 6 (542)
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
МІНСКІ ТЭАЛАГІЧНЫ КАЛЕДЖ
ІМЯ СВ. ЯНА ХРЫСЦІЦЕЛЯ РАСПАЧЫНАЕ
ПРЫЁМ ДАКУМЕНТАЎ НА 2017/2018 ГГ.

Навучанне ў каледжы адбываецца па чатырох накірунках. Упершыню з новага года будзе
набрана асобная група па вывучэнні тэалогіі і сродкаў масавай камунікацыі
15 чэрвеня 2017 распачалася ўступная кампанія ў Мінскі тэалг. агічны каледж імя Св. Яна
Хрысціцеля. У гэты дзень стартуе прыём дакументаў на 2017/2018 навучальны год.
Падаваць дакументы абітурыенты могуць
да 25 жніўня ў Мітрапалітальнай курыі
(г. Мінск, вул. Рэвалюцыйная, 1а) кожную
пятніцу з 10.00 да 12.00. Пры падачы ў іншы
час трэба папярэджваць загадзя па тэлефонах
+ 375 29 616 08 72; +375 17 203 68 44 або па
e-mail:collegium@catholic.by
Уступны экзамен пройдзе 26 жніўня і будзе
ўяўляць сабой кваліфікацыйную размову і
праверку ведаў з катэхізіса і агульных ведаў
пра Каталіцкі Касцёл.
Навучанне ў каледжы адбываецца па чатырох накірунках. Упершыню з новага года будзе
набрана асобная група па вывучэнні тэалогіі і
сродкаў масавай камунікацыі.
Такім чынам:
Група А (тэалогія) прадугледжана для асобаў, якія жадаюць паглыбіць сваю веру і веды,
вывучаючы каталіцкую тэалогію і іншыя прадметы згодна з праграмай навучання. Студэнты,
гэтай групы атрымліваюць дыплом аб заканчэнні каледжа без прысваення кваліфікацыі.
Група Б (тэалогія + катэхетыка) прадугледжана для асобаў, якія жадаюць пасля
заканчэння каледжа працаваць у парафіях у
якасці катэхета (настаўніка катэхізіса). Студэнты гэтай групы, акрамя вывучэння тэалогіі,
маюць магчымасць набыць паглыбленыя веды
ў галіне практычных метадаў катэхізацыі, якія
існуюць у Каталіцкім Касцёле.
Група В (тэалогія + касцёльны спеў) прадугледжана для асобаў, якія жадаюць пасля
заканчэння каледжа працаваць у парафіях у
якасці кантара (кіраўніка спеваў). Студэнты
гэтай групы, акрамя вывучэння тэалогіі, маюць
магчымасць набыць паглыбленыя веды ў галіне
арганізацыі літургічных спеваў.
Група Г (тэалогія + сродкі масавай камунікацыі) прадугледжана для асобаў, якія
жадаюць пасля заканчэння каледжа працаваць
у касцёльных сродках масавай камунікацыі ў
якасці супрацоўніка каталіцкіх сродкаў масавай камунікацыі (далей – КСМК).
Студэнты ІІІ курса ў залежнасці ад групы
(Б, В, Г) акрамя прадугледжаных праграмай
навучання прадметаў, наведваюць лекцыі,
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якія даюць магчымасць атрымання адпаведнай
кваліфікацыі (катэхет, кантар, супрацоўнік
КСМК).
Кваліфікацыйны прадмет уваходзіць у выпускныя экзамены. Пасля заканчэння каледжа
студэнты гэтых груп атрымліваюць дыплом з
пазначэннем прысвоенай ім кваліфікацыі.
Форма навучання
Навучанне ў каледжы працягваецца тры гады
(з верасня па чэрвень). Форма навучання –
завочная. Заняткі праводзяцца ў 2-ую і 4-ую
суботу месяца. Навучанне бясплатнае. Прымаюцца асобы ад 18 да 55 гадоў. Дакументы
падаюцца асабіста.
Студэнты каледжа маюць магчымасць
атрымаць веды па тэалогіі (дагматычнай,
маральнай, пастаральнай), Святым Пісанні,
гісторыі Касцёла, кананічным праве, літургіі,
патралогіі, рэлігіязнаўстве, сацыяльным вучэнні Касцёла, філасофіі, псіхалогіі, педагогіцы,
катэхетыцы, сродках масавай камунікацыі і
іншых прадметах згодна з прадпісаннямі Рымска-Каталіцкага Касцёла.
Дакументы, неабходныя для паступлення:
– заява (напісаная ўласнаручна);
– біяграфія (напісаная ўласнаручна);
– рэкамендацыйны лiст ад пробашча парафii;
– копiі пасведчанняў аб сакрамэнтах хросту
і канфірмацыі;
– копiя атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі
– або iншыя дакументы аб адукацыi;
– копiя пашпарта (стар. 31–33);
– 3 фотаздымкi (3×4);
– медыцынская даведка;
– анкета (запаўняецца пры падачы дакументаў).
Адміністрацыя Мінскага тэалагічнага каледжа
імя Св. Яна Хрысціцеля
Паводле Сatholic.by

СЛОВА ПАПЫ
ПАПА ФРАНЦІШАК АДЗНАЧЫЎ 25-ГОДДЗЕ
БІСКУПСКАГА ПАСВЯЧЭННЯ
27 чэрвеня 2017 г. у капліцы айцоў паўлінаў у Рыме папа Францішак цэлебраваў Святую Імшу
з нагоды 25-годдзя свайго біскупскага пасвячэння

Напачатку Святой Імшы кардынал Анджэла
Санада, дэкан Кардынальскай калегіі, ад імя
прысутных кардыналаў павінашаваў Святога
Айца з юбілеем.
У гаміліі Пантыфік заўважыў, што ў хвіліну
свайго паклікання быў больш-менш ва ўзросце

сабраных кардыналаў. Папа падкрэсліў, што,
хоць некаторыя кажуць, што ў Касцёле кіруюць
старыя людзі, аднак пакліканне пастыраў –
быць старцамі, якія дзеляцца з маладымі сваімі
марамі. «Яны не павінны быць закрытымі,
яны пакліканы да адкрытасці, падобна старцу
Сімяону і ўдаве Ганне», – сцвердзіў Пантыфік.
Перад удзяленнем свайго пастырскага
бласлаўлення Святы Айцец падзякаваў сабраным за супольную малітву, перапрасіў за свае
грахі і маліўся аб вытрываласці ў веры, надзеі
і любові.
20 мая 1992 г. Ян Павел ІІ прызначыў 55-гадовага кс. Хорхэ Марыя Бэрголіо дапаможным
біскупам архідыяцэзіі Буэнас-Айрэс. Біскупскую сакру новы іерарх атрымаў 27 чэрвеня таго ж года з рук тагачаснага арцыбіскупа
аргенцінскай сталіцы кардынала Антоніо Куарачына. Біскупскім дэвізам новага аргенцінскага іерарха сталі словы Miserando atque eligendo
(«Паглядзеў з любоўю і выбраў».
Паводле Сatholic.by

У ЭЎХАРЫСТЫІ ВАРТА ПРЫМАЦЬ ЕЗУСА
ЗАМЕСТ УЛАСНАГА «Я»
18 чэрвеня 2017 г. падчас малітвы «Анёл Панскі» на плошчы Св. Пятра ў Ватыкане
папа Францішак нагадаў пра асаблівую ролю ўрачыстасці Божага Цела
Аналізуючы ўрывак з Евангелля на гэты любові, атрыманы ад Езуса ў эўхарыстычнай Кадзень, Пантыфік дадаў, што Укрыжаваны Сын муніі праз дзеянне Святога Духа, падмацоўвае
Чалавечы – гэта сапраўднае Пасхальнае Ягнё, любоў да Бога і да братоў і сясцёр, якіх мы
якое выводзіць з няволі граху і падтрымлівае сустракаем на нашым штодзённым шляху», –
на шляху ў зямлю абяцаную.
зазначыў Святы Айцец.
«Эўхарыстыя – гэта сакрамэнт Божага цела,
Пантыфік нагадаў, што «падмацаваныя
аддадзенага за жыццё свету; хто насычаецца Целам Хрыста, мы становімся ўсё больш і
гэтай ежай, той прабывае ў Хрысце і жыве для насамрэч містычным Целам Хрыста»:
Яго. Спажываць Хрыста азначае быць у Ім,
«Пра гэта нам нагадвае апостал Павел: “Келіх
стаць сынамі ў Сыне», – сказаў Святы Айцец. благаслаўлення, які благаслаўляем, ці не з’яўляПапа Францішак дадаў, што ў Эўхарыстыі ецца ўдзелам у Крыві Хрыста? Хлеб, які ламаем,
Езус дае самога сябе як духоўную моц, каб ці ж не з’яўляецца ўдзелам у Целе Хрыста? Адзін
«дапамагчы нам ажыццявіць на практыцы Яго ёсць хлеб, адно цела – мы многія. Бо мы ўсе
запаведзь – любіць так, як Ён палюбіў нас, саўдзельнікі аднаго Хлеба” (1 Кар 10, 16–17)».
будуючы гасцінныя і адкрытыя супольнасці
«Няхай Дзева Марыя, якая заўжды была
перадусім для людзей найбольш слабых, бед- з’яднаная з Езусам, Хлебам жыцця, дапаможа
ных і патрабуючых».
нам нанава адкрыць прыгажосць Эўхарыстыі,
Насычацца Хрыстом у Эўхарыстыі, паводле з вераю ёю насычацца, каб жыць у еднасці з Бослоў Папы, азначае таксама з даверам даручаць гам і з братамі», – заключыў папа Францішак.
сябе Яму і дазволіць Яму нас павесці за сабою.
«Гэта значыць прыняць Езуса замест свайго
Дк. Мікола Гракаў
ўласнага “я”. Такім чынам бескарыслівы дар
Паводле Catholic.by
«Голас душы» № 6 (542)
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СЛОВА ПАПЫ
АПОРА ХРЫСЦІЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ –
У МІЛАСЭРНАСЦІ БОГА
Малітва «Анёл Панскі» з папам Францішкам
прайшла на пл. Святога Пятра ва урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы 11 чэрвеня. Прыводзім поўны
тэкст звароту Папы.
Дарагія браты і сёстры, дзень добры!
Біблейскія чытанні гэтай нядзелі ва ўрачыстасць
Найсвяцейшай Тройцы, дапамагаюць нам увайсці
ў таямніцу істоты Бога. У другім чытанні гучаць
словы пажадання, якія святы Павел скіроўвае да
супольнасці ў Карынце: «Ласка Пана Езуса Хрыста
і любоў Бога, і еднасць Духа Святога з усімі вамі»
(2 Кар 13, 13).
Гэтае, так бы мовіць, «благаслаўленне» Апостала з’яўляецца плёнам яго асабістага вопыту любові
Бога; той любові, якую адкрыў яму ўваскрослы
Хрыстус, перамяніўшы ягонае жыццё і «штурхнуўшы» яго несці Евангелле народам. Зыходзячы з
гэтага свайго досведу ласкі, Павел можа звяртацца
да хрысціянаў з такімі словамі: «Радуйцеся, будзьце
дасканалымі, суцяшайцеся, будзьце аднадумцамі,
жывіце ў супакоі» (2 Кар 13, 11).
Хрысціянская супольнасць, нягледзячы на
ўсе чалавечыя абмежаванні, можа стаць адлюстраваннем еднасці Тройцы, яе дабрыні, яе
прыгажосці. Але гэта – як сведчыць сам Павел – дасягаецца толькі праз досвед міласэрнасці Бога, Яго прабачэння.
Гэта тое, што адбываецца з жыдамі на шляху зыходу. Калі народ парушыў запавет, Бог з’явіўся Майсею
ў воблаку, каб аднавіць гэты саюз, абвясціўшы пры
гэтым уласнае імя і яго значэнне: «Пан Бог міласэрны і літасцівы, доўгацярплівы і шматміласцівы,
і праўдзівы» (Зых 34, 6). Такое імя азначае, што Бог –
не далёкі і не замкнуты сам у сабе, а што Ён – Жыццё,
якое хоча дзяліцца сабою, што Ён – адкрытасць, што
Ён – Любоў, якая вызваляе чалавека ад нявернасці.
Бог – «міласэрны», «літасцівы» і «шматміласцівы», таму што дорыць нам сябе, каб дапаўняць на-
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шыя абмежаванні і недахопы, каб прабачаць нашыя
памылкі, каб вярнуць нас на шлях справядлівасці і
праўды. Гэтае аб’яўленне Бога дасягнула паўнаты ў
Новым Запавеце дзякуючы слову Хрыста і Ягонай
місіі збаўлення.
Езус паказаў нам аблічча Бога, Адзінага па сутнасці і ў Тройцы Асобаў; Бога, у якім усё – Любоў
і толькі Любоў, у істотнай еднасці, што ўсё стварае,
адкупляе і асвячае: Айца і Сына, і Святога Духа.
А сённяшняе Евангелле «выводзіць на сцэну»
Нікадэма, які, хоць і займаў значную пасаду ў тагачаснай рэлігійнай і грамадскай супольнасці, аднак
не перастаў шукаць Бога. Ён не вырашыў: «Я ўжо
дасягнуў», не перастаў шукаць Бога; і цяпер чуваць
рэха ягонага голасу ў Езусе. У начной рамове з Назаранінам Нікадэм нарэшце спасцігае, што Бог ужо
шукаў і чакаў яго, што Ён ужо палюбіў яго асабіста.
Бог заўжды першым пачынае нас шукаць, чакаць,
любіць. Гэта як кветкі міндальнага дрэва, што бачыць
прарок, якое квітнее першым (пар. Ер 1, 11–12).
Менавіта пра гэта кажа яму Езус: «Так палюбіў Бог свет, што аддаў Сына свайго Адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў,
але меў жыццё вечнае» (Ян 3, 16). Што такое гэтае
вечнае жыццё? Гэта – невымерная і бескарыслівая любоў Айца, якую Езус падараваў на крыжы,
ахвяруючы сваё жыццё за нашае збаўленне. А гэтая
любоў праз дзеянне Святога Духа заззяла новым
святлом на зямлю і на кожнае чалавечае сэрца, якое
яго прымае; гэтае святло асвятляе цёмныя закуткі,
скамянеласці, якія перашкаджаюць прыносіць
добры плён любові і міласэрнасці.
Няхай Панна Марыя дапамагае нам усё глыбей
уваходзіць усёю нашаю асобаю ў еднасць Тройцы,
каб жыць любоўю і сведчыць пра любоў, што надае
сэнс нашаму існаванню.
Дк. Мікола Гракаў
Паводле Catholic.by

СВЯТЫ ХРОСТ
З радасцю паведамляем, што за апошні час
Сакрамант Хросту атрымалі:
Аляксандр Дзмітраковіч,

сын Уладзіміра і Наталлі
Аляксей Карэлік, сын Дзмітрыя і Таццяны
Аляксандра-Марыя Карачун,
дачка Ігара і Аліны
Агата Шапель, дачка Станіслава і Веры
Канстанцін Сухапараў,
сын Паўла і Вікторыі
Дзмітрый Рудзь, сын Юрыя і Наталлі
Мікіта Хахоўскі, сын Аляксандра і Аксаны
Дамінік Кучынскі, сын Ягора і Сафіі
Аліса-Аліцыя Собаль,
дачка Сяргея і Таццяны
Уладыслаў Свірыд, сын Віталя і Юліі
Уладзімір-Казімір Жураўлёў,
сын Ільі і Кацярыны
Ева-Марыя Пашкілевіч,
дачка Вячаслава і Алёны
Сафія-Ганна Мядзяла,
дачка Ігара і Святланы
Дзмітрый Касцюкевіч, сын Паўла і Алёны
Мацвей Гаўрош, сын Дзяніса і Дар'і
Стэфанія-Лідзія-Марыя Мішчанка,
дачка Аляксандра і Веранікі
Барыс Міркоўскі, сын Віталія і Іны
Арына-Марыя Чурыла,
дачка Яўгенія і Таццяны
Крыстафер Энрыке Сцяпанаў,
сын Карласа і Алены
Максім-Максімільян Маліноўскі,
сын Дзмітрыя і Марыны
Карына Багдановіч,
дачка Сяргея і Валянціны

Паліна Юшкевіч, дачка Сяргея і Юліі
Мілана Ляшковіч, дачка Васілія і Таццяны
Сабіна Ародзь, дачка Канстанціна і Аліны
Вікторыя-Эмілія Дыцман,
дачка Алега і Святланы

Захарый Кір'як, сын Паўла і Надзеі
Маргарыта Латушка,
дачка Мікалая і Святланы

Мілана-Марыя Кярымава,

дачка Эльдара і Ганны

Максім Скакун, сын Сяргея і Настассі
Ян Янкоўскі, сын Аляксандра і Вольгі
Максім Мартынаў, сын Дзмітрыя і Ліліі
Эрык Лаўцэвіч, сын Дзмітрыя і Кацярыны
Аліна-Агата Леановіч,
дачка Андрэя і Веранікі

Кірыл Чэрмных, сын Яна і Ганны
Соф'я Касабуцкая, дачка Дзмітрыя і Вікторыі
Кірыл-Давід Жгун, сын Паўла і Ганны
Дзяніс-Дзіянісій Маркушэўскі,
сын Віталія і Анастасіі

Роберт Траймак, сын Станіслава і Ганны
Агата Антончык, дачка Антона і Марыі
Аляксей Іода, сын Віктара і Наталлі
Ясенія Вікшнеліс, дачка Паўла і Дзіяны
Мікіта Стахно, сын Вадзіма і Алены
Сафія-Аннабэлла Уайт,
дачка Джэймса Томаса і Анны

Ксенія-Сафія Цярэшка,

дачка Максіма і Вольгі

Ясенія-Марыя Цярэшка,

дачка Максіма і Вольгі

Яраслаў Шкурскі, сын Юрыя і Вольгі

ВІНШУЕМ МАЛАДЫХ
Давяраем добраму Богу сужэнскае жыццё маладых людзей,
якія вырашылі быць заўсёды разам,
і просім для іх асаблівага Божага блаславення
Аляксандра Жэрко і Вікторыю Брэшка
Канстанціна Ародзя і Паліну Ародзь
Аляксандра Заянчкоўскага і Анастасію Румянцаву
Сяргея Ціханава і Вераніку Емельянчык
Анатоля Шуба і Юлію Ярмак
Філіпа Шайдава і Святлану Кушнярэвіч
Аляксея Коласа і Алену Колас (Гурскую)
«Голас душы» № 6 (542)
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2017 г. у

.

гадзін

у інтэнцыі

10 ліпеня
Панядзелак

11 ліпеня

12 ліпеня

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 – 

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

Аўторак

Серада

13 ліпеня

Чацвер

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

15 ліпеня

16 ліпеня

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

8.00 – *
9.00 – *
11.00 – S
13.00 – *PL
15.00 – 
15.00 – Вяч PL
16.00 – *
17.00 – *
19.00 – *
21.00 – *

14 ліпеня

Пятніца

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

Субота

Нядзеля

* – 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
ПРАГРАМА МСМ У ІВЯНЦЫ

Малітоўная сустрэча моладзі Мінска-Магі29 ліпеня, субота
лёўскай архідыяцэзіі пройдзе 28–30 ліпеня пад
08.00 – Ютрань
дэвізам «Вялікія рэчы ўчыніў нам Пан». На
09.00 – сняданак
форум, які арганізоўваецца ўжо ў дзявяты раз,
09.45 – ранішняя размінка
запрашаецца моладзь з усіх дыяцэзій Беларусі.
10.00 – 12.00 – канферэнцыя на тэму фацімскіх
Для ўдзелу ў МСМ неабходна папярэдняя рэ- аб’яўленняў (Ян Будзяшак)
гістрацыя, якая магчыма таксама ў электронным
11.00 – 11.20 – перапынак
варыянце.
12.00 – майстар-класы (на выбар)
З сабою трэба мець палатку, карымат, сродкі
14.00 – абед
асабістай гігіены. У палатачным гарадку будзе
15.00 – каталіцкая інтэлектуальная гульня «КІнГ»
арганізавана гарачая вада, удзельнікі МСМ змо7.30 – падрыхтоўка да Святой Імшы і магчымасць
гуць прыняць душ.
споведзі
18.00 – Святая Імша (цэлебруе біскуп Аляксандр
Праграма мерапрыемстваў
Яшэўскі SDB)
28 ліпеня, пятніца
19.00 – вячэра
13.00 – 17.00 – заезд і рэгістрацыя ўдзельнікаў.
21.00 – 23.30 – канцэртная праграма (заключны
Засяленне ў палатачным гарадку
канцэрт «Музычнай Майстэрні», выступ фран14.00 – абед
цішканскага семінарыйнага гурта «Pokój i dobro»)
17.30 – падрыхтоўка да Святой Імшы і магчы30 ліпеня, нядзеля
масць споведзі
08.00 – Гадзінкі да Найсвяцейшай Панны Марыі
18.00 – Святая Імша (цэлебруе арцыбіскуп
08.30 – сняданак
Тадэвуш Кандрусевіч)
09.30 – падрыхтоўка да Святой Імшы і магчы19.00 – вячэра
масць споведзі
20.00 – Крыжовы шлях
10.00 – Святая Імша (цэлебруе біскуп Юрый
21.30 – 00.00 – Марыйнае чуванне (Ружанец, Касабуцкі), урачысты акт аддання Найсвяцейшай
акафіст Найсвяцейшай Багародзіцы, працэсія з Панне Марыі
фігурай Маці Божай Фацімскай)
12.00 – абед. Ад’езд удзельнікаў
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