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Штотыднёвы хрысціянскі бюлетэнь

«ЕЗУС НІКОЛІ НЕ ПЕРАСТАНЕ ЗМАГАЦЦА ЗА ВАС!»

У літоўскай сталіцы завяршылася сустрэча
Пантыфіка з маладымі людзьмі, сярод якіх
былі і пілігрымы з Беларусі. Прамаўляючы да
моладзі, папа Францішак заахвоціў яе «быць
адважнай» у сваёй веры.
На плошчу ля катэдры Папа Рымскі прыбыў
пасля малітвы ў Вострай Браме.
Шлях папамабіля пралягаў паўз цэнтральныя вуліцы Вільні. Мінакі з усмешкамі віталі
Пантыфіка, махаючы нацыянальнымі сцяжкамі і здымаючы яго на мабільныя тэлефоны.
Літоўская моладзь сустракала Святога Айца
гімнам «Езус Хрыстус – мая надзея», напісаным спецыяльна да гэтай падзеі. Пасля перад

Пантыфікам выступілі прадстаўнікі моладзі,
якія падзяліліся сваім сведчаннем.
Наступнік св. Пятра з цеплынёй абняў кожнага з выступоўцаў, адзначыўшы, што прыняў
іх сведчанні як сябра, «калі б яны сядзелі
разам у якімсьці бровары, расказваючы пра
сваё жыццё, п’ючы піва або хлебны квас пасля
наведвання “Моладзевага тэатру“».
Пантыфік прызнаўся, што ў сваіх сведчаннях моладзь не абмінула такія важныя ў
Касцёле рэчы, як спеў у хоры, малітву ў сям’і,
св. Імшу, катэхезы і дапамогу для патрабуючых.
Працяг на стар. 2

ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
«ЕЗУС НІКОЛІ НЕ ПЕРАСТАНЕ ЗМАГАЦЦА ЗА ВАС!»
Працяг. Пачатак на стар. 1
«Гэтыя практыкі з'яўляюцца той абаронай,
якую дае нам Хрыстус», – адзначыў ён.
Малітва і спеў дапамагаюць нам, згодна са
словамі папы Францішка, не замыкацца ў гэтым свеце; праз музыку – адкрываць сябе на
знешняе жыццё і ўменне слухаць.
Малітва можа быць вопытам «духоўнай барацьбы», але менавіта праз яе мы вучымся слухаць Святога Духа, распазнаючы знакі часу і
назапашваючы сілы, каб абвяшчаць Евангелле.
«Бо як інакш мы маглі б змагацца з нашымі
цяжкасцямі і праблемамі іншых? Як без малітвы мы змаглі б паверыць, што не ўсё залежыць
ад нас, што мы не адны ў змаганні з выклікамі
гэтага свету?» - задаўся пытаннем Пантыфік.
Сустрэча з Богам, з Яго Словам, з Эўхарыстыяй нагадвае, што «сіла праціўніка не мае
значэння, як не мае значэння, хто мацней –
Zalgiris Kowno або Vilnius Rytas, – вынік не
мае значэння, калі з намі Хрыстус».
У прамове да маладых людзей Святы Айцец
звярнуўся да тэмы эміграцыі моладзі, адзіноты,
прабывання ў дэпрэсіі, злоўжывання алкаголем
і наркотыкамі.
«Езус заахвочвае нас выйсці са сваіх абмежаванняў і страху сустрэчы з імі “тварам у
твар”, – сказаў Пантыфік. – Гэта праўда, што
вера ў Хрыста часта цягне за сабой "скачок у
невядомасць", які заўсёды страшна рабіць.
Часта вера прымушае нас задаваць сабе пытанні, ставіць пад сумненне нашы прывычныя
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ўяўленні. Але будзьце адважнымі! Наследванне Хрыста – гэта мужная прыгода.
Шаноўная моладзь, варта ісці за Хрыстом,
не бойцеся ўдзелу ў рэвалюцыі, да якой Ён нас
запрашае: рэвалюцыі пяшчоты».
Пантыфік дадаў, што жыццё – гэта заўсёды
дарога, на якой мы шукаем свайго ўласнага
накірунку, «без боязі вярнуцца назад, калі я
зрабіў памылку».
«Самае небяспечнае – пераблытаць жыццё
з лабірынтам, з вяртаннем у кола вакол саміх
сябе, замест таго, каб шукаць дарогу, якая выведзе нас. Не будзьце моладдзю ў лабірынце,
з якога цяжка выйсці, але моладдзю ў дарозе».
«Не бойцеся зрабіць стаўку на Хрыста, прыняўшы Яго справу – справу Евангелля.
Хрыстус ніколі не сыйдзе з чаўна вашага
жыцця, заўсёды будзе стаяць на перакрыжаваннях нашага жыцця, ніколі не перастане
змагацца за нас, нават калі часамі мы самі
стараемся сябе знішчыць.
Езус шчодра адорвае нас часам, у якім
ёсць месца для паразаў, дзе нікому не трэба з'язджаць, бо месца ёсць для кожнага.
Многія будуць хацець заняць вашае сэрца,
засадзіўшы яго лебядою, але ў выніку, калі
аддамо жыццё Хрысту, заўсёды пераможа
добрая пшаніца».
Фота Віталія Палінеўскага
Паводле Catholic.by

ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
РЭПАРТАЖ З «ГОРАДА БОЖАЙ МІЛАСЭРНАСЦІ»,
АБО ЯК БЕЛАРУСЫ ЧАКАЛІ ПАПУ Ў ВІЛЬНІ
Цёмныя аблокі выплылі з ранішняга сутоння раптоўна. І вось цёплы суботні ранак,
які пагражаў папсаваць сіноптыкам усе іх прагнозы, саступіў месца халоднай імжы
Набіраючы моц, яна дагнала нас хлёсткімі
халоднымі кроплямі ля газетнага кіёска, дзе
мы разглядалі партрэты Пантыфіка на першых
палосах літоўскіх газет.
Вільня жыла чаканнем Папы Рымскага. Пра
важную падзею сведчылі не толькі рэкламныя
плакаты з выявай Папы і загадзя абгароджаныя
вуліцы ў цэнтры горада – пра візіт гаварылі
найперш людзі.
Не толькі турысты, пілігрымы і памежнікі
на беларуска-літоўскай мяжы, але ў першую
чаргу жыхары Вільні.
«Вы прыехалі да Папы? Вой, я калісьці таксама бачыла св. Яна Паўла ІІ. Праўда, яшчэ
ў школе вучылася», – згадвае сярэдніх гадоў
жанчына з кавярні, дзе мы замаўляем каву.
Пра Папу тут гавораць нават у прадуктовых
крамах і рэстаранах!
«На такіх сустрэчах разумееш: твае хрысціянскія каштоўнасці падзяляе і іншая моладзь»
На сустрэчу з Пантыфікам у літоўскую сталіцу 22 верасня прыбыло каля 30 тысяч чалавек,
з якіх больш за паўтысячы – з Беларусі. З якімі
чаканнямі прыехалі нашы суайчыннікі?
«Гэта будзе ўжо трэці Папа Рымскі, якога я
пабачу, – не хавае свайго хвалявання Таццяна
Танана з мінскай парафіі Святых апосталаў
Пятра і Паўла і святога Яўгена дэ Мазэно. – Да
гэтага я ўжо была на сустрэчах з папам Бэнэдыктам і папам Янам Паўлам ІІ.
Мне імпануе адкрытасць і простасць папы
Францішка, а таксама яго аскетычнасць – адмова ад многіх выгодаў.
На такіх сустрэчах важна пабачыць, што ў
сваіх рэлігійных каштоўнасцях ты не адна. Калі
я бачу такіх жа дзяўчат і хлопцаў, то разумею
паўсюднасць Каталіцкага Касцёла».
«Словы Папы – гэта падтрымка, якую
атрымаеш, нават калі заблукаеш»
«Папа – гэта той аўтарытэт Касцёла, да якога
ты ў любы момант можаш звярнуцца. Ён заўсёды прамаўляе дасяжнай і зразумелай мовай», –
звяртае ўвагу Крысціна Бурак са сталічнай
парафіі Маці Божай Будслаўскай.
Паводле яе слоў, у сваіх прамовах Святы
Айцец заўсёды звязвае Евангелле з рэчаіснасцю: «Гэта не штосьці абстрактнае, а заўсёды
па справе. Бачнасць і дзейнасць яго парадаў –
вельмі каштоўная.
Працяг на стар. 4
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ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
РЭПАРТАЖ З «ГОРАДА БОЖАЙ МІЛАСЭРНАСЦІ»,
АБО ЯК БЕЛАРУСЫ ЧАКАЛІ ПАПУ Ў ВІЛЬНІ
Заканчэнне. Пачатак на стар. 3
Маё знаёмства з папам Францішкам пачалося з СДМ у Кракаве ў 2015 годзе. Памятаю,
вельмі натхнілася той манерай, з якой Пантыфік размаўляе з моладдзю. З той пары ў мяне
засталося пачуццё, што дзесьці я заўсёды маю
падтрымку, нават калі заблукаю ў духоўнай
пустыні».
«Папа – ідэал хрысціяніна, на які трэба
раўняцца»
Ірына Бубер, Аляксандра Кароль і Уладзіслаў
Крывашэй у Мінску наведваюць розныя парафіі, але пазнаёміліся якраз у Вільні.
«Вельмі цікава пабачыць асобу, пра якую ўсе
так часта гавораць, – расказвае Уладзіслаў. –
Лічу, што ён сапраўды святы. Вельмі хацелася б
адчуць, як гэта – быць побач з такім чалавекам...»
Аляксандра дадае, што для яе Папа Рымскі –
прыклад дабрыні і міласэрнасці.
«Для мяне гэта ідэал хрысціяніна, на які
трэба раўняцца», – падкрэслівае дзяўчына.
«Як і ўсім, мне таксама хацелася ўбачыць
Папу ўжывую. Вядома, хочацца, каб Пантыфік
калі-небудзь даехаў бы і да Беларусі. Гэта адна
з галоўных прычын, чаму мы прыехалі ў Вільню. Мы можам паказаць, што ў Беларусі яго
таксама чакаюць», – заключае Ірына.
Для мастачкі Надзеі Бука з мінскай парафіі
Найсвяцейшай Тройцы (св. Роха) паездка на
сустрэчу з Папам – крыніца натхнення, якую
яна плануе рэалізаваць у творчасці.
«Думаю, на гэтай сустрэчы няма выпадковых людзей, і моладзь, якая сюды прыехала,
сапраўды гэтага хацела. Гэта сведчыць аб тым,
што ва ўсіх гэтых людзях ёсць зерне веры. Папа
прамаўляе патрэбныя і неабходныя рэчы, таму
я спадзяюся, што сустрэча з Пантыфікам умацуе моладзь у яе далейшым развіцці».
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Гадзіннік паказвае палову на шостую. Моладзь на катэдральным пляцы – у прадчуванні
хуткай сустрэчы з «наступнікам Пятра». Пілігрымы размеркаваныя па розных сектарах.
Літоўскія сцягі заўважна пераўзыходзіць
астатнія па колькасці. Тым не менш тут можна
пабачыць і сцягі Беларусі, Украіны, Польшчы,
Латвіі, а таксама далёкіх Аўстраліі і Канады.
Увага прысутных сканцэнтравана на вялізных экранах – там прамая трансляцыя: папамабіль, з якога Пантыфік вітае пілігрымаў,
аператары «вядуць» акурат сюды. Да катэдры.
Колькі тут усмешак і радасных вачэй! Людзі
шчыльней «прыціскаюцца» да агароджы сваіх
сектароў, толькі б атрымаць лепшы вугал агляду. Папа едзе!!
Сектар прэсы – напагатове. Фотакарэспандэнты на пазіцыях і, здаецца, не дыхаюць у
чаканні таго самага запаветнага кадру.
Яшчэ імгненне – і на гарызонце з’яўляецца
папамабіль. Пантыфік едзе стоячы, з усмешкай,
па-бацькоўску вітаючы прысутную моладзь. Дзяўчаты і хлопцы махаюць рукой Папу
Рымскаму, а атрымаўшы позірк Папы – ажно
свецяцца ад радасці.
Хутка яшчэ 30 тысяч чалавек у Еўропе будуць расказваць сваім нашчадкам, што калісьці
бачылі Папу Рымскага ўжывую. Праязджаў
зусім блізка!
Доказам будуць служыць тысячы зробленых у
гэты дзень фотаздымкаў. Пра візіт будуць гаварыць у кавярнях, крамах і цырульнях. А хтосьці
праз шмат гадоў прызнаецца, што менавіта гэта
сустрэча натхніла яго або яе на нешта важнае.
Ілья Лапато
Фота Аляксандры Шчыглінскай
Паводле Catholic.by

ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
«НЯХАЙ СЛОВЫ ПАНТЫФІКА ЎПАДУЦЬ НА ДОБРУЮ
ГЛЕБУ Ў НАШЫМ СЭРЦЫ»: ІМША ДЛЯ БЕЛАРУСАЎ
ПРАЙШЛА Ў ВІЛЬНІ
22 верасня ў касцёле Арханёла Рафала з самага ранку прайшла святая Імша для беларускіх
пілігрымаў, якую ўзначаліў арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч
Разам з ім Імшу канцэлебравалі біскуп Пінскай дыяцэзіі Антоні Дзям’янка, дапаможны
біскуп Гродзенскай дыяцэзіі Юзаф Станеўскі
і іншыя святары.
На сустрэчу з папам Францішкам прыбыло
больш за паўтысячы беларусаў з усіх дыяцэзій
Беларусі.
У пачатку гаміліі Мітрапаліт Кандрусевіч
адзначыў, што гэта другі ў гісторыі балтыйскіх
краін візіт Пантыфіка. Першы адбыўся ў 1993 г.
«Гэта вялікая ласка прымаць намесніка Езуса
Хрыста на зямлі, – сказаў іерарх. – Беларусь,
якая знаходзіцца побач, чакае і не можа дачакацца падобнага візіту.
Беларусь і Літву яднае многае – традыцыі,
хрысціянская вера, Марыйная пабожнасць і
г.д. Але яднае яшчэ і памяць аб доўгай гісторыі
Вялікага княства Літоўскага, да якога належалі
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беларускі і літоўскі народы. Сёння, падчас
сустрэчы з Папам, мы ізноў адчуем духоўную
еднасць нашых народаў».
Паводле слоў Мітрапаліта, сустрэча моладзі
са св. Янам Паўлам II, якая адбылася 25 гадоў
таму на стадыёне ў Каўнасе, удыхнула ў душы
выхаванай на прынцыпах марксізму-ленінізму
моладзі новую надзею.
«Перад маладымі людзьмі адкрываліся новыя перспектывы, – сказаў Мітрапаліт. – Вялікі
Папа Вайтыла добра разумеў, што свабода,
будучы вялікім дарам Бога, з’яўляецца таксама
вялікім выпрабаваннем, нават спакусай.
Менавіта таму на стадыёне ў Каўнасе ён
заклікаў да адказнасці ў карыстанні свабодай.
Прароцтвам прагучалі тады яго словы, што
свабода без адказнасці вядзе да анархіі».
Працяг на стар. 6
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ЗНАЧНАЯ ПАДЗЕЯ
«НЯХАЙ СЛОВЫ ПАНТЫФІКА ЎПАДУЦЬ НА ДОБРУЮ
ГЛЕБУ Ў НАШЫМ СЭРЦЫ»: ІМША ДЛЯ БЕЛАРУСАЎ
ПРАЙШЛА Ў ВІЛЬНІ
Заканчэнне. Пачатак на стар. 5
Пасля візіту св. Яна Паўла II вырасла новае Божага закону становіцца таталітарызмам.
пакаленне маладых людзей, якое сёння «пе«Такі таталітарызм мы перажываем сёння.
ражывае новую індактрынацыю».
Сучасны свет лічыць сваім дэмакратычным
Арцыбіскуп звярнуў увагу, што сёння за- правам выступаць супраць Бога і Яго закону,
мест ідэалагічнага атэізму назіраецца атэізм нават забараняць ужыванне рэлігійных сімваматэрыялістычны, «калі Богам становяцца лаў у публічным жыцці.
матэрыяльныя каштоўнасці і задавальненні».
Таму, дарагія браты і сёстры, адкрыемся на
«Мы далёка не заўсёды і згодна з Божай словы, з якімі да нас звернецца папа Франціволяй выкарыстоўваем дар свабоды, за якую шак. Няхай яго словы ўпадуць на добрую глебу,
нашы продкі цярпелі і нават аддавалі сваё каб мы прабудзіліся да новага жыцця з мэтай
жыццё», – падкрэсліў арцыбіскуп Кандрусевіч. мець новую надзею ў Хрысце, прыносячы баІерарх дадаў, што сёння ажыццяўляецца пе- гаты духоўны плён нашага жыцця».
Фота Аляксандрs Шчыглінская
расцярога св. Яна Паўла II аб тым, што нават
Catholic.by
самая дасканалая дэмакратыя без захавання
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З КЛОПАТАМ ПРА СУМЛЕННЕ
АБДЫМКІ БЯСКОНЦАЙ МІЛАСЭРНАСЦІ
Святы Айцец Францішак у сваім навучанні вельмі моцна падкрэслівае важнасць сакрамэнту
пакаяння і паяднання. Папа адзначае, што ўдзельнічаць у сакрамэнце паяднання –
значыць быць аточаным сардэчнымі абдымкамі: “гэта абдымкі бясконцай міласэрнасці Айца”

Сакрамэнт пакаяння і паяднання быў устаноўлены Езусам, які даў апосталам уладу адпушчэння грахоў, а тыя перадалі яе святарам.
Езус сказаў апосталам: “Прыміце Духа Святога, каму адпусціце грахі, будуць ім адпушчаны,
а на кім затрымаеце, будуць ім затрыманы”
(пар. KKK 1461-1462).
Мы можам пачуць розныя назвы споведзі,
якія ўводзяць нас ва ўсё багацце гэтага сакрамэнту. Можна сказаць, што споведзь – гэта:
сакрамэнт навяртання, бо ажыццяўляецца
сакрамэнтальным чынам заклік Езуса да навяртання, шлях вяртання да Айца, ад якога
чалавек аддаліўся праз грэх;
сакрамэнт пакаяння, бо ён указвае асабісты і
эклезіяльны шлях навяртання, скрухі і кампенсавання з боку грэшнага хрысціяніна;
сакрамэнт споведзі, бо самаабвінавачванне –
споведзь з грахоў перад святаром – з’яўляецца
важным элементам гэтага сакрамэнту; гэты
сакрамэнт таксама з’яўляецца “вызнаннем”,
прызнаннем і захапленнем святасцю Бога, Яго
міласэрнасцю да грэшнага чалавека;
сакрамэнт прабачэння, бо праз сакрамэнтальнае адпушчэнне грахоў, якое выражаецца
праз словы святара, Бог удзяляе пэнітэнту
“прабачэнне і супакой”;
сакрамэнт паяднання, бо ў ім грэшніку ўдзяляецца любоў Бога, якая прыносіць паяднанне: “Паяднайцеся з Богам” (2 Кар 5, 20); той,
хто жыве міласэрнай любоўю Бога, гатовы адказаць на заклік Пана: “Ідзі спачатку памірыся
з братам сваім” (Mц 5, 24) (KKK 1423-1424).
Як добра падрыхтавацца да Сакрамэнту
пакаяння?
Пачаць з малітвы – няма нічога прасцей:
знак крыжа і кароткае закліканне Духа Святога,
напр.: “Духу Святы, прыйдзі і дапамажы мне
падрыхтавацца да споведзі”.
Найперш падзякаваць – пошук нагодаў для
удзячнасці з’яўляецца звычайна нашмат больш
цяжкім, чым абвінавачванне самога сябе.
Захапленне Богам – вельмі дапамагаюць
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фрагменты з Бібліі. Гэта можа быць прыпавесць аб марнатраўным сыне або фрагмент аб
Езусе, які абмывае ногі апосталам.
Паперка і асадка (смарфтон) – запіс уласных
натхненняў, добрых учынкаў і грахоў вельмі
ўпарадкоўвае сумленне. Тады відаць усё, як
на далоні.
Формулы не самыя важныя – праблема з’яўляецца ў час падрыхтоўкі да Першай святой Камуніі. Мы вучым формулы споведзі на памяць,
быццам бы гэта была малітва “Ойча наш”. Многія людзі перажываюць, што памыліліся ў словах
перад святаром. На самой справе падбор выразаў
мае другаснае значэнне. Галоўнае – сэнс.
Цяжкія грахі могуць аказацца ласкай – гэты
пункт добра разумеюць многія грэшнікі пасля
навяртання. Для іх большае цярпенне прыносіць раскрыццё перад спаведніком, тым больш
можна спазнаць Божую любоў.
Уявіць сабе Езуса – калі надыходзіць паралізуючы страх перад спаведніком, падчас вызнавання грахоў, варта прыгадаць, напрыклад,
сустрэчу Езуса з жанчынай, абвінавачанай у
чужаложстве. Цяжка ўсумніцца ў міласэрнасці
такога Бога.
Ты не здзівіш спаведніка – усе найбольш
шакіруючыя і сорамныя грахі былі ўжо апісаны
ў Старым Запавеце.
Знайсці сталага спаведніка – тое, каб патрапіць да адпаведнага спаведніка, можа выклікаць большасць клопатаў са споведдзю. Часамі
дастаткова назіраць за святаром і рэгулярна
наведваць яго ў канфесіянале. Для больш смелых: можна нейкім разам прадставіцца – тады
ён, напэўна, запомніць.
Богу не надакучвае прабачаць – вядомыя
словы Папы Францішка. Можна іх зрабіць
больш радыкальнымі: Усемагутны адпусціў
бы грахі найбольшым злачынцам свету, калі
б яны толькі папрасілі. Ці можна не паверыць
такой міласэрнасці?
Апрацаваў кс. Юрый Марціновіч
Паводле grodnensis.by
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З КЛОПАТАМ ПРА СУМЛЕННЕ
УРОКІ ЦІШЫНІ

Прызнайцеся, нам усім страшна даведацца,
што здарыцца, калі выключыць увесь гэты шум.
У сучасным свеце цішыня канчаткова пераможана. Мы дазволілі шуму напоўніць усе куткі нашага
жыцця. Дзень пачынаецца з сігналу будзільніка,
а засынаем мы пад "медляк" чарговай поп-зоркі.
Нават падчас "ціхай малітвы" ў касцёле часта ўключаць які-небудзь фон акустычнага інструмента, які
абараняе нас ад нязручнай цішыні. І справа нават не
ў гуках. Наш мозг атакуе пастаянны шум забавак.
Мы глядзім у смартфоны, планшэты, кампутары –
усе гэтыя экраны віртуальнага свету, які патрабуе пастаяннай увагі. Мы стварылі гукавое
суправаджэнне амаль для ўсіх жыццёвых сітуацый. У выніку цішыня стала чымсьці нерэальным, фантазіяй, выдуманым светам, які мы
вырашылі ніколі не наведваць. Ды і навошта?
Каб свет нас прымаў, нам трэба не адставаць
ад культуры, што навокал. А каб не адставаць, нам варта пастаянна трымаць вуха востра.
А бо ў цішыні таксама ёсць свае перавагі, якія
мы за шумам, часам, не здольныя разглядзець.
А цяпер крыху падрабязней пра гэтыя перавагі.
У цішыні агаляюцца рэальныя пачуцці
Часам мы выбіраем шум, таму што баімся,
спыніўшыся, сутыкнуцца тварам да твару
з уласнымі пачуццямі. Ва ўсім гэтым шуме
можна забыцца і не адчуваць адзіноту і страхі.
Так, ілюзія гэтай сувязі з астатнімі людзьмі
здаецца такой салодкай. На жаль, такая тактыка
ў рэшце рэшт прыводзіць да расчаравання. Бо
праблемы не вырашаюцца, калі іх пазбягаць.
Каб іх вырашыць, трэба "паглядзець ім у вочы".
Каб пачуць цішыню, патрэбна смеласць.
А калі ўвесь час абязбольвацца шумам, жыццё
губляе свой святы сэнс. Цішыня адкрывае боль,
якую мы спрабавалі заглушыць. Гэта тыя раны,
якія даўно трэба было адкрыць. Смутак - гэта не
дэман, які крадзе радасць, а адкрыццё скрухі –
яна дазваляе нам шчыра зірнуць на тое, пра што
мы не хацелі б думаць: пра сэнс жыцця, пра стан
грамадства, пра неабходнасць вечнага Збаўлення.
Гэтыя зноў адкрытыя для нас трагедыі –
і падаўленыя эмацыйныя раны, і адлучэнне ад
збаўлення - яны як заражаныя раны, якія немагчыма вылячыць, калі не пачаць іх апрацоўваць
лекамі. І лячэнне пачынаецца з цішыні.
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Цішыня дапамагае нам знайсці "сапраўдную
супольнасць"
"Ты не самотны". Гэтыя тры словы мы часцей
за ўсё чуем і адчуваем першымі, калі надыходзіць цішыня. Разумеем мы гэта ці не, але нашае
жыццё праходзіць у пастаянным пошуку "сваёй
супольнасці" як раз з-за таго, што мы хочам
заглушыць гэтыя тры словы. Адзінота, якое
пачынае праяўляцца, як толькі мы выключаем
шум, жахае нас. І мы, баючыся вывучыць і
зразумець гэтае пачуццё, проста бяжым прэч.
У нас ва ўсіх ёсць прыроджанае жаданне быць
часткай чагосьці. Цалкам здаровае жаданне мы
спрабуем задаволіць зусім нездаровымі спосабамі. Калі выключыць гукі, якія адцягваюць нас
ад сутнасці, мы зможам вывучыць свае жаданні
і страхі, якія ўзнікаюць у нас ад адзіноты. У
цішыні можна, нарэшце, пачуць сябе.
Усе так ці інакш сутыкаюцца з адзінотай. І
нейкім дзіўным чынам прызнанне гэтага агульначалавечага болю дае нам суцяшэнне і дух
таварыства. Мы не самотныя ў сваёй адзіноце.
У цішыні можна пачуць Езуса
Навучыцца радавацца цішыні - працэс цяжкі.
Мы ўсё жыццё аддавалі перавагу шум, таму
для нас стала нормай запаўняць цішыню хоць
якім-небудзь шумам. Але каб пачуць голас любові свайго Створцы, нам пара адабраць цішыню
ў свайго жыцця, перапоўненага забаўкамі. Маленькія перамогі, калі мы проста што-небудзь
выключаем, прывядуць нас да вялікіх рашэнняў,
калі мы будзем свядома выбіраць саўндтрэк для
свайго жыцця. Замест бесперапынных мелодый
мы пачнем шанаваць паўзы. Пасярод аўдыё віру
словы Створцы падобныя на шэпт. Вельмі часта
Яго голас не імкнецца супернічаць з вадаспадам
іншых галасоў. Яго голас проста вабіць. Ён
моліць. Ён просіць цябе спыніць хаос, забаўку,
іншыя галасы. Іх крык павінен сціхнуць, каб мы
змаглі знайсці тое, што спрабуем знайсці. І калі
надыходзіць цішыня, мы гатовыя слухаць. І тады
мы здольныя перамагчы галасы, якія абяцаюць
нам адзіноту. І тады мы, нарэшце, можам пачуць
надзею, якую так хоча пачуць наша сэрца. "Ты
не самотны. Я цябе люблю. Ты - мой".
Паводле grodnensis.by

СЛОВА ПАПЫ
40 ГАДОЎ ТАМУ РАСПАЧАЎСЯ САМЫ КАРОТКІ
ПАНТЫФІКАТ У СУЧАСНАЙ ГІСТОРЫІ КАСЦЁЛА
26 жніўня прыпала 40-я гадавіна абрання на папскі пасад італьянскага кардынала Альбіно
Лучані, які ўпершыню ў гісторыі Касцёла ўзяў падвойнае імя – Ян Павел

Яго пантыфікат працягваўся ўсяго 33 дні.
Усяму свету Ян Павел І запомніўся як «Папа
ўсмешкі».
Альбіно Лучані нарадзіўся 17 кастрычніка
1912 г. у невялікім італьянскім мястэчку Форна-дзі-Канале (сёння – Канале-д’Агорда ў
правінцыі Бэлуна ў вобласці Венета) у сям’і
будаўніка Джаванні Лучані, які лічыў сябе
сацыялістам. Яго маці Бортала была вельмі
набожнай жанчынай і ў свой час нават хацела
ўступіць у кляштар.
У 11-гадовым узросце Альбіно Лучані быў
прыняты ў пачатковую духоўную семінарыю
ў Фельтрэ, пасля якой працягваў навучанне ў
семінарыі ў Бэлуна. 7 ліпеня 1935 г. ён стаў
святаром, пасля чаго вучыўся ў Грыгарыянскім
універсітэце Рыма, дзе атрымаў ступень доктара
тэалогіі. У 1959 г. час папа Ян ХХIII прызначыў
Альбіно Лучані біскупам Віторыа-Венета, а 15
снежня 1969 г. папа Павел VI прызначыў яго
арцыбіскупам і патрыярхам Венецыі.
Патрыярх Венецыі – гэта выключна ганаровы тытул. У адрозненне ад патрыярхаў
Праваслаўнай Царквы і каталіцкіх патрыярхаў
усходняга абраду, нешматлікія патрыярхаў
рыма-каталіцкага абраду не маюць ніякіх дадатковых адміністрацыйных паўнамоцтваў у
параўнанні з іншымі арцыбіскупамі.
Пасля смерці Паўла VI у жніўні 1978 года
кардынал Лучані ўдзельнічаў у канклаве: выбары новага Папы.
Нечакана для ўсіх менавіта ён і быў абраны
новым Пантыфікам, стаўшы першым Папам
Рымскім, які нарадзіўся ў ХХ стагоддзі.
Таксама ўпершыню ў гісторыі Каталіцкага
Касцёла менавіта Альбіно Лучані ўзяў сабе
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падвойнае імя: у гонар папы Яна ХХІІІ, які
менаваў яго біскупам, і Паўла VІ, які надаў
яму кардынальскую годнасць. Спалучэнне
імёнаў гэтых двух Пантыфікаў, першы з якіх
распачаў, а другі завяршыў Другі Ватыканскі
Сабор, мела таксама азначаць працяг новым
Папам узятага на гэтым Саборы курсу аднаўлення Касцёла.
Новы Папа адмовіўся ад пампезнай цырымоніі каранацыі, замяніўшы яе ўрачыстай
св. Імшой, якая прайшла 3 верасня 1978 г. на
плошчы св. Пятра ў Ватыкане. Ён заўсёды
імкнуўся да прастаты і аскезы, лічачы сябе
«вязнем у святой клетцы», як ён вобразна
называў Апостальскі палац. Ян Павел І не
прытрымліваўся ватыканскага этыкету, што
выклікала збянтэжанасць у кансерватыўных
ватыканскіх курыялістаў. Падобным чынам у
наш час паводзіць сябе папа Францішак.
Ян Павел І меў намер правесці шэраг рэформ
унутры Касцёла, перадусім у Рымскай курыі.
Пра атэізм ён казаў, што адна з прычын гэтай
з’явы заключаецца ў супярэчнасці паміж словамі і ўчынкамі католікаў.
28 верасня 1978 г. увесь свет абляцела вестка
пра раптоўную смерць папы Яна Паўла І. Афіцыйнай прычынай смерці Пантыфіка лічыцца
інфаркт міякарда, хоць з самага пачатку гэтая
версія выклікала небеспадстаўныя сумненні.
Праз некалькі тыдняў новым Папам быў
абраны кракаўскі кардынал Караль Вайтыла, які ўзяў тое ж імя, што і Альбіно Лучані,
стаўшы Янам Паўлам ІІ.
Іван Шаранговіч
Паводле Catholic.by
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СЛОВА ПАПЫ
ПАПА ФРАНЦІШАК ЗАКЛІКАЕ ДА РУЖАНЦОВАЙ
МАЛІТВЫ І МАЛІТВЫ ЗА КАСЦЁЛ ПРАЗ ЗАСТУПНІЦТВА
СВ. АРХАНЁЛА МІХАЛА
Святы Айцец заклікаў вернікаў ва ўсім свеце ў кастрычніку штодзённа маліцца на ружанцы,
каб Багародзіца захоўвала Касцёл пад сваім плашчом і бараніла яго ад нападкаў д’ябла.
Папа таксама просіць завяршаць Ружанец малітвай праз заступніцтва Св. Арханёла Міхала

Ідэя Пантыфіка ў тым, каб аб’яднацца як
Божы народ у камуніі і пакаянні, просячы
Багародзіцу і св. Арханёла Міхала бараніць
Касцёл ад злога духа, які заўсёды спрабуе
аддзяліць чалавека ад Бога і пасеяць падзелы
паміж людзьмі.
У паведамленні прэс-службы Апостальскай
Сталіцы даецца спасылка на гамілію Папы
падчас ранішняй св. Імшы 11 верасня: «Вялікі
Абвінаваўца – як ён сам кажа Богу ў першым
раздзеле кнігі Ёва – ходзіць па свеце, шукаючы,
як абвінаваціць». Толькі малітвай можна перамагчы яго. Рускія містыкі і вялікія святыя ўсіх
традыцый раілі ў моманты духоўных хваляванняў звяртацца да Маці Божай малітвай «Тваёй
абароне аддаемся».
Святы Айцец просіць вернікаў маліцца, каб
Багародзіца захоўвала Касцёл пад сваім плашчом, бараніла ад нападкаў д’ябла і ў той жа час
дапамагала яму больш усвядоміць сваю віну,
памылкі і злоўжыванні мінулага і сучаснасці
і ўключыцца ў барацьбу з імі, каб зло не перамагло.
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Святы Айцец папрасіў таксама, каб ружанцовае набажэнства ў кастрычніку завяршала
малітва папы Льва XIII:

Святы Арханёле Міхале! Беражы нас
у змаганні супраць спакусаў і пастак
злога духа, будзь нам абаронаю. Князю
Войска Нябеснага, моцаю Божаю скінь
у пекла сатану і іншых злых духаў, якія
на згубу душаў снуюць па свеце. Амэн.
(паводле «Ойча наш». Малітоўнік, Мінск
2014)
Кастрычнік – месяц, прысвечаны ў Каталіцкім Касцёле ружанцовай малітве. Яна спалучаная з роздумам пра падзеі з жыцця Езуса Хрыста
і Панны Марыі, што ўтвараюць чатыры часткі
Ружанца: радасныя і балесныя таямніцы, таямніцы святла, а таксама хвалебныя таямніцы.
Закліку папы Францішка адпавядае ініцыятыва перэгрынацыі фігуры св. Арханёла Міхала,
якая 29 верасня распачалася ў Мінску.
Паводле Vatican News

СВЯТЫ ХРОСТ
З радасцю паведамляем, што за апошні час
Сакрамант Хросту атрымалі:
Варвара Васілеўская,

дачка Максіма і Анастасіі
Дамінік Мішкевіч, сын Дзяніса і Веранікі
Іван Тумароў, сын Дзмітрыя і Вольгі
Цімафей Кішко,
сын Дзмітрыя і Крысціны
Ганна Афанасік, дачка Кірыла і Марыі
Іван Пунтус, сын Леаніда і Яны

Віталія-Марыя-Рэгіна Іванова,
дачка Паўла і Алены

Мікіта Цыганок,

сын Аляксандра і Марыны

Міхаіл Янкоўскі, сын Віталія і Дзіяны
Лізавета Капцова,
дачка Сяргея і Святланы

Міхаіл Кухта, сын Віталія і Аксаны

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

Дзмітрыя Сакалоўскага і Алену Руновіч
Арсена Лугоўскага і Крысціну Грэсік
Вадзіма Васілеўскага і Кацярыну Немірко
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гадзін

у інтэнцыі

8 кастрычніка 9 кастрычніка 10 кастрычніка 11 кастрычніка

Панядзелак

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

Аўторак

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

Серада

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

Чацвер

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

12 кастрычніа

Пятніца

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

13 кастрычніка

Субота

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

14 кастрычніка

Нядзеля

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

* – Святая Імша ў інтэнцыі аб здароўі, Божым
S – Summa – Святая Імша ў інтэнцыі парафіі
    	блаславенстве, апецы Маці Божай
PL – Святая Імша на польскай мове
  – Святая Імша ў інтэнцыі памерлых
Вяч – Вячыстая Святая Імша за чыстцовыя душы
скл – Святая Імша складковая; мл – Святая Імша для моладзі; слых – Святая Імша для глуханямых

Вячыстая Адарацыя Найсвяцейшага Сакраманту – у капліцы Маці Божай Будслаўскай
15.00 – Вячыстая Святая Імша ля алтара Божай Міласэрнасці ў інтэнцыі памерлых

АНОНСЫ
19-21 КАСТРЫЧНІКА Ў ЛЯСКОЎЦЫ ПРОЙДУЦЬ
РЭКАЛЕКЦЫІ ДЛЯ СЕМ’ЯЎ
Крызіс сужэнскага жыцця? Губляеце цеплыню
адносін? Толькі стварылі сям’ю і хочаце будаваць яе на моцным падмурку? Хочаце паглыбіць
сваю любоў і марыце аб глыбокім узаемапаразуменні?
Сужэнскія рэкалекцыі – гэта выдатная пляцоўка для адказаў на ўсе гэтыя пытанні. Кожная
наша сям’я нарадзілася, каб быць шчаслівай.
Што мы робім для сямейнага шчасця? Ці ведаем інструменты для паглыблення сужэнскіх
адносін? Ці клапоцімся адно пра аднаго? Ці маем
сілы прабачыць і ісці далей? Усе гэтыя пытанні
маюць адказ, і мы можам яго выкарыстаць на
ўзмацненне нашых адносін. Трэба толькі трошкі
папрацаваць...
Удзельнікі атрымаюць падчас рэкалекцый
рэальны інструмент для будавання адносін, якім
змогуць карыстацца ў сваёй штодзённасці.

Да ўдзелу запрашаюцца сем’і ў крызісе
сужэнскага жыцця, маладыя сем’і, якія толькі
пачынаюць будаваць свае адносіны, а таксама
ўсе сем’і, якія хочуць уліць у свае адносіны
новае дыханне.
У рэкалекцыях абавязковы ўдзел мужа і
жонкі, без удзелу дзяцей і ва ўсёй праграме.
Запрашаем усіх, хто гатовы працаваць над
сваімі сужэнскімі адносінамі, незалежна ад
канфесіі і актыўнасці ў рэлігійным жыцці.
Пачатак рэкалекцый – 19 кастрычніка ў
18.00, заканчэнне – 21 кастрычніка каля 15.00.
Удзельнікі будуць забяспечаны ўсім неабходным.
Адрас: цэнтр «Карытас» у вёсцы Ляскоўка
каля Бараўлян (Мінскі раён).
Тэлефоны для запісу: +375 (29) 779 19 03
Вольга, +375 (29) 250 06 99 Аляксандр
Паводле Сatholic.by

Голас душы № 9 (555) 2018. Пасведчанне аб рэгістрацыі № 1188. Выдадзена міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь 28 студзеня 2016 г.
Заснавальнiк: грамадскае аб’яднанне "Хрысціянскае таварыства міласэрднасці". Выдаецца з верасня 2000 г. на беларускай, рускай, лацінскай і польскай мовах.
Галоўны рэдактар – Кс. Уладыслаў Завальнюк, адказны рэдактар – Наталля Лаўрэнка, тэхнічны рэдактар – Кацярына Качарго.
Адрас рэдакцыі: 220050, г. Мiнск, вул. Савецкая, 15. Тэл.: (017) 2004415, (017) 2005632. Факс: (017) 2005561, Email: vlad_za@tut.by, www.chyrvony.by.

