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Навіны з жыцця 
дыяцэзіі           

Урачыстасць асвячэння крыжа 
і пляца пад будаўніцтва святыні ў 
гродзенскай парафіі Святога Духа 
адбылася 24 мая. На св. Імшу з гэтай 
нагоды прыбылі шматлікія вернікі, 
якія ствараюць парафіяльную су-
польнасць у мікрараёнах Фабрычны 
і Альшанка, першакамунійныя дзеці, 
ксяндзы, манаскія сёстры, клерыкі. 
Набажэнства ўзначаліў кс. бп Аляк-
сандр Кашкевіч, ва ўрачыстасці 
таксама прыняў удзел дапаможны 
біскуп дыяцэзіі Юзаф Станеўскі. Св. 
Імшу ўпрыгожыў сваім спевам хор 
“Cantate Domino”.

 працяг на с. 4

Урачыстае асвячэнне крыжа на месцы, дзе будзе пабудаваны новы касцёл

Е з у  ц і х і  і  п а к о р н ы  с э р ц а м ,  у ч ы н і  с э р ц ы  н а ш ы я  д а  Т в а й г о  п а д о б н ы м і !

Інтэрнэт-апытанне
www.grodnensis.by

Спосабы Вашай 
зацікаўленасці 

справамі сваёй парафіі:

ахвяраванне ў скарбонку

ахвяраванне на рамонт і 
пакупкі

удзел у акцыях 
міласэрнасці

асабістая праца пры 
касцёле

іншыя

цяжка сказаць

            выкажыся

Каляндар  падзей
1 чэрвеня

пачатак чэрвеньскага 
набажэнства.

Дзень абароны дзяцей.

4 чэрвеня
урачыстасць 

Найсвяцейшага Цела і 
Крыві Пана Езуса

(Божае Цела).

7 чэрвеня
Дзень бацькі ў дыяцэзіі.

12 чэрвеня
урачыстасць Найсвяцейшага 
Сэрца Пана Езуса. Сусветны 
дзень малітвы аб святасці 

святароў.

10–11 ліпеня 
урачыстасць Адведзінаў НПМ 
у дыяцэзіяльным санктуарыі

ў Тракелях.

Запрашаем!

“Сімвал веры” 
Каталіцкая праграма 
аб рэлігійным жыцці 
Гродзенскай дыяцэзіі 

выйдзе на тэлеканале 
Беларусь-2” 
8 чэрвеня

ў панядзелак у 18.05  
пры супрацоўніцтве 

Каталіцкай тэлестудыі 
Гродзенскай дыяцэзіі  

і дзяржаўнага 
тэлебачання.

Прыйдзі, Дух 
Святы, і аднаві 
аблічча гэтай 

зямлі!

Быць адважнымі 
д л я  Х р ы с т а

20–21 мая Гродзенскую вышэйшую 
духоўную семінарыю наведаў Яго 
Эксцэленцыя ксёндз арцыбіскуп  
Хорхе Карлас Патрон Вонг, сакратар 
Кангрэгацыі па справах духавенства 
ў Ватыкане.
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Сэлфі алюмнаў з арцыбіскупам Хорхе

Дарагія Чытачы!
У сувязі з водпускам 
чарговы нумар газе-

ты выйдзе 12 ліпеня.
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Мц 28, 16–20
Адзінаццаць вучняў пайшлі ў Галілею на гару, 

куды загадаў ім Езус. I калі Яго ўбачылі, пакланіліся 
Яму, але некаторыя засумняваліся. Тады Езус 
наблізіўся да іх і сказаў ім: “Дадзена Мне ўсялякая 
ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзіце і навучайце 
ўсе народы, і хрысціце іх у імя Айца і Сына, і Духа 
Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што Я загадаў вам. 
I вось Я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку”.

Услухоўваючыся ў словы Збаўцы, зноў захапляеш-
ся іх моцай і плённасцю. Некалькі радкоў, пара сказаў, 
прамоўленых амаль два тысячагоддзі таму, былі на 
працягу стагоддзяў і надалей застаюцца не толькі ак-
туальнымі, але і эфектыўнымі! Абяцанне Езуса застац-
ца са сваімі вучнямі аж да сканчэння свету датычыла-
ся, безумоўна, не толькі Апосталаў. Яго прысутнасць 
Касцёл адчувае па сённяшні дзень у сваёй радасці 
абвяшчаць Евангелле, дзяліцца плёнам уваскрасення. 
Хрыстос прысутны ў перамогах і поспехах сваіх сён-
няшніх вучняў. Ён ёсць таксама і ў іх складаным во-
пыце. А нават у паражэннях, каб яны не адчувалі сябе 
пераможанымі грахом і злом. 

Касцёл не заўсёды ў гісторыі знаходзіў кемлівых 
вучняў для свайго навучання. Больш таго, часта зда-
раліся перыяды бунту, супраціўлення Хрысту і Яго 
збаўчай справе. Але заўсёды хапала сэрцаў, адкрытых 
на Божае слова, Добрую Вестку. Хрысціяне будава-
лі свет, стваралі культуру, удзельнічалі ў яе развіцці, 
памнажалі дасягненні навукі. 

У чым заключаецца таямніца тых працэсаў пра-
нікання свету Евангеллем? “Мне дадзена ўся ўлада 
на небе і на зямлі”, – сказаў Езус Апосталам. Касцёл 
прыгадвае нам гэтую праўду кожную нядзелю пры 
адпраўленні напаміну ўваскрасення. Каб мы ніколі не 
згубілі надзеі, што канчатковая перамога гарантавана 
словам Збаўцы.

СЛОВА, ЯКОЕ ЗМЯНЯЕ 
НАШ СВЕТ

Кс. Павел Салабуда

СЛОВА 
РЭДАКТАРА

НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ТРОЙЦЫ

ТОЕ, ШТО ЗАСТАЕЦЦА НАВЕКІ

Кс. Яраслаў Грынашкевіч

ДЭКАНАТ

ІЎЕ 
Паводле архіва

Гродзенскай дыяцэзіі

Мк 3, 20–35
Езус з вучнямі прыйшоў у дом. I зноў сабраўся 

натоўп, так што яны не маглі нават хлеба паесці. 
Пачуўшы гэта, Яго родныя пайшлі забраць Яго, 
бо казалі, што Ён страціў розум. А кніжнікі, якія 
прыйшлі з Ерузалема, казалі, што Ён мае ў сабе 
Бэльзэбуба і выганяе дэманаў праз князя дэманаў.

А Езус, паклікаўшы іх, казаў ім у прыпавесцях: 
“Як можа сатана выганяць сатану?”

Калі валадарства раздзеліцца само ў сабе, не можа 
выстаяць такое валадарства. I калі дом раздзеліцца 
сам у сабе, не можа выстаяць такі дом. I калі сатана 
паўстаў супраць самога сябе і раздзяліўся, не можа 
выстаяць, але канец яму. Ніхто не можа ўвайсці ў дом 
асілка і выкрасці ягоныя рэчы, калі спачатку не звяжа 
асілка, і толькі тады абрабуе дом ягоны. Сапраўды 
кажу вам: дараваныя будуць сынам чалавечым усе 
грахі і блюзнерствы, якімі б ні блюзнерылі. Але хто 
будзе блюзнерыць супраць Духа Святога, не атрымае 
даравання ніколі, але падлягае вечнаму асуджэнню. 
Так сказаў, бо гаварылі пра Яго: “Ён мае нячыстага 
духа”.

I прыйшлі Маці Яго і браты Ягоныя і, стоячы 
звонку, паслалі паклікаць Яго. Сядзеў каля Яго 
натоўп і казаў Яму: “Вось Маці Твая і браты Твае, і 
сёстры Твае на вуліцы шукаюць Цябе”.

І сказаў ім у адказ: “Хто маці Мая і браты Мае?” 
І паглядзеўшы на тых, хто сядзеў вакол Яго, сказаў: 
“Вось маці Мая і браты Мае. Бо хто будзе выконваць 
волю Божую, той Мне брат і сястра, і маці”.

Х НЯДЗЕЛЯ ЗВЫЧАЙНАЯ

Вось вынікі абвяшчэння Добрай Навіны: падазрэн-
не ў вар’яцтве, абвінавачванне ў змове са злым духам. 
Нічога дзіўнага, што ў такой сітуацыі самыя блізкія 
Езусу людзі – Яго Маці і сваякі – хацелі Яго неяк аба-
раніць ад абвінавачванняў і небяспекі. Але і ў гэтым 
выпадку іх жэст зычлівасці быў сустрэты дзіўнай рэак-
цыяй з боку Езуса. Ці Марыя, якая непакоілася пра Яго, 
зразумела адказ Сына? Шуканне разумення мацней за 
ўсё балела пад крыжам...

СКЛАДАНЫЯ ПЫТАННІ ВЕРЫ

Шлях да добрага 
жыцця

Мы нястомна шука-
ем шляхі да лепшага 
жыцця. Але, на жаль, 
нават настроены на 
жыццёвую мэту GPS не 
аднойчы нас падво-
дзіць, а ў картах нашага 
жыцця мы часта можам 
заблукаць. Многія з нас 
шмат разоў задумваліся 
над пытаннем: кудою 
вядуць дарогі да до-
брага жыцця? Чалавек 
заўсёды шукае розныя 
аргументы, каб зразу-
мець сваё жыццё. Нека-
торыя кажуць, што му-
драе жыццё з’яўляецца 
адначасова добрым, 
але добрае жыццё не 
абавязкова аказваец-
ца мудрым. Яшчэ ніко-
му не ўдавалася пад-
лічыць, колькі існуе 
спосабаў для добрага 
жыцця, але бясспрэчна 
тое, што спосабаў жыць 

мудра яшчэ менш. До-
брае і мудрае жыццё 
– гэта жыццё з Богам. 
Але як сярод нашай 
штодзённасці мы мо-
жам адшукаць шлях да 
жыцця з Богам?

У чэрвені ўвесь 
Касцёл звяртаецца ў 
малітоўным павеве да 
Сэрца Езуса. У чэрвень-
скіх малітвах мы, хіба, 
не адзін раз будзем 
прасіць аб тым, каб і 
нашае сэрца было па-
добным на Яго Сэрца. 
Менавіта гэты, най-
лепшы прыклад Сэрца, 
становіцца для нас пад-
казкай, як можна добра 
і мудра жыць тут, на 
зямлі. У Старым Запаве-
це тэрмін “сэрца” час-
цей за ўсё ўжываецца 
ў пераносным значэнні 
і мае тэалагічны сэнс. 
Яно выражае цэнтр ду-

хоўнага жыцця і най-
большую глыбіню ча-
лавека. Гэта тое месца, 
дзе Бог сустракаецца 
з чалавекам, і ад гэтай 
сустрэчы залежыць 
вельмі многае. Сэрца 
можа стаць рассадні-
кам добрага жыцця, 
рассаднікам пачуццяў, 
думак і волі. Сэрца Езу-
са становіцца людскім 
скарбам на зямлі. Да-
вайце прыгадаем адно 
з абяцанняў Хрыста, 
дадзенае св. Мар-
гарыце: у Сэрцы Езуса 
“знойдуць яны ўсякую 
дапамогу, патрэбную 
ў іх стане...”. Пан Езус 
пабуджае кожнага з нас 
шанаваць і любіць Яго 
Божае Сэрца.

Сучаснасць прыно-
сіць нам мноства “сар-
дэчных” хвароб. Самая 
небяспечная з іх – тая, 

што не дазваляе нам 
сустрэцца з Богам. Грэх 
і ўздзеянне д’ябла па-
гражаюць сэрцу кож-
нага з нас. Таму варта 
адкрыцца на Бога, каб 
ужо тут, на зямлі, нашае 
жыццё было мудрым і 
добрым, каб яно было 
бласлаўлёна Богам.

На надыходзячы 
перыяд канікул для 
дзяцей і моладзі, а 
таксама водпускаў 
для дарослых хаце-
лася б пажадаць Вам, 
дарагія Чытачы, не 
забывацца пра тое, 
што ў сэрцы чалаве-
ка Бог можа прысут-
нічаць заўсёды. А ча-
лавек з такім сэрцам 
заўсёды будзе мець 
добрае і мудрае 
жыццё.

Інтэр’ер святыні

Інтэр’ер святыні, па-
дзелены чатырма магут-
нымі слаістымі слупамі 
на тры навы і перакрыты 
крыжастым скляпеннем 
на падвоеных падпруж-
ных арках, як і раней 
упрыгожваюць сем ал-
тароў. Галоўны алтар у 
выглядзе трыфорыума, 
дзе вялізнае Укрыжаванне 
атачаюць фігуры святых 
Пятра і Паўла, падзяляе 
прэзбітэрый на алтарную 
частку і хор законны. Цэн-
тральная частка алтара 
над гзымсам завяршаец-
ца барокавым франтонам 
з гарэльефнай выявай 
Сыходжання Святога 
Духа і хусткі св. Веранікі 
ў акружэнні двух анёлаў 
з залатымі крыламі. Левы 
бакавы алтар прысвечаны 
Маці Божай Анёльскай 
і св. Францішку, правы 
– Ахвяраванню Маці Бо-
жай. З паўночнага боку да 
касцёла далучаецца каплі-

ца Маці Божай Снежнай 
з аднайменным алтаром 
(раней абраз быў аточаны 
шматлікімі вотамі). Яшчэ 
тры алтары ўсталяваны 
пры сценах малітоўнай 
залы: злева – св. Антонія, 
справа – св. Францішка 
(магчыма, пэндзля вядо-
мага мастака Чаховіча) і 
св. Ганны. 

З паўночнага боку да 
касцёла далучаўся, утвара-
ючы ўнутраны двор-клаў-
струм, двухпавярховы 
кляштар калідорнай пла-
ніроўкі і складанай кан-
фігурацыі. Кляштарныя 
карпусы былі накрыты 
вальмавымі дахамі. Пры 
кляштары дзейнічалі шпі-
таль і школа, мелася вя-
лікая бібліятэка на 500 
тамоў. Дзейнічаў таксама 
парафіяльны шпіталь, які 
фундаваў Лявон Кішка. 

Па дарозе на Суботнікі 
бернардыны пабудавалі 
ў XVІІІ ст. прыдарожную 
каплічку-слупок – трох’я-
руснае атынкаванае збу-

даванне з цэглы ў стылі 
барока, завершанае кры-
жам. На жаль, да нашых 
дзён каплічка не захава-
лася. Была ў той час і ка-
пліца ў сядзібным комп-
лексе Агінскіх, тагачасных 
уладальнікаў Іўя. Каплі-
ца злучалася галерэяй з 
мураваным скарбцам, у 
алтары знаходзілася разь-
бяная пазалочаная фігура 
Маці Божай. 

У 1857 г. бернардынскі 
кляштар у Іўі быў зачы-
нены, а манахі высланыя. 
Касцёл перайшоў у ранг 
проста парафіяльных, а ў 
кляштарных мурах было 
адчынена парафіяльнае 
вучылішча і зроблена пля-
банія. 

У ХІХ ст. да іўеўскай 
парафіі належалі філі-
яльны касцёл у Дудах, 
капліцы на мясцовых мо-
гілках і ў в. Ятоўтавічы 
(апошняя цяпер далучана 
да юрацішскай парафіі). 
Капліца на могілках пад 
тытулам св. Барбары была 
пабудавана на сродкі гра-
фіні Замойскай у першай 
палове ХІХ ст. у стылі кла-
сіцызм з бутавага каменю 
і цэглы, прамавугольная 
ў плане з паўцыркульнай 
алтарнай часткай, накрыта 

двухсхільным дахам з 
вальмамі над алтаром. 
Галоўны фасад вырашаны 
ў выглядзе чатырохка-
лоннага порціка. Інтэр’ер 
перакрыты скляпеністай 
падшыўной дашчанай 
столлю. Хоры, што аба-
піраліся на два цагляныя 
слупы над уваходам, 
былі разабраныя падчас 
рэстаўрацыі 1970-х гг. 

За польскім часам 
да іўеўскай парафіі да-
лучылася капліца ў в. Ур-
цішкі, касцёл у Дудах стаў 
цэнтрам асобнай парафіі. 
Перад ІІ Сусветнай вайной 
колькасць вернікаў па-
рафіі перавышала 10600 
чалавек. 

Петрапаўлаўскі касцёл 
перажыў усе бурлівыя 
падзеі ХХ ст., дзейнічаў 
увесь час. Дзейнічае і 
сёння, залічаны да пом-
нікаў архітэктуры рэспу-
бліканскага значэння. Ад 
кляштарнага корпуса за-
хаваліся толькі заходняя 
лінія і частка, далучаная 
да прэзбітэрыя касцёла. 
Некалькі гадоў таму тут 
яшчэ былі жылыя пакоі, 
але сёння будынак ужо 
цалкам вернуты парафіі. 

Іўе
Касцёл святых
апосталаў Пятра і Паўла 

Галоўны алтар 

 працяг з папярэдняга нумара
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Слова Жыцця НА ШЛЯХУ ДА СВЯТАСЦІ

Мы павін-
ны трываць ва 
ўваскрослым 
Х р ы с ц е  і  ў 
Я г о  л ю б о в і , 
як  нам гэта 

п р ы г а д в а е  П е р ш а е 
пасланне св. Яна: “Хто 
ж ы в е  ў  л ю б о в і ,  т о й 
жыве ў Богу, і Бог – у 
ім” (1 Ян 4, 16). Езус 
паўтарыў гэта сваім 
вучням з напорам: “За-
ставайцеся  ўва  Мне 
( . . . )  Заставайцеся  ў 
Маёй любові” (Ян 15, 
4 .9) .  Гэта таямніца 
святых:  заставацца 
ў Хрысце, з’яднанымі 
з  Ім,  як галінкі  з  ві-
награднай лазой, каб 
прынесці багаты плён 
(параўн.: Ян 15, 1–8). 
А гэты плён – нішто 
іншае, як любоў.

А д н о с і н ы  з  у в а с -
к р о с л ы м  Е з у с а м 
з ’яўляюцца  “атмас-
ферай”,  у  якой жыве 
хрысціянін, у якой ён 
знаходзіць сілы, каб за-
стацца верным Еван-
г е л л ю ,  н а в а т  с я р о д 
цяжкасцей і непаразу-
менняў.

Фрагмент гаміліі 
Святога Айца падчас 
кананізацыі чатырох 

манаскіх сясцёр

Папа Францішак

Н е к а -
торыя лічаць, 
што малітва 
–  г э т а  п у -
стая трата 
часу, які мож-

на выкарыстаць для 
працы ці адпачынку.

Мы патрабуем як 
малітвы, так і працы, 
і  адпачынку.  Успом-
нім, што сказаў Езус 
Марце, якая служыла 
Яму тады, калі Марыя 
слухала Яго вучэнне: 
“Марта, Марта, ты 
клапоцішся аб многіх 
рэчах, а табе патрэб-
на толькі адно. Марыя 
выбрала лепшую част-
ку, якая не будзе ада-
брана ад яе”. 

Калі мы не молім-
ся, то ў нашым жыц-
ц і  н а с т у п а е  п у с т э -
ч а  і  м ы  н е  а д ч у в а -
ем сябе  шчаслівымі . 
С т а т ы с т ы к а  с а м а -
забойстваў сведчыць 
аб тым, што і вельмі 
б а г а т ы я  і  р а з в і т ы я 
краіны не пазбаўлены 
такіх трагедый. Гэта 
знак таго, што само 
багацце не гарантуе 
шчасця.

Фрагмент гаміліі на 
VII Велікодную нядзелю

Кс. абп Тадэвуш 
Кандрусевіч

Актыўнае парафіяль-
нае жыццё
Сястра Іерамія нарадзілася 

ў горадзе Гродна. Паходзіць з 
сям’і працоўнага і бухгалта-
ра. Бацькі мелі дваіх дзяцей: 
дзяўчынку і малодшага хлоп-
чыка. 

Кожную нядзелю ўся 
сям’я ішла ў пабернардын-
скі касцёл. У будні дзеці на-
ведвалі заняткі рэлігіі. Ва 
ўзросце 8 гадоў дзяўчынка 
прыступіла да Першай свя-
той Камуніі.

“Пакуль жыла бабуля, мы 
заўсёды былі ў касцёле, – успа-
мінае сястра Іерамія, – былі 
побач з алтаром. А потым я 
стала хадзіць самастойна... 

Далучылася да членаў руху 
“Святло Жыцця”, якая збі-
ралася для разважання над 
Святым Пісаннем. А праз ней-
кі час у парафіі сфарміраваўся 
“касцяк” актыўнай моладзі, у 
які ўваходзіла і я”.

Маладыя людзі ездзілі 
на сустрэчу з папам Янам 
Паўлам ІІ у Чанстахову, 
сустракаліся з айцамі сале-
зіянамі, прымалі ружанец, 
перыгрынацыя якога ад-
бывалася па ўсяму Савецка-
му Саюзу.

“Мы заўсёды былі там, дзе 
толькі можна было быць. 
Сябравалі, дапамагалі адзін 
аднаму па вучобе. Раз на ты- 
дзень сустракаліся на катэхе-
зе з сястрой і амаль штодзён-
на прыходзілі ў касцёл”.

Заручыны з Богам
У чарговую гадавіну рас-

стрэла 11 сясцёр назарэтанак 
у 1991 годзе дзяўчына была 
прынята ў пастулят. Разам з 
ёю былі яшчэ тры сяброўкі з 
“парафіяльнага касцяка”. 

“Сёстры ведалі нас. Ім было 
радасна”.

З 1993 года – навіцыят, у 
1995 годзе – першыя шлюбы. 
Урачыстасць складання веч-
ных шлюбаў адбылася ў тым 
жа пабернардынскім касцёле 
19 жніўня 2000 года.

“Мы былі першымі ў Бела-
русі сёстрамі назарэтанкамі, 
якія прыйшлі ў супольнасць 
адразу з-за школьнай лавы”.

Дапамагчы духоўна
Спачатку сястра працавала 

ў пабернардынскім касцёле, 
ездзіла ў Путрышкі, Верця-
лішкі, Панямунь праводзіць 
катэхезу для дашкалят. Затым 
тры гады працавала з дзець-
мі ў фарным касцёле ў Лідзе. 
Пасля на працягу дзесяці 
гадоў служыла ў аплаткар-
ні ў Навагрудку. З 2012 года 
сястра Іерамія працуе ў дыя-
цэзіяльнай краме ў горадзе 
Гродна.

“Людзі прыходзяць сюды са 
сваімі патрэбамі. Часта шу-
каюць не проста дапаўненне 
ў інтэр’ер, а духоўную параду. 
Раяцца, як зрабіць лепш. Часам 
даводзіцца некага перакон-
ваць, што свечка не ўратуе. 
Не бывае такога, што паклаў 
абразок у кашалёк – і ўсё па 
жыцці будзе добра. Тлумачу 
сутнасць духоўных рэчаў”.

Дзякуючы настаўленням 
маці, яшчэ да паступлення ў 
пастулят сястра мела за пля-
чыма скончаныя курсы поль-

скай мовы і спецыльнасць 
прадаўца. Відавочна, гэта як 
нельга лепей выкарыстоўва-
ецца сёння сястрой у ма-
наскім жыцці.

Дзякуючы Богу
“З часам я разумею: гэта 

дзякуючы Богу я такая, якой 
зараз з’яўляюся. Нават прыхо-

джу да думкі, што, клічучы да 
сябе, Бог засцерагае нас ад 
чагосьці”. 

Сястра ўпэўнена, што на 
Бога заўсёды можна па-
спадзявацца. Ён дае роўна 
столькі, колькі чалавек можа 
вытрымаць.

“Я жыву ў манастыры і маю 

блізкі кантакт з Усявышнім, 
я магу размаўляць з Ім на 
любыя тэмы. А чым бліжэй 
адносіны з Богам, тым смялей 
мы можам звяртацца да Яго з 
банальнымі праблемамі”.

У размове сястра пры- 
знаецца, што вечерам на ма-
літве ўспамінае ўсіх людзей, 

якія праз яе праходзяць. Гэта 
яна лічыць адной з пераваг 
манаскага жыцця: знаходзя-
чыся бліжэй да Бога, сястра 
прагне дапамагчы акружаю-
чым.

Ангеліна Пакачайла

Сёння сваю гісторыю 
распавядае сястра Іера-
мія з Кангрэгацыі Сясцёр 
Найсвяцейшай Сям’і з 
Назарэта.

Першая св. Камунія ў Казловічах, 26 мая 1996 г.

На Бога заўсёды можна
паспадзявацца

Асабліва ў чэрвені ўсе вернікі накіроўваюць свой позірк на Найсвяцейшае Сэрца 
Езуса. Яно паказвае самыя розныя вымярэнні любові. Гэта параненае Сэрца, 
прабітае, напоўненае знявагай і болем, але адначасова – жыццё і ўваскрасенне, 
збавенне для тых, хто даверыўся яму, і крыніца ўсякага суцяшэння. Літанія да 
Найсвяцейшага Сэрца Езуса складаецца з 33 заклікаў для ўвекавечання 33 гадоў 
жыцця Езуса Хрыста. Іх змест выражае збаўчы план любові Бога да чалавека.

Крыніца жыцця і святасці

На працягу стагоддзяў 
многія Папы навучалі, 
што культ Найсвяцейша-
га Сэрца Езуса – гэта не 
проста адно з многіх на-
бажэнстваў, але – побач 
з Эўхарыстыяй – вяршы-
ня набожнасці і пераказ 
усёй хрысціянскай рэлігіі. 
Каб лепш зразумець сэнс 
гэтага набажэнства, варта 
прывесці выказванні аб 
ім некаторых наступнікаў 
св. Пятра. Леў XIII бачыў у 
ім сімвал і жывы вобраз 
бясконцай любові Езуса 
да вернікаў і самую пра-
вераную форму рэлігій-
насці. Пій XI бачыў у гэтай 
форме пабожнасці суму, 
змест нашай рэлігіі і нор-
му дасканалага жыцця, 
таму што набажэнства да 

Сэрца Езуса лепш за ўсё 
вядзе да больш даскана-
лага пазнання Хрыста, да 
глыбейшага замілаван-
ня да Яго і пераймання. 
Святы Айцец Бенедыкт 
XVI казаў аб тым, што 
“кожнаму чалавеку не-
абходны які-небудзь 
«цэнтр» жыцця, крыніца 
праўды і дабрыні, ад-
куль можна чэрпаць у 
розных сітуацыях, якія 
змяняюцца, і ў цяжкасцях 
штодзённасці. Кожнаму 
з нас, калі мы застаём-
ся ў цішыні, неабходна 
адчуваць не толькі біц-
цё ўласнага сэрца, але 
– яшчэ глыбей унутры 
самога сябе – пульсацыю 
сэрца свету, беспамылко-
вай прысутнасці Хрыста, 

якая адчуваецца пачуц-
цямі веры, але з’яўляецца 
намнога больш рэаль-
най”.

Сэрца Езуса, укрыжа-
ванага і ўваскрослага, 

з’яўляецца невычэрпнай 
крыніцай ласкаў. Яно 
перапоўнена любоўю 
Бога Айца, на якога за-
ўсёды можна разлічваць. 
У набажэнстве да Сэрца 
Езуса Касцёл з аднаго 
боку бачыць знак лю-
бові Бога да людзей, а з 
другога – хоча аднача-
сова абудзіць у людскіх 
сэрцах узаемную любоў 
да Бога. Асабліва ў наш 
час, калі вялізную ролю 
адыгрывае сведчанне аб 
жывой веры ўсіх членаў 
Касцёла, як свецкіх, так 
і духоўных, нам трэба 
няспынна ўглядацца ў 
Сэрца Збаўцы. Менаві-
та яно з’яўляецца сімва-
лам самай дасканалай 
любові, бескарыслівай, 
гатовай да ахвяр і адра-

чэнняў. Толькі такая са-
праўдная любоў робіць 
чалавека здольным да 
веры, якая выражаецца ў 
канкрэтных учынках. Яна 
таксама вядзе да пера-

мены чалавечага сэрца 
і фарміравання яго па 
ўзоры Божага Сэрца.

У пошуку лякарства ад 
крызісу веры ў сучасным 
свеце арцыбіскуп Андрэ 
Леанар, прымас Бель-
гіі, заахвоціў вярнуцца ў 
цэнтр – у Сэрца. Ён піша, 
што “пунктам, дзе ўсё 
сканцэнтравана, пунктам, 
з якога ўсё выплывае, 
полымем усяго хрысці-
янскага жыцця і жыцця 
Касцёла з’яўляецца Сэр-
ца Хрыста. Толькі тады, 
калі мы зноў паглыбімся 
ў гэтую крыніцу, мы бу-
дзем мець неабходныя 
сілы, каб, з аднаго боку, 
супрацьстаяць сучаснаму 
свету, а з другога – даста-
соўвацца да яго”.

Развіццё культу Най-

свяцейшага Сэрца Езуса 
дазваляе чалавеку ад-
крыць сапраўднае абліч-
ча Бога, які яго любіць, 
і які годны любові. Яно 
садзейнічае святасці ча-
лавека і яго аб’яднанню 
з Богам і адначасова дае 
яму магчымасць адкрыць 
дар: дзяліцца любоўю з 
іншымі. Дзякуючы гэтаму 
мы станем больш ураж-
лівымі на грэх і нібы 
прыспешанымі ў імя 
любові змагацца з ім і 
ўзнагароджваць за тых, 
хто раніць Божае Сэр-
ца, мы адчуем узаемную 
адказнасць за кожнага з 
нас.

    З Божай любові іс-
нуе ўвесь Сусвет і чала-
вечы род. Яна з’яўляецца 
крыніцай, з якой усё бярэ 
свой пачатак і ўвесь час 
чэрпае сілы для жыцця. 
Мы павінны чэрпаць з 
гэтай крыніцы бяскон-
цай і дасканалай любові, 
каб станавіцца лепшы-
мі людзьмі. Мы павін-
ны звяртацца да Божага 
Сэрца ва ўсіх сваіх па-
трэбах, давяраць розныя 
свае справы, прасіць 
прабачэння за грахі і 
недасканаласці, а такса-
ма дзякаваць за багац-
це атрыманых дароў і 
ласкаў.

Таццяна Радзюк

“Маё Божае Сэрца так пaлае любоўю да 
людзей, што не можа даўжэй утрымаць гэтых 
гарачых промняў, замкнёных у Маім улонні. 
Яно жадае разліць іх з тваёй дапамогай і 
ўзбагаціць людзей сваімі Божымі скарбамі”. 
“У Ім людзі знойдуць усё, што ім будзе 
неабходна для выратавання сваіх душ з 
бездані пагібелі”.

Словы Езуса падчас першага аб’яўлення
(27 снежня 1673 г.) Марыі Малгажаце Алякок
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 � Вядомы італьянскі 
сацыёлаг праф. Масіма 
Інтравенью ў сваёй пра-
мове  падчас  адкрыцця 
ў  Вене І І  Міжнароднай 
канферэнцыі арганізацыі 
бяспекі і супрацоўніцтва 
ў  Еўропе,  прысвечанай 
прадухіленню і барацьбе 
з нецярпімасцю ў адносі-
нах да хрысціян, сказаў, 
што ў Еўропе ўвесь час 
расце хрысціянафобія – 
праследаванне вызнаўцаў 
Хрыста.  Праф.  Інтра-
венью падкрэслівае, што 
праследаванне вызнаў-
цаў Хрыста на нашым 
кантыненце з’яўляецца 
фактам. Статыстыка 
паказвае, што ў Еўропе 
адбываюцца напады, зне-
важэнне касцёлаў, скідан-
не ці знішчэнне помнікаў. 
Даныя таксама пацвярд-
жаюць, што злачынстваў, 
здзейсненых ад нянавісці 
да хрысціян, з кожным го-
дам становіцца ўсё больш.

 � Рада біскупскіх кан-
ферэнцый Еўропы (CCEE) 
арганізавала сустрэчу, 
прысвечаную тэме дыяло-
гу хрысціянства і ісламу, у 
якой удзельнічалі біскупы 
і дэлегаты канферэнцый 
епіскапатаў краін Еўро-
пы па справах кантак-
таў з  ісламам. Падчас 
чарговай сустрэчы было 
сказана, што хрысціян-
ска-мусульманскі дыялог 
не толькі абавязковы для 
ўсталявання міру, але і 
з’яўляецца наказам нашай 
веры.

 � У  Р а с і і ,  н а  У р а л е , 
улады забаранілі ката-
ліцкай парафіі  аргані-
зацыю “акна жыцця”. У 
рапарце, які растлумач-
вае гэтую сітуацыю, па-
дадзена, што ў Расійскай 
Федэрацыі абавязвае Ся-
мейны кодэкс,  які  ясна 
акрэсл івае ,  што пак і-
нутымі без апекі немаўля-
тамі  могуць  займацца 
толькі адпаведна падрых-
т а в а н ы я  м е д ы ц ы н с к і я 
і  с а н і т а р н ы я  с л у ж б ы . 
На сённяшні дзень у Ра-
с і і  дзейн ічае  16  “акон 
жыцця”. Статыстычныя 
даныя падаюць,  што з 
2011 года ў іх было пакі-
нута 17 дзяцей. Некаль-
кі  былі  вернуты баць-
кам. Некаторыя “вокны 
жыцця” дзейнічаюць пры 
праваслаўных цэрквах, і 
ніхто не збіраецца іх лік-
відаваць.

 � У атэлі “Калумбус” у 
Рыме ў сувязі з набліжа-
ючымся сінодам адбыла-
ся прэс-канферэнцыя на 
тэму новай публікацыі 
ў  абарону каталіцкага 
навучання ў сям’і. Кнігу 
падрыхтавалі біскупы з 
Бразіліі, Злучаных Шта-
т а ў  і  К а з а х с т а н а .  Я е 
аўтарамі з’яўляюцца 3 
біскупы: абп Альда ды Ціла 
Пагота з Бразіліі, бп Ро-
берт Фрэнсіс Васа з ЗША 
і бп Афанасій Шнайдэр з 
Казахстана. Аўтары су-
працьстаяць прапановам, 
якія запавядаюць далёка 
і д у ч ы я  з м е н ы  ў  ж ы ц ц і 
Касцёла .  Б іскупы пад-
крэсліваюць, што душпа-
старства ніколі нельга 
аддзяляць ад навучання. 
Іерархі заўважаюць, што 
нягледзячы на запэўніван-
ні аб захаванні дактрыны 
некранутай, на практыцы 
“душпастарская” змена 
азначае таксама змену 
каталіцкага разумення 
сужэнства.

pch24.pl; Gosc.pl; katolik.ru; 
niedziela.pl

З ЖЫЦЦЯ КАСЦЁЛА

Кс. Ян Раманоўскі

Перад распачаццем св. 
Імшы мясцовыя вернікі, 
якіх без сумненняў можна 
назваць сапраўднай пара-
фіяльнай супольнасцю, па-
колькі яны ведаюць адзін 
аднаго, іх яднае супольная 
малітва, супольнае пра-
слаўленне Бога, узаема-
павага і гатоўнасць дапа-
магчы, прывіталі гасцей, 
што прыбылі на ўрачы-
стасць. Затым кс. Валерый 
Быкоўскі прыгадаў са-
браным гісторыю парафіі.

Потым распачалася пер-
шая ўрачыстая св. Імша 
на пляцы, дзе ў будучыні 
будзе пабудаваны новы 
касцёл. Прамаўляючы га-
мілію, кс. бп Аляксандр 
Кашкевіч звярнуў увагу 
на тое, што ўрачыстасць 
Спаслання Святога Духа 
з’яўляецца вялікім святам 
для Касцёла. Езус Хрыстус 
спаслаў Духа на Касцёл, 
таму што з Яго прыходам 
Ён звязваў вялікія надзеі. 
Падчас Апошняй Вячэры, 
перад абліччам хуткай 
Мукі, Смерці і Уваскрасен-
ня, Езус сказаў сваім вуч-
ням: “Лепш для вас, каб Я 
адышоў. Бо калі Я не адыду, 
Суцяшыцель не прыйдзе да 
вас. [. . .] Калі ж прыйдзе Ён, 
Дух праўды, навучыць вас 
усёй праўдзе” (Ян 16, 7.13). 

“З гэтых слоў Езуса вы-
нікае, што Святы Дух па-
трэбны нам, перш за ўсё, як 
Суцяшыцель, які ўзмоцніць 
нашу веру, узбагаціць нас 
звышнатуральным жыц-
цём, асветліць гарызонты 
нашага мыслення, часта 
такога зямнога, напоўне-
нага страхам і няўпэўнена-
сцю, – казаў душпастар. – І 
вось, праз пяцьдзясят дзён 
пасля ўнебаўшэсця Езуса 
Яго абяцанне здзяйсняец-
ца: Святы Дух зыходзіць 
на Апосталаў і поўнасцю 
перамяняе іх сэрцы. Гэтая 
групка перапалоханых і 

няўпэўненых у сабе вучняў 
раптам перастае баяцца, 
адчыняе дзверы вячэрніка і 
выходзіць наружу, пачынае 
мужна абвяшчаць навіну 
аб уваскрослым Хрысце. 
Разам са Святым Духам у 
сэрцы Апосталаў увайшла 
моц Хрыста, якая дазво-
ліла ім стаць Яго сведка-
мі, абвеснікамі Яго навукі. 
Апостальскай працы няма 
там, дзе няма веры ў яе 
паспяховасць. Такую пера-
мену Дух здзейсніў у вучнях 
Езуса ў дзень Пяцідзясят-
ніцы”, – падкрэсліў кс. бп 
Аляксандр.

Іерарх таксама адзначыў, 
што свята Спаслання Свя-
тога Духа – гэта не толькі 
ўспамін Пяцідзясятніцы, 
якая стала нібы днём на-
раджэння Касцёла, днём 
распачацця яго місіі аб-
вяшчэння Божага слова 
і сведчання пра Хрыста. 
Гэтае свята з’яўляецца ў 
першую чаргу напамінам, 
што Святы Дух прыходзіць 
таксама да нас, калі мы Яго 
заклікаем, каб мы маглі 
сведчыць пра Хрыста. Ён 
дадае нам адвагі і мужна-
сці, каб абвяшчаць Еван-
гелле і жыць ім на кожны 
дзень. Тое, чаго мы не здо-
леем зрабіць самастойна, 
мы здзейснім пры дапамо-
зе Святога Духа. 

“Гэта не выпадкова, што 
ўваскрослы Хрыстос дае 
Апосталам Святога Духа ў 
вячэрніку, менавіта ў тым 
месцы, у якім Ён памыў ім 
ногі, накарміў сваім Целам 
і напаіў сваёй Кроўю, дзе 
ўстанавіў сакрамант свя-
тарства. Ён зрабіў гэта 
для таго, каб Апосталы і 
іх паслядоўнікі зразумелі, 
што ўсё самае дарагое для 
хрысціяніна ўзяло свой па-
чатак у вячэрніку”, – сказаў 
ксёндз біскуп.

Душпастар таксама за-

сяродзіў увагу вернікаў 
на тым, што касцёл, які 
ўзнікне ў парафіі Святога 
Духа, таксама будзе пара-
фіяльным вячэрнікам, куды 
вернікі будуць прыходзіць, 
каб атрымаць ад Хрыста 
ласкі, Яго збаўчае Слова 
і Найсвяцейшае Цела. У 
гэтым касцёле можна бу-
дзе адчуць Божую моц у 
святых сакрамантах.

“Вы будзеце прыходзіць у 
гэты касцёл цэлымі сем’ямі, 
каб яны былі моцныя Бо-
гам і каб адчуць, што ра-
зам вы з’яўляецеся членамі 
іншай, яшчэ большай сям’і 
– парафіі. У гэтым пара-
фіяльным вячэрніку вы бу-
дзеце вучыцца сустракаць 
Хрыста ў іншым чалавеку, 
прыходзіць да яго з дапа-
могай, дзяліцца з ім ра-
дасцю веры. Як Апосталы, 
сабраныя ў вячэрніку ў ча-
канні спаслання Святога 
Духа аднадумна трывалі 
на малітве, так вы будзеце 
аднадумна прасіць Хрыста 
аб стойкасці ў веры для 
сябе і для сваіх блізкіх, а 
таксама аб дары веры для 
тых, хто яшчэ яе не мае”, – 
падкрэсліў іерарх. Ён так-
сама заклікаў, каб вернікі 

не баяліся выклікаў, звя-
заных з пабудовай новага 
касцёла, хоць гэта вялікае 
і складанае заданне, якое 
патрабуе мноства сіл, пра-
цы і ахвяры. 

“Я веру, што Святы 
Дух, заступнік вашай па-
рафіяльнай супольнасці, 
адорыць кожнага з вас 
святлом, мужнасцю, сі-
ламі і надзеяй. Як некалі 
Апосталы, так і мы сёння 
змагаемся з рознымі цяж-
касцямі і праблемамі. Нам 
часта пагражае роспач, 
недахоп адвагі, няўпэўне- 
насць. У такія хвіліны да-
вайце прыгадаем сабе, што 
хоць мы і слабыя, пры да-
памозе Святога Духа мы 
можам стаць моцнымі. Ён 
памножыць нашыя сілы, 
трэба толькі адкрыцца 
на Яго ўздзеянне. Прыйдзі, 
Святы Дух, і аднаві аблічча 
гэтай зямлі!” – падсумаваў 
кс. бп Аляксандр.

Затым ардынарый дыя-
цэзіі разам з кс. б-пам 
Юзафам Станеўскім здзей- 
снілі асвячэнне крыжа 
і зямлі пад будаўніцтва 
касцёла.

Варта таксама адзна-
чыць, што падчас св. Імшы 

вернікі аддалі сваю па-
рафію пад апеку Святога 
Духа. Сімвалічным жэстам 
гэтага стала тое, што кс. бп 
Аляксандр выпусціў трох 
белых галубоў.

На заканчэнне набажэн-
ства пробашч парафіі кс. 
Павел Салабуда выказаў 
надзею, што касцёл, які 
будзе ўзнесены на асве-
чаным пляцы, будзе цэн-
трам жыцця новай парафіі. 
Кс. Павел таксама падзяка-
ваў вернікам за тое, што на 
працягу доўгага часу, моля-
чыся каля старой капліцы 
пад адкрытым небам, 
яны былі жывымі сведка-
мі Хрыста. Ён накіраваў 
словы ўдзячнасці айцам 
францішканцам, якія ра-
ней апекаваліся капліцай, 
і падзякаваў усім, хто ўд-
зельнічаў у падрыхтоўцы 
ўрачыстасці, а таксама ўсім 
вернікам, якія прыбылі на 
Імшу.

Фінальным акордам ура-
чыстасці стаў канцэрт семі-
нарыйнага гурта “AVE”.

Кінга Красіцкая

Прыйдзі, Дух Святы,
і аднаві аблічча гэтай зямлі!

На ўрачыстасць прыбылі шматлікія святары з розных парафій, у тым ліку ардынарый Гродзенскай дыяцэзіі кс. бп Аляксандр Кашкевіч і дапаможны біскуп Юзаф Станеўскі

Падчас працэсіі з дарамі вернікі ўручылі цаглінку з муру старой капліцы

Асвячэнне крыжа і зямлі пад будаўніцтва новага ка-
таліцкага касцёла ў горадзе над Нёманам адбывалася 
ў вельмі сімвалічны для парафіі Святога Духа дзень 
– ва ўрачыстасць Спаслання Святога Духа, у пяцідзя-
сяты дзень пасля Уваскрасення Пана.
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Кінга Красіцкая

З ЖЫЦЦЯ КАСЦЁЛА

У Касцёле чатыры 
новыя святыя

З удзелам тысяч вер-
нікаў з усяго свету 
падчас св. Імшы на 
плошчы св .  Пятра 
папа Францішак аб-
вясціў святымі ча-
тыры манахіні, якія 
жылі ў XIX і на па-
чатку XX стагоддзя.

Гэта дзве палестын-
кі: Марыя (Марыям) Ба-
вардзі – кармелітка бо-
сая, і Марыя Альфонсіна 
Даніл Гатас, а таксама 
францужанка Жана Эмі-
лі дэ Вільнёў і італьянка 
Марыя Крысціна Брандо. 
За выключэннем Бавардзі, 
астатнія  сёстры былі 
заснавальніцамі жаночых 
манаскіх супольнасцей. 
Партрэты ўсёй чацвёркі 
віселі на франтоне базілікі 
св. Пятра.

Міжнародная
пілігрымка ваенных

12 тысяч чалавек з 40 
краін прынялі сёлета 
ўдзел у міжнароднай 
пілігрымцы салдатаў 
і сілавых служб у Лурд.
Арганізаваная ўжо ў 

57-ы раз штогадовая па-
дзея сабрала пілігрымаў 
у мундурах, у тым ліку 
таксама хворых і раненых. 
Падчас побыту ў Лурдзе 
42 дарослых асобы пры-
нялі хрост, а 70 – сакра-
мант канфірмацыі. Падзея 
скончылася міжнароднай 
Імшой, адпраўленай у санк-
туарыі.

Акрываўленая сутана 
св. Яна Паўла II

перададзена ў Кракаў 

У 34-ю гадавіну за-
маху на жыццё Папы 
Рымскага Яна Паўла II, 
яго асабісты сакра-
тар кард. Станіслаў 
Дзівіш перадаў у санк-
туарый св. Яна Паўла 
II у Кракаве бясцэнную 
рэліквію. 

Гэта акрываўленая су-
тана, у якую святы Ян Па-
вел II быў апрануты 13 мая 
1981 года. У гэты дзень 
падчас агульнай аўдыен-
цыі на плошчы св. Пятра 
забойца Мехмед Алі Агджа 
паспрабаваў забіць Папу.

“Быць адважнымі для 
Хрыста, каб спаўняць Яго 
волю – вось да чаго мы ўсе 
пакліканы”, – падкрэсліў 
арцыбіскуп падчас свя-
той Імшы ў семінарыйнай 
капліцы. “Еднасць нашага 
паклікання і служэнне Богу 
і людзям павінна быць га-
лоўнай мэтай нашай фарма-
цыі”, – дадаў ён.

Падчас свайго візіту 
ксёндз арцыбіскуп прыняў 
удзел у маёвым набажэнстве 
ў семінарыйнай капліцы, у 
святой Імшы, а таксама двой-
чы сустрэўся з выхаваўцамі і 
клерыкамі ў канферэнц-за-
ле. Пытанні, якія падымаліся 
падчас сустрэч, былі вельмі 
розныя, але датычыліся ад-
наго – фармацыі клерыкаў у 
гродзенскай семінарыі. 

Навучэнцы Гродзенскай 
ВДС вельмі цёпла сустрэлі 
пасланніка Ватыкана і нават 
падрыхтавалі яму песню на 
іспанскай мове. Таксама пад-
час развітання з арцыбіску-
пам на падворку семінарыі 
не сціхала гітара і спеў.

Арцыбіскуп Хорхе ака-

заўся вельмі “сучасным” 
чалавекам: ён самастойна 
вядзе акаўнты ў Інстаграме, 
Фэйсбуку і Твітары, а такса-
ма робіць сэлфі (фотаздымкі 
ад першай асобы) з семі-
нарыстамі са ўсяго свету. 
Так, за месяц май ксёндз 
арцыбіскуп наведаў чатыры 
кантыненты.

“Хачу, каб вы памята-
лі, што вы не адзінокія, па 
ўсім свеце я сустракаюся з 
клерыкамі розных семінарый 
– у Афрыцы, Аўстраліі, ЗША, 
Еўропе, Лацінскай Амерыцы. 
Вас усіх яднае супольная місія 
– радаснае служэнне Хрысту 
і абвяшчэнне Яго Евангел-
ля”, – сказаў арцыбіскуп 
падчас агульнай сустрэчы з 
клерыкамі. 

Пасля ад’езду Яго 
Эксцэленцыі ў хуткім часе 
з’явіўся запіс у Твітары, дзе 
ксёнз арцыбіскуп шчыра 
дзякаваў за адкрытасць, до-
бры і радасны настрой, які 
стварылі яму клерыкі нашай 
семінарыі.

Кл. Вадзім Каўтанюк

Быць адважнымі для Хрыста
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Здымак і запіс у Твітары арцыбіскупа

16 мая в г. Мосты, в костёле Матери Божьей Трижды Чудесной, прошли очередные духовные упражне-

ния для мужчин. Их организатором был кс. Виктор Ханько, который также является духовным попечи-

телем международного движения «Мужчины святого Иосифа» в Гродненской епархии. Мужчин собралось 

немного, 18 человек, но это были те мужчины, которые действительно ищут Бога, ищут отношения с 

Ним, хотят и учатся жить в любви Божьей, которые, в конце концов, не хотят больше играть в религию, 

а стремятся жить настоящей верой и быть свидетелями Иисуса Христа.

Изначально тема реколлекций должна была быть “Господь каждый день”. По сути, она такой и 

вышла, но вот что интересно, основой послужила тематика любви. Кс. Виктор провёл две лекции, а 

затем предоставил слово и мне. Мы изначально не договаривались, о чём будем говорить, но Господь в 

очередной раз сделал так, как Ему угодно. Он просто дал нам одинаковую цель повествования. Я тоже 

говорил о любви, а скорее свидетельствовал о том, как Господь действовал в моей жизни на протяжении 

последних дней и какой вопрос поднял в моих размышлениях.

Кс. Виктор также привёл пример наших отношений с Богом и доверия к Нему на образе Авраама. Казалось, что Авраам каждый день 

был с Богом, и Господь избрал его. Но Авраам не всегда доверял Господу, как это было в случае с приходом в Египет, когда Авраам из-за бо-

язни и недоверия Богу попросил свою супругу Сару представиться его сестрой, а не женой. 

Всё было разложено по полочкам, и то, что часто ускользает от нашего внимания во время изучения Писания, кс. Виктор подробно 

объяснил. Нам также нужно научиться не только слушать и слышать Господа, но и доверять Ему во всех аспектах нашей жизни.

Во время реколлекций мы услышали множество свидетельств. Личные свидетельства всегда глубже проникают в наши сердца. Ведь не 

зря папа Франциск повторял неоднократно, что Церковь нуждается не в учителях, а именно в свидетелях веры. Свидетелями веры сегодня 

являются не только священники, но и миряне – мы с вами. Порой это у нас не очень хорошо получается, но если мы не будем совершенство-

ваться и перестанем быть свидетелями Иисуса, то наши походы раз в неделю на Мессу превратятся просто в игру – игру в религию. А 

Иисус призывал нас свидетельствовать: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями (...) даже до края 

земли» (Деяния 1, 8). Если мы приняли Святого Духа, то реализация второй части стиха является нашей обязанностью. Мы не должны 

бояться говорить и свидетельствовать о том, как Господь действует в нашей жизни. Нам необходимо больше прославлять Его в псалмах 

и песнях, больше изучать Писание, в котором есть ответы на все вопросы, укреплять свой дух через пост и молитву, и, наконец, жить в 

любви Божьей.
После свидетельств нас ожидал очень вкусный совместный обед (спасибо Ольге за её посвящение), а затем была конференция в стиле во-

прос-ответ, где каждый мог задать любой вопрос и получить на него ответ. После конференции была адорация с размышлениями, благода-

рением, поклонением и прославлением в адрес Господа нашего Иисуса Христа. В завершение встречи состоялась молитва. Мы, разбившись 

по группам, молились друг за друга. Это было замечательное время, когда ты стоишь перед Христом на коленях, ощущаешь крепкие брат-

ские руки на своих плечах, и осознаёшь огромную силу единства мужской молитвы. После кс. Виктор благословил нас Пресвятыми Дарами, 

и наступил небольшой перерыв перед святой Мессой. Во время перерыва была возможность исповедоваться пред Господом, которой многие 

охотно воспользовались. А затем наступил момент кульминации субботнего дня – Месса, литургия слова и Евхаристия.

Хотелось бы также акцентировать внимание на звучании песен прославления и поклонения: мужские голоса, разливающиеся под свода-

ми храма – это то, что производит особое впечатление и чего так не хватает в наших храмах. 

Господь призвал мужчин быть священниками в своих домах. Являемся ли мы таковыми? Отдаём ли мы себе отчёт в этом? В Мостах я 

увидел 18 мужчин, идущих в направлении познания и реализации воли Божьей в их жизни: бытия свидетелями Бога, людьми веры, священни-

ками в семьях, любящими мужьями и отцами. 

Друзья, мы, мужчины святого Иосифа, приглашаем вас на наши встречи, которые проходят уже в трёх приходах нашего го-

рода: в микрорайонах Девятовка, Южный и в кафедральном костёле. Также встречи проходят в фарном костёле в городе Лида.

Мужчины святого Иосифа выражают огромную благодарность кс. Виктору Ханько за его попечительство над нами, за его 

старания и организацию реколлекций. Мы ждём новых выездов с новыми темами и новыми свидетельствами.

Анатолий Канарский,
Гродно

Юбілейныя ўрачыстасці з нагоды 25-годдзя семінарыі ў Гродне
17 чэрвеня адбудуцца юбілейныя ўрачыстасці з нагоды 25-годдзя з часу заснавання Вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродне.

Праграма:
9.30 – прывітанне гасцей і ўступнае слова (рэктар ВДС кс. Раман Рачко);
 •кароткая справаздача з дзейнасці семінарыі на працягу 25 гадоў (прэфект кс. Віталій Сідорка);
 •спеў хору;
 •прамова біскупа Гродзенскага Аляксандра Кашкевіча;
 •прамовы сяброў і дабрачынцаў ВДС у Гродне;
12.00 – святая Імша ў касцёле Узвышэння Святога Крыжа (пабернардынскі);
13.45 – абед;
15.00 – асвячэнне і адкрыццё памятнай дошкі (зала св. Яна Паўла II);
 •уручэнне памятных кніг і дыпломаў дабрачынцам ВДС;
 •канцэрт музычнага гурта “AVE” і святочная кава;
 •заканчэнне.
Да ўдзелу ва ўрачыстасцях запрошаны святары-выпускнікі ВДС у Гродне.
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КАМЕНТАРЫЙ ЭКСПЕРТА

ВЫНІКІ ІНТЭРНЭТ-АПЫТАННЯ

Чарговае апытанне паказвае, што нашыя вернікі клапоцяцца пра 
сваё рэлігійнае выхаванне. У маі і чэрвені ксяндзы біскупы ўдзяляюць 
сакрамант канфірмацыі ў розных кутках нашай дыяцэзіі. Сярод 
бежмаваных часцей за ўсё можна сустрэць моладзь, але ёсць 
таксама і старэйшыя людзі. Вельмі добра, што мы хочам запрасіць 
Святога Духа ў нашае жыццё. Варта запамятаць, што без дапамогі 
Святога Духа мы не можам ні маліцца, ні жыць паводле Евангелля. 
Мы з’яўляемся членамі Касцёла, а таму просім дароў Святога Духа і 
нястомна молімся аб узмацненні нашай веры.

Кс. Павел
Салабуда

У малітве ўспамінаем памерлых душпастараў:

Пры падрыхтоўцы навін выкарыстоўваліся інтэрнэт-старонкі: grodnensis.by, catholic.by

  1 чэрвеня 1964 г. – кс. Францішак Кафарскі, проб. Іўе;
  8 чэрвеня 1981 г. – кс. Юзаф-Мар’ян Марсангер SJ, проб. Солы;
10 чэрвеня 1998 г. – кс. прэлат Міхал Варанецкі CM,
                                      ген. вік., першы духоўны айцец Гродзенскай ВДС. 

АНОНСЫ

Біскуп Гродзенскі 
Аляксандр Кашкевіч удзя-
ліў сакрамант канфірма-
цыі 40 вернікам парафіі 
Узвышэння Святога Кры-
жа ў Гродне. Сакрамант 
вернікі прынялі ў аса-
блівы час – час чакання 
ўрачыстасці Спаслання 
Святога Духа.

Сакрамант канфірма-
цыі такі ж важны, як і ін-
шыя. Яго прымаюць у да-
рослым узросце для таго, 
каб чалавек станавіўся 
сапраўдным вызнаўцам 
Езуса Хрыста і мог заўсё-
ды абараніць веру. Пра 
абавязак абвяшчэння 
Евангелля Хрыста біскуп 
Аляксандр Кашкевіч 

прыгадаў у гаміліі.
Іерарх таксама пажа-

даў кандыдатам, каб яны 
ўсім сэрцам давяралі 
Езусу і “імкнуліся за Ім да 
таго, што добрае, прыго-
жае і ўзнёслае”.

На заканчэнне Эў-

харыстыі вернікі падзя- 
кавалі іерарху і свята-
рам, якія рыхтавалі іх 
да гэтага дня, а такса-
ма сваім родным, якіх 
назвалі сваімі сведкамі 
веры.

24 мая ў гродзенскай 
парафіі св. Францішка 
Ксаверыя дапаможны 
біскуп Гродзенскай дыя-
цэзіі Юзаф Станеўскі 
падчас святой Імшы 
ўдзяліў сакрамант 
канфірмацыі вернікам 
парафіі і студэнтам з 
Нігерыі.

У словах, скіраваных 
да кандыдатаў, біскуп, 
кажучы пра ўрачыстасць 
Спаслання Святога Духа, 
якая адзначалася ў гэты 
дзень, падкрэсліў моц 
уздзеяння Божага слова 

на чалавека. Таксама іе-
рарх заклікаў вернікаў 
памятаць пра малітву, 
пра шчыры дыялог з Бо-
гам, які заўсёды прыно-
сіць свой плён.

На завяршэнне на-
бажэнства бп Юзаф 
Станеўскі і пробашч 
парафіі кс. Ян Кучын-
скі падзякавалі ўсім 
прысутным, асабліва 
бацькам за працу ў вы-
хаванні дзяцей і клопат 
аб іх духоўным развіцці.

Кс. бп Юзаф Станеўскі ўдзяліў сакрамант канфірмацыі ў Гродне

“Стаць для іншых святлом, якое ўмацуе іх у веры”

Падчас сустрэчы быў 
падсумаваны 2014–2015 
катэхетычны год у 
дыяцэзіі. Для катэхе-
таў гэта таксама быў 
час абмену досведам, 
атрыманым з катэхі-
зацыі дзяцей і моладзі, і 
роздуму над пройдзеным 
перыядам. 

На сустрэчу прыбыло 
каля 50 святароў, ма-
наскіх сясцёр і свецкіх 
катэхетаў, якія што-
дзень служаць сярод 
дзяцей і моладзі, займа-
ючыся іх навучаннем і 
рэлігійным выхаваннем. 
Сабраных прывітаў а. 
доктар Андрэй Шчупал 
CSsR – дырэктар аддзе-
ла навучання і выхаван-
ня Гродзенскай курыі. У 
сваім слове святар ад-
значыў, наколькі вялі-
кая сёння роля катэхе-
та, галоўным заданнем 
якога з’яўляецца весці 

чалавека да сустрэчы з 
Богам.

Таксама ўдзельнікі 
выслухалі два рэфе-
раты. Першы прадста-
віў а. Ян Асіповіч SP, 
распавёўшы ў ім аб 
педагогіцы св. Юзафа 
Каласанса. Харызма 
айцоў піяраў – праца 
з дзецьмі і моладдзю, 
якія з’яўляюцца буду-
чыняй кожнага народа і 
Касцёла. Другі рэферат 

прадставіла с. Аліцыя 
Шадурская SSND, якая 
казала пра важнасць 
хрысціянскага выхаван-
ня ў самым малодшым 
узросце. 

Сустрэча катэхетаў 
завяршылася св. Імшой 
у гродзенскім рэкта-
ральным касцёле Зве-
ставання НПМ, якую 
ўзначаліў біскуп Аляк-
сандр Кашкевіч. 

Адбылася сустрэча катэхетаў Гродзенскай дыяцэзіі 

100 дзяцей у шчучынскай парафіі прынялі Першую Камунію
Першакамунійную ўра-

чыстасць узначаліў про-
башч парафіі а. Вітольд 
Пяцельчыц SP. Святар 
нагадаў дзецям аб вялікім 
дары, які Хрыстос удзяліў 
ім у гэты дзень, і заахвоціў 
да частага прыняцця свя-
той Камуніі.

Да прыняцця Першай 
Камуніі дзеці ў шчучын-
скай парафіі рыхтаваліся 
два гады. Падрыхтоўка 
адбывалася не толькі 
праз штотыднёвую ка-
тэхезу, але і дзякуючы 
разнайстайным набажэн-
ствам і рэкалекцыям на 

працягу навучальнага 
года. Пасля заканчэння 
катэхетычных заняткаў 

кандыдаты да Першай 
Камуніі здалі невялікі эк-
замен па катэхізісе.

Бацькі сем’яў запрашаюцца ў пілігрымку з Гродна ў 
санктуарый у Капцёўцы

Па традыцыі першая нядзеля чэрвеня ў Гродзенскай дыяцэзіі адзначаецца як 
Дзень бацькі. У гэты дзень усіх вернікаў заахвочваюць да малітвы

ў інтэнцыі бацькаў сем’яў. 
Адна з форм выражэння малітоўнай памяці пра бацькаў – пешая пілігрымка з 

Гродна ў санктуарый Маці Божай Яснагорскай на Узгорку надзеі ў Капцёўцы, якая ў 
гэтым годзе адбудзецца 7 чэрвеня. Да ўдзелу ў пілігрымцы запрашаюцца асабліва 

бацькі сем’яў, іх жонкі і дзеці.

Праграма
Дыяцэзіяльнага дня бацькі:

07.00 – святая Імша на распачацце пілігрымкі ў гродзенскім касцёле
             Маці Божай Анёльскай (францішканскі);
08.00 – выхад пілігрымаў;
12.00 – вітанне пілігрымаў кусташам
            санктуарыя на Узгорку
            надзеі ў Капцёўцы;
12.00–13.00 – адпачынак і гарбата;
13.00 – Вяночак да Божай Міласэр-  
             насці;
13.15 – канферэнцыя;
14.00 – Крыжовы шлях;
15.00 – святая Імша;
16.30 – ад’езд аўтобусамі ў Гродна.

У пілігрымку і на ўрачыстасці ўсіх сардэчна запрашае кусташ санктуарыя
ў Капцёўцы кс. Міхал Ластоўскі.

Ці прынялі Вы
сакрамант канфірмацыі?

У чарговым апытанні 
нас цікавіла пытанне, ці 
клапоціцеся Вы пра сваё 
рэлігійнае выхаванне і 
духоўнае развіццё. Сакрамант 
канфірмацыі з’яўляецца 
сакрамантам духоўнай 
с т а л а с ц і . Б о л ь ш а с ц ь 
рэспандэнтаў сцвердзіла, 
што ўжо прыняла сакрамант 
канфірмацыі. Але галоўнае – 
памятаць пра дары Святога 
Духа, якія чалавек атрымлівае 
падчас гэтага сакраманту 
і дзякуючы якім становіцца 
бліжэй да Бога.

Чарговыя вынікі каментуе кс. 
Павел Салабуда,
галоўны рэдактар.

так

не

рыхтуюся

не, я яшчэ не дасягнуў(ла) 
патрэбнага ўзросту

цяжка сказаць

Родная парафія Мітрапаліта 
Тадэвуша Кандрусевіча

адзначыць юбілей
12–13 чэрвеня парафія Унебаўзяцця

Найсвяцейшай Панны Марыі ў Адэльску будзе свят-
каваць юбілей 525-годдзя.

12 чэрвеня ў 22.00 у парафіі адбудзецца
св. Імша ў вігілію свята.

13 чэрвеня адбудзецца св. Імша ў 9.00 і галоўная 
Імша ў 12.00. 

Сардэчна запрашаем да ўдзелу ва ўрачыстасцях!

Сардэчна запрашаем!
13 чэрвеня 2015 года а 13-й гадзіне адбудзецца ўрачыстасць кансэкрацыі 

касцёла св. Станіслава Косткі ў Ваўкавыску.
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12 шагов для настоящего мужчины
Когда-то один старый священник сказал, что приход сохраняется тогда, когда в нем есть мужчины. В наши дни 

их становится все меньше и меньше. 
Кто-то переживает кризис веры и покидает церковную ограду. Кто-то столь увлечен скандалами вокруг като-

лической Церкви, что вместе с водой выплескивает и дитя. И, наконец, есть те, кто продолжает исправно посе-
щать богослужения, участвовать в приходской деятельности, в меру сил и способностей, но при этом по своему 
мировоззрению и строю жизни католиком уже не является.

Что же делать настоящему мужчине, сильному, верному и честному, как рыцарю Круглого стола?

Шаг 7. Регулярно читай Розарий и носи его с собой
Только 40% католиков читают Розарий. И только один из десяти 

всегда носит четки с собой. А ведь эта удивительная молитва, при-
шедшая к нам из глубины столетий, делает нас ближе к святым. Кроме 
того, она дисциплинирует наши ум и сердце. Эта молитва хороша и 
тем, что ее можно читать в любом месте и в любое время.

Спокойное повторение «Радуйся, Мария» и созерцание тайн 
нашего спасения убережет от любого стресса и депрессии лучше 
любых лекарств и тренажеров. Да еще это и самое настоящее оружие 
против сатаны и его козней. Так что помни: настоящий мужчина без 
розария не ходит!

Шаг 8. Узнай о своих святых покровителях
Нередко связь с Церковью рвется, потому что мы ничего не 

знаем о нашей собственной истории. Человек, теряющий корни, 
не долго устоит на сильном жизненном ветру. Стоит начать с того, 
чтобы поинтересоваться святым, именем которого вы названы. Его 
пример вполне может вдохновить вас на великие подвиги. История 
вашего прихода или общины также может дать богатую почву для 
размышлений. Так что настоящий католик не бывает «Иваном родства 
не помнящим».

Шаг 9. Читай Священное Писание 15 минут каждый день
Читая Евангелие, мы встречаемся с Иисусом лицом к лицу. Это не 

фигура речи! Господь приходит через свое Слово и напоминает нам 
о том, каким должен быть настоящий мужчина. Он ставит в пример 
Себя, указывает на своих Апостолов и друзей. Пророки Ветхого 
Завета обращают к нам слова обличения и ободрения. Встреча со 
Священным Писанием требует мужества. Но именно оно позволяет 
нам приблизиться к Иисусу и узнать Его, созерцая Его Слово.

Шаг 10. Будь священником, пророком и царем в своей семье
Современное общество извратило все эти понятия. «Царь в семье» 

– кажется, что речь идет о домостроевской тирании. На самом же 
деле, мы говорим о свидетельстве мужества перед жизненными 
сложностями. Нам предстоит стать подобными Христу для своей 
семьи. Не бояться жертвовать ради жены и детей своими желаниями 
и предпочтениями. Быть пророками, призывая их следовать за Хри-
стом, в том числе и своим примером, а это всегда особенно трудно. 
И быть царем, защищая свою семью и направляя ее, напоминая о 
необходимости быть верными своей вере и своей Церкви.

Шаг 11. Строй братские отношения в своем приходе, общине
Деяния Апостолов говорят нам о том, какой должна быть христиан-

ская община, умеющая жить в любви и согласии (Деян 2, 46). Для 
современного мира, пораженного эпидемией одиночества, в первую 
очередь захватывающего мужчин, это настоящий вызов. Как пре-
бывать в единодушии? Как строить мосты к другому человеку, чтобы 
не просто делить с ним лавку в храме? Как просто быть вместе? 
Ответы на эти вопросы требуют мужества, мудрости и силы воли.

Шаг 12. Будь лидером
Научитесь не только брать, но и давать. Участвуйте в приходских 

инициативах и придумывайте их сами. «Идите и научите все народы». 
Эти слова обращены и к вам. Ищите, чем вы можете помочь. Не за-
бывайте и про десятину. В наши дни это понятие совсем забыто. Но 
в этих 10% потом и кровью заработанных денег тоже выражается 
наша преданность нашему Царю. Жертвуйте то, что можете: свои спо-
собности, идеи, великодушие и добросердечие. Не стойте на месте! 
Ищите новые пути! И помните, что настоящий католик, настоящий 
мужчина никогда не боится сделать первый шаг.

Источник: tauspb

Вот что говорит святой 
апостол Павел: «Но скажет 
кто-нибудь: как воскрес-
нут мертвые? И в каком 
теле придут? Безрассуд-
ный! То, что ты сеешь, не 
оживет, если не умрет. И 
когда ты сеешь, то сеешь не 
тело будущее, а голое зерно, 
какое случится, пшенич-
ное или другое какое; но Бог 
дает ему тело, как хочет, и 
каждому семени свое тело» 
(15, 35–38). И еще: «Так и 
при воскресении мертвых: 
сеется в тлении, восстает 
в нетлении; сеется в уни-
чижении, восстает в славе; 
сеется в немощи, восстает в 
силе» (15, 42–43). «Каков пер-
стный, таковы и перстные; 
и каков небесный, таковы и 
небесные. И как мы носили 
образ перстного, будем но-
сить и образ небесного. Но 
то скажу вам, братия, что 
плоть и кровь не могут на-
следовать Царствия Божия, 
и тление не наследует нет-
ления. Говорю вам тайну: не 
все мы умрем, но все изме-
нимся вдруг, во мгновение 
ока, при последней трубе; 
ибо вострубит, и мертвые 
воскреснут нетленными, а 
мы изменимся. Ибо тленно-
му сему надлежит облечься 
в нетление, и смертному 
сему облечься в бессмертие» 
(15, 48–53).

Мы прочитали утверж-
дения апостола Павла, вдо-
хновленные Святым Духом. 
Утверждения, но не описа-
ние. Однако ответ, данный 
Священным Писанием, ясен: 
наше тело воскреснет, но 
оно будет славным. А зна-
чит, оно не будет подчи-
няться более биологическим 
потребностям и простран-
ственно-временным рам-
кам.

В том же, что касает-
ся идентичности нашего 
тела, то оно будет тем же 
самым, что и сейчас. Как пи-
сал святой Фома Аквинский, 
если бы оно не было тем же 
самым, то тогда нельзя было 
бы говорить о «воскресении».

Сам воскресший Иисус 
позволил к Себе прикоснуть-
ся. Святой Фома говорит в 
связи с этим: «Согласно его 
природе, к славному телу 
можно прикоснуться, однако 
в силу сверхъестественных 
особенностей к нему не мо-
жет прикоснуться тело 
неславное». Поэтому свя-
той Григорий утверждает: 
«Господь показал ученикам, 
что можно прикоснуться к 
Его телу, прошедшему через 
закрытые двери, чтобы по-
казать: после Воскресения 
Его тело такое же по своей 
природе, однако не такое же 
по своей славе».

Радио Ватикана

Ответ на вопрос о на-
шем воскресении можно 
найти в Первом послании 
к Коринфянам: «Христос 
воскрес из мертвых, пер-
венец из умерших» (15, 
20). У нас будет тело, 
подобное Его телу, то 
есть больше не подчинен-
ное потребностям этого 
тленного мира, но тело 
прославленное и преобра-
женное – для жизни во 
славе, для жизни вечной.

Как мы воскреснем? 
Будет ли наше тело 

таким же, как сейчас?

Сделайте первый шаг сегодня! Примите решения стать НАСТОЯЩИМ!
Настоящим мужчиной и настоящим христианином! Встаньте на дорогу святости и молитвы!

 працяг з папярэдняга нумара

Ад шчырага сэрца
Яго Эксцэленцыі Ксяндзу 

Біскупу Антонію Дзям’янку з 
нагоды надыходзячых Імянін 
ад шчырага сэрца жадаем усіх 

Божых ласкаў і нястомнай 
апекі св. Заступніка. Няхай 

кожны дзень Вашага жыцця 
будзе шчаслівы і бласлаўлёны, 
а побач будуць добразычлівыя 
людзі. Няхай паслуга прыно-
сіць шчодры плён, і ніколі не 
гасне полымя Божай любові ў 

сэрцы. 
ІІІ Ордэн св. Францішка, Колы 

жывога Ружанца і парафіяльны хор 
з пар. Тэалін

Паважанаму Ксяндзу Рэдак-
тару Паўлу Салабуду з нагоды 

11-й гадавіны святарскіх 
пасвячэнняў і надыходзя-
чых Імянін складаем букет 

найлепшых пажаданняў 
моцнага здароўя, сіл і цяр-

плівасці ў святарскай паслузе 
і ў выкананні штодзённых 

абавязкаў. Няхай Маці Божая і 
св. Заступнік штодзённа Вамі 
апекуюцца, а міласэрны Бог 
адорвае ўсімі сваім дарамі.

Рэдакцыя “Слова Жыцця”

Паважанаму Ксяндзу Яну 
Раманоўскаму з нагоды 3-й 
гадавіны святарскіх пасвя-
чэнняў ад шчырага сэрца 

жадаем усіх Божых ласкаў. 
Няхай кожны дзень жыцця 
і святарскай паслугі будзе 

напоўнены радасцю, святлом, 
дабрынёй, супакоем, шчас-

цем, любоўю, надзеяй і верай, 
з твару не сходзіць усмешка, а 
побач будуць зычлівыя людзі і 

верныя сябры. 
Рэдакцыя “Слова Жыцця”

Ксяндзу Пробашчу Аляк-
сандру Шэмету з нагоды 

чарговай гадавіны святарскіх 
пасвячэнняў ад усяго сэрца 
жадаем моцнага здароўя, 

душэўнага супакою, штодзён-
най радасці, стойкасці і цяр-
плівасці ў паслузе, а таксама 

добразычлівых людзей побач. 
Няхай усе Вашы планы рэалі-
зуюцца, а Пан Бог падтрымлі-
вае і ўмацоўвае сваімі ласкамі. 

Парафіяне з Аўгустоўка

Паважанаму Ксяндзу Іга-
ру-Антонію Анісімаву з 

нагоды надыходзячых Імянін 
перасылаем сардэчныя па-

жаданні моцнага здароўя, ду-
шэўнага супакою, аптымізму і 
надзеі на кожны дзень. Няхай 
добры Бог шчодра адорвае Вас 
сваімі ласкамі, а Анёл-ахоўнік 
нястомна апекуецца. Шчасці 

Божа!
З памяццю ў малітве члены Апо-
стальства дапамогі чыстцовым 

душам з Сялявічаў

Паважанаму Ксяндзу Андрэю 
Роўбу з нагоды 10-й гадавіны 
святарскіх пасвячэнняў скла-
даем букет найлепшых пажа-
данняў. Няхай усемагутны Бог 

штодзённа Вас бласлаўляе, 
Найсвяцейшая Маці нястом-

на апекуецца, а Святы Дух 
спасылае на Вас свае шчодрыя 

дары. Жадаем таксама моц-
нага здароўя на доўгія гады, 
аптымізму, нязгаснай надзеі 
і моцы для далейшай паслугі 

Богу і людзям.
Касцёльны камітэт з пар. Вавёрка

Паважанаму Ксяндзу Юрыю 
Марціновічу з нагоды Дня 
нараджэння перасылаем 

самыя сардэчныя пажаданні. 
Няхай добры Бог адорвае Вас 
усімі ласкамі, а св. Заступнік 
моліцца за Вас перад Божым 
тронам. Няхай мары здзяйс-

няюцца, усмешка заўсёды 
ўпрыгожвае Ваш твар, а 

побач будуць добрыя людзі. 
Няхай праца на карысць Богу 
і людзям прыносіць шчодры 
плён, Анёл-ахоўнік дапама-
гае ў нялёгкай паслузе, а Бог 
шчыра адорыць бацькоў за 

сына святара. 
“Маргарытка” з капл. Сураж

Паважанаму Ксяндзу Юрыю 
Марціновічу з нагоды Дня 

нараджэння ад шчырага сэрца 
жадаем усяго самага найлеп-

шага. Няхай кожны Ваш дзень 
будзе шчаслівы і блаславёны, 
побач будуць добрыя людзі, а 
святарская праца прыносіць 

багаты плён. Няхай Маці 
Божая атуляе Вас плашчом 
сваёй мацярынскай апекі, 

а ўсемагутны Бог нястомна 
адорвае сваімі дарамі.

Вернікі з капл. Сураж

Паважанаму Ксяндзу Ан-
тонію Філіпчыку з нагоды 

надыходзячых Імянін 
складаем букет найлепшых 

пажаданняў моцнага здароўя, 
душэўнага супакою, поспехаў 

у святарскай паслузе, аптыміз-
му, дабрыні і зычлівасці ад 
людзей навокал, а таксама 

нястомнай апекі Маці Божай і 
св. Заступніка на кожны дзень. 

З малітвай члены Апостальства 
дапамогі чыстцовым душам

з Ваўкавыска

Паважанаму Ксяндзу Мі-
халу Ластоўскаму з нагоды 
надыходзячага Дня нара-

джэння ад усёй душы жадаем 
шчодрых Божых ласкаў на 

кожны дзень і дароў Святога 
Духа. Няхай кожны Ваш дзень 
праходзіць у радасці і супакоі, 

усё задуманае здзяйсняец-
ца, а побач будуць добрыя 
і зычлівыя людзі. Жадаем 
таксама моцнага здароўя і 
цярплівасці на святарскім 

шляху. 
Парафіяне з Капцёўкі

Паважанаму Ксяндзу Яну 
Сарэлу з нагоды Імянін жа-

даем моцнага здароўя, апекі 
Маці Божай, дароў Святога 

Духа, усіх Божых ласкаў і дапа-
могі св. Заступніка. Успаміна-

ем Вас добрым словам.
Удзячныя парафiяне з Ражанкі

Паважанаму Ксяндзу Про-
башчу Віталію Чургану з 

нагоды надыходзячага Дня 
нараджэння жадаем моцнага 
здароўя, душэўнага супакою, 

сіл і цярплівасці на кожны 
дзень святарскай паслугі, 

шчодрых дароў Святога Духа 
і апекі Маці Божай. Няхай 

кожная хвіліна Вашага жыцця 
будзе радаснай, сонечнай і 

шчаслівай.
Хрэснікі Жэня і Ягор разам

з бацькамі

Паважанаму Ксяндзу Пробаш-
чу Віталію Чургану з нагоды 

надыходзячага Дня нараджэн-
ня складаем букет найлепшых 
пажаданняў. Цешцеся кожным 
пражытым днём, ніколі не па-
дайце духам і заўсёды мейце 
надзею ў Пану. Няхай здароўе 

не слабее, з твару не знікае 
ўсмешка, а святарская праца 

прыносіць шчодры плён. 
Шчасці Божа!

Парафіяне з в. Гердушкі

Паважанаму Ксяндзу Яну Га-
вецкаму з нагоды надыходзя-
чых Імянін ад шчырага сэрца 
жадаем усіх Божых ласкаў на 
кожны дзень, шчодрых дароў 
Святога Духа, а таксама ня-

стомнай апекі Найсвяцейшай 
Маці і св. Заступніка. Няхай 
добры Бог адорвае Вас усім, 
што неабходна для шчасця. 

З памяццю ў малітве члены Апо-
стальства дапамогі чыстцовым 

душам з Іўя

Паважанаму Ксяндзу Ан-
дрэю Пышынскаму з нагоды 
5-годдзя святарскай паслугі 
перасылаем самыя шчырыя 

пажаданні шчасця, здзяйснен-
ня ўсіх мар, задавальнення і 

радасці ад душпастарскай па-
слугі. Няхай Езус валадарыць 
у Вашым сэрцы, а Святы Дух 

дапамагае ва ўсіх справах, 
праца прыносіць шчодры 

плён, а добры Бог бласлаўляе 

Вас у святарскім служэнні і 
адорвае здароўем на сто гадоў 

жыцця. Шчыра дзякуем за 
ахвярнае служэнне, за вялікую 
чалавечую дабрыню і жадаем, 

каб Бог памножыў энергію 
і даў патрэбныя ласкі для 

далейшага святарскага шляху, 
а Маці Божая атуліла сваёй 

нястомнай апекай. 
Парафіяне з касц. Найсвяцейшага 

Сэрца Пана Езуса ў Рандзілаўшчыне

Паважанаму Ксяндзу Алегу 
Шпеню з нагоды надыходзя-

чага Дня нараджэння пе-
расылаем сардэчныя пажадан-
ні душэўнага супакою і цяпла, 

шмат сіл і стойкасці, каб 
крочыць нялёгкім святарскім 

шляхам. Мы ўдзячны Пану 
Богу за тое, што накіраваў Вас 
на дарогу святарства, Вашым 
бацькам – за добрага сына, а 
таксама ўсім, хто паспрыяў 

Вашаму навучанню і выхаван-
ню, духавенству і ўсім добрым 
людзям, якія падтрымліваюць 
усе Вашыя пачынанні. Жадаем 
Вам трывалага здароўя, апекі 
Найсвяцейшай Панны Марыі, 

Божага блаславення і дапа-
могі ў далейшым адраджэнні 

нашай парафіі.
З малітвай і ўдзячнасцю вернікі

з касцёла Апекі НПМ

Паважанаму Ксяндзу Яўгену Уч-
куронісу з нагоды 11-й гадавіны 
святарскіх пасвячэнняў жадаем 

Божага блаславення, апекі 
Найсвяцейшай Панны Марыі 
на далейшую душпастарскую 
паслугу, гарачай веры, чыстай 
надзеі і вялікай любові да Бога. 
Жадаем Вам таксама шмат сіл, 

каб даваць парафіянам прыклад 
ахвярнасці і набожнасці.

Мы нязмерна ўдзячны Вам за 
веліч любові і шчырасці, якімі 
Вы нас адорваеце, і за сэрца, 
якое вучыць любіць кожнага.

Удзячныя парафіяне  
касц. у Дзярэчыне

 працяг на с. 8
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АДПАЧЫНАК СА “СЛОВАМ”8 №11, 31 мая 2015 
Слова Жыцця

Рэдакцыя пакідае за сабой права скарачаць і аб’ядноўваць пажаданні

Паважанаму Ксяндзу Яну 
Залогу з нагоды надыходзячых 
Імянін жадаем рэалізацыі ўсіх 
высакародных планаў, стой-
касці і цярплівасці на жыц-

цёвым шляху, супакою ў сэрцы 
і яснага неба над галавой. 

Няхай здароўе не слабне, а по-
бач будуць добрыя і зычлівыя 

людзі. Шчасці Божа! 
З малітвай члены Апостальства 

дапамогі чыстцовым душам
 з Жырмунаў

Паважанаму Ксяндзу Пробаш-
чу Яну Гавецкаму з нагоды 

25-годдзя святарскіх пасвячэн-
няў ад усяго сэрца перасылаем 
пажаданні здароўя, сіл, Божага 

блаславення, дароў Свято-
га Духа, а таксама мноства 
радасных хвілін на цяжкай, 
але найлепшай дарозе, якую 

падрыхтаваў для Вас Пан. Дзя-
куем за ахвярную працу і аб-

вяшчэнне Божага слова. Няхай 
Ваш прыклад веры, шчырасці 
і самаадданасці будзе добрым 

узорам для пераймання.
З малітвай члены “Маргарыткі”

Паважанаму Ксяндзу Валерыю 
Лісоўскаму з нагоды Дня 

нараджэння ад шчырага сэрца 
жадаем усяго самага найлеп-

шага: моцнага здароўя на 
доўгія гады жыцця, поспехаў у 
святарскай паслузе, душэўнага 
супакою, штодзённай радасці, 
нязгаснай надзеі і веры. Няхай 

Бог адорвае Вас усімі сваімі 
дарамі і блаславеннем, а Маці 
Божая моцна трымае за руку і 
вядзе да свайго Сына. Дзякуем 
Вам за дабрыню і зычлівасць 

да нас, за адкрытае сэрца і 
клопат аб нашай парафіі.  

З павагай парафіяне 

Паважанаму Ксяндзу Про-
башчу Дзмітрыю Урбановічу 
з нагоды Дня нараджэння пе-

расылаем мноства найлепшых 
пажаданняў: здароўя, ду-

шэўнага супакою, цярплівасці, 
моцнай веры, надзеі, а таксама 

добразычлівасці і павагі ад 
людзей. Няхай Бог, які ўказаў 
Вам шлях да святарства, дапа-
магае ў рэалізацыі паклікання, 

абвяшчэнні Божага слова і ў 
пашырэнні Божага Валадар-

ства на зямлі.                                      
З павагай і малітвай удзячныя пара-
фіяне і беларускамоўнае Ружанцовае 

кола з пар. св. Яна Паўла II  
у Смаргоні

Паважанаму Ксяндзу Яну 
Этэлю з нагоды надыходзячых 
Імянін ад усяго сэрца жадаем 
Божага блаславення на кожны 

дзень жыцця і святарскай 
паслугі, душэўнага супакою, 
моцы і падтрымкі Святога 
Духа, а таксама ўсіх Божых 

ласкаў. Няхай Ваш св. Заступ-
нік заўсёды Вамі апекуецца і 
нястомна спадарожнічае Вам 

на шляху да Пана.
З памяццю ў малітве члены Апо-
стальства дапамогі чыстцовым 

душам з пар. Гродна-Вішнявец

Паважанаму Ксяндзу Яну Рэй-
шалю з нагоды Дня нараджэн-
ня складаем букет найлепшых 

пажаданняў. Няхай кожны 
Ваш дзень будзе асвечаны 
промнямі Божай любові і 

міласэрнасці, у Вашым сэрцы 
няхай заўсёды жывуць супакой 

і радасць, а побач будуць 
добразычлівыя людзі, гатовыя 
прыйсці на дапамогу ў цяжкую 

хвіліну. Жадаем таксама ўсіх 
Божых ласкаў і шчодрых дароў 
Святога Духа на кожны дзень.

Жыхары Жалудка

Паважаны Ксёндз Здзіслаў Пі-
кула! З нагоды надыходзячага 
Дня нараджэння складаем Вам 

нізкі паклон і словы сардэч-
най удзячнасці за дабрыню і 
вялікую зычлівасць, якую Вы 

аказвалі нам на працягу доўгіх 
гадоў працы ў нашай парафіі. 

Няхай добры Бог адорыць 
Вас сваімі ласкамі, моцным 

здароўем і радасцю на кожны 
дзень жыцця і святарскай 
паслугі. Сваю сардэчную 

ўдзячнасць мы выражаем у 
штодзённай малітве.

З павагай былыя парафіяне
з касц. св. Юрыя ў Варнянах

Паважанаму Ксяндзу Паўлу 
Астукевічу з нагоды 15-й 

гадавіны святарскіх пасвячэн-
няў перасылаем сардэчныя 

пажаданні. Няхай кожны дзень 
жыцця і святарскай паслугі 

будзе шчаслівы і блаславёны. 
Няхай Бог адорыць доўгім 

жыццём у здароўі і заўсёды 
падтрымлівае ў цяжкасцях свя-
тарскага жыцця, а Маці Божая 

атуляе сваёй мацярынскай 
любоўю і апекай. Праз заступ-
ніцтва св. ап. Паўла адчувайце 

радасць ў штодзённай апо-
стальскай працы і радуйцеся з 
плёну свайго душпастарства.

З павагай вернікі з Ваўкавыска

Паважанаму Ксяндзу Яну 
Рэйшалю з нагоды надыходзя-
чых Імянін ад шчырага сэрца 
жадаем усіх Божых ласкаў на 
кожны дзень жыцця і святар-

скай паслугі, поспехаў у працы 
на карысць Богу і людзям, 

штодзённай радасці і зычлівас-
ці ад людзей навокал. Няхай 

Маці Божая і св. Заступнік 
нястомна Вамі апекуюцца, а 
міласэрны Бог адорвае сваім 

блаславеннем. 
З малітвай члены Апостальства 

дапамогі чыстцовым душам
 з Жалудка

Паважанаму Ксяндзу Пробаш-
чу Пятру Кубелю з нагоды 21-й 
гадавіны святарскіх пасвячэн-
няў складаем сардэчныя пажа-
данні моцнага здароўя, дароў 
Святога Духа, нястомнай апекі 
Найсвяцейшай Панны Марыі, 

Маці святароў, а таксама 
стойкасці ў святарстве. Няхай 
добры Бог адорыць Вас сваёй 
бясконцай міласэрнасцю. Мы 

дзякуем Вам за святарскую 
паслугу, абвяшчэнне Божага 

слова і добрае сэрца. Памятаем 
пра Вас у нашых штодзённых 

малітвах.
Удзячныя парафіяне з Крупава

Паважанаму Ксяндзу Яну 
Гавецкаму з нагоды 25-год-
дзя святарскіх пасвячэнняў 
жадаем сапраўды духоўнага 
перажывання юбілею. Няхай 
добры Бог адорыць Вас сваімі 
ласкамі: моцным здароўем, 

радасцю, шчасцем, супакоем 
у сэрцы і нязгасным аптыміз-
мам. Мы шчыра ўдзячны Вам 
за Вашае добрае сэрца. Шчасці 

Божа!
Навагрудскі псіханеўралагічны 

дом-інтэрнат для састарэлых
і інвалідаў

Паважанаму Ксяндзу Про-
башчу Валянціну Хведуку ў 

дзень 15-й гадавіны святарскіх 
пасвячэнняў ад усяго сэрца 
жадаем моцнага здароўя, 

радасці, доўгіх гадоў жыцця і 
апекі Найсвяцейшай Панны 
Марыі. Няхай промні Божай 

міласэрнасці асвятляюць 
Ваш святарскі шлях, Святы 

Дух адорвае ўсімі дарамі, Бог 
Айцец нястомна бласлаўляе, 

а Анёл-ахоўнік асцерагае 
заўсёды і ўсюды на працягу 

ўсяго жыцця.
З павагай і малітвай сем’і Палубок, 

Амяльянчык, Хвядук

Паважанаму Ксяндзу Паўлу 
Калесніку з нагоды надыходзя-

чых Імянін ад усяго сэрца 
жадаем моцы на кожны дзень, 

радасці, добрага здароўя, 
поспехаў у святарскай паслузе, 

а таксама добразычлівых 
людзей побач. Няхай усё заду-
манае рэалізуецца, а праца на 
ніве Пана прыносіць шчодры 

плён. Шчасці Божа!
З памяццю ў малітве члены Апо-
стальства дапамогі чыстцовым 

душам з Жодзішкаў

Паважанаму Ксяндзу Яну 
Гавецкаму з нагоды 25-год-

дзя святарства ад усяго сэрца 
жадаем моцнага здароўя на 

доўгія гады, цярплівасці і 
стойкасці ў паслузе, штодзён-
най радасці, аптымізму і ўсіх 
ласкаў ад міласэрнага Пана. 
Няхай Вашае сэрца і далей 

заўсёды будзе адкрыта на лю- 
дзей, а ў душы не гасне по-

лымя любові і надзеі. Шчасці 
Божа!

Іўеўскі філіял “Карытас”

Паважанаму Ксяндзу Юрыю 
Марціновічу з нагоды 5-годдзя 

святарства і 30-га Дня нара-
джэння жадаем Божага бласла-
вення, святла і моцы Святога 

Духа ў святарскай паслузе, 
добрага здароўя і сіл у пераадо-
ленні штодзённых цяжкасцей. 

Няхай Найсвяцейшая Маці 
заўсёды скіроўвае на Вас свой 
позірк і ахінае мацярынскай 
апекай. Няхай Яна вядзе Вас 

па дарозе да святасці, у цяжкія 

хвіліны ўзмацняе надзею і 
дадае веры, а таксама засту-
паецца за Вас перад Богам на 

працягу далейшых гадоў.
З малітвай арганізатары ДДД

і сем’і Бяленік, Авяновіч, Марцулевіч

Паважанаму Ксяндзу Пробаш-
чу Люцыяну Дамброўскаму 
выказваем шчырую падзяку 

за правядзенне пахаваль-
най цырымонii с.п. Эдварда 

Адахоўскага. Дзякуем добраму 
Богу за тое, што ў гэты дзень 

паслаў нам менавiта Вас. 
Дзякуем Вам за супольную 
малiтву, шчырыя, добрыя 
словы i падтрымку ў гэтую 

цяжкую для нас хвiлiну. Няхай 
мiласэрны Бог бласлаўляе 

Вас кожны дзень i нястомна 
падтрымлiвае. 

Сям’я Адахоўскiх

Паважанаму Ксяндзу 
Паўлу Астукевічу з нагоды 

надыходзячых Імянін склада-
ем букет найлепшых пажадан-
няў. Няхай здароўе з кожным 

днём толькі ўзмацняецца, 
супакой напаўняе сэрца, вочы 

ззяюць ад шчасця, а з твару 
не знікае ўсмешка. Няхай Бог 

шчодра адорвае Вас сваім 
блаславеннем, а св. Заступнік 

апекуецца Вамі на працягу 
ўсяго жыцця.

З малітвай члены Апостальства 
дапамогі чыстцовым душам

з Індуры

Паважанаму Ксяндзу Мiкалаю 
Цiхановiчу з нагоды Дня на-

раджэння і чарговай гадавіны 
святарскіх пасвячэнняў ад 

усёй душы жадаем нязломнай 
моцнай веры, шчодрых дароў 
Святога Духа, нястомнай апекі 
Мацi Божай і св. Мікалая. Ня-

хай усемагутны Бог бласлаўляе 
Ваш святарскі шлях і дае ўсе 

неабходныя ласкі для служэн-
ня Яму і людзям.

Душпастарства службы здароўя

Паважанаму Ксяндзу Казі-
міру Мураве з нагоды 28-й 

гадавіны святарства сардэчна 
жадаем усіх Божых ласкаў на 
святарскім шляху, стойкасці 

ў служэнні Богу і людзям, 
здароўя на доўгія гады, сілы, 
радасці, усмешкі, добрых і 

зычлівых людзей побач, сталай 
апекі Найсвяцейшай Панны 
Марыі, дароў Святога Духа, а 

таксама прыгожага і шчодрага 
плёну ва ўсіх Божых справах. 

Шчасці Божа!
З удзячнасцю былыя парафіяне

Паважанаму Айцу Пятру Мар-
цінцу з нагоды надыходзячых 
Імянін ад усяго сэрца жадаем 

шчодрых Божых ласкаў на 
кожны дзень, нястомнай апекі 
Панны Марыі і св. Заступніка, 
а таксама ўсіх дароў Святога 
Духа. Заўсёды заставайцеся 

такім добрым, шчырым і 
адкрытым чалавекам! Шчасці 

Божа!
З малітоўнай памяццю члены 

Апостальства дапамогі чыстцовым 
душам з Азёраў

Паважанаму Ксяндзу Пробаш-
чу Антонію Абухоўскаму з на-
годы Дня нараджэння і Імянін 
жадаем на працягу ўсяго свай-
го жыцця з даверам і надзеяй 
ісці за Панам. Усё, што робіце, 

рабіце з запалам, цешцеся 
светам і сустрэтымі людзьмі, 

а Вашае сэрца няхай напаўняе 
любоў, якой Вы падзеліцеся з 
тымі, хто яе патрабуе. Старай-
цеся больш слухаць Бога – і Ён 
пакажа Вам праўду і адорыць 

сваім блаславеннем.
Удзячныя парафіяне з вул. Новая

Паважанаму Ксяндзу Пробаш-
чу Яну Рэйшалю з нагоды Дня 
нараджэння жадаем моцнага 
здароўя, душэўнага супакою, 

радасці, шматлікіх Божых 
ласкаў, зычлівых людзей, якія 
заўсёды гатовы Вам дапама-

гчы, а таксама сіл і стойкасці ў 
душпастарскай паслузе. Няхай 
Маці Божая апекуецца Вамі ў 

кожную хвіліну Вашага жыцця, 
а добры Бог адорвае сваімі 
ласкамі і айцоўскім бласла-

веннем.
З памяццю ў малітве парафіяне

з Моцевічаў

Паважанаму Ксяндзу Паўлу 
Шаньчуку з нагоды надыходзя-

чых Імянін складаем букет 
найлепшых пажаданняў: 

моцнага здароўя, поспехаў 
у працы на карысць Богу і 

людзям, штодзённай радасці, 
супакою ў душы і яснага неба 

над галавой. Няхай усемагутны 
Бог штодзённа Вас бласлаўляе, 
а побач будуць добразычлівыя 

людзі.
З памяццю ў малітве члены Апо-
стальства дапамогі чыстцовым 

душам з Гожы 

Паважанаму Ксяндзу Анто-
нію Абухоўскаму з нагоды 
надыходзячых Імянін ад 

усяго сэрца жадаем моцнага 
здароўя, шчасця, душэўнага 

супакою і ўсіх Божых ласкаў на 
кожны дзень. Няхай Найсвя-
цейшая Маці і св. Заступнік 

апекуюцца Вамі штодзённа, а 
Анёл-ахоўнік падтрымлівае ў 

цяжкія хвіліны.
ІІІ Ордэн св. Францішка, Колы жыво-

га Ружанца і парафіяльны хор  
з пар. Тэалін

Шаноўнай Сястры Паўле Радзі-
вілка з нагоды надыходзячых 
Імянін складаем букет най-

лепшых пажаданняў моцнага 
здароўя на доўгія гады жыцця, 

радасці, супакою ў  душы, 
нязгаснай надзеі на лепшае і 
добразычлівых людзей наво-
кал. Няхай кожны Ваш дзень 

будзе шчаслівы і бласлаўлёны.
ІІІ Ордэн св. Францішка, Колы жыво-

га Ружанца і парафіяльны хор  
з пар. Тэалін

Шаноўным Спадарыням 
Цэліне Лукоўскай, Чаславе 

Кшывіцкай і Леанардзе Ярму-
сік з нагоды Дня нараджэння 
перасылаем самыя лепшыя 
пажаданні. Няхай добры Бог 
штодзённа адорвае Вас сваёй 
міласэрнасцю і любоўю, Маці 
Божая нястомна Вамі апеку-
ецца, а Святы Дух спасылае 

свае шчодрыя дары. Жадаем 
таксама аптымізму на кожны 

дзень, поспеху ва ўсіх справах і 
ўсіх Божых ласкаў.

ІІІ Ордэн св. Францішка, Колы жыво-
га Ружанца і парафіяльны хор  

з пар. Тэалін

Шаноўным Імяніннікам з 
пар. Тэалін, якія носяць імя 
Ян, Пётр і Павел, з нагоды 
надыходзячых Імянін ад 

усяго сэрца жадаем моцнага 
здароўя, радасці, здзяйснення 
мар, цеплыні і любові ў сем’ях, 
а таксама нястомнай апекі св. 

Заступнікаў.
ІІІ Ордэн св. Францішка, Колы жыво-

га Ружанца і парафіяльны хор  
з пар. Тэалін

Паважанаму Ксяндзу Паўлу Бе-
ланосу з нагоды надыходзячых 
Імянін ад усяго сэрца жадаем 

шчодрых ласкаў ад усема-
гутнага Пана. Няхай кожны 

чарговы дзень будзе лепшым, 
чым папярэдні, няхай сілы і 

здароўе толькі ўзмацняюцца, 
а сэрца напаўняе радасць ад 
кожнай пражытай хвіліны. 

Шчасці Божа!
З малітвай члены Апостальства 

дапамогі чыстцовым душам
з Макараўцаў

Дарагому Ксяндзу Ігару Анісі-
маву з нагоды надыходзячых 
Імянін перасылаем букет най-
лепшых пажаданняў моцнага 
здароўя, моцы і трываласці на 
кожны дзень, непахіснай веры 

і надзеі, а таксама штодзён-
нага аптымізму і супакою ў 

сэрцы. Няхай усемагутны Бог 
узмацняе і адорвае Цябе сваім 
блаславеннем, а Найсвяцей-
шая Маці заўсёды апекуецца.

Мама і родныя

Паважанаму Ксяндзу Про-
башчу Валерыю Лісоўскаму 
з нагоды Дня нараджэння 

складаем букет сардэчных па-
жаданняў. Няхай Вас заўсёды 
ахінаюць промні Божай мі-

ласэрнасці і моц Святога Духа. 
Няхай Найсвяцейшая Маці 
атуляе Вас сваім плашчом, 

прыносячы супакой у сэрца 
і ўсмешку на твар, моцна 

трымае за руку і вядзе прамой 
і найпрыгажэйшай сцежкай да 
Пана. Жадаем таксама святас-
ці, стойкасці і добразычлівых 

людзей побач. 
З малітвай і ўдзячнасцю Апосталь-

ства Божай Міласэрнасці
 з Вярэйкаў

Паважанаму Ксяндзу Паўлу 
Стволу з нагоды 10-й гадавіны 
святарскіх пасвячэнняў жада-
ем нястомнай апекі Маці Бо-
жай і ўсіх дароў Святога Духа. 
Няхай кожны Ваш дзень будзе 
напоўнены сонцам, радасцю 

і шчасцем. Мы ўдзячны Пану 
Богу за добрага святара.

Парафіяне з Рэплі

Паважанаму Ксяндзу Паўлу Ла-
зоўскаму з нагоды надыходзя-

чых Імянін жадаем не стам-
ляцца ў абвяшчэнні Божага 

слова, заўсёды быць адкрытым 
на Бога і людзей, радавацца 
кожнай пражытай хвіліне і з 
лёгкасцю пераадольваць усе 

праблемы. Няхай Божы Провід 
дапамагае Вам у гэтым! Шчасці 

Божа!
З памяццю ў малітве члены Апо-
стальства дапамогі чыстцовым 

душам са Струбніцы

Паважанаму Ксяндзу Паўлу 
Шаньчуку з нагоды надыходзя-
чых Імянін перасылаем букет 

найлепшых пажаданняў. 
Няхай кожны Ваш дзень будзе 
прасякнуты промнямі Божай 
любові і міласэрнасці. Няхай 

святарская паслуга прыносіць 
шчодры плён, а планы рэалі-

зуюцца. Няхай Бог адорвае Вас 
усімі сваімі ласкамі і штодзён-

на бласлаўляе.
Удзячныя парафіяне з Гожы

Паважанаму Ксяндзу Пятру 
Вішнеўскаму з нагоды 10-год-

дзя святарства перасылаем 
сардэчныя пажаданні ўсяго 

самага найлепшага: моцнага 
здароўя, радасці на кожны 
дзень, нястомнасці ў аб-

вяшчэнні Божага Валадарства 
сваім словам і жыццём, сіл 
і цярплівасці ў святарскай 

паслузе, а таксама нястомнай 
апекі Маці Божай і шчодрых 

дароў Святога Духа.
Парафіяне з Субачаў і Косіна

Паважанаму Ксяндзу Про-
башчу Андрэю Зноску ў дзень 
10-годдзя святарскіх пасвя-

чэнняў ад усяго сэрца жадаем 
здароўя, шчасця, сіл, стой-

касці ў службе Богу і людзям, 
а таксама поспехаў ва ўсіх 

справах. Няхай промні Божай 
міласэрнасці асвятляюць 

Ваш святарскі шлях, Святы 
Дух адорвае ўсімі дарамі, Бог 
Айцец нястомна бласлаўляе, 
а Маці Божая ахінае плашчом 

сваёй мацярынскай апекі і 
любоўю свайго Беззаганнага 

Сэрца. Няхай кожны Ваш 
дзень будзе напоўнены Божай 
радасцю, а святарская паслуга 

прыносіць багаты плён.
З павагай вернікі з пар. Божай Мі-

ласэрнасці, Ліда-Маладзёжны 

Паважаным Ксяндзам Віктару 
Ханько з нагоды 8-й гадавіны 

святарскіх пасвячэнняў і 
Юрыю Ёдзіку з нагоды 5-й га-
давіны ад усяго сэрца жадаем 
бязмежных Божых ласкаў на 
кожны дзень жыцця і святар-

скай паслугі, радасці, аптыміз-
му, шчодрых дароў Святога 
Духа і нястомнай апекі Най-

свяцейшай Маці. Няхай кожны 
Ваш дзень будзе шчаслівы і 

бласлаўлёны, а побач будуць 
добрыя і зычлівыя людзі.
Моладзь з пар. св. Францішка Кса-

верыя ў Гродне

Паважанаму Ксяндзу Віталію 
Цыбульскаму з нагоды 12-й 

гадавіны святарства складаем 
букет найлепшых пажаданняў. 
Няхай кожны Ваш дзень будзе 
напоўнены святлом, радасцю, 

моцай, дабрынёй, надзеяй, 
непахіснай верай, а такса-
ма шчырай Божай любоўю 
і міласэрнасцю. Радуйцеся 
кожнай пражытай хвіліне і 

ніколі не стамляйцеся ў дарозе 
да святасці.

Старэйшая моладзь з пар. св. Тэрэзы 
Авільскай у Шчучыне

Паважанаму Ксяндзу Про-
башчу Юрыю Ёдзіку дасыла-
ем сардэчныя віншаванні з 

нагоды 5-й гадавіны святарскіх 
пасвячэнняў. Па словах св. 
Яна Марыі Віянэя, калі мы 

бачым святара, мы павінны 
казаць: “Вось той, хто ўчыніў 
нас дзецьмі Божымі, адкрыў 
нам шлях да Неба праз хрост, 

ачысціў нас ад грахоў, даў 
спажытак душам нашым і 

блаславіў нас”. Усе гэтыя словы 
цалкам адпавядаюць Вам, калі 
ўзгадваем час Вашага служэн-

ня ў гродзенскай катэдры. 
Жадаем Божай ласкі і бласла-
венняў на ўсіх шляхах. Няхай 
добры Бог ва ўсіх справах ідзе 

Вам насустрач.
Удзячныя Богу за дар Вашага свя-

тарства, удзельнікі Апостальскага 
руху “Маргарытка”

Паважанаму Ксяндзу Андрэю 
Ядкоўскаму з нагоды Дня 

нараджэння ад шчырага сэрца 
жадаем усіх Божых ласкаў. Не 
губляйце аптымізму і надзеі, 
цешцеся кожнай перажытай 

хвіліне, кожную справу 
даручайце Богу і будзьце 
шчаслівым з плёну сваёй 

працы і Яго любові і міласэрна-
сці. Жадаем таксама здароўя, 

душэўнага супакою, моцы, 
каб пераадолець усе цяжкасці, 
апекі Маці Божай і ўсіх дароў 
Святога Духа на кожны дзень.

Вернікі з пар. Перамянення Пана
 ў Вялікай Бераставіцы

Шаноўнай Сястры Антаніне з 
нагоды надыходзячых Імянін 
і Дня нараджэння ад шчыра-

га сэрца жадаем моцнага 
здароўя, аптымізму, душэўнага 

супакою і ўсіх Божых ласкаў. 
Няхай ніколі не гасне полымя 
веры ў Вашым сэрцы, а Ваша 
дабрыня, адкрытасць, энту-
зіязм і любоў да ўсіх навокал 

будуць Вам дапамогай у дарозе 
да Пана. Мы шчыра ўдзячны 

Вам за клопат пра касцёл, 
навучанне нашых дзяцей і 

адданасць паслузе на карысць 
Богу і людзям.

Вернікі з пар. Перамянення Пана
ў Вялікай Бераставіцы

Паважанаму Ксяндзу Пятру 
Кубелю з нагоды надыходзя-

чых Імянін ад усяго сэрца 
жадаем моцнага здароўя на 
доўгія гады жыцця, радасці 
і душэўнага супакою. Няхай 

добры Бог шчодра адорвае Вас 
сваімі ласкамі і падтрымлівае 
кожны дзень, а св. Заступнік 
няхай спадарожнічае Вам на 

шляху да святасці.
З малітвай члены Апостальства да-
памогі чыстцовым душам з Крупава і 

Валдацішкаў

Паважанаму Ксяндзу Юрыю 
Ёдзіку з нагоды 5-годдзя 

святарскай паслугі перасылаем 
сардэчныя пажаданні моцнага 
здароўя на доўгія гады, радасці 

і цярплівасці ў нялёгкай свя-
тарскай паслузе, Божай ласкі і 

няспыннай апекі Панны Марыі 
на пачэсным шляху служэння 
Богу і людзям. Жадаем такой 
моцнай веры як самы вялікі 

алмаз, такой нязгаснай надзеі, 
як гарачае летняе сонца, такой 
вялікай Божай любові, як увесь 

Сусвет.
“Маргарытка”, Колы жывога Ружан-

ца, “Легіен Марыі” і вернікі  
са Смаргоні

Паважанаму Айцу Андрэю 
Шчупалу з нагоды чарговай 

гадавіны святарскіх пасвячэн-
няў перасылаем сардэчныя 

пажаданні моцнага здароўя на 
доўгія гады, моцы для далей-
шай паслугі Богу і людзям, а 

таксама штодзённай радасці і 
душэўнага супакою. Цешцеся 
кожнай пражытай хвілінай, а 

крыніцай энергіі няхай для Вас 
будзе Найсвяцейшы Сакра-
мант. Мы ўдзячны Вам за 

дабрыню і клопат, якія Вы нам 
штодзённа дорыце, а таксама 
за мудрыя парады, абвяшчэн-
не Божага слова і адкрытасць 

на кожнага.
Парафіяне з Новай Руды

Паважаны Айцец Юрый Сако-
віч! Віншуем Вас з нагоды 12-й 
гадавіны святарскага жыцця. 
Гэта былі 12 гадоў малітвы, 

працы і цярплівага крочання 
за Хрыстом. Жадаем Вам у 
святарскай паслузе заўсёды 

чэрпаць моц з Божай крыніцы. 
Мы ўдзячны Богу за тое, што 

выбраў Вас з многіх, а таксама 
за тое, што паслаў на наш шлях 

такога цудоўнага святара і 
сапраўднага гаспадара нашага 

касцёла.
Вернікі з Карэлічаў і Варончы

Паважанаму Айцу Раману 
Цесляку ў чарговую гадаві-
ну святарскіх пасвячэнняў 
жадаем даверу ў імкненні 

за Божым заклікам, радасці 
ад паклікання і Хрыстовай 
любові. Няхай Вам заўсёды 
спадарожнічае Божая ласка, 
святло Святога Духа і заступ-

ніцтва Маці Божай Нястомнай 
Дапамогі. Мы ўдзячны Богу 
за Ваша пакліканне, паслугу, 

прыклад, а таксама за тое, што 
Вы сярод нас.

З малітвай “Маргарытка” і ўдзяч-
ныя парафіяне з Парэчча

Ад шчырага сэрца
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