№ 6 (552)
Субота, 7 ліпеня 2018 г.

Штотыднёвы хрысціянскі бюлетэнь

«МАТЧЫН ПОЗІРК МАРЫІ –
НАЙБОЛЬШЫ ПАДАРУНАК»

Нягледзячы на зацяжныя дажджы, сёлета на
ўрачыстасцях у Будславе адчувалася тая самая
атмасфера, як і 20 гадоў таму, калі кардынал
Казімір Свёнтэк усклаў на цудатворны абраз
Маці Божай Будслаўскай папскія кароны.
Цэлебрацыю галоўнай св. Імшы ў дзень
урачыстасці ўзначаліў прадстаўнік папы
Францішка ў нашай краіне Апостальскі Нунцый арцыбіскуп Габар Пінтэр.
«Велічае душа мая Пана», – гэтымі словамі
Марыі іерарх на пачатку цэлебрацыі выказаў
сваю радасць ад магчымасці разам з вернікамі
з усёй Беларусі адзначаць урачыстасць Божай
Маці, якая ўшаноўваецца ў Нацыянальным
санктуарыі ў Будславе.
«Я вельмі ўдзячны, што гэты санктуарый
застаўся такім, якім і быў, і якім заўсёды

павінен быць: месцам веры і малітвы, месцам аднаўлення, пакаяння, месцам святочных літургій, месцам, дзе мы перажываем
Касцёл, як мацярынскую супольнасць, якая
нас падтрымлівае, месцам сустрэчы, месцам
гасціннасці», – зазначыў прадстаўнік Папы
і дадаў:
«Усім вам перадаю прывітанне Святога
Айца Францішка, які добра ведае вашу жывую
веру і любоў да нашай нябеснай Маці Марыі».
Гэтыя словы Апостальскага Нунцыя суцешылі вернікаў, якія не пакідаюць надзеі,
што калісьці нага наступніка святога Пятра,
які неўзабаве наведае краіны Балтыі, ступіць
таксама на беларускую зямлю.
Працяг на стар. 2

ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
«МАТЧЫН ПОЗІРК МАРЫІ –
НАЙБОЛЬШЫ ПАДАРУНАК»
Працяг. Пачатак на стар. 1
Прадстаўнік Папы нагадаў, што пасля апошняй сусветнай сустрэчы моладзі Святы Айцец
сказаў: «Падчас гэтай вандроўкі я наведаў таксама санктуарый у Чэнстахове і перад абразом
Марыі атрымаў падарунак – позірк Маці».
Працягваючы думку папы Францішка, арцыбіскуп Пінтэр дадаў:
«Сёння ў Будславе мы з вамі таксама можам
сказаць, што атрымалі ў падарунак позірк Божай
Маці. Як і Святы Айцец у Чэнстахове, молячыся
перад абразом Марыі з Яснай Гары, так і мы тут,
стоячы на каленях перад святым алтаром Будслаўскай Багародзіцы, сапраўды атрымліваем у
падарунак Яе позірк, позірк Маці».
Нунцый таксама ўзгадаў, як год таму ўпер-

«Прызнаемся шчыра, што гэтага нам часта
балюча не стае. Таму, стаміўшыся, мы шукаем
прысутнасці Айца ў любячым і суцяшальным
позірку Марыі, просячы Яе аб матчыным заступніцтве», – вызнаў іерарх, адзначыўшы,
што гэтая супольная малітва сведчыць пра
еднасць у веры з іншымі братамі і сёстрамі,
дапамагае адчуць, «што мы належым адзiн
аднаму, што мы – народ, які любіць Бога».
Апостальскі Нунцый падзяліўся з удзельнікамі ўрачыстасці духоўнай парадай папы
Францішка, які запрашае вернікаў глядзець на
іншых вачамі Марыі.
«Калі аднойчы вы заўважыце, – кажа Папа, –
што ваш позірк стаў жорсткім з-за працы,

шыню быў у будслаўскім санктуарыі і стараўся ўважліва ўглядацца ў вочы Панны Марыі,
падкрэсліўшы, што толькі ў малітве магчыма
атрымаць дар позірку Божай Маці. Паводле яго
словаў, вернікі наведваюць марыйныя санктуарыі ва ўсім свеце, каб у гэтых благаслаўлёных
мясцінах прыпасці да асаблівай крыніцы моцы,
каб сустрэцца з позіркам Божай Маці і праз
блізкасць да Маці Божага Сына сэрцам адчуць
прысутнасць Усемагутнага Айца.

стомленасці – з кожным здараецца, – што,
сустракаючыся з людзьмі, вы адчуваеце, што
яны вас раздражняюць або вам абыякавыя,
спыніцеся і паглядзіце на Яе зноў, глядзіце на
Яе вачамі самых маленькіх з вашага народа,
якія жабруюць і шукаюць матчына ўлонне, і
Яна ачысціць вашыя вочы ад кожнай „катаракты“, якая не дазваляе бачыць Хрыста ў душах.
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Працяг на стар. 3

ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
«МАТЧЫН ПОЗІРК МАРЫІ –
НАЙБОЛЬШЫ ПАДАРУНАК»
Заканчэнне. Пачатак на стар. 1-2
Яна вылечыць вас ад любой блізарукасці,
што робіць для вас раздражняльнымі патрэбы
людзей, якія, па сутнасці, з’яўляюцца патрэбамі Уцелаўлёнага Пана, і ацаліць вас ад любой
дальназоркасці, пры якой губляюцца дэталі,
нататкі, запісаныя маленькімі літаркамі, але
ад якіх залежаць жыццёва важныя аспекты
ў жыцці Касцёла і сям’і. Позірк Божай Маці
лечыць», – нагадаў словы Святога Айца яго
прадстаўнік у Беларусі.
Гаворачы пра прыклад Марыі, які пакліканы
наследаваць усе хрысціяне, прымаючы Божую волю так, як Яна, арцыбіскуп заахвоціў
вернікаў палюбіць сваё жыццёвае пакліканне,
як Марыя любіла сваё. Ён таксама заклікаў
ствараць шлях да Бога, пракладаючы шляхі
паміж братамі.
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Напрыканцы іерарх падзякаваў удзельнікам
урачыстасці за прысутнасць і паабяцаў расказаць пра іх саміх і пра іх веру Святому Айцу
Францішку.
«Я бачу, што вы ганарыцеся тым, што вы –
католікі і беларусы. Пра гэта сведчыць вашае
нястомнае жаданне ісці да Марыі, а таксама
безліч сцягоў і плакатаў, якія вы прынеслі
сюды. Божа, благаславі Беларусь і яе цудоўны
народ! Няхай Марыя благаславіць вас усіх,
хто любіць Бога, хто любіць сваю Радзіму,
хто любіць свае сем’і!» – сказаў напрыканцы
Апостальскі Нунцый Габар Пінтэр і завяршыў
сваю гамілію заклікам разам з Марыяй сказаць
сваё «так» Богу: «Няхай мне станецца паводле
Твайго слова».
Паводле catholic.by
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ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
ЛІЧБА ДНЯ – 2 662. СТОЛЬКІ ПІЛІГРЫМАЎ ПЕШКІ І НА
РОВАРАХ ПРЫБЫЛО НА ЎРАЧЫСТАСЦІ Ў БУДСЛАЎ
Больш за дзве з паловай тысячы пешых пілігрымаў з усіх дыяцэзій Беларусі прыбылі 1 ліпеня
ў Будслаў на святкаванне 20-годдзя каранацыі цудадзейнага абраза Маці Божай
Статыстыка пілігрымак
Рэкардсменамі па колькасці пройдзеных
кіламетраў сёлета сталі пілігрымы з Брэста,
якія ў складзе пілігрымкі Брэст – Баранавічы –
Будслаў за 16 дзён пераадолелі 537 (!) кіламетраў.
Гэта была адзіная пілігрымка з Пінскай дыяцэзіі. Яна ж стала і самай масавай, сабраўшы
ў дарогу 271 верніка.
250 чалавек прыйшло ў Будслаў з Маладзечна, 221 – з Нарачы, 220 – з Глыбокага.
Чатыры пілігрымкі на шляху ў Будслаў прайшлі больш за 200 км: Брэст – Баранавічы – Будслаў (537 км), Віцебск – Будслаў (290 км), Ліда –
Будслаў (250 км) і Росіца – Будслаў (218 км).
270 км праехала роварная пілігрымка з
Баранавіч, 250 км – пілігрымы на роварах з
Віцебска.
Асобнай пілігрымкай у Будслаў прыбылі
вернікі на чале з ксяндзамі салезіянамі (Салезіянская пілігрымка Смаргонь – Будслаў),
а таксама сямейная пілігрымка Equipes NotreDame Пузыры – Будслаў, пакутная пілігрымка
пакаяння Мінск – Будслаў, пілігрымка цвярозасці Бягомль – Будслаў і асобная пілігрымка
дзяўчат-скаўтак «Нацыянальная вандроўка
правадніц».
Будслаў і дождж
Дождж, які ідзе ў Будславе амаль увесь
дзень, прымусіў перанесці запланаваную для
пілігрымаў Імшу з вуліцы ў сцены санктуарыя.
Святую Імшу для пілігрымаў узначаліў дапаможны біскуп Гродзенскай дыяцэзіі Юзаф
Станеўскі, які ў Канферэнцыі Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі адказвае за моладзь. Вітаючы
пілігрымаў, іерарх прыгадаў прыпавесць, якая
вучыць, што знайсці мора можна ідучы па
цячэнні рэк.
«З усіх напрамкаў Беларусі, а таксама і з-за
мяжы, нібы рачныя патокі, у Будслаў гадамі
ішлі дзясяткі тысяч пілігрымаў, прапітваючы
сваёй малітвай асяроддзе і запрашаючы ўсіх
да Каралевы сем’яў – да абраза Маці Божай
Будслаўскай.
«Мяркую, што дзякуючы вам – пілігрымам –
шмат людзей абудзілася ад сну нявер’я», – адзначыў біскуп.
«Словы падзякі пад абразом Маці Божай
Будслаўскай скіроўваем да ўсіх, з кім ствараем
адну вялікую сям’ю, імя якой Беларусь. Божа,
благаславі нашу краіну!» – дадаў іерарх.
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У сваёй гаміліі біскуп Станеўскі засяродзіўся
на тэме распазнавання сябе і свайго паклікання.
«Стагоддзямі вернікі пры сустрэчы з Марыяй
у Будслаўскім санктуарыі паўтараюць за св.
Альжбетай поўныя даверу і любові словы: „Благаслаўлёная Ты, Панна Марыя, якая паверыла,
што споўняцца словы, сказаныя Табе ад Пана“.
Альжбета распазнае прыходзячага Пана ў
сваёй сваячцы — гэта не проста. А як цяжка
бывае нам распазнаць Бога, якога добра ведаем? Як лёгка не заўважыць Бога ў тым, што
нам блізка!»
Працяг на стар. 5

ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
ЛІЧБА ДНЯ – 2 662. СТОЛЬКІ ПІЛІГРЫМАЎ ПЕШКІ І НА
РОВАРАХ ПРЫБЫЛО НА ЎРАЧЫСТАСЦІ Ў БУДСЛАЎ
Заканчэнне. Пачатак на стар. 4
«Вера без малітвы не пакідае следу»
Біскуп падкрэсліў, што багацце духоўнага жыцця чалавека залежыць ад паглыблення яго веры.
«Чалавек, які не распазнае Бога, які прыходзіць
да яго ў звычайнай штодзённасці, губляе магчымасць спазнання сябе самога», — дадаў іерарх.
Біскуп Юзаф Станеўскі нагадаў, што быць
сабой і распазнаваць сябе дазваляе малітва –
асабістая, шчырая і дабравольная: «Не можа
чалавек лічыць сябе веруючым, калі не моліцца. Яго вера застаецца тэарэтычнай, яе не
відаць, яна не пакідае слядоў».
«Хрыстус стукае ў нашы дзверы. Ці мы
адчынім іх?»
Як дадаў іерарх, у сваім жыцці чалавек не
заўсёды ўсведамляе прысутнасць Езуса, але
гэтая прысутнасць «з’яўляецца неўміручай
крыніцай чалавечай сілы».
«Хрыстус стаіць побач з намі. „Вось стаю
каля дзвярэй і стукаю. Калі хто пачуе Мой голас
і адчыніць дзверы, – кажа Езус, – увайду“. Ці
адкрылі мы ўжо сэрцы для Хрыста?» – звярнуўся біскуп да моладзі.
Іерарх нагадаў, што 2018 год у Касцёле ў
Беларусі праходзіць пад дэвізам «Моладзь –
надзея Касцёла і грамадства».
«Папа Францішак на сустрэчы моладзі ў
Кракаве сказаў: „Вы маеце патрэбу ў тым, каб
адчуць, што хтосьці сапраўды верыць у вас“.
Дык ведайце, што Пантыфік верыць у вас, што
Касцёл верыць у вас! Даверцеся Касцёлу!
Дарагія сябры, паўтараю за Папам Рымскім:
Касцёл у Беларусі верыць у вас, давярае і ўскладае
надзею на вас! Бо вы – «пакліканыя з Марыяй да
жыцця ў ласцы Божай», – заключыў іерарх.
Біскуп заклікаў моладзь не баяцца будаваць
свой дом «у Касцёле і з Касцёлам», а таксама
дзейнічаць.
«Недастаткова сядзець за камп’ютарам ці ляжаць на канапе перад тэлевізарам і паўтараць:
„Я не грашу“, „Я веру ў Бога“. Трэба ўстаць з
канапы, каб быць побач адно з адным і дзяліцца
са светам Хрыстом у сабе», – дадаў біскуп.
Аб адвазе і запрашэнні Хрыста ў штодзённае
жыццё біскуп заклікаў прасіць у Маці Хрыста.
«Любая моладзь, вы – будучыня Касцёла і
грамадства. Дык будуйце ж яе разам з Хрыстом, нашым Збаўцам, і Марыяй, Каралевай
Беларусі!» – заключыў іерарх.
Завяршыў св. Імшу сумесны спеў, напісаны
адмыслова да 20-годдзя каранацыі папскімі
каронамі абраза Маці Божай Будслаўскай, які
падрыхтаваў гурт Ubi Caritas з Івянца.
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
БУДСЛАЎСКІ ФЭСТ 20 ГАДОЎ ТАМУ:
АРХІЎНЫЯ ЗДЫМКІ З КАРАНАЦЫІ АБРАЗА МАЦІ БОЖАЙ
У 1998 ГОДЗЕ
Сёлетнія ўрачыстасці ў Нацыянальным
санктуарыі ў Будславе прымеркаваны да
20-годдзя каранацыі абраза Маці Божай
папскімі каронамі.
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У 1998 годзе цудадзейны абраз быў урачыста
каранаваны кардыналам Казімірам Свёнтэкам.
Здымкі гэтай гістарычнай падзеі захаваліся
ў выдавецтве Pro Christo.
Паводле catholic.by

НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
СТАЛА ВЯДОМАЙ ПРАГРАМА ВІЗІТУ
ПАПЫ ФРАНЦІШКА Ў КРАІНЫ БАЛТЫІ
5 ліпеня прэс-служба Святога Пасаду абнародавала афіцыйную праграму
Апостальскага падарожжа папы Францішка ў краіны Балтыі

Візіт Святога Айца ў Літву, Латвію і Эстонію
запланаваны на 22–25 верасня 2018 г.
22–23 верасня – Літва
22 верасня самалёт італьянскай авіякампаніі
Alitalia каля 11.30 даставіць Святога Айца ў
Вільню. Пасля ўрачыстай цырымоніі прывітання Папа кіруеццца ў Прэзідэнцкі палац, дзе
сустрэнецца з кіраўніком літоўскай дзяржавы,
прадстаўнікамі органаў улады, грамадзянскай
супольнасці і дыпламатычнага корпусу.
У другой палове дня папа Францішак наведае віленскі санктуарый Маці Божай Вастрабрамскай, дзе памоліцца перад цудатворным
абразом Маці Міласэрнасці і сустрэнецца з
моладдзю на плошчы перад святыняй.
Раніцай 23 верасня Папа скіруецца ў Каўнас,
дзе ў мясцовым парку Santakos узначаліць нядзельную св. Імшу, якая завяршыцца супольнай
малітвай «Анёл Панскі».
На другую палову дня запланавана сустрэча
Пантыфіка з духавенствам, кансэкраванымі
асобамі і семінарыстамі ў катэдральным касцёле
Каўнаса.
Пасля сустрэчы Святы Айцец вернецца ў
Вільню, дзе завяршыць афіцыйную праграму
літоўскага этапу падарожжа наведваннем Музея акупацыі і барацьбы за свабоду і кароткай
малітвай за ўсіх ахвяраў вайны.
Плануецца, што ў сустрэчах са Святым Айцом
у Літве возьмуць удзел таксама вернікі з Беларусі.
24 верасня – Латвія
24 верасня Святы Айцец вылеціць у Латвію.
Каля паловы дзявятай раніцы самалёт з Пантыфікам прызямліцца ў міжнародным аэрапорце Рыгі.
Пасля цырымоніі прывітання папа Францішак скіруецца ў Прэзідэнцкі палац для сустрэчы
«Голас душы» № 6 (552)

з латвійскім лідарам і іншымі прадстаўнікамі
палітычнай улады, з членамі грамадзянскай
супольнасці і дыпкорпусу.
Затым запланавана цырымонія ўскладання
вянкоў да Помніка Свабоды – манумента ў памяць аб загінулых змагарах за незалежнасць Латвіі.
Далейшая праграма прадугледжвае экуменічную
сустрэчу папы Францішка ў рыжскім Домскім
катэдральным саборы, а пасля яе – візіт Святога
Айца ў каталіцкі катэдральны касцёл св. Якуба.
Пасля абеду Пантыфік на верталёце скіруецца ў санктуарый Маці Божай Аглонскай.
Там ён узначаліць Эўхарыстыю, падчас якой
прамовіць гамілію да вернікаў.
Пасля св. Імшы Папа вернецца ў Рыгу, а
адтуль на самалёце – у Вільню.
25 верасня – Эстонія
25 верасня каля 10.00 папа Францішак прыбудзе ў Талін. Пасля традыцыйнага прывітання
ён правядзе сустрэчу з прэзідэнтам Эстоніі,
прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і
дыпкорпусу ў Прэзідэнцкім палацы.
Акрамя таго, праграма візіту Папы ў Эстонію
прадугледжвае экуменічную сустрэчу з моладдзю ў лютэранскай кірхе св. Караля і сустрэчу з
супрацоўнікамі каталіцкіх дабрачынных арганізацый у катэдральным касцёле св. Пятра і Паўла.
Затым Святы Айцец узначаліць св. Імшу на
плошчы Свабоды Таліна, пасля якой развітаецца
з эстонскімі вернікамі і накіруецца ў аэрапорт, адкуль каля сёмай гадзіны вечара вылеціць у Рым.
Плануецца, што каля 21.20 самалёт з Пантыфікам на борце прызямліцца ў рымскім
аэрапорце Ciampino.
Візіт у балтыйскія краіны стане для папы
Францішка ўжо 24-м падарожжам за межы Італіі.
Паводле catholic.by
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
СУСВЕТНЫЯ ДНІ МОЛАДЗІ Ў ПАНАМЕ:
ПАДРЫХТОЎКА І ЎМОВЫ ЎДЗЕЛУ МОЛАДЗІ
З БЕЛАРУСІ

Дарагая моладзь Каталіцкага Касцёла ў
Беларусі!
Да XXXIV Сусветных дзён моладзі (СДМ),
якія пройдуць у Панаме з 22 па 29 студзеня
2019 г., засталося крыху больш за 6 месяцаў.
Гэта заклікае нас актыўна рыхтавацца да
гэтага моладзевага форуму. Перш за ўсё неабходна духоўная падрыхтоўка, каб з’яднацца
з маладымі людзьмі ўсяго Касцёла ў адзінай
малітве ў інтэнцыі (СДМ).
З гэтай мэтай моладзі і адказным за яе
душпастырам прапануецца 22 дня кожнага месяца да пачатку СДМ разам праводзіць малітву,
збірацца разам на св. Імшу або на эўхарыстычную адарацыю ў інтэнцыі сустрэчы моладзі з
усяго свету, якая пройдзе ў Панаме.
Плануецца, што ў гэтых Сусветных Днях
Моладзі возьме ўдзел адзіная дэлегацыя моладзі з Беларусі.
Просьба да святароў, законных сясцёр, маладых людзей, якія маюць магчымасць быць
у Панаме, па пытаннях удзелу ў сусветных
Днях Моладзі асабіста звязвацца з адказнымі
за падрыхтоўку адзінай дэлегацыі з Беларусі.
Кантакты пададзены ніжэй.
Усе мерапрыемствы разлічаны на 14 дзён.
17–21 студзеня Дні моладзі будуць праходзіць у дыяцэзіях, 22–27 студзеня адбудуцца
цэнтральныя мерапрыемствы, якія пройдуць
у горадзе Панама на ўзбярэжжы Cinta Costera.
З 26 на 27 студзеня 2019 г. адбудзецца чуванне на адкрытай прасторы на ўзбярэжжы
Ціхага акіяну.
Магчымыя дні вылету: 15 і 16 студзеня 2019 г.,
дні вяртання: 29 і 30 студзеня 2019 г.
Умовы ўдзелу:
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Кошт каля 2000 даляраў (авіябілет, пакет
пілігрыма СДМ, удзел у днях у дыяцэзіі, пераезд у адну з дыяцэзій Панамы, страхоўка).
Кошт з’яўляецца прыкладным, магчымыя
нязначныя змены.
Аванс у памеры 50 працэнтаў ад агульнай
сумы патрэбна ўнесці да 1 верасня 2018 г.
У выпадку адмовы ад удзелу аванс не вяртаецца (вяртанне магчыма толькі за кошт замены
новым удзельнікам).
Канчатковую аплату патрэбна ўнесці да
1 лістапада 2018 г.
Узрост удзельнікаў 18–35 гадоў. Стан здароўя павінен забяспечыць добрае самаадчуваанне пры вільготным клімаце і тэмпературы
ў студзені каля +33oC (удзень) i каля +23oC
(уначы). Удзельнікі СДМ з’яўляюцца пілігрымамі і павінны быць гатовыя да сціплых умоваў
пражывання ў Панаме.
У Панаме ёсць нацыянальная валюта бальбоа, якая мае абарачэнне толькі на тэрыторыі
краіны. Галоўнай валютай аплаты з’яўляецца
амерыканскі даляр.
Беларусам для паездкі ў Панаму не патрэбныя візы і прышчэпкі. Неабходна мець дзейсны пашпарт і адкрытую шэнгенскую візу для
трансфера праз адзін з еўрапейскіх аэрапортаў.
Уся неабходная інфармацыя і запіс:
Кс. Антоні Грэмза, міждыяцэзіяльны каардынатар і адказны за падрыхтоўку беларускай дэлегацыі для ўдзелу ў СДМ у Панаме:
+375 29 286 31 78; +375 29 632 43 73; e-mail:
gremantos@gmail.com;
Гэлена Богдан: +375 29 286 31 78; e-mail:
lemonik24@mail.ru
Паводле catholic.by

СЛОВА ПАПЫ
МОЛАДЗЬ ПРАГНЕ БЫЦЬ ВЫСЛУХАНАЙ.
АБНАРОДАВАНЫ ПРАЦОЎНЫ ДАКУМЕНТ
СІНОДА БІСКУПАЎ НА ТЭМУ МОЛАДЗІ
19 чэрвеня быў абнародаваны Працоўны дакумент (Instrumentum laboris) XV Звычайнай
асамблеі Сінода Біскупаў, якая пройдзе ў Рыме з 3 па 28 кастрычніка на тэму «Моладзь,
вера і распазнанне паклікання» 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

Дакумент, падзелены на тры часткі, кажа
пра патрэбы, імкненні, страхі, расчараванні, выклікі і спадзяванні сучаснай моладзі.
Падкрэсліваецца, што юнакі і дзяўчаты ва
ўзросце з 16 да 29 гадоў складаюць чвэрць
насельніцтва свету, або каля 1, 8 млрд чалавек.
У Instrumentum laboris уздымаецца пытанне
аб тым, чаго прагне сучасная моладзь і чаго яна
шукае ў Касцёле. Адзначаецца, што, у першую
чаргу, моладзь жадае «аўтэнтычнага Касцёла»,
які будзе ззяць «прыкладам, кампетэнцыяй,
суадказнасцю і культурнай салідарнасцю».
Моладзь прагне Касцёла, які будзе даваць
сведчанне, падзяляць «яе жыццёвую сітуацыю ў святле Евангелля», а не проста даваць
настаўленні. Моладзі патрэбны Касцёл, які
будзе «празрыстым, гасцінным, сумленным,
прывабным, камунікатыўным, даступным,
радасным і інтэрактыўным». Моладзь прагне
Касцёла, які будзе «менш інстытуцыйным і
больш адкрытым на адносіны, здольным прымаць, не асуджаючы загадзя», які будзе «ся«Голас душы» № 6 (552)

броўскім і блізкім, адкрытым і міласэрным».
У той жа час звяртаецца ўвага на існаванне
вялікай колькасці людзей, якія нічога не чакаюць ад Касцёла, а жадаюць, каб іх проста
пакінулі ў спакоі, разглядаючы Касцёл у якасці
нецікавага суразмоўцы ці нават «надакучлівага
і раздражняючага». Для падобных меркаванняў ёсць прычыны, сярод якіх называюцца
сексуальныя і фінансавыя скандалы. У сувязі
з гэтым моладзь просіць Касцёл аб «нулявой
талерантнасці ў адносінах да сексуальных
злоўжыванняў ва ўласных структурах».
Моладзь жадае, каб Касцёл умеў абгрунтоўваць уласную дактрынальную і этычную
пазіцыю перад абліччам сучаснага грамадства.
У дакуменце адзначаецца, што сучасныя юнакі і дзяўчаты прагнуць быць выслуханымі, прагнуць, каб да іх меркавання
ставіліся сур’ёзна, прагнуць адчуваць сябе
актыўнай часткай жыцця Касцёла, прагнуць
быць суб’ектам, а не аб’ектам евангелізацыі.
Працяг на стар 10
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СЛОВА ПАПЫ
МОЛАДЗЬ ПРАГНЕ БЫЦЬ ВЫСЛУХАНАЙ.
АБНАРОДАВАНЫ ПРАЦОЎНЫ ДАКУМЕНТ
СІНОДА БІСКУПАЎ НА ТЭМУ МОЛАДЗІ
Заканчэнне. Пачатак на стар. 9
Менавіта жаданне быць выслуханымі – першае, якое моладзь скіроўвае да Касцёла гучным
голасам, падкрэсліваецца ў Instrumentum laboris.
Яшчэ адно фундаментальнае прагненне моладзі датычыцца духоўнага і псіхалагічнага суправаджэння, у тым ліку ў пытаннях сямейнага
жыцця, распазнання паклікання, прафесійнай
дзейнасці. Гаворка не ідзе пра штосьці «факультатыўнае ў параўнанні з заданнем выхавання і евангелізацыі моладзі, а пра касцёльны
абавязак і права кожнага маладога чалавека».
Звяртаецца ўвага на ролю сям’і, якая працягвае з’яўляцца прывілеяваным месцам
у працэсе інтэгральнага развіцця асобы. У
гэтым кантэксце падкрэсліваецца важнасць
бацькі ў сямейным жыцці, адсутнасць якога
прыводзіць да з’яўлення «неадназначнасці
і пусткі». Фундаментальная роля ў працэсе
развіцця належыць таксама навучальным
установам і хрысціянскім супольнасцям,
якія дапамагаюць людзям маладога ўзросту
не адчуваць сябе самотнымі, выкінутымі
на ўзбочыну, пакінутымі на шляху іх росту.
Яшчэ адна тэма, якая прысутнічае ў працоўным
дакуменце будучага Сінода, – гэта навяртанне.
Гаворка ідзе пра патрэбу «сістэмнага навяртання» ў адукацыйнай сферы, каб усе
фармацыйныя структуры і іх члены больш
укладалі ва «ўсебаковую фармацыю», каб не
толькі перадаваць веды, але таксама быць
«сведкамі чалавечай сталасці», здольнай рабіць людзей маладога ўзросту суб’ектамі і
галоўнымі дзеючымі асобамі ўласнага жыцця.
У тэксце таксама гучыць заклік да «экалагічнага навяртання», бо ўнёсак моладзі
ў гэтую сферу з’яўляецца неад’емным, і да
неабходнага і адважнага культурнага навяртання самога Касцёла, каб ён быў здольным
распазнаваць, ствараць месца і стымуляваць
крэатыўнасць кансэкраванага жыцця, даючы
асаблівае месца рэалізацыі жаночага генія.
Слова «распазнаваць» часцей за ўсё ўзгадваецца ў Instrumentum laboris. Яно павінна
разумецца ў якасці «ладу жыцця Касцёла, які
выходзіць насустрач», каб адказаць на патрэбы
моладзі.
Здольнасць распазнання павінна быць дадзена моладзі ў якасці зброі ў барацьбе, якая зробіць маладых людзей «здольнымі распазнаваць
часы Бога», каб не змарнаваць Яго натхненні
і Яго «заклік да росту». Распазнанне вучыць
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моладзь гатоўнасці прымаць важныя рашэнні, а
дапамагаць рабіць гэта павінны кампетэнтныя
асобы.
Працоўны дакумент кажа таксама пра выклікі, сярод якіх згадваюцца дыскрымінацыя па
рэлігійным і расавым прынцыпе, беспрацоўе,
беднасць, нарказалежнасць, алкагалізм, булізм,
сексуальная эксплуатацыя, педапарнаграфія,
карупцыя, цяжкасці з атрыманнем адукацыі,
самотнасць і іншыя. Многія з гэтых з’яваў
былі справакаваныя феноменам адчужэння,
неналежным выкарыстаннем тэхналогій. У той
жа час звяртаецца ўвага на станоўчае значэнне
музыкі, спорту, сяброўства паміж аднагодкамі.
Гаворачы пра тэму паклікання, працоўны
дакумент будучага Сінода звяртае ўвагу на
тое, што гэты тэрмін часта разумеецца вельмі
абмежавана, у сувязі з чым узнікаюць меркаванні, нібы яно азначае проста рэкрутаванне
маладых людзей у святары і манахі.
Важна скіраваць душпастырства пакліканняў да ўсёй моладзі. Падкрэсліваецца, што
кожны чалавек маладога ўзросту мае пакліканне, якое можа рэалізавацца ў сям’і, вучобе,
прафесійнай дзейнасці, палітыцы і г.д. Адносна
паклікання да святарскага і манаскага жыцця
адзначаецца неабходнасць у абнаўленні адпаведнага душпастырства, каб моладзь адчула
прывабнасць паклікання Езуса, які кліча станавіцца пастырамі Ягонага статка.
Дакумент завяршаецца разважаннем аб святасці, бо «маладосць – гэта час для святасці»,
якая павінна быць прапанавана «як дасягпльная перспектыва для ўсіх маладых людзей».
Неабходна, каб юнакі і дзяўчаты ўзялі ва ўласныя рукі сваё жыццё, скіравалі яго на самыя
цудоўныя і глыбокія рэчы і заўсёды захоўвалі
чыстае сэрца.
Працоўны дакумент XV Звычайнай асамблеі Сінода Біскупаў быў падрыхтаваны на
падставе анлайн-апытальніка, які дзейнічаў на
працягу шасці месяцаў на сайце Сакратарыята
Сінода; заўваг мясцовых епіскапатаў, якія былі
дасланы ў Ватыкан; вынікаў міжнароднага
семінара аб сітуацыі моладзі, які праходзіў
у Рыме ў верасні 2017 г., і перадсінадальнай
сустрэчы, што адбылася ў сакавіку, у якой
брала ўдзел прадстаўніца Беларусі Кацярына
Адамчык.
Паводле catholic.by

СВЯТЫ ХРОСТ
З радасцю паведамляем, што за апошні час
Сакрамант Хросту атрымалі:
Беата-Алівія Хаванская,

дачка Валерыя і Ганны
Анна Кацюль, дачка Дзмітрыя і Алены
Ян Пашкевіч, сын Сяргея і Таццяны
Леў Пашкевіч, сын Сяргея і Таццяны
Аліна Лоечка, дачка Рамана і Юліі
Дамініка Цітова,
дачка Аляксандра і Наталлі
Маргарыта-Марыя Пінязік,
дачка Уладзіслава і Надзеі
Аліса Ільінец, дачка Яўгенія і Таццяны
Шарбель-Артур Гудовіч,
сын Патрыка і Алены
Казімір Крук, сын Аляксандра і Вольгі
Марыя Чубанава, дачка Сяргея і Анны
Марыя Парахневіч,
дачка Уладзіміра і Наталлі
Елісей Валадзіко, сын Вацлава і Ганны
Даніі Ісачанка, сын Мікіты і Вікторыі
Елізавета Талочка, дачка Міхаіла і Юліі
Паўліна Баркоўская,
дачка Аляксандра і Веранікі
Сафія Кандрашова,
дачка Алега і Вікторыі
Карына Качалава,
дачка Андрэя і Марыны
Данііл Смулько, сын Яўгенія і Вольгі
Дзмітрый Мілюта, сын Яўгенія і Веры
Алёна Башаркова,
дачка Аляксандра і Кацярыны

Амілія Вайткевіч,

дакча Уладзіміра і Веранікі

Яна П'екная, дачка Пятра і Алены
Антаніна Макаранка,

дачка Аляксандра і Алесі

Дарына-Кацярына Зайцава,

дачка Паўла і Алены

Юрый Міхалькевіч, сын Івана і Вікторыі
Цімафей Краскоўскі, сын Максіма і Дар'і
Цімур-Цімафей Урбан,
сын Яўгена і Вольгі

Вера Квашніна, дачка Аляксея і Ірыны
Ева Счыслёнак, дачка Аляксея і Анастасіі
Арцём Кірвель, сын Антона і Ірыны
Ян Пілец, сын Юрыя і Анастасіі
Стэфан Грышчанка,
сын Вадзіма і Вольгі

Варвара Мірон, дачка Мікалая і Вікторыі
Мікіта Судакоў, сын Яўгенія і Вольгі
Софія Воранава, дачка Аляксандра і Юліі
Эва Клевец, дачка Яўгенія і Ірэны
Алана-Марыя Чылонг-Камчонг,
дачка Кірыла Ліду і Алены

Злата Анянава, дачка Кірыла і Алены
Ягор Карота, сын Дзмітрыя і Ірыны
Максім Бураў,

сын Аляксандра і Кацярыны

Валерыя Пачкоўская,

дачка Дзмітрыя і Таццяны

Мацвей-Міраслаў Місюн,

сын Андрэя і Алены

ВІНШУЕМ МАЛАДЫХ
Давяраем добраму Богу сужэнскае жыццё маладых людзей,
якія вырашылі быць заўсёды разам,
і просім для іх асаблівага Божага блаславення
Віктара Чухольскага і Алену Сіліч
Дзяніса Носаля і Галіну Папкову
Ігара Чаргінца і Алену Чаргінец (Літвінчук)
Андрэя Гарыенка і Таццяну Гарыенка (Пісарову)
Дзмітрыя Кузьма і Анастасію Кузьма (Рындзевіч)
Аляксандра Дыдышка і Анну Дыдышка (Васільеву)
Арцёма Сухадольца і Яну Рынашка
Дзмірыя Валочніка і Ганну Макарэвіч
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9 ліпеня
Панядзелак

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

10 лліпеня

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

Чацвер

13 ліпеня

Пятніца

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

15 ліпеня

14 ліпеня

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
ВЕРНІКАЎ З БЕЛАРУСІ ЗАПРАШАЮЦЬ У ПІЛІГРЫМКУ
НА СУСТРЭЧУ З ПАПАМ РЫМСКІМ У ЛІТВЕ
Вернікі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі могуць запісацца ў пілігрымку ў Вільню і Каўнас,
якія 22 і 23 верасня гэтага года наведае Папа
Рымскі Францішак.
У пілігрымку на моладзевую сустрэчу, якая
пройдзе ў літоўскай сталіцы на літоўскай і італьянскай мовах, запрашаецца моладзь ад 18 да
35 гадоў. У пілігрымку на святую Імшу ў Каўнас
запіс ідзе без абмежавання ва ўзросце (дзеці
толькі ў суправаджэнні бацькоў).
Праграма пілігрымкі ў Вільню (22 верасня):
– 7.35 – выезд з Мінска цягніком; прыбыццё –
10.05.
– 12.00 – святая Імша ў касцёле св. Арханёла
Рафала на беларускай мове для ўдзельнікаў
пілігрымкі.
– 13.00 – абед для пілігрымаў. Сустрэча з
Папам Рымскім
– 21.17 – адпраўленне цягніком у Мінск; прыбыццё – 01.05
Прыкладны кошт удзелу (арганізацыя, віза,
абед) складае 55 еўра. Для тых, хто паедзе з Маладзечна цягніком у 8.27, кошт удзелу складае
45 еўра.
Праграма пілігрымкі ў Каўнас (23–24 верасня):

– Выезд з Мінска аўтобусамі (у ноч з суботы
на нядзелю, дакладны час ад’езду будзе пададзены пазней).
7.00 – прыезд у Каўнас. Удзел у чуванні перад Імшой у адмысловым сектары.
– Святая Імша.
– Сустрэча Папы Рымскага з духавенствам у
катэдры Каўнаса (для святароў і кансэкраваных
асобаў).
– 12.30–16.00 – вольны час.
– Выезд у Кайшадорыс, вячэра, начлег.
– Сняданак
– Святая Імша пры рэліквіях бл. арцыбіскупа
Тэафілюса Матулёніса (на беларускай мове),
выезд у Вільню. Магчымасць наведвання гандлёвага цэнтра «Акропаліс»
– Вяртанне ў Мінск
Прыкладны кошт (арганізацыя, начлег,
пасілкі, віза) – 60 еўра. Для тых, хто паедзе
з Маладзечна, кошт удзелу складае 50 еўра.
Дакладны кошт пілігрымкі ў Каўнас і Вільню
будзе пададзены да 15 ліпеня.
Запіс у пілігрымкі магчымы ў парафіях,
просьба звяртацца да сваіх пробашчаў.
Паводле Сatholic.by
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