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Штотыднёвы хрысціянскі бюлетэнь

У МІНСКУ ПРАЙШЛО ДУХОЎНА-АСВЕТНІЦКАЕ СВЯТА
Ў ГОНАР СКАРЫНЫ

6 жніўня 2017 года пры мінскім касцёле
Св. Сымона і Св. Алены прайшло Духоўна-асветніцкае свята ў гонар Скарыны. Нагодай
стала 500-годдзе беларускага кнігадрукавання.
У свяце прымалі ўдзел прадстаўнікі розных
хрысціянскіх канфесій Беларусі. Былі арганізаваны выстаўкі, прэзентацыі кніг хрысціян-

скіх выдавецтваў, выступленні духавенства,
вучоных, пісьменнікаў.
«Гэты год у Беларусі з’яўляецца Годам навукі.
Так супала, што ў ім мы святкуем Юбілей 500-годдзя Бібліі Скарыны і беларускага кнігадрукавання», – адзначыў Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч.
Працяг на стар. 2

ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
У МІНСКУ ПРАЙШЛО ДУХОЎНА-АСВЕТНІЦКАЕ СВЯТА
Ў ГОНАР СКАРЫНЫ
Заканчэнне. Пачатак на стар. 1
«Божы Провід зрабіў так, што Францішак
Скарына выдаў Біблію на беларускай мове
менавіта 6 жніўня 1517 г., у свята Перамянення Пана. Біблія – гэта вечна жывое і дзейснае
Божае слова, як вучыць аўтар Паслання да
габрэяў. Натхнёнае Богам слова дадзена нам
з мэтай змены нашага жыцця, а значыць дзеля
нашага перамянення», – дадаў іерарх.
«У наш час няма ніякай праблемы набыць
Біблію, – падкрэсліў арцыпастыр. – Аднак
прысутнасць Бібліі яшчэ не азначае, што мы
яе чытаем і вывучаем. У многіх яна “запылілася”. Прыйшоў час “адпыласосіць” Біблію. Не
пыласосам, а гарачым імкненнем яе пазнання.
Неабходна паглядзець на яе як на бестселер
стагоддзяў, кожны сказ якога з’яўляецца крыніцай Божай мудрасці».
Арцыбіскуп Кандрусевіч пажадаў удзельнікам духоўна-асветніцкага свята, каб скарынаўскі юбілей стаў «новым імпульсам для
вывучэння Бібліі, каб на яе падмурку наша
краіна будавала сваю шчаслівую будучыню».
Фота Віктара Ведзеня
Паводле Catholic.by
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
НОВЫЯ ПЕРСАНАЛЬНЫЯ ЗМЕНЫ
Ў МІНСКА-МАГІЛЁЎСКАЙ АРХІДЫЯЦЭЗІІ
Курыя Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі
паведамляе, што ў ліпені-верасні 2017 года
адбываюцца наступныя персанальныя змены
ў архідыяцэзіі:
З 20 ліпеня 2017 года:
а. Стэфан Павел Пупейка OFM прызначаецца вікарыем парафіі св. Антонія ў г. Слуцку
і вікарыем парафіі Маці Божай Фацімскай
у г. Любані Нясвіжскага дэканата.
З 1 жніўня 2017 года:
Кс. Адам Врубель MSF звальняецца з пасады адміністратара з правамі пробашча парафіі
св. Казіміра ў г. Стоўбцы Стаўбцоўскага дэканата і прызначаецца пробашчам парафіі св. Ганны
ў г. Дзяржынску Стаўбцоўскага дэканата;
Кс. Рышард Пежхала MSF звальняецца
з пасады адміністратара з правамі пробашча
парафіі св. Ганны ў г. Дзяржынску Стаўбцоўскага дэканата і прызначаецца пробашчам
парафіі св. Казіміра ў г. Стоўбцы Стаўбцоўскага дэканата, а таксама адміністратам парафіі
святых Апосталаў Пятра і Паўла ў в. Новы
Свержань Стаўбцоўскага дэканата;
Кс. Томаш Маліноўскі MSF звальняецца
з пасады адміністратара з правамі пробашча парафіі св. Казіміра ў г. Лагойску Вілейскага дэканата і прызначаецца пробашчам парафіі св. Ганны ў г.п. Плешчаніцы Вілейскага дэканата;
Кс. Войцех Вальчына MSF звальняецца
з пасады адміністратара з правамі пробашча
парафіі св. Ганны ў г.п. Плешчаніцы Вілейскага
дэканата і прызначаецца пробашчам парафіі
св. Казіміра ў г. Лагойску Вілейскага дэканата.
З 10 жніўня 2017 года:
Кс. Раман Страшко прызначаны вікарыем парафіі Імя Найсвяцейшай Панны Марыі
ў г. Мінску дэканата Мінск-Захад.
З 20 жніўня 2017 года:
Кс. Павел Беразун прызначаны вікарыем
парафіі св. Юзафа ў г. Маладзечна Маладзечанскага дэканата;
Кс. Міхал Бубен звольнены з пасады вікарыя
парафіі св. Юзафа ў г. Маладзечна Маладзечанскага дэканата і прызначаны вікарыем
парафіі Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны
Марыі ў в. Будслаў Мядзельскага дэканата;
Кс. Дзяніс Бразінскі звольнены з пасады
вікарыя парафіі Унебаўзяцця Найсвяцейшай
Панны Марыі ў г. Магілёве Магілёўскага
дэканата;
Кс. Вадзім Сурвіла звольнены з пасады
адміністратара з правамі пробашча парафіі
Божай Міласэрнасці ў г. Магілёве Магілёўскага
дэканата.
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З 26 жніўня 2017 года:
Кс. Вадзім Мізер МІС звальняецца з пасады
вікарыя парафіі Нараджэння Найсвяцейшай
Панны Марыі ў г. Барысаве Барысаўскага
дэканата;
Кс. Віталій Даніловіч МІС прызначаецца
вікарыем парафіі Нараджэння Найсвяцейшай
Панны Марыі ў г. Барысаве Барысаўскага
дэканата.
З 1 верасня 2017 года:
Кс. Аляксандр Фамяных звольнены з пасады вікарыя парафіі Імя Найсвяцейшай Панны
Марыі ў г. Мінску дэканата Мінск-Захад.
З 5 верасня 2017 года:
Кс. Аўгуст Калясінскі звольнены з пасады вікарыя парафіі св. Сымона і св. Алены
ў г. Мінску дэканата Мінск-Захад і прызначаны
вікарыем парафіі Узвышэння Святога Крыжа
ў г. Вілейка Вілейскага дэканата;
Кс. Ігар Мутрук звольнены з пасады вікарыя парафіі Божага Цела ў г. Нясвіж Нясвіжскага дэканата і прызначаны вікарыем парафіі
Спаслання Святога Духа ў г. Барысаве Барысаўскага дэканата;
Кс. Віталій Стрыга звольнены з пасады
вікарыя парафіі Спаслання Святога Духа
ў г. Барысаве Барысаўскага дэканата і прызначаны вікарыем парафіі Божага Цела ў г. Нясвіж
Нясвіжскага дэканата;
Кс. Юзаф Сярпейка звольнены з пасады вікарыя парафіі Узвышэння Святога Крыжа ў г. Вілейка Вілейскага дэканата і прызначаны вікарыем парафіі Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны
Марыі ў г. Магілёве Магілёўскага дэканата;
Кс. Дзмітрый Чупрын прызначаны вікарыем парафіі св. Сымона і св. Алены ў г. Мінску
дэканата Мінск-Захад.
З 10 верасня 2017 года:
Кс. Віталій Драздоўскі звольнены з пасады
адміністратара з правамі пробашча парафіі
Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі
ў г. Магілёве Магілёўскага дэканата і з пасады
дэкана Магілёўскага дэканата і прызначаны
пробашчам парафіі св. Юзафа ў г. Крупкі Барысаўскага дэканата;
Кс. Віталій Маргуноў звольнены з пасады
адміністратара з правамі пробашча парафіі
св. Юзафа ў г. Крупкі Барысаўскага дэканата
і прызначаны пробашчам парафіі Унебаўзяцця
Найсвяцейшай Панны Марыі ў г. Магілёве
Магілёўскага дэканата.
Кс. Дзмітрый Пухальскі
Канцлер курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі
Паводле Catholic.by
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
«СУЧАСНАСЦЬ МАРЫІ – ГЭТА НАША БУДУЧЫНЯ»
15 жніўня, ва ўрачыстасць Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі,
Мітрапаліт Кандрусевіч служыў св. Імшу ў праваслаўнай царкве ў гонар св. Хараламбаса
ў г. Агіёс Ніколаос у Грэцыі
Разам з беларускім іерархам Эўхарыстыю
лацінскай і англійскай мове канцэлебравалі
душпастыр мясцовых католікаў кс. Марэк
Высоцкі, а таксама святары Беластоцкай архідыяцэзіі – кс. Генрых Радзевіч і кс. Казімір
Федаровіч.

У гаміліі на англійскай і польскай мовах
арцыбіскуп Кандрусевіч нагадаў сабраным,
што ўрачыстасць Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі святкуецца як у Каталіцкім Касцёле, так і ў Праваслаўнай Царкве.
У Грэцыі Праваслаўная Царква карыстаецца
новаюліянскім календаром, які вельмі блізкі
да грыгарыянскага, і таму ўсе святы католікі
і праваслаўныя тут святкуюць разам, у адзін
дзень. Аднак Вялікдзень, які ў Грэцыі таксама
святкуюць разам, адзначаецца паводле юліянскага календара.
Падчас гаміліі Мітрапаліт Кандрусевіч
агучыў пытанне: чаму Езус узяў Марыю на
неба адразу пасля заканчэння яе зямнога жыцця, не чакаючы канца свету? Беззаганна зачатая
Марыя, як патлумачыў іерарх, не запляміла
свайго жыцця грахом і заўсёды згаджалася
з Божай воляй. «Яе ўлонне стала першым табернакулюмам. Таму Езус не мог дазволіць, каб
цела Яго Маці паддалося знішчэнню», – дадаў
беларускі арцыпастыр.
У Евангеллі на гэтую ўрачыстасць апісваюцца адведзіны Марыяй святой Альжбеты.
Пад натхненнем Святога Духа Альжбета вітае
Марыю як Маці Збаўцы, а Марыя спявае свой
слаўны гімн Magnificat, які з’яўляецца яе іконай, дзе Марыя прадстаўлена такой, якой яна
ёсць на самой справе, – вялікай у вачах Бога
і людзей. «Гэта лекцыя для кожнага з нас, бо
мы таксама пакліканы быць вялікімі і можам
імі быць толькі ў ззянні Божага закону», – дадаў іерарх.
4

«Спакушаныя злым духам нашы першыя
бацькі думалі інакш, яны хацелі быць, як Бог,
што і стала прычынай іх духоўнага падзення
і першароднага граху. Падобная сітуацыя
і ў сучаснага чалавека, які кажа, што Божы
закон абмяжоўвае яго свабоду. Таму Бог павінен знікнуць. Чалавек жа, у сваім імкненні да
абсалютнай незалежнасці, хоча замяніць Бога,
каб жыць паводле свайго закону, а не Божага, –
працягваў арцыбіскуп. – Але падобна думаў
і марнатраўны сын, які не хацеў быць свабодным у доме свайго айца. У выніку, ён стаў
нявольнікам».

Марыя, як нагадаў іерарх, усё сваё жыццё
заставалася духоўна свабоднай, бо заўсёды
жыла згодна з Божай воляй. «Сучаснасць Марыі – гэта наша будучыня, у якую вядзе свабода
ў межах Божага закону», – падкрэсліў арцыпастыр і заахвоціў вернікаў заўсёды сведчыць
сваё хрысціянскае пакліканне і па прыкладу
Марыі жыць згодна з Божай воляй і такім чынам імкнуцца да вечнага шчасця ў небе, каб
заняць месца побач з Унебаўзятай Марыяй.
Паводле Catholic.by

НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
УРАЧЫСТАСЦІ Ў БРАСЛАЎСКІМ САНКТУАРЫІ:
НЕ ЗАБЫЦЦА АБ ТЫМ, ШТО МЫ – БОЖЫ НАРОД
«Фацімскі заклік Марыі – новы шанец для сучаснага свету» –
пад такім дэвізам 18-19 жніўня ў браслаўскім санктуарыі прайшлі ўрачыстасці
ў гонар Маці Божай Валадаркі азёраў
З году ў год сюды прыбывае ўсё большая
колькасць тых, хто жадае даверыць Найсвяцейшай Панне Марыі свае радасці і надзеі, смутак
і клопаты. Павялічваецца колькасць пілігрымак –
гэтым разам у Браслаў іх прыбыло шэсць:
пешыя з Мёраў, Глыбокага, Далёкіх і Пагошчы,
роварныя з Пастаў і Параф’янава. Пры ўваходзе
іх вітаў біскуп Віцебскі Алег Буткевіч, шчодра
акрапляючы стомленых пілігрымаў асвечанай
вадой і запрашаючы ў святыню, да стопаў Маці
Божай Валадаркі азёраў.
Імшу для пілігрымаў узначаліў дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі
Юрый Касабуцкі. Да хрысціянскага сведчання
ў сучасным свеце заклікаў прысутных іерарх
у сваёй гаміліі, адзначаючы патрэбу гэтага
сведчання, а таксама тое, што, нягледзячы
на тыя пераследы, якія вельмі часта чакаюць
сведку Езуса Хрыста, гэта дае свой вялікі плён
для духоўнага жыцця іншых людзей.
Сярод іншага, біскуп распавёў кранальную
гісторыю пра адну з першых сваіх пілігрымак,
у якой ён удзельнічаў, будучы семінарыстам.
Калі пілігрымы, спяваючы і молячыся, праходзілі праз вёску рэлігійна занядбанага рэгіёну,
вясковыя дзеці здзіўлена спыталі, ці не з неба
сышлі гэтыя пілігрымы, на што атрымалі адказ:
«Мы спрабуем туды ісці!»
Урачыстасці ў гонар Маці Божай Валадаркі азёраў трываюць на працягу сутак, падчас якіх кожная хвіліна напоўнена малітвай
і праслаўленнем Бога.
Уначы вуліцы Браслава асвятліліся сотнямі
агеньчыкаў запаленых свечак у руках вернікаў,
якія прымалі ўдзел у ружанцовай малітве
і працэсіі. Пасля цэлебравалася Імша апоўначы,
якую перад абразом Маці Божай служыў дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Аляксандр Яшэўскі SDB.
Падзякай за дар святарства ўраджэнцаў
браслаўскай зямлі была ранішняя літургія
перад абразом Маці Божай Валадаркі азёраў –
каля алтара, дзе нараджаліся шматлікія пакліканні да служэння Богу. Напрыканцы Імшы
дапаможны біскуп Гродзенскай дыяцэзіі Юзаф
Станеўскі, які ўзначаліў яе, звярнуўся да
вернікаў з просьбай памятаць у малітве пра
памерлых святароў.
Галоўную Імшу 19 жніўня на палявым алтары ўзначаліў Апостальскі Нунцый у Беларусі
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арцыбіскуп Габар Пінтэр. На Імшы прысутнічалі шматлікія прадстаўнікі дыпламатычнага
корпусу ў Рэспубліцы Беларусь, прадстаўнікі
органаў улады Браслаўскага раёна і Віцебскай
вобласці.

Імшу канцэлебравалі біскуп Віцебскі Алег
Буткевіч, дапаможныя біскупы Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Юрый Касабуцкі
і Аляксандр Яшэўскі, дапаможны біскуп Гродзенскай дыяцэзіі Юзаф Станеўскі, Апостальскі візітатар для грэка-католікаў Беларусі
архімандрыт Сяргей Гаек, часовы павераны
ў cправах Апостальскай нунцыятуры ў Рэспубліцы Чад, ксёндз Аляксандр Рагіня, чыя
родная парафія – у Лучаях, кіраўнік Беларускай
рэдакцыі Ватыканскага радыё ксёндз Аляксандр Амяльчэня, а таксама шматлікія святары
Віцебскай дыяцэзіі і Кангрэгацыі ксяндзоў
сальватарыянаў, якія апякуюцца дыяцэзіяльным санктуарыем.
Працяг на стар. 6
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
УРАЧЫСТАСЦІ Ў БРАСЛАЎСКІМ САНКТУАРЫІ:
НЕ ЗАБЫЦЦА АБ ТЫМ, ШТО МЫ – БОЖЫ НАРОД
Заканчэнне. Пачатак на стар. 5
Вітаючы арцыбіскупа Габара Пінтэра на
Браслаўшчыне, біскуп Віцебскі Алег Буткевіч
заклікаў яго «адчуць прыгажосць гэтай зямлі
і прыгажосць сэрцаў вернікаў».
У прывітальным слове Апостальскі Нунцый
падзякаваў Богу за магчымасць наведвання
гэтага прыгожага санктуарыя, куды ён прыехаў
упершыню, і заахвоціў яшчэ раз паразважаць над значэннем аб’яўлення Панны Марыі
ў Фаціме: «Маё сэрца напаўняе радасць і надзея, таму што магу быць сведкам таго, як на
маіх вачах рэалізуецца дэвіз гэтай урачыстасці: "Фацімскі заклік Марыі – новы шанец для
сучаснага свету"».
Звяртаючыся да шматлікіх вернікаў, арцыбіскуп адзначыў: «Я перакананы ў тым, што
ніхто з вас не вернецца дадому расчараваным,
бо, акунуўшыся ў гэтую цудоўную атмасферу,
беручы за прыклад Марыю, вучачыся ад Яе
давяраць Богу, немагчыма, каб тваё жыццё
засталося без зменаў».
У сваю чаргу, я давяраю Багародзіцы кожнага з вас, просячы Яе, каб яшчэ раз шапнула
на вуха кожнаму: "Бог Цябе любіць, давярай
Яму, бо для Бога няма нічога немагчымага,
і менавіта ў гэтым – твой шанец!"
У гаміліі Апостальскі Нунцый нагадаў
абставіны таго як Бог аб'явіў сваю волю пра
нараджэнне Дзевы Марыі і прыйсця на свет
Яе Сына. Паводле слоў іерарха, Бог узяў на
сябе ініцыятыву і прыйшоў нават да тых, хто
знаходзіўся на перыферыі грамадства.
«[Такім чынам Бог] вырашыў увайсці ў нашыя дамы, у нашую паўсядзённую барацьбу,
напоўненую трывогамі і адначасова – мноствам жаданняў. З гэтага моманту ў нашых
гарадах, у нашых школах і ўніверсітэтах, на
нашых плошчах і ў нашых бальніцах працягвае
гучаць найпрыгажэйшае прывітанне, якое
толькі можна пачуць: "Вітай, поўная ласкі, Пан
з Табою"», – падкрэсліў іерарх.
Распазнаўшы Божую волю, Багародзіца, як
і кожны іншы чалавек, адчула сябе збянтэжанай. «Гледзячы на збянтэжанасць Марыі, як і на
збянтэжанасць кожнага з нас, прымем падказкі, якія дае нам анёл [Габрыэль], каб дапамагчы
нам прыняць місію, якая была нам даверана», –
заклікаў арцыбіскуп.
«Першае, што робіць анёл, – абуджае памяць, тым самым адкрываючы рэчаіснасць
Марыі на ўсю гісторыю Збаўлення [...] Таксама і мы сёння запрошаны абудзіць нашу
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памяць, каб паглядзець на нашае мінулае, каб
не забыцца, адкуль мы прыйшлі. Не забыцца
пра нашых продкаў, нашых бабуль і дзядуляў,
пра ўсё, праз што яны прайшлі, каб дасягнуць
таго, дзе мы знаходзімся сёння» , – звярнуў
увагу іерарх.
Памяць дапамагае нам не заставацца вязнямі выступленняў, якія сеюць раздзяленне,
як адзіны спосаб вырашэння канфліктаў.
Абуджэнне памяці дапамагае пазбегнуць
спакусы чароўнага вырашэння праблемаў
пры дапамозе падзелу і адчужэння ад Бога
і іншых людзей.
Працягваючы разважанне пра значэнне памяці для ідэнтычнасці чалавека, Апостальскі
Нунцый падкрэсліў: «Памяць дазваляе Марыі
адчуць сябе прыналежнай да Божага народу.
Карысным для нас з’яўляецца памяць аб тым,
што мы – члены Божага народу!».
Іерарх заклікаў вернікаў пастаянна нагадваць
сабе словы, якімі заканчваецца адказ анёла
Габрыэля на здзіўленне Марыі: «Для Бога няма
нічога немагчымага».
«Для Бога няма нічога немагчымага» –
паўтараем сабе гэта зноў і зноў, кожны раз,
калі здаецца, што няма выйсця, што тая
ці іншая сітуацыя пераўзыходзіць нашыя
магчымасці. Бог мацнейшы за ўсё і ўсіх,
давяраем Яму!
Апостальскі Нунцый заўважыў, што адкрытасць на дзеянне Божай ласкі і на Божыя
парады дазволіла беларускаму народу ўчыніць
так шмат дабра для жыцця ўсяго Касцёла.
На завяршэнне гаміліі іерарх звярнуўся да
Найсвяцейшай Панны Марыі са словамі малітвы аб заступніцтве за ўсіх тых, хто патрабуе
апекі «нашай нябеснай Мамы», скончыўшы
яе заклікам: «Марыя, навучы кожнага верыць
так, як верыла Ты».
Напрыканцы ўрачыстасці біскуп Віцебскі
Алег Буткевіч падзякаваў тут, ля стопаў Маці
Божай Валадаркі азёраў, за службу прэзбітэрам, якія сёлета адзначалі 20-, 30- і 40-годдзе
святарства і якія нясуць служэнне ў Віцебскай
дыяцэзіі.
Таксама іерарх заклікаў прысутных маліцца
аб тым, каб гэтая зямля давала новыя, шматлікія пакліканні да святарскага жыцця. Памяткі з гэтай нагоды святарам уручыў Апостальскі
Нунцый арцыбіскуп Габар Пінтэр.
Кацярына Лаўрыненка
Паводле Catholic.by

НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
«МАРЫЯ, МАЛІСЯ ЗА НАС»: У ГУДАГАІ ПРАЙШЛІ
ЎРАЧЫСТАСЦІ МАЦІ БОЖАЙ ШКАПЛЕРНАЙ
У гэтым годзе на ўрачыстасцi, якія прайшлі пад дэвiзам «Насi шкаплер,
малiся на ружанцы», прыпала святкаванне двух юбiлеяў – 10-годдзе каранацыi цудоўнага
абраза Мацi Божай Шкаплернай i 100-годдзе Фацiмскiх аб’яўленняў
15-16 лiпеня ў санктуарыi Адведзiнаў Найсвяцейшай Марыi Панны ў Гудагаi прайшлi
ўрачыстасцi ў гонар Мацi Божай Шкаплернай.
У санктуарый прыбыла роварная пілігрымка
з Нарачы і пешая пілігрымка з Маладзечна,
у складзе якой прыйшло два чалавекі.
Святкаванне ўрачыстасцяў пачалося з суботняй Імшы, якую цэлебраваў новапрэзбiтэр
а. Генрых Валейка OCD, пасля чаго вернікі
маліліся Навэннай да Мацi Божай Шкаплернай.
У гэтым годзе на ўрачыстасцi, якія прайшлі пад
дэвiзам «Насi шкаплер, малiся на ружанцы»,
прыпала святкаванне двух юбiлеяў – 10-годдзе
каранацыi цудоўнага абраза Мацi Божай Шкаплернай i 100-годдзе Фацiмскiх аб’яўленняў.
110 гадоў таму абраз Маці Божай вярнууся
ў Гудагай з Ашмянаў, дзе знаходзiўся на працягу 75 гадоў. Тады працэсія вернікаў, якія пешшу
ўвесь дзень ішлі ў Гудагай разам з абразом
праз навакольныя вескi, расцягнулася на 3 (!)
кiламетры...
Маці Божая, маліся за нас
Пасля святой Імшы i Навэнны распачаўся
Крыжовы шлях на гудагайскай Кальварыі,
які ўзначаліў біскуп Віцебскай дыяцэзіі Алег
Буткевiч.
У 23.15 распачалiся Нешпары, пад час якiх
а. Бернард Радзiк OCD распавёў пра гiсторыю
з’яўлення шкаплера, а таксама згадаў, што
святы Ян Павел II уcё жыццё таксама насiў
шкаплер, якi яму падарылi ў кляштары кармэлiтаў у Польшчы.
Апоўначы санктуарый у Гудагаі заіскрыўся
сотнямі агеньчыкаў – тут распачалася начная
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працэсiя са свечкамi i святая Імша. «Вельмi ciмвалiчна, што мы збiраемся ў ноч з 15 на 16 лiпеня на малiтве, бо якраз у гэтую ноч Сымону
Стоку аб’явiлася Найсвяцейшая Панна Марыя,
якая дала шкаплер як абарону i сведчанне, што
тыя, хто будзе яго насiць, не спазнаюць пекла», –
зазначыў біскуп Віцебскі.
Малітва – як размова з Маці
Цэнтральную ўрачыстасць у 12.00 узначалiў
дапаможны бicкуп Мінска-Магілёўскі Юрый
Касабуцкi. «Сення Евангелле прыгадвае нам
апошнiя хвiлiны зямнога жыцця Езуса Хрыста,
калi разам з Iм пад крыжам была Яго Мацi, –
зазначыў іерарх. – Нават апосталы ўцяклi, з-за
боязi за сваё жыццё. І толькі апостал Ян, самы
малодшы з усiх, застаўся пад Крыжом».
Паводле слоў біскупа, у той момант, калi
Езус сказау апосталу Яну: «Вось мацi твая»,
а Марыi: «Вось Сын Твой», у вобразе Яна Хрыстус даручыў сваёй Мацi ўвесь свет, каб «мы
мелi яшчэ адну мацi i заступнiцу перад Богам»
«Як мацi, якая зiмой стараецца цяплей апрануць маленькiх дзетак пры выхадзе на вулiцу,
каб не захварэлi, так i Марыя “апранае” нас
у шкаплер, якi з’яуляецца для нас “адзеннем”,
якое ўратуе ад пекла», – падкрэсліў іерарх.
Біскуп таксама дадаў, што адным з важных
сродкаў сувязi з Марыяй з’яўляецца малiтва:
«Малiтва – гэта як размова з мацi. Але мацi
мы не заўсёды можам усё расказаць, з усiм
падзялiцца, а Марыi можам адкрыць усе свае
думкi, перажываннi i праблемы», – сказаў біскуп Юрый Касабуцкі..
Паводле Catholic.by
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
З ДЗЁННІКА АДНОЙ ПІЛІГРЫМКІ:
РОВАР, ХУТКАСЦЬ І 175 КМ
Гэта была чатырнаццатая па ліку роварная пілігрымка ў Будслаў. З 35 чалавек,
якія вырушылі ў гэтае падарожжа ў Нацыянальны марыйны санктуарый, значная
частка раварыстаў пілігрымавала ў Будслаў ужо не першы раз
Сярод іх і галоўны арганізатар – Аляксандар
Ламавы.
28 чэрвеня. Усё неабходнае – у заплечнік,
габарытныя рэчы – у машыну суправаджэння,
і пасля ранішняй Імшы ў Чырвоным касцёле
разам з Мітрапалітам Тадэвушам Кандрусевічам і духоўным кіраўніком пілігрымкі
кс. Аўгустам Калясінскім пілігрымка вырушыла ў кірунку Будслава.
Гэта былі дні, напоўненыя прыпынкамі,
хуткімі рамонтамі і знаёмствамі. Час ад часу
раварыстаў шчодра паліваў дождж.
У першы дзень было пераадолена 60 км.
Пасля малітвы ў касцёле ў Радашковічах пілігрымы адправіліся на начлег у вёску Дэкшняны. На другі дзень – яшчэ каля 75 км і начлег
у Касцяневічах. Прыезд у вёску супаў з урачыстасцю св. Пятра і Паўла, а таксама з імянінамі
мясцовага пробашча кс. Пятра Пятрагі. У гэты
ж дзень пілігрымы мелі магчымасць зрабіць
прыпынак ля Вілейскага водасховішча.
На трэці дзень пілігрымы пераадолелі апошнія 40 км да Будслава, а па дарозе да іх зноў
далучыўся Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч.
Моманты ўезду ў Будслаў да святыні Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі – неверагодныя эмоцыі і адначасова незабыўныя
ўспаміны. Да сустрэчы на наступны год!
Павал Хадзінскі, паводле Catholic.by
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
«ХРЫСТУС – ГАЛОЎНАЯ МЭТА НАШЫХ
ПАМКНЕННЯЎ»: У ІВЯНЦЫ ПРАЙШЛА
Х МАЛІТОЎНАЯ СУСТРЭЧА МОЛАДЗІ
Больш за 200 хлопцаў і дзяўчат і амаль столькі ж парафіянаў сабраліся 30 ліпеня ў Івянцы
на святую імшу з нагоды завяршэння малітоўнай сустрэчы моладзі
Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі
Разважаючы над словамі Святога Евангелля,
Музычная майстэрня ў Івянцы праходзіла на
працягу ўсяго мінулага тыдня. У традыцыйным іерарх дадаў: «Бог стварыў чалавека з любові,
мерапрыемстве прынялі ўдзел маладыя людзі для любові і з пэўнай мэтай. Прызначэнне
з розных частак Беларусі, а таксама Польшы, чалавека ў тым, каб увайсці ў Божае ВаладарУкраіны, Расіі. Праграма была насычана тэ- ства. Калі мы гэта разумеем, мы шукаем Бога
матычнымі канферэнцыямі, майстар-класамі, ў жыцці, трымаемся Яго, стараемся пражыць
жыццё так, каб у гэтае Валадарства ўвайсці».
выступамі хрысціянскіх музычных гуртоў.
Разважаючы над гісторыяй караля Саламо«Музычная майстэрня дадае дух служэння.
Вельмі важна, што моладзь у чарговы раз на з першага чытання, біскуп адзначыў, што
сустрэлася, каб праз спевы разам праславіць Саламон не прасіў багацця, здароў’я, а мудрае
Бога», – дзеліцца а. Лэх Баханэк OFM Conv, і разумнае сэрца.
«Праз мудрасць мы сустракаемся з Богам,
пробашч парафіі Св. Міхала Арханёла.
Супольнай малітвай на пачатку Імшы, якую шукаем Яго і спрабуем умацаваць у нашым
ўзначаліў дапаможны бicкуп Мінска-Магі- жыцці сваю веру. Калі мы пасябруем з Богам,
лёўскі Юрый Касабуцкі, удзельнікі малітоўнай мы здабудзем сапраўдны скарб. Нам трэба
сустрэчы падзякавалі Богу за дар сустрэчы зразумець, што Езус Хрыстус з’яўляецца гаі пазнання Бога праз музыку і спевы.
лоўнай мэтай нашых памкненняў».
Падчас гаміліі біскуп звярнуў увагу на аспект
Напрыканцы літургіі біскуп заахвоціў, каб
іерархіі каштоўнасцей. На тое, што чалавек кожны «зазірнуў у глыбіню сваёй душы і спышукае ў гэтым свеце. Якія патрэбы ў жыцці таў: ці сапраўды мае крокі вядуць да Нябеснага
кожнага з нас і які сэнс яны нясуць у сабе.
Валадарства? Ці ў маім штодзённым жыцці
«Для кагосьці галоўная каштоўнасць жыцця ёсць месца для пошуку Бога?»
у збіранні грошай. Калекцыянеры робяць усё,
На заканчэнні святой Імшы біскуп Юрый Какаб знайсці рэдкія экземпляры і сабраць калек- сабуцкі выказаў словы падзякі арганізатарам і
цыю карцін вядомых мастакоў, старажытных ўдзельнікам сустрэчы моладзі ў Івянцы. «Сотні
манет і г. д. Але ці могуць гэтыя каштоўнасці маладых людзей выкарысталі магчымасць зразадаволіць чалавека?», – спытаў біскуп.
біць свой чарговы крок у бок Езуса Хрыста».
«Можа, некаторыя каштоўнасці задавальняюць
Іерарх таксама падзякаваў кансэкраваным
чалавека, але яны не робяць яго па-сапраўднаму асобам, святарам і айцам францішканцам на
шчаслівым, не даюць унутранага супакою, – ад- чале з а. Лехам Баханэкам OFMConv за плённую
значыў іерарх. – У пэўным моманце свайго жыцця працу, а жыхарам івянецкай парафіі за дапачалавек усведамляе, што гэтыя каштоўнасці не могу. Асаблівыя словы падзякі былі скіраваны
з’яўляюцца чымсці трывалым, вечным. Тады арганізатарам Музычнай майстэрні, а таксама
чалавек трапляе ў расчараванне. Чаму так? Бо, ўсім музычным гуртам, якія выступілі ў Івянцы.
напэўна, у гэтай іерархіі ён зрабіў памылку».
Паводле Catholic.by
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НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
МІНСКІ ТЭАЛАГІЧНЫ КАЛЕДЖ –
НАВУЧАННЕ ТОЛЬКІ ДЛЯ КАТОЛІКАЎ?
Ксёндз доктар Ян Крэміс, дырэктар Мінскага тэалагічнага каледжа імя св. Яна Хрысціцеля,
распавёў пра гісторыю заснавання ўстановы, яе дзейнасць, пра тое,
ці можа ў ёй навучацца няверуючы і ці трэба плаціць за навучанне
З чаго ўсё пачыналася?
– Ідэя заснаваць у сталіцы каталіцкую навучальную ўстанову для свецкіх была здаўна,
і рэалізоўвацца яна пачала з вяртаннем у Беларусь Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча.
Першым крокам стала заснаванне ў 2010 годзе
так званага Цэнтра падрыхтоўкі катэхетаў
у Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Фактычна
гэта і быў пачатак каледжа.
Дзяржаўную рэгістрацыю Мінскі тэалагічны
каледж імя св. Яна Хрысціцеля атрымаў 29 жніўня 2013 года.
Апекуном установы быў абраны св. Ян
Хрысціцель – 29 жніўня Касцёл адзначае
ўспамін смерці гэтага святога. Акрамя гэтага,
святы Ян Хрысціцель з’яўляецца прарокам
Старога Запавету і Новага, які абвяшчаў
Божае слова і рыхтаваў дарогу для прыйсця
Хрыста.
Таксама Святы Айцец Ян Павел ІІ падчас міжнароднай сустрэчы катэхетаў у Рыме ў 2000 годзе параўнаў іх місію з дзейнасцю прарока Яна
Хрысціцеля.
Мэты заснавання каледжа
– Сярод мэтаў каледжа – паглыбленне рэлігійных ведаў, умацаванне веры і падрыхтоўка
спецыялістаў для рэлігійнай дзейнасці. Установу можна скончыць з ухілам катэхізацыі
і атрымаць спецыялізацыю катэхета, з ухілам
касцёльнага спеву і стаць кантарам. З гэтага
года таксама ўведзена група з паглыбленым
вывучэннем сродкаў масавай камунікацыі.
Тым не менш, каледж можна скончыць
і для сябе, дзеля паглыблення рэлігійных ведаў.
Такія студэнты наведваюць усе заняткі акрамя
кваліфікацыйных прадметаў.
Новая справа – гэта заўсёды пэўныя складанасці
– Калі бярэшся за новую справу, заўсёды
ёсць нейкія цяжкасці, але ёсць і Божая дапамога. Таму найбольш памятаецца не штосьці
надзвычай складанае, а добрае. Напрыклад, на
першы курс у цэнтр паступілі 58 чалавек – гэта
добры пачатак.
Больш складанасцяў было з матэрыяльнага
пункту гледжання. Каледж і да сёння не мае
свайго памяшкання для навучання, праходзіць
яно пры Чырвоным касцёле ў Мінску.
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Што вывучаюць у каледжы?
– Студэнты маюць магчымасць атрымаць
веды па тэалогіі (дагматычнай, маральнай
і пастаральнай), Святым Пісанні, гісторыі Касцёла, Кананічным праве, літургіі, патралогіі,
рэлігіязнаўстве, сацыяльным вучэнні Касцёла,
філасофіі, псіхалогіі, педагогіцы, катэхетыцы,
сродках масавай камунікацыі. Выкладаюцца
і іншыя прадметы, згодна з прадпісаннямі Рыма-Каталіцкага Касцёла.
Гэтыя прадметы вывучаюцца ў каледжы на
працягу трох гадоў. Заняткі праходзяць з верасня па чэрвень у другую і чацвёртую суботу
месяца з 8.30 да 18.00.
Ці трэба здаваць іспыты?
– Пры паступленні ў каледж ёсць пэўны
парадак падачы дакуменатаў (заява, напісаная
ўласнаручна, біяграфія, рэкамендацыйны ліст ад
пробашча парафіі, для законнікаў – ад кіраўніка
супольнасці, копіі пасведчанняў аб удзяленні
сакрамэнту хросту, канфірмацыі, копіі дакументаў аб атрыманай адукацыі, тры фотаздымкі,
медыцынская даведка, запаўняецца анкета).
У каледж можна паступаць і неканфірмаванаму, бо гэты сакрамэнт ёсць магчымасць
прыняць і на працягу вучобы.
Іспыт уключае праверку агульных ведаў
пра Каталіцкі Касцёл і Катэхізіс, праводзіцца
кваліфікацыйная размова, пісьмовы або вусны
тэст (форма залежыць ад колькасці паступаючых).
Ці можа навучацца ў каледжы чалавек
няверуючы або іншай канфесіі?
– На сёння ўстанова адкрыта для ўсіх жадаючых. У гэтым выпадку ад першага пункту
іспыту асоба вызваляецца альбо праводзіцца
адаптаваная размова адносна агульных ведаў
пра Касцёл. Чалавек, нават калі і няверуючы,
але ідзе здабываць веды ў каталіцкую навучальную ўстанову, напэўна, мае нейкае ўяўленне пра Касцёл.
Рэалізацыя ведаў, атрыманых у каледжы
– На сёння каледж скончылі 59 чалавек. Без
уліку апошняга выпуску, палова людзей, якія
скончылі нашу ўстанову, з’яўляюцца катэхетамі пры парафіях і такім чынам рэалізоўваюць
сябе на практыцы.

Працяг на стар. 11

НАВІНЫ БЕЛАРУСІ
МІНСКІ ТЭАЛАГІЧНЫ КАЛЕДЖ –
НАВУЧАННЕ ТОЛЬКІ ДЛЯ КАТОЛІКАЎ?
Заканчэнне. Паатак на стар. 10
Многія вучацца для сябе. Найчасцей гэта
старэйшыя асобы, бо ва ўстанову прымаюцца
навучэнцы з 18 да 55 гадоў, у асобных выпадках – і старэйшага ўзросту. Прыходзяць
вучыцца, каб пазней сваіх унукаў вучыць. Іншыя вучацца, каб у сваім працоўным асяроддзі
размаўляць на рэлігійныя тэмы.
Выкладчыкі і працэс навучання
– У каледжы працуюць 22 выкладчыкі.
Сярод іх біскуп Аляксандр Яшэўскі SDB,
святары, некалькі сясцёр законных і свецкіх.
Кожны мае адпаведную адукацыю. Заняткі арганізаваны на адпаведным узроўні: чытаюцца
лекцыі, праводзяцца практычныя заняткі, існуе
пэўная форма залічэння.
У каледжы няма зімовай сесіі, ёсць толькі
летняя. Выключэннем з’яўляюцца экзамены
пасля заканчэння прадмета, напрыклад, калі
яго выкладанне заканчваецца ў сярэдзіне навучальнага года.
На трэцім курсе – абарона дыпломнай працы па прадмеце, які выбірае студэнт. Працу
пачынаюць пісаць з другога курса, выконваючы
належныя патрабаванні. Аб’ём – 30-50 старонак. Абарона працы з’яўляецца ўмовай допуску
да выпускнога экзамену – ex universa. У яго
ўваходзяць чатыры прадметы: Святое Пісанне –
Стары і Новы Запавет, дагматычная тэалогія і
кананічнае права. Для тых, хто дадаткова набывае спецыялізацыю, ёсць яшчэ кваліфікацыйны
прадмет (катэхетыка, касцёльны спеў, СМІ).

заўв. рэд.). Падбіраюцца асобы, якія маюць
адпаведную кваліфікацыю па прадметах,
вызначаных паводле праграмы. Мітрапаліт,
у сваю чаргу, падпісвае дэкрэт аб прызначэнні
выкладчыкам. Гэта людзі, якія маюць асноўнае
месца працы, а ў каледжы працуюць на валанцёрскай аснове
.
Чым адрозніваецца мінскі каледж ад
катэхетычнага каледжа ў Баранавічах
і Цэнтра падрыхтоўкі катэхетаў у Гродне?
– Вышэйназваныя ўстановы маюць пераважна катэхетычны ўхіл. Мінскі ж каледж з’яўляецца тэалагічным, і ў падрыхтоўцы па пэўнай
спецыялізацыі базай з’яўляецца тэалогія, як аб
гэтым адзначана ўжо ў самой назве каледжа –
«тэалагічны».
Планы, мары, перспектывы
– Хацелася б мець свой будынак, з адпаведнымі аўдыторыямі і структурай. Гэта асноўная
мара. Што адносна адукацыйных праектаў, то
дасканаласць не мае межаў, можна равіваць
і ўдасканальваць тое, што ёсць, і ўводзіць нешта іншае. Усё ў руках Божых!
Паводле Catholic.by

Колькі каштуе вучоба?
– Навучанне ў каледжы бясплатнае.
Ці можна з дыпломамі каледжа працаваць
у дзяржаўных установах?
– Дыплом, які выдае каледж, мае вартасць у касцёльным асяроддзі. Гэты дакумент
пацвярджае адукацыю, з якой выпускнік можа
рэалізоўваць сябе ў касцёльных структурах.
Дзяржаўнай моцы ён не мае.
Аднак, калі асоба мае намер працаваць
катэхетам пры парафіі, то аднаго дыплома не
дастаткова. Патрэбна кананічная місія. Для
гэтага пробашч павінен скіраваць у курыю
спецыяльную просьбу і атрымаць кананічную
місію на выкладанне ў парафіі.
Хто можа стаць выкладчыкам у каледжы?
– На сёння камплект поўны (усміхаецца –
«Голас душы» № 7-8 (543)
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З КЛОПАТАМ ПРА СУМЛЕННЕ
РУЖАНЕЦ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МЕДЫТАЦЫІ
Засяроджваючыся на жыцці Езуса і Марыі ў ружанцовых таямніцах,
мы даведваемся пра саміх сябе ў адносінах да Бога. Марыя з’яўляецца цудоўным прыкладам
для штодзённай практыкі медытацыі
пра саміх сябе ў адносінах да Бога. Марыя
з’яўляецца цудоўным прыкладам для штодзённай практыкі медытацыі. Праз Габрыэля Яна
атрымала Божае слова і разважала яго. Усё, што
адбывалася з Ёй, захоўвала ў глыбіні сэрца,
як найвялікшы скарб. У гэтым і ёсць сутнасць
медытацыі: атрымліваць Божае слова і рабіць
яго сваім скарбам.
Трэба таксама памятаць, якое значэнне
мае наша згода. Як адзначае Рычард Фостэр,
«у медытатыўнай малітве Бог заўсёды звяртаецца да нашай волі. Хрыстус становіцца перад
намі і просіць нас зрабіць выбар. Чуючы Яго
голас … мы пакліканыя да трансфармацыі
жыцця ў паслушэнстве». Медытацыя дае нам
магчымасць быць перамененымі. Але мы
павінны свядома выбраць гэта.
Хтосьці можа запярэчыць: «Я не манах, які
жыве ў адзіноце. Я нічога не ведаю пра медытацыю. Як такі, як я, можа медытаваць?»
Але гэтая практыка не прызначана толькі для
манахаў. Томас Мэртан піша так: «Мы павінны
адмовіцца ад уяўлення, што першыя манахі
прымянялі вельмі інтэлектуальную і аналітычную “медытацыю” Бібліі. Медытацыя для іх
была ў тым, што яны засвойвалі біблейскія
тэксты, запамінаючы іх, паўтараючы словы
з глыбокай і простай канцэнтрацыяй».
Праз Габрыэля Яна атрымала Божае слова
Мы не павінны рабіць медытацыю складаі разважала яго. Усё, што адбывалася з Ёй, за- най, каб зрабіць яе значнай. Ружанец утрымхоўвала ў глыбіні сэрца, як найвялікшы скарб. лівае неабходныя элементы, каб малітва на ім
У гэтым і ёсць сутнасць медытацыі: атрымлі- з «глыбокай і простай канцэнтрацыяй», калі мы
ваць Божае слова і рабіць яго сваім скарбам.
ўспамінаем падзеі таямніц і спыняемся, разваКатэхізіс Каталіцкага Касцёла адзначае, што жаючы іх, здолела паглыбіць нашыя адносіны
«медытацыя – гэта малітоўная рэфлексія, якая з Богам, які з’яўляецца мэтай медытацыі.
абапіраецца галоўным чынам на Божыя словы
Святы Айцец Францішак, калі рыхтаваўся да
з Бібліі. Яна актывізуе розум, уяўленне, эмоцыі, святарства, карыстаўся ружанцам як сродкам
прагненні, паглыбляе нашу веру, перамяняе для медытацыі. Прыхільнасць да ружанцовай
нашыя сэрцы і ўзмацняе нашу волю ў насле- малітвы ў яго сям’і нарадзілася дзякуючы маці.
даванні Хрыста. Гэта першы этап будавання «У дзяцінстве я заўсёды звяртаўся да Ружанца,
еднасці з Панам у любові да Яго».
калі маліўся, – сказаў Пантыфік. – Гэта была
Ружанец з’яўляецца выдатным духоўным звычайная каталіцкая традыцыя, якой мы
інструментам для медытацыі. На першы погляд трымаліся ў нашай сям’і ўвесь час. Яна вельмі
ён можа здавацца занадта простым і таму па- простая, але, калі ты молішся Ружанец, ты адвярхоўным, але гэта не так. Сапраўды, нічога чуваеш сябе бліжэй да Бога. … З кожным разам
складанага ў ружанцовай малітве няма, а вось мае медытацыі робяцца ўсё глыбей, і глыбей,
лагоднае паўтарэнне малітоўных слоў робіць і глыбей. Медытуючы, ты ўзрастаеш».
яго сродкам больш глыбокай медытацыі, што
«Ружанец – вельмі, вельмі глыбокая малітва.
дае нам магчымасць адкрыцца на Божае слова, Яна выходзіць за межы слоў, бо тое, што Бог
удасканаліць свой унутраны духоўны позірк. робіць для нас, знаходзіца па-за словамі», –
Засяроджваючыся на жыцці Езуса і Марыі адзначае папа Францішак.
Працяг на стар. 13
ў ружанцовых таямніцах, мы даведваемся
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З КЛОПАТАМ ПРА СУМЛЕННЕ
РУЖАНЕЦ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МЕДЫТАЦЫІ
Заканчэнне. Пачатак на стар. 12
Мне самой медытацыя не давалася лёгка на- любым іншым спосабам, каб дасягнуць унутрапачатку і не вельмі даецца дагэтуль. Думаю, што най цішыні. І затым пачні ружанцовую малітву.
мой досвед змагання з ружанцовымі таямніцамі Калі цябе атакуюць думкі пра невырашаныя
знаёмы многім. Я доўга вучылася медытацыі пытанні ці пра людзей, запрасі іх «пасядзець
і рупліва практыкавала яе. Каб лепш разумець, ціха», пакуль ты молішся. Не трэба змагацца,
пра што ідзе гаворка, варта ведаць асноўныя каб адолець усе перашкоды і выкінуць з галавы
прынцыпы, на якіх медытацыя базуецца.
кожную надакучлівую думку. Проста заўваж
Медытацыя праз практыку
гэты неспакой і прынясі яго Богу.
Перш за ўсё, медытацыі вучацца праз
Спакойна канцэнтруй сваю ўвагу на кожнай
практыку. Як і папа Францішак, тыя людзі, таямніцы, да якой ты даходзіш падчас Ружанца.
якія практыкуюць ружанцовыя разважанні, Магчыма, табе дапаможа чытанне евангельскіх
пачынаюць з вельмі простых рэчаў і па- тэкстаў ці разважанняў на тэму таямніцы. Ты моступова дарастаюць да больш вытанчаных жаш слухаць музыку, запісваць, уяўляць падзеі.
рэфлексій. Практыкуючы, мы вучымся слуЗ той прычыны, што традыцыйныя таямніцы
хаць голас Бога ў сваім сэрцы, шукаць Яго, вельмі візуалістычныя, я часам пачынаю сваю
ісці да еднасці з Ім. Гэта патрабуе часу і зася- медытацыю з таго, што ў сваім уяўленні малюю
роджання на Божай любові да кожнага з нас. карціну. Напрыклад, я думаю, якімі пэндзлямі
Адасобленасць і руціннасць могуць стаць і якімі фарбамі я скарысталася б, ствараючы
вялікай дапамогай для медытацыі. Нядрэнна «Нараджэнне Езуса Хрыста». У якім стылі
было б, напрыклад, знайсці ціхі, прыватны я намалявала б гэтую карціну? Як бы я здолела
пакой, дзе можна запаліць свечку ці ўключыць перадаць лагоднасць і нявіннасць Дзіцятка?
лагодную музыку. Таксама будзе карысным Потым мая медытацыя можа засяродзіцца на
спецыяльна запланаваць час на штодзённую такіх дабрадзействах, як лагоднасць і нявінмедытацыю. Варта змагацца з усіх сіл, каб насць. У чым Езус вучыць мяне быць мяккай,
застацца верным таму, што «не прыносіць пяшчотнай? Дзе ў маім жыцці можа праявіцца
карысці» ці выглядае «нудным» напачатку. нявіннасць Нованароджанага? Дзе патрэбен
Я прапаную заўсёды пачынаць з малітвы да поўны давер Езусу, каб я спадзявалася на Яго
Святога Духа, каб папрасіць Яго аб кіраўні- ў кожнай патрэбе? А магчыма, мне варта стаць
цтве, а таксама аб свабодзе ад няўважлівасці. больш падобнай да дзіцяці, але менш дзяціннай?
Выбраўшы адпаведнае месца і паставу цела
Некаторым людзям дапамагае музычнае
для малітвы, закрый вочы і зрабі некалькі глы- суправаджэнне. Калі музыка кранае і натхняе
бокіх павольных уздыхаў альбо скарыстайся цябе, то знайдзі такія мелодыі і творы, якія
будуць пасаваць для радасці, святла, смутку ці
праслаўлення, у залежнасці ад зместу таямніц,
якія ты разважаеш. Можна выбраць адпаведную песню ці гімн, якія нагадваюць аб пэўных
евангельскіх падзеях. Я ведаю людзей, якія
моляцца Ружанец пад гучанне «Авэ Марыя»
і іншых марыйных спеваў.
Калі тваё ўяўленне адгукаецца хутчэй на словы, чым на вобразы, занатоўвай свае роздумы
над таямніцай альбо павольна чытай патрэбны
ўрывак Евангелля, разважаючы потым над
тым сказам ці выразам, якія закранулі цябе
асаблівым чынам.
Не прымушай сябе медытаваць і не ўскладняй
гэты працэс. Па сутнасці, гэта разважанне над
словамі ці вобразамі кожнай таямніцы і адкрытасць на Бога, які дае нам зразумець, як гэтыя
евангельскія падзеі звязаны з нашым жыццём.
Ружанцовыя медытацыі могуць стаць цудоўным
часам і вялікай духоўнай падзей для кожнага
з нас сярод звычайнага штодзённага жыцця.
Паводле Catholic.by
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З КЛОПАТАМ ПРА СУМЛЕННЕ
КАСЦЁЛ НЕ АДКІДАЕ РАЗВЕДЗЕНЫХ АСОБ
Ёсць пытанні, якія ў касцёльным асяроддзі будуць уздымацца заўсёды. Адна з тэм,
якая не страчвае сваёй актуальнасці, датычыць несакрамэнтальных саюзаў.
Адказы на асноўныя пытанні на гэтую тэму падрыхтаваў кс. Уладзімір Гуляй,
біскупскі вікарый Лідскага рэгіёна
Што такое несакрамэнтальны саюз?
Калі падчас гэтых новых адносін з'яўляюцца
Можна вылучыць дзве жыццёвыя сітуацыі, дзеці, тады, у пэўнай ступені, сітуацыя становіцца
якія падпадаюць пад такое акрэсленне. Пер- незваротнай. Аднак, з цягам часу такія каштоўшая, калі людзі жывуць як муж і жонка, але не насці, як вера, Касцёл і сакрамэнты пачынаюць
заключылі касцёльнага шлюбу і перашкод да успрымацца разведзенымі з іншага боку. Блізгэтага ў іх няма.
касць другога чалавека, дзеці, дом аказваюцца
недастатковымі. Пачынае нечага не хапаць,
нараджаецца туга па нечым большым. А потым
узнікае пытанне: «Ці я яшчэ належу да Касцёла,
ці магу спадзявацца, што траплю на неба?»
Такія пытанні не могуць быць адкінуты заўвагамі іншых людзей: «Самі вінаватыя, ведалі,
на што адважыліся». Матывы, якія стаяць за
чалавечымі рашэннямі, не заўсёды ясныя, але
нельга ў кожным выпадку бачыць злую волю.
Многія з разведзеных і надалей практыкуюць сваю веру, нягледзячы на тое, што яны
часамі адчуваюць сябе католікамі другой катэгорыі і балюча перажываюць немагчымасць
спавядацца і прымаць Камунію. Іх пошукі
формаў кантакту з Богам часам даюць дзіўны
плён. Часта ў гэтых абставінах спаўняюцца
словы св. Паўла: «Дзе памножыўся грэх, там
Другі выпадак – гэта паўторныя саюзы пасля яшчэ больш памножылася ласка» (Рым 5, 20).
грамадзянскага разводу, дзе хаця б адзін з бакоў
звязаны раней сакрамэнтальным спосабам,
г.зн. атрымаў сакрамэнт сужэнства. Спрошчана можна сказаць, што гэта сем’і разведзеных.
У Касцёле няма разводаў, але звычайна такія
людзі разводзяцца згодна з дзяржаўнымі нормамі. Папярэдні шлюб для такой катэгорыі асоб
становіцца перашкодай да заключэння сужэнства. Толькі смерць можа разлучыць сужэнцаў.
У абодвух выпадках несакрамэнтальны
саюз можа прымаць форму ці грамадзянскага
шлюбу ці нефармальнага, так званы вольны
саюз, сужыцельства. Некаторыя памылкова
грамадзянскім шлюбам называць менавіта
сужыцельства.
Сітуацыя разведзеных, якія раней
заключылі сакрамэнт сужэнства
Розныя матывы становяцца прычынай таго,
што, нягледзячы на абавязак вернасці, які
вынікае з сужэнскай прысягі, складзенай перад
Як правільна ацэньваць такія сітуацыі, калі
алтаром, разведзеныя асобы згаджаюцца на нехта, нягледзячы на тое, што знаходзіцца
паўторны грамадзянскі саюз. Часам страх адзі- ў несакрамэнтальным саюзе, рэгулярна моліцноты, нечаканае пачуццё новага кахання, неаб- ца Ружанец, устае раней за ўсіх членаў сям'і,
ходнасць забеспячэння стабільнасці аказваюц- каб мець час на чытанне Святога Пісання,
ца мацнейшымі, чым асэнсаванне наступстваў, рэгулярна посціць і актыўна ўдзельнічае
якія вынікаюць з заключэння чарговага, толькі ў ініцыятывах адносна любові да бліжняга?
Працяг на стар. 15
грамадзянскага саюза ахрышчаных асоб.
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КАСЦЁЛ НЕ АДКІДАЕ РАЗВЕДЗЕНЫХ АСОБ
Працяг. Пачатак на стар. 14
Ці такія людзі насамрэч жывуць у варожасці геллю, а вучэнне Хрыста па гэтым пытанні
з Богам? Ці Божая ласка не праяўляецца ў іх адназначнае (гл. Мц 5, 31-32; Мц 19, 5-9;
жыцці?
Мк 10, 7-12; Лк 16, 18; 1 Кар 7, 10-11).
Як гэта ні парадаксальна, але несакрамэнВа ўзгаданым дакуменце Папы Familiaris
тальны саюз можа прывесці да рэлігійнага Consortio, нягледзячы на словы, якія даюць
абуджэння. Больш за тое, вера такіх людзей надзею тым, хто знаходзіцца ў несакрамэнчасам больш выразная, чым многіх «стандарт- тальным саюзе, выразна сказана пра абавязак
ных» католікаў, якія не маюць перашкод, хоць разысціся (FC, nr 84), вядома, калі гэта толькі
бы ў прыняцці сакрамэнтаў, але робяць гэта магчыма або калі такая сувязь толькі пачынаэпізадычна.
ецца ці знаходзіцца на этапе планавання. Але,
Стаўленне Касцёла да тых, хто жыве
калі гэта не з'яўляецца магчымым па многіх
ў паўторных саюзах
прычынах, усё павінна быць зроблена, каб даКасцёл абавязвае пастыраў дапамагаць памагчы такім людзям падтрымліваць сувязь
гэтай групе вернікаў. Святы Ян Павел II з Хрыстом і Касцёлам.
у Апостальскай адгартацыі Familiaris Consortio
у 1981 годзе пісаў: «Разам з Сінодам я шчыра
заклікаю пастыраў і ўсю супольнасць вернікаў
дапамагаць разведзеным, імкнуцца з вялікім
стараннем і любоўю да таго, каб яны не адчувалі сябе аддзеленымі ад Касцёла, а, калі
можна, наадварот як ахрышчаныя павінны
ўдзельнічаць у яго жыцці».
Іх варта заахвочваць да таго, каб слухалі
Божае слова, каб прысутнічалі на святой Імшы,
каб маліліся, каб рабілі свой уклад у справы
міласэрнасці і справядлівасці, каб выхоўвалі
сваіх дзяцей у хрысціянскай веры, каб умацоўвалі дух і практыку пакаяння, каб такім
спосабам выпрошвалі сабе Божую ласку.
Няхай Касцёл моліцца за іх, няхай дадае адвагі, няхай будзе для іх міласэрнай
маці, падтрымліваючы ў веры і надзеі…
Тым не менш, Касцёл па-новаму пацвярджае
практыку, заснаваную на Святым Пісанні,
Духоўная апека над асобамі, звязанымі неаб недапушчэнні да святой Камуніі разве- сакрамэнтальным шлюбам, не накіравана на
дзеных асоб, якія заключылі паўторны саюз. тое, каб прыняць разводы або легалізаваць не«Касцёл, – тлумачыць Ян Павел II, – ство- сакрамэнтальныя саюзы. Яе мэта заключаецца
раны для таго, каб прывесці ўсіх людзей, ў тым, каб забяспечыць духоўную дапамогу
асабліва ахрышчаных, да збаўлення, не можа католікам, у якіх складанае сужэнскае жыццё
пакінуць на волю лёсу тых, хто, ужо звязаны і якое знаходзіцца ў нявырашанай сітуацыі.
сакрамэнтальным саюзам, спрабаваў уступіць
Душпастырства асоб, якія жывуць у неу новы шлюб. Ён нястомна будзе рабіць сакрамэнтальным саюзе, павінна служыць
намаганні, каб прапанаваць людзям сродкі умацаванню здаровай мадэлі сям'і. У адваротвыратавання. Касцёл з упэўненасцю лічыць, ным выпадку гэта будзе памылкай і шкодным
што нават тыя, якія адышлі ад Божых запа- праслаўленнем таго, што сярод ахрышчаных
ведзяў і да гэтага часу працягваюць жыць і веруючых не павінна быць нормай.
у такім стане, могуць атрымаць ад Бога ласНеабходна гаварыць праўду пра зло, якое
ку навяртання і выратавання, калі выстаяць нясе развод, пра правал нерэалізаванай да кану малітве, пакаянні і міласэрнасці» (FC, 84). ца любові, нават тады, калі муж і жонка разышПра духоўную апеку над разведзенымі
ліся спакойна і культурна. Асабліва звяртаць
і непрыняцце разводаў
увагу на псіхічныя раны, якія атрымліваюць
Некаторыя хочуць прыпісаць Богу міласэр- у гэтых сітуацыях дзеці, пакідаюць глыбокі
насць, якая адмяняе законы, устаноўленыя Ім. след і значны ўплыў на фарміраванне іх асобы.
Несакрамэнтальны саюз супярэчыць ЕванПрацяг на стар. 16
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Заканчэнне. Пачатак на стар. 14-15
Незаменнымі паставамі з’яўляюцца дабры- выпадку нявернага мужа ці жонкі ў сакрамэння, клопат і цвёрдасць, а таксама намер не тальным саюзе даравальны?
адкідаць Евангелле, якое заклікае ўсіх людзей
Знаходжанне ў несакрамэнтальным саюзе –
пакаяцца і змяніць сваё жыццё.
не самае цяжкае злачынства, якое можа дапусціць
Душпастырства разведзеных не мае гатовых чалавек. Аднак варта адзначыць, што асноўнай
рэцэптаў, гэта хутчэй за ўсё шлях, які раскры- умовай адпушчэння граху з’яўляецца абяцанне
вае свой сэнс па меры крочання па ім.
выправіцца. Калі чалавек, які спавядаецца ў суЦі могуць прымаць сакрамэнты тыя,
жэнскай нявернасці, не хоча разбурыць адносіны,
хто жыве ў несакрамэнтальным саюзе?
якія прыводзяць яго да граху, ён не можа атрыАдным з галоўных пытанняў, якія задаюць маць адпушчэнне грахоў. Такім чынам, абодва
тыя, хто жыве у несакрамэнтальным саюзе, выпадкі – несакрамэнтальны саюз і сужэнская
з’яўляецца пытанне аб магчымасці споведзі нявернасць – з'яўляюцца перашкодай для атрыі прыняцця святой Камуніі.
мання адпушчэння грахоў. Гэта не столькі цяжар
Пытанням далучэння да святых сакрамэнтаў граху, колькі стан знаходжання ў ім. Такім чынам,
Ян Павел II прысвяціў у сваёй апостальскай немагчымасць адпушчэння грахоў з боку святара
адгартацыі два наступныя абзацы ўзгаданага вынікае з унутранай логікі сакрамэнту пакаяння –
нумару 84. У першым з іх тлумачыць, чаму з адсутнасці волі спыніць сітуацыю, якая сулюдзі, якія жывуць у несакрамэнтальных пярэчыць Божаму закону.
саюзах, не могуць быць дапушчаны да свя- Касцёл святы, але складаецца з грэшнікаў
той Камуніі і споведзі. У другім выпадку ён
Не трэба рабіць выгляд, што Касцёл з'яўляфармулюе ўмовы, выкананне якіх дазваляе ецца элітным клубам выдатных людзей. Яго
прымаць сакрамэнты.
неабходна ахарактарызаваць як супольнасць
Папа ўказвае на дзве спецыфічныя ўмовы тых, хто, адчуваючы сваю слабасць, адкрывае
для гэтай сітуацыі: пакаянне і шкадаванне за прысутнасць Збаўцы, які ідзе ім насустрач.
распад сакрамэнтальнага саюза і незахаванне Касцёл з’яўляецца святым у першую чаргу
сужэнскай вернасці; рашэнне жыць у чыстас- з-за прысутнасці ў ім Бога, а таксама моцы
ці, г. зн., між іншым, поўнае адмаўленне ад навяртання, якая ажыўляе яго, а не дзякуючы
інтымных актаў.
асабістай святасці асобных яго членаў, хоць
Гэта апошняя ўмова дзейнічае толькi тады, і такіх у ім шмат.
калi нельга выканаць патрабаванне разысціся. Такім чынам, патрабаванне сексуальнага
ўстрымання не варта разглядаць як легалізацыю несакрамэнтальных саюзаў ці зялёнага
святла для гэтага тыпу адносін.
Некаторыя пастыры ўказваюць на яшчэ адну
ўмову, якую павінны выканаць тыя, хто жыве
ў несакрамэнтальных саюзах, каб у поўнай
меры ўдзельнічаць у Эўхарыстыі: імкнуцца
пазбягаць даваць дрэнны прыклад іншым вернікам. На практыцы гэта азначала б прыняцце
св. Камуніі за межамі сваёй парафіі.
Апрача ўзгаданых умоў існуе абавязак кампенсацыі нанесенай шкоды мужу або жонцы,
дзецям і ўсім, хто пацярпеў у выніку распаду
першага шлюбу. Гэта адна з агульных умоў
Касцёл – як навучае Другі Ватыканскі Сабор –
далучэння да сакрамэнту пакаяння.
аб’ядноўвае вакол сябе грэшнікаў, святых
У надзвычайнай сітуацыі, якой з'яўляецца і адначасова заўсёды патрабуе ачышчэння,
небяспека смерці, кожны вернік можа па- пастаянна прымае пакуты і аднаўленні. Таму
спавядацца і прыняць Камунію, калі верыць Касцёл не адштурхоўвае тых, хто адчувае сябе
і шкадуе за грахі.
грэшнікам, а наадварот, прагне прыцягваць іх
«Недаравальныя» грахі
і з'яўляецца тым месцам, дзе можна знайсці
Людзі, якія жывуць у несакрамэнтальных Бога і адрадзіцца.
саюзах, часам уздымаюць пытанне: чаму адзін
Кс. Уладзімір Гуляй
і той жа грэх у іх сітуацыі недаравальны, а ў
Паводле Catholic.by
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СВЯТЫЯ І БЛАСЛАЎЛЁНЫЯ
ТАДЭВУШ КАНДРУСЕВІЧ ЗАКЛІКАЎ МАЛІЦЦА
АБ ЦУДЗЕ ПРАЗ ЗАСТУПНІЦТВА СЛУГІ БОЖАГА
ЗЫГМУНТА ЛАЗІНСКАГА
Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч адказаў на адкрыты ліст прадстаўнікоў грамадскага
аб’яднання «Садружнасць Палесся», змешчаны 11 ліпеня ў некаторых беларускіх СМІ
У ім пінчукі заклікаюць іерарха «пасадзей- ным, неабходна, каб праз яго заступніцтва
нічаць працэсу беатыфікацыі першага пінска- адбыўся цуд, прызнаны спецыяльнай Ватыканга і мінскага біскупа Зыгмунта Лазінскага», скай камісіяй. Як правіла, гэта аздараўленне
падкрэсліваючы, што «цудам» з’яўляецца невылечна хворага чалавека», – падкрэсліў
ўвесь жыццёвы шлях біскупа і «яго ўплыў на Мітрапаліт
веруючых нават пасля смерці». У тым жа лісце
Іерарх заўважыў, што «вялікім цудам з’яўлягісторык-краязнавец Эдвард Злобін распавя- ецца захаванне веры ў нашай краіне, і на гэта
дае, што «пінчукі пад пагрозай смерці хавалі вялікі ўплыў аказаў менавіта Слуга Божы
ад чэкістаў труну з целам біскупа Лазінскага». Зыгмунт Лазінскі».
Рэдакцыя catholic.by звязалася з МітраАле гэтага яшчэ недастаткова для яго беапалітам Тадэвушам Кандрусевічам, які зараз тыфікацыі. Акрамя таго, беатыфікацыю здзяйсзнаходзіцца ў Фаціме з беларускімі пілігры- няе не біскуп, а Папа.
мамі з нагоды 100-годдзя аб’яўленняў Маці
«З далёкай Фацімы, дзе Марыя прадказала
Божай.
навяртанне таксама і нашага народа пасля
жорсткага пераследу веры, я заахвочваю да
малітвы аб цудзе праз пасрэдніцтва Слугі
Божага Зыгмунта Лазінскага, каб ён быў як
мага хутчэй абвешчаны благаслаўлёным», –
заклікаў іерарх.
Малітва аб беатыфікацыі Слугі Божага
біскупа Зігмунда Лазінскага

Іерарх выказаў падзяку гісторыку-краязнаўцу
Эдварду Злобіну за яго зацікаўленасць тэмай
і ўзнятай праблемай.
«Нам усім вельмі дарагі Слуга Божы Зыгмунт Лазінскі. Яго беатыфікацыйны працэс
фармальна завершаны, але для беатыфікацыі,
гэта значыць – абвяшчэння яго благаслаўлё«Голас душы» № 7-8 (543)

О Божа тройчы Святы і поўны дабрыні, які
ў небе вечна валадарыш, а на зямлі абуджаеш
прагненне святасці ў сэрцах чалавечых і даеш
моц для яе здзяйснення, дазволь, каб быў залічаны да ліку благаслаўлёных Твой верны слуга
біскуп Зыгмунт.
Няхай праз яго беатыфікацыю Касцёл
атрымае новага заступніка, а Айчына свайго
абаронцу перад Тронам Тваёй Велічы. Няхай
праз акт беатыфікацыі Апостальская Сталіца
пакажа духавенству і верным прыгожы ўзор
для наследавання.
Няхай прыклад яго жыцця, поўнага духа
веры, надзеі ў цярпеннях і любові ва ўсім што
думаў, казаў і чыніў, абуджае нас да жыцця па
яго прыкладзе.
Усемагутны Божа, учыні, каб праз цудоўны
знак аздараўлення ці навяртання, атрыманы
праз заступніцтва Слугі Божага, аб’явілася
Твая Воля.
Маці Найсвяцейшая, якую так горача любіў
і якой аддаваў пашану біскуп Зыгмунт, дапамажы каб Твой Слуга, урачыста беатыфікаваны, цешыўся хвале святых у небе, а на зямлі
паказваў дарогу да Айца, Сына і Духа Святога.
Амэн.
Паводле Catholic.by
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СВЯТЫЯ І БЛАСЛАЎЛЁНЫЯ
НА ЮБІЛЕЙ ІГНАТА ДАМЕЙКІ Ў ЧЫРВОНЫМ КАСЦЁЛЕ
ПРАЙШЛА СВЯТАЯ ІМША

Каталiцкi касцёл Чылі вядзе падрыхтоўчую
працу для кананізацыі Ігната Дамейкі (1802–
1889), слаўнага сына беларускага народа,
даследчыка-геолага, мінеролага, нацыянальнага героя Чылі. Пра гэту навіну з радасцю
даведаўся ксёндз-пробашч Чырвонага касцёла
Уладыслаў Завальнюк падчас прыёму дэлегацыі з Чылі.
31 ліпеня, у дзень 215-годдзя нашага слыннага суайчынніка, адбылася ўрачыстая імша,
у якой узялі ўдзел прадстаўнікі сям’і Дамейкаў.
Дэлегацыя возьме ўдзел у навуковай канферэнцыі «Геалогія і мінеральныя рэсурсы Захада
Усходне-Еўрапейскай платформы», прысвечанай юбілею Ігната Дамейкі, якая пройдзе
ў Нацыянальнай Акадэміі навук.
«Я вельмі ўсхвалявана цырымоніяй, – сказала сеньёра Паз Дамейка, праўнучка Ігната
Дамейкі. – Мне вельмі прыемна бачыць яго
партрэт у касцёле і ікону Божай Маці, перад
якой ён маліўся». Дон Ігнацыё быў добрым
мужам і сем’янінам, таму ў яго ў Чылі шмат
нашчадкаў, сям’я даволі вялікая..
Сеньёра Дамейка прыбыла на Беларусь
разам са сваёй сястрой Сесіліяй, якая жыве
і ў Вашынгтоне, і пляменнікам Мігелем, які
жыве ў Чылі. Пан Дамейка мае пяць дачок
і шасцярых унукаў.
Яе прадзед Ігнат Дамейка нарадзіўся 31 ліпеня 1802 года, ў дзень памяці святога Ігнацыя
Лаёлы, у мястэчку Вялікая Мядведка Наваградскага павета. Пасля смерці яго бацькі маці засталася з трыма сынамі і дзвюма дочкамі. Ігнат
Дамейка выхоўваўся ў доме свайго дзядзькі
Юзафа на Лідчыне. З 1812 году разам з старэйшым братам Адамам Дамейкам Ігнат навучаўся
ў школе ордэну піяраў у Шчучыне. Па сканчэнні
школы ў 1816 годзе паступіў на фізiка-матэма18

тычны факультэт Віленскага ўніверсітэту, дзе
далучыўся да дзейнасці Таварыства філаматаў
і філарэтаў. Ён насіў канспіратыўнае імя Жэгота.
Пасля суду над філаматамі і вызвалення з Віленскай турмы Ігнат Дамека жыў на Лідчыне пад
наглядам паліцыі. У 1930 годзе ён адправіўся ў
Літву, а потым – у Польшчу і Германію. У 1934 годзе Ігнат Дамейка паступіў у Горную школу
ў Парыжы. У 1837 годзе ён склаў геалагічную,
гідраграфічную і гаспадарчую мапы былой
Рэчы Паспалітай.
У 1838 годзе Ігнат Дамейка атрымаў званне
прафэсара, а ў 1847 годзе ён атрымаў кафедру хіміі ў Чылійскім унівэрсітэце ў Сан’яга.
У снежні 1848 году ён стаў грамадзянінам
Чылі. У 47-гадовым узросце даследчык пазнаёміўся з прыгожай 16-гадовай чылійкай Энрыкетай Сотамаёр Гусман (1834–1870) і 7 ліпеня 1850 пабраўся з ёй шлюбам, пражыўшы
разам яшчэ дваццаць гадоў.
У Чылі вельмі шануюць дона Ігнацыё. Імя
Дамейкі носіць вулканічны ланцуг гораў
у Андах (Cordillera Domeyko); мінерал дамейкіт (domeykite, Cu3As); фіялкавая кветка
(віёла дамейкона, Viola domeykana); малая
планета 2784 Domeyko; шэраг аб’ектаў тапанімікі і грамадскіх установаў па ўсім свеце.
У Чылі ёсць невялікае мястэчка Дамейка
ў адміністрацыйным рэгіёне Атакама, паміж
гарадамі Ла-Сэрэна і Вальенар, у якім жыве
каля 1 тыс. жыхароў. Пуэрта-Дамейка (Puerto
Domeyko) – порт Дамейкі на паўднёва-заходнім беразе возера Льянкіуэ (Llanquihue) –
другога па велічыні возера ў Чылі. Lugarejo
Domeyko – пасёлак каля порта Дамейка.
У Сант’яга стаіць помнік «Грандэ Эдукатору».
У яго гонар названыя вуліцы ў Сант’яга-дэЧылі, Вальпараіса і яшчэ ў васьмі гарадах Чылі,
а таксама ў Вільні, Мінску і Наваградку.
Пра экспедыцыю ў Чылі прадстаўнікоў Беларусі, якая адбывалася ў 2012 годзе, распавеў
касцёльны актывіст Леанід Галубоўскі. Выкладчыкі геаграфічнага ўніверсітэта БДУ адправіліся ў Чылі разам з рэктарам Абламейкам, наведалі ўніверсітэт у Сант’яга. Капсула з зямлёй
з Беларусі была дастаўлена ў радавую спачывальню сям’і Дамейкаў у Сант’яга. Удзельнікі экспедыцыі пабывалі ў гарах, наведалі Патагонію, экватарыяльныя раёны краіны і горад
Ла- Сэрэна. Былая горная школа ў Ла- Сэрэне,
а сёння – універсітэт, носіць імя Ігната Дамейкі. З Чылі на Беларусь таксама была дастаўлена
капсула з зямлей.
Эла Дзвінская

СЛОВА ПАПЫ
НАБЛІЖАЕЦЦА КАНАНІЗАЦЫЯ ПАПЫ ПАЎЛА VI –
ЗАСТУПНІКА ПРЫ СКЛАДАНАЙ ЦЯЖАРНАСЦІ

Усё больш блізкай становіцца кананізацыя
благаслаўлёнага Паўла VI, Біскупа Рыма
ў 1963-1978 гг., якога тры гады таму беатыфікаваў папа Францішак. 20 чэрвеня Пантыфік
падчас свайго візіту ў Боццала пацвердзіў сваю
волю абвясціць святым Паўла VI.
Пра гэта паведамляе а. Адрыяна Б’янкі, рэдактар дыяцэзіяльнага выдання La Voce del Popolo
ў Брешыа. Менавіта з гэтай дыяцэзіі паходзіць
Джавані Батыста Манціні, будучы папа Павел VI.
Ужо больш года даследуецца цуд праз заступінцтва благаслаўлёнага Паўла VI. Гаворка
ідзе пра невытлумачальнае і нечаканае аздараўленне дзяўчынкі, якая нарадзілася 25 снежня 2015 года. Гэта былі вельмі заўчасныя
роды, у якіх, акрамя ўсяго, рана разарваўся
плодны пузыр, з-за чаго жыццё дзіцяці было
пад пагрозай.
Мама дзяўчынкі, Вана Піраната, малілася
аб аздараўленні дачкі, просячы аб гэтым праз
заступніцтва благаслаўлёнага Паўла VI, бо яна
ведала: цуд, які стаўся да яго беатыфікацыі,
таксама быў звязаны са складанай цяжарнасцю. Пастулатар працэсу а. Антоніа Марацца
выбраў выпадак пра яшчэ ненароджанае тады
дзіця на пачатку 1990-х гадоў у Каліфорніі.
У маладой цяжарнай жанчыны ўрачы выявілі
сур’ёзныя праблемы з плодам і, улічваючы наступствы для мозгу дзіцяці, якія з’яўляюцца
ў такім выпадку, прапанавалі ёй спыніць
цяжарнасць. Аднак маці не пагадзілася
і вырашала данасіць дзіця да яго нараджэння,
«Голас душы» № 7-8 (543)

давяраючыся пры гэтым – як сама вызнала –
заступніцтву Паўла VI, які, у прыватнасці,
у 1968 годзе абнародаваў энцыкліку Humanae
vitae (Аб пераказванні чалавечага жыцця). Дзіця нарадзілася здаровым, але з прадстаўленнем
справы чакалі некалькі гадоў, каб канчаткова
пацвердзіць адсутнасць якіх-небудзь праблем
з перыяду цяжарнасці, і тым самым мець магчымасць пацвердзіць цудоўнае аздараўленне.
Гаворка ідзе пра «выпадак сапраўды звышнатуральны, які адбыўся дзякуючы заступніцтву
Паўла VI», – сказаў у 2012 годзе на Ватыканскім радыё айцец Марацца. Пастулатар звярнуў увагу, што гэтае аздараўленне ўпісваецца
ў «лінію навучання» папы Манціні, які даў свету вышэйзгаданую энцыкліку, а гэты цуд звязаны з «абаронай жыцця, пра якую гаворыцца
ў гэтым дакуменце, а таксама з абаронай сям’і,
бо ў энцыкліцы гаворыцца і пра сужэнскую
любоў, а не толькі пра зачацце жыцця».
У гаміліі падчас беатыфікацыйнай Імшы
папа Францішак падкрэсліў, што яго папярэднік «кіраваў з дальнабачнай мудрасцю».
«Адносна гэтага вялікага Папы, адважнага
хрыціяніна і нястомнага апостала, перад Богам
мы можам сказаць толькі простае слова, але
адначасова шырокае і важнае: дзякуй! (...) За
тваю пакору і прароцкае сведчанне любові да
Хрыста і Яго Касцёла!»
6 жніўня прыпала 39-я гадавіна смерці
Паўла VI.
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СЛОВА ПАПЫ
100 ГАДОЎ ТАМУ ПАПА БЕНЕДЫКТ XV ВЫСТУПІЎ
З ПАСЛАННЕМ СУПРАЦЬ «БЕССЭНСОЎНАЙ БОЙНІ»
Роўна 100 гадоў таму папа Бенедыкт XV звярнуўся да ваюючых дзяржаў з настойлівым
заклікам спыніць «бессэнсоўную бойню», якая ахапіла свет. Менавіта так Біскуп Рыма назваў
Першую сусветную вайну
Дастаткова параўнаць палітычныя карты
Еўропы да 1914 года і пасля 1918: зніклі
царская і Асманская імперыі, палі нямецкая
і аўстрыйская. Чатыры гады пекла забралі
жыцці 17 мільёнаў салдат і грамадзянаў.
1 жніўня 1917 года, пасля трох гадоў заклікаў без адказу, Бенедыкт XV (Джакамо
Дэлла К’еза) напісаў пасланне лідарам нацый,
якія вялі змаганне: «Няўжо цывілізаваны свет
павінен будзе пераўтварыцца ў поле смерці? А Еўропа, такая славутая і квітнеючая,
пабяжыць, падпарадкаваўшыся супольнаму
шаленству (…), насустрач самаму сапраўднаму
самазабойству? (…) У такой бядотнай сітуацыі,
перад абліччам такой сур’ёзнай пагрозы, ад імя
ўсяго чалавецтва і розуму мы ізноў уздымаем
крык аб міры і яшчэ раз настойліва заклікаем
тых, хто трымае ў сваіх руках лёсы народаў».

У сваім пасланні папа Бенедыкт XV не
абмяжоўваецца заклікам пакласці канец канфлікту. З вялікай мужнасцю і прагматызмам
ён прапаноўвае ўрадам канкрэтныя пункты, па
якіх трэба дамовіцца: напрыклад, «адначасовае
і ўзаемнае скарачэнне ўзбраення», «інстытут арбітража з функцыяй міратворчасці, агульнасць
мораў і вяртанне акупаваных тэрыторый».
Біскуп Рыма настойліва звяртаецца да лідараў нацый, заклікаючы іх прыняць да ўвагі
чаканні народаў і пастарацца звязаць нацыянальныя інтарэсы з інтарэсамі вялікай чалавечай супольнасці. Папа Бенедыкт XV падказвае
неабходнасць вырашэння пытання Арменіі,
балканскіх дзяржаў і краін, якія з’яўляюцца
часткай старадаўняга Польскага каралеўства.
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Аднак усе гэтыя намаганні былі дарэмнымі.
Непачуты, Бенедыкт XV са смуткам назіраў
за распадам Еўропы, якая ўсяго праз 20 гадоў
апынецца ў іншай прорве – здзейсніць іншае
самазабойства, распачаўшы Другую сусветную
вайну.
У ХХІ стагоддзі, праз сто гадоў пасля дакумента Бенедыкта XV, свет становіцца сведкам
такога ж эгаізму і карысці, такіх жа ўмольваючых галасоў і такой жа глухаты. У сувязі
з гэтым карысна пачытаць пасланне папы
Францішка, якое ён скіраваў 7 ліпеня гэтага
года ўдзельнікам саміту «Вялікай дваццаткі»
ў Гамбургу:
«Гісторыя чалавецтва і сёння ўяўляе сабой
шырокую панараму бягучых або патэнцыйных
канфліктаў. Аднак вайна ніколі не з’яўляецца
правільным рашэннем. Перад набліжэннем
стагоддзя паслання Бенедыкта XV главам
народаў, якія вядуць змаганні, я адчуваю сябе
абавязаным прасіць свет скончыць усе гэтыя
бессэнсоўныя бойні».

Сусветныя лідары, піша папа Францішак,
павінны вырашаць эканамічныя кантрасты
мірным шляхам і знаходзіць супольныя
фінансавыя і гандлёвыя правілы, здольныя
забяспечыць усебаковае развіццё для ўсіх.
Аднак гэта стане магчымым толькі ў тым выпадку, калі ўсе бакі возьмуць абавязацельства
спыніць гонку ўзбраенняў, устрымлівацца ад
прамога або ўскоснага ўцягвання ў канфлікты,
стануць абмяркоўваць адрозненні ў шчырым
і празрыстым дыялогу.
Паводле Catholic.by

СЛОВА ПАПЫ
«КАБ ЗНАЙСЦІ БОЖАЕ ВАЛАДАРСТВА –
ТРЭБА ЯГО ШУКАЦЬ»
30 ліпеня падчас малітвы «Анёл Панскі» на плошчы Св. Пятра ў Рыме папа Францішак
засяродзіўся над алегарычнай прамовай Хрыста, якая ўключае ў сябе сем прыпавесцяў
з трынаццатага раздзелу Евангелля паводле Мацвея
Гэты раздзел завяршаецца трыма сённяшнімі
параўнаннямі: са схаваным скарбам (гл. Мц 13,
44), з каштоўнай пярлінай (гл. Мц 13, 45–46)
і нератам з рыбай (гл. Мц 13, 47–48).
Святы Айцец спыніўся на першых двух,
у якіх падкрэсліваецца рашучасць іх герояў
прадаць усё, каб набыць тое, што яны знайшлі.
У першым прыкладзе гаворка ідзе пра селяніна, які выпадкова натрапіў на скарб, схаваны на полі, на якім ён працуе. Каб завалодаць
скарбам, яму трэба было набыць поле, бо ён
ім не валодаў: таму ён адважваецца рызыкнуць
усім, што мае, каб не страціць гэтага сапраўды
выключнага шансу.
У другім прыкладзе паказаны купец, які шукае прыгожыя пярліны; як дасведчаны знаўца
ён вызначыў, што пэўная пярліна мае вялікую
каштоўнасць. Таксама і ён адважваецца ўсё
паставіць на гэтую пярліну і дзеля гэтага прадаць усе іншыя.
«Гэтыя параўнанні выразна паказваюць
дзве рэчы, неабходныя для набыцця Божага
Валадарства: пошук і ахвяру, – адзначыў Папа
Рымскі. – Праўда, што Божае Валадарства

дадзена ўсім – гэта дар, падарунак, ласка; але
яго не прынясуць на талерцы з блакітнай каёмкай, для гэтага трэба варушыцца: шукаць,
ісці, штосьці рабіць. Істотная ўмова для таго,
каб знайсці, – быць у пошуку».
Аналізуючы ўрывак з Евангелля, Пантыфік
дадаў: «Вучань Хрыста – гэта не той, хто пазбавіў сябе чагосьці неабходнага; гэта той, хто
знайшоў нашмат больш: хто знайшоў поўную
радасць, якую можа даць толькі Пан».
Паводле слоў папы Францішка, радасць
Евангелля напаўняе сэрца і ўсё жыццё тых,
хто сустракаецца з Езусам. «Тыя, хто дае Яму
сябе збавіць, вызваляюцца ад грахоў, ад смутку,
ад унутранай пусткі, ад самотнасці. З Езусам
Хрыстом заўсёды нараджаецца і адраджаецца
радасць (пар. Evangelii Gaudium, 1)».
У завяршэнне Пантыфік дадаў: «Молімся
праз заступнітцтва Дзевы Марыі, каб кожны
з нас у сваім штодзённым жыцці словамі
і ўчынкамі ўмеў сведчыць пра радасць ад знойдзенага скарбу Божага Валадарства – любові,
якую Айцец даў нам праз Езуса».
Паводле Catholic.by

ВАТЫКАНСКІ ЛІТУРГІСТ: «КАЛІ ХЛЕБ НЕ ЗРОБЛЕНЫ
З ПШАНІЦЫ, ТО ЭЎХАРЫСТЫЯ НЕСАПРАЎДНАЯ»
Кансультант Кангрэгацыі Божага Культу
і Дысцыпліны Сакрамэнтаў кс. Клаўдыё
Маньёлі ў інтэрв’ю Ватыканскаму радыё пракаментаваў цыркулярны ліст «Пра хлеб і віно
для Эўхарыстыі».
Святар заўважыў, што ліст, падрыхтаваны
Кангрэгацыяй па даручэнні папы Францішка,
патрабуе ўвагі і пільнасці ад біскупаў.
Італьянскі літургіст звярнуў увагу на тое,
што ва Усходніх Касцёлах, хоць і няма патрабавання ўжываць прэсны хлеб, але гэта заўсёды
павінен быць сапраўдны пшанічны хлеб.
«Калі адсутнічаюць гэтыя элементы – хлеб
не зрозблены з пшаніцы, а віно з вінаграду –
можна сказаць з упэўненасцю, што Эўхарыстыя не здзяйсняецца. Яна – несапраўдная, бо
не адпавядае таму, што ўстанавіў Хрыстус», –
падкрэсліў святар.
«Голас душы» № 7-8 (543)

Літургіст патлумачыў, што існуюць злоўжыванні, выкліканыя свайго роду «тэалогіяй
інкультурацыі», згодна з якой Езус выбраў
хлеб і віно проста як элементы міжземнаморскай культуры, да якой належаў. Паводле слоў
Маньёлі, некаторыя тэолагі і пастаралісты прапаноўвалі выкарыстоўваць на розных кантынентах замест віна напоі, характэрныя для той
культуры, а замест пшаніцы – іншыя зернавыя.
«Выходзячы за межы тэорыі, некаторыя
пачалі на практыцы прымяняць такі падыход,
ідучы насуперак правілу Касцёла, які ў гэтым
пытанні заўсёды быў цвёрда перакананы
і нязменны», – патлумачыў эксперт матывы
выдання ліста Кангрэгацыі Божага Культу
і Дысцыпліны Сакрамэнтаў.
Паводле Беларускай рэдакцыі
Ватыканскага радыё
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СЛОВА ПАПЫ
У ДАПАМОГУ МІГРАНТАМ: ПАНТЫФІК АБ’ЯВІЦЬ
КАМПАНІЮ CARITAS INTERNATIONALIS
27 верасня 2017 г. папа Францішак аб’явіць
з плошчы св. Пятра ў Ватыкане аб запуску
маштабнай кампаніі каталіцкай дабрачыннай
арганізацыі Caritas internationalis пад назвай
«Далучымся да падарожжа« (Condividiamo il
viaggio).
Мэта ініцыятывы – пашыраць «культуру сустрэчы» ў родных для мігрантаў супольнасцях
і ў тых, у якіх яны апынаюцца падчас сваіх
вандровак і ў якіх вырашаюць застацца.
Філіпінскі кардынал Луіс Антоніа Тагле,
кіраўнік Caritas internationalis, у лісце з нагоды блізкага старту праекта, запрасіў «парафіі,
дыяцэзіяльныя і нацыянальныя арганізацыі далучыцца да папы Францішка, запусціўшы ў той
жа дзень сусветную кампанію ў сваіх краінах».
Іерарх выказаў спадзяванне, што такім чынам
атрымаецца «рассеяць страх і зразумець, чаму
ў гэты гістарычны перыяд так шмат людзей
пакідаюць свае дамы».
«Мы хочам заахвоціць супольнасці да пабудовы адносін з бежанцамі і мігрантамі. Хочам
запаліць святло і асвятліць дарогу. Міграцыя –
гэта вельмі старадаўняя гісторыя, аднак нашая

кампанія спадзяецца дапамагчы супольнасцям
убачыць яе новымі вачыма і адкрытым сэрцам», –
напісаў пурпурат.
Яшчэ падчас Генеральнай асамблеі ў 2015 г.
«мы вырашылі, што павінны аб’яднаць нашыя
сумесныя намаганні праз сусветную кампанію,
бо толькі дзякуючы з’яднанай канфедэрацыі
арганізацый, якія падтрымліваюць адна адну,
мы атрымаем рэальную моц для таго, каб
змяніць стан рэчаў», – гаворыцца ў лісце.
«Каталіцкі Касцёл закліканы практыкаваць
Божую гасціннасць у адносінах да мігрантаў
і бежанцаў. Аднак мы павінны памятаць, што
ніводзін чалавек і ніводная краіна не з’яўляюцца прымаючым бокам. Надышоў момант,
каб усе ўзнавілі глыбокую біблійную праўду,
што гаспадаром, які прымае, з’яўляецца Бог.
Мы павінны таксама памятаць, што, адкрываючы свае сэрцы для мігрантаў і бежанцаў, мы
прымаем самога Езуса», – адзначыў кіраўнік
Caritas internationalis, запрашаючы далучыцца
да ўдзелу ў кампаніі.
Паводле Беларускай рэдакцыі
Ватыканскага радыё

ВАТЫКАН ХОЧА СТВАРЫЦЬ МІЖНАРОДНУЮ СЕТКУ
БАРАЦЬБЫ З АРГАНІЗАВАНАЙ ЗЛАЧЫННАСЦЮ
Стварэнне міжнароднай сеткі па барацьбе
з карупцыяй, арганізаванай злачыннасцю
і мафіямі – галоўная мэта нарады па справах
справядлівасці, якая дзейнічае пры Дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю
чалавека.
Спецыяльная сустрэча адносна гэтай тэмы
праходзіла 15 чэрвеня, а ў гэтыя дні абнародаваны вынік гэтай працы – адмысловы дакумент.
Падчас сустрэчы звярталася ўвага, што сам
Касцёл з’яўляецца свайго роду «сеткай», таму
можа і павінен адважна працаваць на карысць
справядлівасці. Разглядаецца магчымасць
накладання экскамунікі на групы злачынцаў
або на тых, хто спрыяе распаўсюджванню
карупцыі. Гэтае пытанне будзе абмеркавана
з нацыянальнымі епіскапатамі, а ад верасня
нарада будзе апрацоўваць канкрэтныя ўказанні з мэтай іх зацвярджэння і ўвядзення
ў будучым годзе.
22

У дакуменце падкрэсліваецца, што для змагання з карупцыяй неабходна прадпрымаць
шырокі дыяпазон грамадскіх дзеянняў. Гэта
датычыць і Касцёла, бо карупцыйны спосаб
мыслення дае пра сябе ведаць і там, напрыклад,
у постаці шкадлівых «памагатых».
Нарада па справядлівасці мае намер прасіць
аб падтрымцы розныя асяроддзі. Удзельнікі
дэбатаў усведамляюць, што працэс стварэння
«антыкарупцыйнай сеткі» не будзе простым.
Таму дыялог адносна гэтай справы павінен
ахапіць таксама нехрысціянаў, палітычныя
і іншыя грамадскія асяроддзі. Акрамя гэтага
прадметам аналізу стане ўплыў карупцыі на
мірныя працэсы.
Запланаваныя дзеянні будуць рэалізоўвацца
на трох узроўнях: адукацыя, культура і грамадства.
Паводле Catholic.by

СВЯТЫ ХРОСТ
З радасцю паведамляем, што за апошні час
Сакрамант Хросту атрымалі:
Раман Азярынскі, сын Юрыя і Вольгі
Аліна Яжэвіч, дачка Андрэя і Яны
Ганна Забаўская, дачка Дзмітрыя і Вікторыі
Раман-Францішак Лось,
сын Уладзіміра і Ганны

Эмілія Цыбульская, дачка Андрэя і Вікторыі
Эдгар Красінскі, сын Алега і Ганны
Кацярына Цярпеева, дачка Ігара і Вікторыі
Ягор Новік, сын Кірыла і Наталлі
Караліна Жураўлевіч,
дачка Канстанціна і Вольгі

Платон Шарпенка,

сын Аляксандра і Наталлі
Максім Арэхва, сын Аляксандра і Ганны
Матэо Вальбуэна-Медзіна,
сын Хавіера і Вольгі
Ягор Бычок, сын Аляксандра і Юліі
Клім-Ян Сафроненка,
сын Аляксея і Вікторыі
Ева Круплевіч, дачка Яўгена і Ірыны
Мілана-Марыя Лугоўская,
дачка Сяргея і Вольгі
Канстанцін Хмялеўскі,
сын Вадзіма і Кацярыны
Аляксандр Шмат, сын Віталія і Людмілы
Дзмітрый Крашэўскі, сын Івана і Аліны

Стэфан Нехвядовіч, сын Руслана і Алены
Арына Брадзіхіна, дачка Артура і Вольгі
Софія Прыходзька, дачка Міхаіла і Ганны
Адэля Мілюць, дачка Дзмітрыя і Надзеі
Ксенія Давідзень, дачка Аляксандра і Ганны
Марыя Корань, дачка Аляксандра і Ірыны
Уладыслаў Максіменка,
сын Андрэя і Алены

Ксенія Ярашэвіч, дачка Дзмітрыя і Алены
Ганна Махвіч, дачка Юрыя і Таццяны
Аліса-Аліцыя Ціховіч,
дачка Андрэя і Веранікі

Савелій-Багдан Апяцёнак,

сын Дзмітрыя і Наталлі

Валерыя Чайко, дачка Сяргея і Святланы
Яўгенія Булахава, дачка Аляксея і Вікторыі
Мікіта Захарэнка, сын Міхаіла і Ульяны
Яраслаў Грамонт, сын Андрэя і Таццяны
Анастасія Трэцьяк,
дачка Міхаіла і Святланы

Раман Скурат, сын Аляксандра і Юліі
Артур-Стэфан Піскун,
сын Ігара і Кацярыны

Караліна-Анна Вепржэк,

дачка Міхала і Ганны

Іван Трус, сын Дзмітрыя і Таццяны

ВІНШУЕМ МАЛАДЫХ
Давяраем добраму Богу сужэнскае жыццё маладых людзей,
якія вырашылі быць заўсёды разам,
і просім для іх асаблівага Божага блаславення

Сяргея Агея і Алену Манцэвіч
Яўгена Казака і Ірыну Іванову
Аляксандра Янушкевіча і Вікторыю Каліноўскую
Ігара Бабюка і Юлію Уладыка
Дзмітрыя Пранько і Яўгенію Хадакову
Аляксея Фінскага і Дар'ю Лойка
Максіма Гарбацэвіча і Аляксандру Гаманчук
Юрыя Адарэйка і Ірыну Маркаву
Ігара Гладкіх і Алену Гладкіх (Ганчарову)
Максіма Лёвіна і Вераніку Сівашка
Антона Сідарэнка і Вераніку Тоўсцік
Віктара Карабца і Вікторыю Зеньковіч
Дзмірыя Мурашка і Таццяну Радзевіч
Яўгенія Волчака і Кацярыну Леановіч
Дзмітрыя Тузава і Алену Мазырко
Андрэя Клачкевіча і Яніну Перажогіну
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гадзін

у інтэнцыі

4 верасня
Панядзелак

5 верасня

6 верасня

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

7 верасня

Чацвер

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

8 верасня

Пятніца

7.00 – *
9.00 – 
11.00 – *
13.00 – *
15.00 – Вяч
17.00 – 
19.00 – *

9 верасня

10 верасня

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 – *

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
АБ'ЯЎЛЯЕЦЦА НАБОР НА КУРСЫ
СЯМЕЙНАГА ЖЫЦЦЯ ПРЫ ККББ

Аб'яўляецца новы набор слухачоў на Курсы
сямейнага жыцця пры Канферэнцыі Каталіцкіх
Біскупаў у Беларусі. Мэтай курсаў з'яўляецца
падрыхтоўка сямейных дарадчыкаў, якія могуць дапамагаць пры парафіі, у падрыхтоўцы
сямейных пар да сакрамэнту сужэнства, а таксама ў сямейнай кансультацыі.
Час навучання – тры гады. З'езды адзін раз
у месяц, звычайна трэція субота і нядзеля
месяца. Месца навучання – цэнтр «Карытас»
Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі ў Ляскоўцы
(Бараўляны).

Пасля заканчэння Курсаў сямейнага жыцця слухач атрымлівае дыплом, які з'яўляецца
падставай для выканання функцыі сямейнага
кансультанта пры парафіях, а таксама дыплом
аб заканчэнні курса І ступені для выкладчыкаў
натуральнага планавання сям'і ў вобласці сімптатэрмальнага метаду.
Кваліфікацыйная размова для кандыдатаў
адбудзецца 15 верасня з 16.00 да 18.00 у мінскім
касцёле Св. Сымона і Св. Алены (у дольным
касцёле).
На размову неабходна мець з сабой дакументы:
– просьба аб прыняцці на Курсы сямейнага
жыцця
– кароткая аўтабіяграфія
– рэкамендацыя пробашча
– 2 фота на дакументы
– ксеракопія пасведчання аб сярэдняй адукацыі
– ксеракопія пашпарта.
Кантактны тэлефон:
+375 44 759 45 25 а. Сяргей Трысцень OCD
Падрабязней: familiavita.by
Паводле Catholic.by
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