
“На службе Богу”:
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З жыцця Касцёла 
6
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пра Меджугор’е 
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Што такое курс 
“Альфа”    

“Езус запрашае нас страціць сваё жыццё для Яго і Евангелля, каб атрымаць яго адноўленым” – папа Францішак

Інтэрнэт-апытанне
www.grodnensis.by

Ці будзеце Вы ў кастрычніку 
ўдзельнічаць у ружанцовых 

набажэнствах?

так, кожны дзень
так, наколькі будзе 
дазваляць час 
я і так кожны дзень 
малюся Ружанцам
так, буду маліцца
з сям’ёй 
яшчэ не вырашыў(ла)
цяжка сказаць

            выкажыся

Каляндар  падзей
21 верасня

свята
св. апостала Мацвея.

23 верасня
ўспамін св. Айца Піо

з Петрэльціны.
29 верасня

свята св. арханёлаў Міхала, 
Габрыэля і Рафала. Св. Міхал 

з’яўляецца заступнікам 
каталіцкага Касцёла ў Беларусі.

1 кастрычніка
пачатак ружанцовага 

набажэнства. Заахвочваем 
усіх да малітвы ў касцёлах, 

капліцах і ў сем’ях.
4 кастрычніка

дзень малітвы за прафесараў, 
настаўнікаў, выхавацеляў
і катэхетаў у Беларусі.
4–10 кастрычніка
Тыдзень міласэрнасці. 

Молімся аб развіцці справы 
міласэрнасці.
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Запрашаем!

Праграмы
каталіцкай рэдакцыі:

“Голас Евангелля”
Каталіцкая 

праграма на Першым 
нацыянальным канале 

Беларускага радыё. 
Кожную нядзелю ў 8.00 
запрашаем разважаць 

над Евангеллем  
і дзяліцца Божым 

словам. 
Гродна 103,0 FM
Свіслач 105,9 FM
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 працяг на с. 3

Дзень 11 верасня для семінарыйнай супольнасці нашай дыяцэзіі стаў ужо гісторыяй. У гэты дзень семінарыйная сям’я 
ў Гродне святкавала 25-годдзе заснавання семінарыі і пачатак чарговага 26-га года духоўнай фармацыі будучых свята-
роў. Пад кіраўніцтвам ксяндзоў біскупаў – кс. б-па Аляксандра Кашкевіча, ардынарыя дыяцэзіі, а таксама кс. б-па Юзафа 
Станеўскага, дапаможнага біскупа і шматгадовага рэктара семінарыі – адбыліся юбілейныя ўрачыстасці ў семінарыйным 
будынку. Па запрашэнні рэктара ВДС кс. д-ра Рамана Рачко прыбыло мноства гасцей: дабрачынцаў, прадстаўнікоў свецкіх 
улад, а таксама ўсіх тых, хто кожны дзень спрыяе добраму функцыянаванню семінарыі.

26-ты па ліку навучальны год у ВДС быў урачыста распачаты 11 верасня

 працяг на с. 4

З 9 па 13 верасня ў парафіях Ваўкавыскага і Бераставіцкага 
дэканатаў адбыліся рэкалекцыйныя сустрэчы, якія ўзначаліў 
вядомы рэкалекцыяніст з Польшчы, аўтар кнігі “Дазволь 
Езусу змяніць тваё жыццё” ксёндз Ян Рэчэк. У інтэрв’ю з 
карэспандэнтам газеты “Слова Жыцця” святар распавядае 
пра ўмовы сустрэчы са Святым Духам і ролю Касцёла ў жыцці 
чалавека.

ВЫ ВЫБРАЛІ САМЫ ГАЛОЎНЫ
І ПРАВІЛЬНЫ ШЛЯХ У ЖЫЦЦІ

Кс. Ян Рэчэк падчас рэкалекцый у Вярэйках

 працяг на с. 4–5

ЛЮБОЎ – НАША МІСІЯ.
СЯМ’Я, ЯКАЯ ЖЫВЕ  Ў ПАЎНАЦЕ

Пад такім дэвізам 12 верасня адбылася IX Нацыянальная 
пілігрымка сем’яў. Да Маці Божай Нястомнай Дапамогі ў пара-
фію Найсвяцейшага Адкупіцеля ў Гродне прыбылі сем’і з усёй 
Беларусі. Падчас сустрэчы сужэнцы-католікі маліліся аб тым, 
каб Маці Божая ахінула іх сваім матчыным плашчом, а Яе за-
ступніцатва ўчыніла так, каб кожная сям’я ішла ў сваім жыцці 
дарогай сапраўднага шчасця.

Кс. бп Аляксандр Кашкевіч з удзельнікамі IX Нацыянальнай пілігрымкi сем’яў

ДУХ СВЯТЫ ТАМ, ДЗЕ РАДАСЦЬ 
І СУПАКОЙ У СЭРЦЫ 

Рэдакцыя газеты
“Слова Жыцця”

шукае спецыяліста з 
веданнем польскай і 

беларускай моў на пасаду 
перакладчыка. Звяртацца 

па тэлефоне:
(8029) 637-07-17.
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Слова Жыцця 

Звестак аб існаванні 
тут каталіцкіх святынь 
у ранейшыя часы не 
знойдзена. Каталіцкая 
супольнасць сабралася 
тут у 1992 г. , у прыват-
най хаце была зроблена 
капліца, якой апекава-
ліся ксяндзы з эйшыш-
скай (Літва) парафіі. Але 
ўжо ў 1995 г. праектны 
інстытут “Гроднагра-
мадзянпраект” (галоўны 
архітэктар праекта – А. 
Б. Тараненка) стварыў 
праект новага касцёла 
менавіта для Доцішкаў. 
Будаўніцтва, асноўныя 
сродкі на якое ахвяра-
ваў мясцовы калгас “За 
Радзіму”, завяршылася 
ў 1998 г. Асаблівыя на-
маганні для ўзвядзення 
святыні прыклала сям’я 
Казлоўскіх, яны так-
сама ахвяравалі звон 
для касцёла, які адлі-
лі ў Польшчы. Перад іх 
домам у 2000-х гг. была 
пастаўлена прыдарож-
ная каплічка-слупок 
з сілікатнай цэглы з 
фігуркай Маці Божай. 
Касцёл 17 лістапада 
2002 г. кансэкраваў 
пад тытулам Божай Мі-

ласэрнасці гродзенскі 
біскуп Аляксандр Каш-
кевіч. 

Святыня пабудава-
на ў цэнтры вёскі ў су-
часных архітэктурных 
формах, мае складаны 
план, набліжаны да 
ромба. Галоўны ўваход 
пазначаны вежай зва-
ніцай у выглядзе двух 
вертыкальных плас-
цін, паміж якімі пад-

вешаны звон пад кры-
жам. Накрыты касцёл 
двухсхільным дахам з 
металачарапіцы, над 
алтаром змешчана 
прыгожая сігнатурка. 
Арыентавана святы-
ня алтаром на ўсход, з 
паўднёвага боку далу-
чана адзіная сакрыстыя. 

У інтэр’еры, пе-
ракрытым жалезабе-
тоннымі скляпеннямі 

на бэльках, тры алтары: 
галоўны – тытульны 
драўляны алтар Езуса 
Міласэрнага (зафунда-
ваны кс. прэлатам Ежы 
Лявінскім, прафеса-
рам Гродзенскай ВДС), 
левы – Маці Божай Ва-
страбрамскай, а правы 
св. Юзафа з Дзіцяткам 
Езус.

 
Мк 9, 30–37 

Езус і Яго вучні выйшлі і праходзілі праз 
Галілею, і Езус не хацеў, каб нехта ведаў. Бо 
вучыў сваіх вучняў і казаў ім, што Сын Чалавечы 
аддадзены будзе ў рукі людзей, і заб’юць Яго, 
і забіты ўваскрэсне праз тры дні. Але яны не 
разумелі гэтых слоў, а спытацца ў Яго баяліся.

Прыйшоў Ён у Кафарнаум і, калі быў у доме, 
спытаўся ў іх: “Пра што па дарозе вы разважалі?” 
Яны маўчалі, бо па дарозе разважалі паміж сабою, 
хто большы. Сеўшы, Ён паклікаў Дванаццаць і 
сказаў ім: “Калі хто хоча быць першым, няхай 
будзе з усіх апошнім і ўсіх слугою”. Потым узяў 
дзіця, паставіў сярод іх і, абняўшы яго, сказаў ім: 
“Хто прымае аднаго з такіх дзяцей у Маё імя, той 
Мяне прымае. A хто Мяне прымае, той не Мяне 
прымае, але таго, хто паслаў Мяне”. 

Апісаная сцэна можа паслужыць прыкладам 
паражэння ў выхаваўчай галіне. Езус так шмат ува-
гі прысвячаў сваім вучням! Яму было так патрэб-
на, каб яны зразумелі і, хаця б, сур’ёзна ўспрынялі 
пачутыя ад Яго словы! І што? Калі Ён абвясціў тое 
найважнейшае, што павінна было здарыцца ў Яго 
і іх жыцці, іх увага засяродзілася на чымсьці абса-
лютна супрацьлеглым. На прадвесце смерці свайго 
Настаўніка яны адрэагавалі спрэчкай. Адкуль такі 
адказ? Евангеліст запісаў: “Але яны не разумелі 
гэтых слоў, а спытацца ў Яго баяліся”. На шчасце, 
Езус разумеў іх і з цярплівасцю найлепшага На-
стаўніка спрабаваў ім далей растлумачыць свае 
збаўчыя планы. Гэта дзякуючы нясталасці Апо-
сталаў і цярплівасці Езуса мы сёння чуем, што калі 
“хто хоча быць першым, няхай будзе з усіх апош-
нім і ўсіх слугою”. Пытанне застаецца адкрытым: 
ці мы сёння разумеем гэта?

ЕВАНГЕЛІЧНЫЯ ЦЯЖКАСЦІ

Кс. Павел Салабуда

СЛОВА 
РЭДАКТАРА

ХXV НЯДЗЕЛЯ ЗВЫЧАЙНАЯ

ТОЕ, ШТО ЗАСТАЕЦЦА НАВЕКІ

ДЭКАНАТ

Радунь
Паводле архіва
Гродзенскай дыяцэзіі

Мк 9, 38–43, 45, 47–48

Ян сказаў Езусу: “Настаўнік, мы бачылі 
чалавека, які ў імя Тваё выганяў злых духаў, 
і забаранялі яму, бо не хадзіў з намі”. Езус жа 
сказаў: “He забараняйце яму, бо ніхто, хто ўчыніў 
цуд у Маё імя, не зможа адразу пачаць зласловіць 
Мяне. Бо хто не супраць нас, той з намі. I хто 
напоіць вас кубкам вады ў імя таго, што вы 
Хрыстовыя, сапраўды кажу вам, не страціць 
сваёй узнагароды. А хто спакусіць аднаго з малых 
гэтых, якія вераць у Мяне, таму лепш было б, каб 
павесілі яму на шыю млынавы камень і кінулі 
яго ў мора. Калі спакушае цябе рука твая, адсячы 
яе. Лепш табе калекаю ўвайсці ў жыццё, чым з 
дзвюма рукамі ісці ў геену, у агонь непагасны. 
I калі нага твая цябе спакушае, адсячы яе. Лепш 
табе ўвайсці ў жыццё кульгавым, чым з дзвюма 
нагамі быць кінутым у геену. I калі вока тваё 
цябе спакушае, вырві яго. Лепш табе з адным 
вокам увайсці ў Валадарства Божае, чым, маючы 
два вокі, быць кінутым у геену, дзе чарвяк іх не 
памірае і агонь не гасне”.

ХХVI ЗВЫЧАЙНАЯ НЯДЗЕЛЯ

Божая ласкавасць не пад парад коўваецца ніякім 
зямным правілам. На дар збаўлення ніхто не можа 
мець “манаполіі”. Таму што Божыя планы ў іх рэа-
лізацыі перавышаюць чалавечае ўяўленне. Ніхто 
на зямлі, што датычыць Божых спраў, не можа 
сказаць: “Толькі я ў гэтым кампетэнтны” ці “Ні-
хто, акрамя мяне, гэтага не вырашыць”. Апосталы 
запамяталі ўрок з сённяшняга Евангелля, што Езус 
не толькі праз іх выяўляе сваю збаўчую моц. Ма-
гчыма, таму ў будучым яны не здзівяцца наверну-
таму Саўлу, які з фарысея стане для іх дзейсным 
таварышам у абвяшчэнні Евангелля.

Дарэчы, яны даведаліся, якую ўвагу Езус надае 
дробязям: Ён не пакіне без узнагароды нават най-
меншага жэста добразычлівасці перад сваімі вуч-
нямі.

Але Ён і не пацерпіць амаральнасці, якіх-не-
будзь сітуацый, якія прыніжаюць годнасць ча-
лавека і знішчаюць у ім вобраз Бога Стварыцеля. 
Перасцярогі Езуса – гэта не пагрозы. Яны, хутчэй, 
падкрэсліваюць веліч чалавека і выключнасць на-
шага прызначэння.

Ён – для яе выратавання – выкарыстаў спосабы, 
якія пераўзыходзяць чалавечыя магчымасці. І Ён 
не хоча, каб хто-небудзь выраніў хаця б крышынку 
з Яго твору.

ТАЯМНІЦА І ДЗЕЙСНАЯ МОЦ

Ці сустрэў Ты Бога?
Некалькі дзён таму 

мне ў рукі трапіла кні-
га вядомага атэіста Ан-
дрэ Фросара, у якой ён 
апісвае, як сустрэў Бога. 
“Бог існуе. Я сустрэў 
Яго” – назва яго вядо-
май працы і адначасо-
ва вызнанне ўласнага 
навяртання. Што азна-
чае гэтае сцверджан-
не? Як можна сустрэць 
Бога і які гэта Бог? Пра 
які род досведу ідзе га-
ворка? Ці здольны мы 
апісаць сваю сустрэчу з 
Богам? Я лічу, што гэтыя 
пытанні патрабуюць не-
адкладных адказаў. Ці 
лёгка нам будзе адка-
заць на іх? 

Сведчанне Андрэ 
не адзінае. Наадварот, 
гісторыя Касцёла пра-
пануе нам мноства па-
добных прыкладаў – ад 
першых вучняў Хрыста, 
ад святога Паўла і яго 
дарогі навяртання ў 

Дамаск ажно да нашых 
дзён, праз усіх людзей, 
якія сустракаюцца з 
Хрыстом, бо і сёння 
такіх хапае. Сустрэць 
Хрыста можна на кож-
ным жыццёвым шляху. 
Святы Аўгусцін сустрэў 
Яго пасля прачытан-
ня Евангелля і малітвы 
сваёй маці, святая 
сястра Фаустына – праз 
глыбокае сузіранне і су-
зіральнае жыццё, святы 
Антоній раздаў усё, што 
меў, і стаў пустэльні-
кам. . . Але ёсць таксама 
тыя, хто ўсё яшчэ сцвяр-
джае, што Бога няма, 
што яны Яго не сустрэлі.

Веруючы чалавек 
павінен больш ад сябе 
патрабаваць. Ён паві-
нен старацца жыць так, 
каб тыя, хто глядзіць на 
яго, бачылі ў ім Бога, каб 
праз гэтага чалавека яны 
маглі сустрэцца з Богам. 
Гэта нялёгкая задача, 

але такое трыванне з 
Богам ўзбагачае само-
га чалавека, надае пра-
вільны рытм яго жыццю 
і змяняе яго ў лепшы 
бок. Пасля сустрэчы з 
Панам чалавек адчувае 
сябе лепш, ён шчаслівы. 
А гледзячы на людзей, 
якія адыходзяць ад Бога 
ці яшчэ Яго не сустрэлі, 
можна заўважыць сум-
ны лёс іх жыццёвай 
вандроўкі; гэта нібыта 
ўвесь час жыць з сум-
ным тварам. Падчас 
свайго “даспявання” да 
сустрэчы з Панам кожны 
з нас будзе адчуваць вя-
лікую патрэбу размовы і 
сустрэчы з Ім, прыгадва-
ючы сабе пра тое, што 
Ён стварыў нас па сваім 
вобразе і падабенстве.

Мы сустракаемся з  
Хрыстом штодзень. Жы-
вы Бог прысутнічае ў 
сакамантах, праз сваё 
бласлаўленне Ён спа-

дарожнічае нам у жыц-
ці. Варта ўспомніць пра 
гэта і мець вочы і сэрца 
адкрытыя на сустрэчу з 
Панам у святых сакра-
мантах. Сакраменталь-
нае жыццё заўсёды 
прыводзіць чалавека 
на сустрэчу з Богам. Мы 
можам таксама спаткаць 
і ўбачыць Яго ў іншых 
людзях. Таму не прой- 
дзем з абыякавасцю 
міма таго, каму неаб-
ходна наша дапамога ці 
нават звычайная ўсмеш-
ка і простае пытанне “Як 
жыццё?”.

А якой будзе 
гісторыя Тваёй сустрэчы 
з Хрыстом? У Цябе ёсць 
нагода і магчымасць 
сустрэць Яго на сваім 
жыццёвым шляху, не 
змарнуй іх. Каб сустрэць 
Бога, трэба мець ад-
крытае сэрца і вялікае 
жаданне.

Галоўны алтар

Знешні выгляд святыні

Кс. Яраслаў Грынашкевіч

Доцішкі
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Бог не за-
крываецца  ў 
сабе,  Ён  ад-
крываецца і на-
ладжвае кан-
такт з чала-

вецтвам. У сваёй вялікай 
міласэрнасці Ён пера- 
адольвае вялізную без-
дань розніцы, якая існуе 
паміж Ім і намі, і выхо- 
дзіць нам насустрач. Каб 
дабіцца гэтага кантак-
ту з чалавекам, Бог ста-
новіцца чалавекам. Яму 
недастаткова толькі 
прамоў праз законы і 
прарокаў, Ён прысутні-
чае ў асобе свайго Сына, 
ва Уцелаўлёным Слове. 
Езус – гэта вялікі “Будаў-
нік мастоў”, які ў самім 
сабе будуе вялікі мост 
поўнай еднасці з Айцом. 

“Анёл Панскі”
са Святым Айцом

Папа Францішак

М а р ы я 
а т р ы м а л а 
ад Бога дар 
Беззаганнага 
Зачацця і за-
сталася вер-

най яму, не запляміла 
свайго жыцця ніводным 
грахом. Таму для нас, 
людзей ужо XXI стагод-
дзя, Марыя з’яўляецца 
прыкладам захавання 
нашага хрысціянска-
га паклікання і нашай 
хрысціянскай годнасці. 
Усім вядома, што ня-
лёгка плыць супраць ця-
чэння. Але адказваць на 
выклікі часу – значыць 
супрацьстаяць яго без-
духоўным і амаральным 
тэндэнцыям. 

 
Фрагмент гаміліі,

прамоўленай на свята
Нараджэння

Найсвяцейшай Панны 
Марыі

Кс. абп Тадэвуш 
Кандрусевіч

“ Л ю б і ц е 
адзін аднаго! 
Любіце вора-
г а ў  в а ш ы х ! 
Любіце тых, 
хто ненаві- 

дзіць вас!”. Гэтую за-
паведзь цяжка выка-
наць, але Хрыстос дае 
нам прыклад, як гэта 
рабіць: каб вызваліцца 
ад злосці, выкліканай ін-
шым чалавекам, трэба 
на імгненне спыніцца і 
памаліцца Богу, у тым 
ліку за тых, хто нас 
крыўдзіць, – і, можа, 
наша малітва паспрыяе 
іх навяртанню.  

 
Фрагмент гаміліі,

прамоўленай падчас
св. Імшы ў пар. св. Яна 
Хрысціцеля ў в. Волма 

Кс. бп Юрый Касабуцкі

 працяг са с. 1

Урачыстасці распа-
чаліся супольнай святой 
Імшой пад кіраўніцтвам 
Яго Эксцэленцыі кс. б-па 
Аляксандра Кашкевіча 
ў канцэлебры з біску-
пам Юзафам. Гамілію 
прамовіў ксёндз рэктар 
семінарыі, накрэсліўшы 
партрэт будучага свята-
ра, які павінен прайсці 
ўсебаковую фармацыю: 
чалавечую, духоўную, 
інтэлектуальную і душ- 
пастарскую. Па словах 
Яго Магніфіцэнцыі, трэба 
звярнуць увагу перш за 
ўсё на сэрца, якое любіць 
Бога і людзей: “Патрэб-
на сэрца, якое любіць 
Бога, Касцёл і бліжніх. 
Езус паклікаў простых 
людзей, якія мелі вялі-
кае сэрца і веру; на гэта 
трэба асабліва звярнуць 
увагу падчас семінарый-
най фармацыі”.

Другая частка юбі-
лейных урачыстасцей 
адбылася ў зале Яна 
Паўла ІІ, якая ў гэты 
дзень была запоўнена 
запрошанымі гасцямі, а 
таксама алюмнамі і вы-
хавацелямі гродзенскай 
семінарыі. Спачатку да 
прысутных звярнуўся 
кс. бп Аляксандр, які ва 
ўступным слове прыга-
даў словы святога Яна 
Паўла ІІ. “Семінарыя заў- 
сёды павінна быць ра-
зам з пакліканым, каб ён 
распазнаў пакліканне”, 
– сказаў пастыр дыяцэ-
зіі. Іерарх узгадаў пачат-
кі Вышэйшай духоўнай 
семінарыі ў Гродне і яе 
развіццё. Больш за 200 
святароў для 4 дыяцэ-
зій Беларусі, а такса-
ма замежжа прайшлі 
фармацыю ў яе сценах. 
Алюмнам ксёндз біскуп 
прыгадаў, што новы год 
фармацыі – гэта новы 
этап дарогі да Хрыста, 
а на гэтай дарозе варта 
быць чалавекам веры і 
малітвы.

Затым кс. прэфект 
Віталій Сідорка пра-
чытаў кароткі даклад 
пра 25 гадоў існавання 
семінарыі, парог якой 
пераступіла 465 канды-
датаў, а скончыла больш 
за 200 выпускнікоў. Спа-
дар д-р Эдмунд Ярмусік 
у сваёй інаугурацыйнай 
лекцыі падкрэсліў ролю 
каталіцкага Касцёла на 
Гродзеншчыне ў сучас-
ным свеце. Ён таксама 
звярнуў увагу на вель-
мі важную ролю сям’і ў 
развіцці Касцёла, ролю 
сямейнага Касцёла, 
нашых дзядуль і бабуль, 
якія былі першымі на-
стаўнікамі навукі аб 
Богу, а таксама пыгадаў 
пачаткі катэхізацыі пры 
касцёлах дыяцэзіі. Тыя 
часы – “часы кардына-
ла Казіміра Свёнтка”, як 
сказаў спадар Ярмусік, 
– гэта часы ціхіх ката-
ліцкіх герояў, пра якіх 
мы ведаем вельмі мала, 
але якія перадалі веру і 
абаранялі яе.

Урачыстасць упры-
гожыў спеў Гродзен-
скай капэлы, пасля чаго 
надышоў вельмі важ-
ны момант для братоў 
з першага курса, якія 
з рук біскупа Аляксан-
дра атрымалі залікоўкі 
і былі прыняты ў семі-
нарыйную супольнасць. 
У гэтым годзе парог 
Альма-матэр перасту-
піла 6 алюмнаў. На за-
канчэнне ўрачыстасцей 
настаў момант падзякі і 
ўручэння спецыяльных 
дыпломаў ад семінарыі. 
Ксёндз рэктар разам з 
семінарыйнай суполь-
насцю прагнуў падзя-
каваць усім людзям 
добрай волі, тым, хто да-
памагае семінарыі і кла-
поціцца аб яе развіцці. 
Сярод іх – прадстаўнікі 
свецкай улады, дырэк-
цыя ўніверсітэтаў і школ, 
дзяржаўных, касцёльных 
і манаскіх арганізацый, 
а таксама свецкія людзі. 
Сярод адзначаных вар-
та прыгадаць спада-
ра Рышарда Кацынэля, 
ганаровага будаўніка 
Беларусі, які стаяў ля 
вытокаў семінарыі і да-
памагаў у будаўніцтве. 
Спадар Рышард, прыма-
ючы падзяку, звярнуўся 
да алюмнаў семінарыі, 
а асабліва да братоў з 
першага курса: “Паверце 
мне, старэйшаму чалаве-
ку: вы выбралі самы га-
лоўны і правільны шлях 
у вашым жыцці. Важней 
за ўсё – вера, духоўны 
свет. Няма лепшага шля-
ху, чым ваш. Аддайце 
сябе поўнасцю Богу і 
людзям”.

Апошнім да прысут-
ных звярнуўся кс. бп 
Юзаф Станеўскі, які па-
жадаў, каб на пабернар-
дынскім узгорку заўсёды 
была бачна духоўная 
семінарыя. “Божа, блас-
лаві семінарыю ў Грод-
не, блаславі Беларусь”, 
– сказаў на заканчэнне 
іерарх. Ксёндз рэктар 
Раман абвясціў новы 
2015/2016 навучальны 
год распачатым. “Віват, 
семінарыя! Віват, ака-
дэмія!” – разнёсся гучны 
спеў з пабернардынска-
га ўзгорка.

Кс. Павел Салабуда

Вы выбралі самы галоўны
і правільны шлях у жыцці

Святую Імшу для семінарыйнай супольнасці цэлебраваў біскуп Аляксандр Кашкевіч

З нагоды 25-годдзя існавання семінарыі і інаўгурацыі новага навучальнага года
выступіла Гродзенская капэла 

Шэсць першакурснікаў атрымалі з рук 
біскупа Аляксандра заліковыя кніжкі

Дырэктар Гродзенскай гарадской гімназіі ўручае
падарунак кс. рэктару Раману Рачко 

Ва ўрачыстасці прынялі ўдзел не толькі духоўныя асобы, але прадстаўнікі ВНУ г. Гродна, выкладчыкі, сябры семінарыі і бацькі першакурснікаў
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 � Транссексуалы не могуць 
быць хроснымі бацькамі. Такую 
пастанову выдала Кангрэгацыя 
веравучэння. У дакуменце га-
ворыцца, што транссексуалы 
публічна дэманструюць паво- 
дзіны, якія супярэчаць мараль-
ным патрабаванням вырашэн-
ня ўласнай праблемы палавой 
прыналежнасць у адпаведнасці 
з праўдай аб уласным поле. Таму 
яны не могуць быць дапушчаны 
да выканання функцыі хроснага 
бацькі або маці. Разам з тым 
падкрэсліваецца, што гэта не 
праява дыскрымінацыі, а пры-
знанне аб’ектыўнай адсутнасці 
перадумоў, якія па прыродзе не-
абходны, каб узяць на сябе адказ- 
насць настаўляць ахрышчанага 
ў правілах хрысціянскага жыцця.

 � Упершыню ў гісторыі 
Папскага ўніверсітэта ў Сала-
манцы пасаду рэктара заняў 
свецкі чалавек, прытым жан-
чына. Прафесар Мірыям Картэс 
– спецыяліст па кананічным 
праве і маці чацвярых дзяцей. 
У 1998 годзе ёю быў абаронены 
дактарат. Картэс – першая 
свецкая асоба і першая жанчына, 
якая стала дэканам факультэта 
кананічнага права (2004–2010 
гг.). Была таксама першай жан-
чынай, якая выконвала функцыі 
генеральнага сакратара ўнівер-
сітэта (2011–2013 гг.). Згодна 
з правіламі навучальнай уста-
новы, кандыдатуру прафесара 
на пасаду рэктара прадставілі 
Пастаяннаму Савету епіскапа-
та Іспаніі, у чыім падпарадка-
ванні знаходзіцца ўніверсітэт. 
Атрымаўшы пазітыўны водгук 
навучальнай установы, Кан-
грэгацыя каталіцкай адукацыі 
прызначыла прафесара Картэс 
рэктарам Папскага ўнівер-
сітэта ў Саламанцы.

 � Папа Францішак спрасціў 
працэс прызнання шлюбу неса-
праўдным. У пачатку верасня ў 
Ватыкане былі апублікаваны і 
прадстаўлены два Motu proprio: 
“Mitis Iudex Dominus Iesus”, які 
датычыць змен у Кодэксе кана-
нічнага права, і “Mitis et misericors 
Iesus” адносна змен у Кодэксе 
канонаў усходніх Цэркваў. Адным 
з новаўвядзенняў стала магчы-
масць правядзення так званага 
“кароткага працэсу”, калі неса-
праўднасць шлюбу пацвярджа-
ецца відавочнымі аргументамі 
і ў суд звяртаюцца абодва бакі. 
Канчатковае рашэнне ў та-
кіх справах можа выносіць сам 
дыяцэзіяльны біскуп. Для пры-
знання несапраўднасці шлюбу 
будзе дастаткова рашэння суда 
першай інстанцыі. Новаўвядзенні 
закліканы садзейнічаць не пры-
знанню несапраўднасці шлюбаў, 
але паскарэнню працэсаў. 

 � Копцкі міліярдэр Нагіб Са-
вірыс з Егіпта хоча купіць не-
заселены востраў і пасяліць на 
ім сірыйскіх бежанцаў. Савірыс 
заявіў, што хоча ахінуць апекай 
100-200 тысяч чалавек і падлічыў, 
што гэта каштавала б сотні 
мільёнаў еўра. За гэтыя грошы 
ён хацеў бы пабудаваць ім часовыя 
дамы і порт. Міліярдэр плануе 
забяспечыць там працай усіх 
бежанцаў, якія пабудуюць школу, 
шпіталь і супермаркеты. Іншыя 
могуць працаваць у сельскай 
гаспадарцы. Савірыс з’яўляец-
ца генеральным дырэктарам 
тэлекамунікацыйнай кампаніі. 
У 1960-я гады яго бацька быў 
экспрапрыяваны і сям’я перае-
хала ў Лівію.

 � У гэтым годзе ў духоўныя 
семінарыі ў Польшчы было пры-
нята 725 новых семінарыстаў, і 
набор яшчэ працягваецца. У дыя-
цэзіяльныя семінарыі звярнуліся 
на дадзены момант каля 520-ці 
кандыдатаў, а ў манаскіх семі-
нарыях святарскую фармацыю 
распачнуць больш за 205 маладых 
манахаў. Усяго разам у Польшчы 
на сённяшні дзень на ўсіх курсах 
каля 3600 клерыкаў. Год таму 
іх было 3850, у тым ліку 804 на 
першым курсе.

credo-ua.org; katolik.ru; 
niedziela.pl, gosc.pl

З ЖЫЦЦЯ КАСЦЁЛА

Ангеліна Пакачайла

У межах IX Нацыяналь-
най пілігрымкі сем’яў вер-
нікі, што прыбылі на сустрэ-
чу, пачулі гісторыю культу 
абраза Маці Божай Нястом-
най Дапамогі. А. Анджэй 
Ядкоўскі CSsR заахвоціў 
прысутных прыносіць пе-
рад аблічча Марыі ўсе свае 
радасці і клопаты, каб у Яе 
прысутнасці ўсё асэнсаваць, 
падзякаваць за атрыманыя 
ласкі і папрасіць аб заступ-
ніцтве. Таксама пілігрымы 
ўдзельнічалі ў адарацыі 
Найсвяцейшага Сакраманту, 
мелі магчымасць паспавяда-
цца, маліліся на ружанцы.

Цэнтральным пунктам 
пілігрымкі стала ўзначале-
ная кс. б-пам Аляксандрам 
Кашкевічам святая Імша ў 
інтэнцыі ўсіх сем’яў нашай 
краіны. Падчас набажэн-
ства іерарх звярнуўся да 
сабраных сужэнцаў з пра-
мовай, падчас якой асаблівы 
акцэнт зрабіў на праблемах, 
з якімі сутыкаюцца сучасныя 
сем’і.

“Ужо на пачатку гісторыі 
чалавецтва Бог стварыў 
сям’ю як адзіны, непаруш-
ны саюз мужчыны і жан-
чыны, якія павінны жыць 
разам, дапамагаць адно 
аднаму, нараджаць патом-
ства і выхоўваць яго. Сучас-

ная сям’я, якая з’яўляецца 
галоўнай клеткай кожнага 
грамадства, перажывае кры-
зіс. Таму ўмацаванне ў веры 
патрэбна для нас усіх, аса-
бліва для дзяцей і моладзі, 
якія ўзрастаюць да даросла-
га жыцця менавіта ў сям’і”, – 
падкрэсліў біскуп Аляксандр.

Іерарх зазначыў, што 
найбольш актуальныя пра-
блемы – гэта ўзрастаючая 
колькасць разводаў і абор-
таў, незахаванне сужэн-
скай вернасці, адыход ад 
традыцыйнай мадэлі сям’і. 
Карані ўсіх гэтых ды іншых 
праблем належыць шукаць 
у крызісе веры, які ахапіў 
свет. Сучасная сям’я павінна 
быць месцам прабывання 
Бога, таму важнай з’яўляец-
ца супольная малітва ў сям’і. 
Вельмі добрай нагодай, каб 
распачаць практыку суполь-
най малітвы, будзе месяц ка-
стрычнік, прысвечаны Маці 
Божай.

“Няхай ружанцовая ма-
літва да Маці Божай узно-
сіцца ў кожнай сям’і нашай 
краіны, бо без малітвы чала-
вечае сэрца не знойдзе супа-
кою. Няхай дзеці з малога ву-
чацца любові да Божай Маці, 
няхай пазнаюць, што маюць 
не толькі зямную маці, але і 
нябесную. Штодзённая ма-
літва ўсёй сям’і, рэгулярная 
св. Імша і катэхізацыя будуць 
для дзяцей найлепшай шко-
лай жыцця”, – падкрэсліў бп 
Аляксандр Кашкевіч. 

Таксама падчас св. Імшы 
пілігрымы аднавілі свае 
сужэнскія абяцанні. Гэта 
быў вельмі кранальны мо-
мант, бо сямейныя пары з 
розным стажам сумеснага 
жыцця, гледзячы ў вочы і 
трымаючыся за рукі, нанова 
сказалі “так” адно аднаму і 
аднавілі абяцанні вернасці і 
адданасці, якія далі падчас 
сакраманту шлюбу. Вельмі 
сімвалічна тое, што зараз 
сведкамі гэтых абяцанняў 
сталі дзеці сужэнцаў.

“Усе праблемы выра-
шальныя, калі ў сэрцы чала-
века Бог”

Мэтай сустрэчы ка-
таліцкіх сем’яў у Гродне 
было з’яднаць сем’і, каб 
праз сумеснае прабыванне, 

шчырую малітву і сведчанні 
знайсці адказы на сямейныя 
праблемы. Таксама гэта быў 
час падзякі за вернасць лю-
бові, узаемную павагу і дар 
бацькоўства. 

Як адзначылі ўдзельнікі 
пілігрымкі, важным аспектам 
сустрэчы была магчымасць 
абмеркаваць надзённыя 
цяжкасці, з якімі сутыкаюцца 
сужэнцы, і разам з душпаста-
рамі паспрабаваць знайсці 
выйсце з гэтых складаных 
сітуацый. 

“Падчас адной з кан-
ферэнцый нам быў прад-
стаўлены свайго роду псі-
халагічны партрэт сучаснай 
сям’і, дзе бацькі не заўсёды 
знаходзяць час на сваіх дзя-
цей, кожны заняты выключ-
на сабой, няма ўзаемнай 
павагі, любові, жадання вы-
слухаць і дапамагчы, – га-
ворыць удзельніца сустрэчы 
Тэрэза Паплаўская. – Мно-
гія з нас, напэўна, у гэтым 
партрэце распазналі рысы, 
якія ў пэўнай ступені ўлас-
цівы кожнаму з нас, недзе ў 
глыбіні душы нават сорамна 
стала за тое, што недалюбіў, 
недапесціў, не прамаўчаў 
ці, наадварот, не сказаў па-
трэбных слоў. Але разам з 
тым мне палягчала на душы, 
бо я дала сабе абяцанне на-
нова запрасіць Бога да сябе 
дадому, у сваю сям’ю. Цяпер 
будзем усёй сям’ёй старацца 
знаходзіць час і на працу, і 
на адпачынак, і на сустрэчу 
з Богам, але, галоўнае, каб 
гэта ўсё было супольна, тады 
і праблемы ўсе вырашацца. 
Вельмі добра, што ёсць такія 
сустрэчы, гэта сапраўдная 
падтрымка для сям’і”.

IX Нацыянальная пілі-
грымка сем’яў па традыцыі 
была арганізавана Радай па 
справах сям’i пры Канферэн-
цыi Каталiцкiх Бiскупаў у 
Беларусi. За ход сустрэчы 
быў адказны а. Дзмiтрый 
Лабкоў CSsR, новапрызна-
чаны адказны за душпастар-
ства сем’яў у Гродзенскай 
дыяцэзii i пробашч парафіi 
Найсвяцейшага Адкупіце-
ля ў Гродне, якая і прымала 
гасцей.

Кінга Красіцкая

Любоў – наша місія.
Сям’я, якая жыве ў 

паўнаце

Дух Святы там, дзе            радасць і супакой у сэрцы
Ксёндз Ян, што 
рэкалекцыі павін- 
ны азначаць для 
чалавека? Што ён 
павінен перажыць 
падчас іх, атрымаць 
для сябе?
– Кожныя рэка-

лекцыі – гэта наша 
трыванне перад Богам. 
Гэта такі час ласкі, калі 
Бог дзейнічае аса-
блівым чынам. Бо калі 
мы больш прысвячаем 
саміх сябе, калі інвес-
туем спецыяльную хві-
ліну, аддаём штосьці са 
свайго жыцця, Бог ад-
казвае на гэта. Плёнам 
сапраўдных рэкалек-
цый, сапраўднага ўдзе- 
лу ў рэкалекцыях за-
ўсёды з’яўляецца дос- 
вед ласкі ў сэрцах. Гэта 
наша ўмацаванне. Мы 
больш ачышчаны ад 
зла, напоўнены супа-
коем, здольныя да до-
брага жыцця, Божага 
жыцця.

А як часта чалавек 
павінен удзельнічаць 
у рэкалекцыях?
– Жыццё Касцёла 

падказвае нам пэў-
ную канкрэтную прак-
тыку, што рэкалекцыі 
пажаданыя ў хвіліны 
асаблівай мабіліза-
цыі, такія як Адвэнт 
ці Вялікі пост. Але 
акрамя гэтага, у сілу 
нашых умоў жыцця, 
мы часам адчуваем, 
што прыйшоў час, 
калі варта стаць пе-
рад Езусам. Хтосьці 
перажывае пэўныя 
цяжкасці, сталее да 
адказнасці ці збіра-
ецца прыняць важ-
нае жыццёвае рашэн-
не, напрыклад, узяць 
шлюб. Многія людзі, 
якія глыбей ува-
ходзяць у духоўнае 
жыццё, практыкуюць 
рэгулярныя, сістэма-
тычныя рэкалекцыі – 
хаця б раз на год – як 
асаблівую падзею для 
свайго сэрца.

Якія бар’еры стаяць 
сёння паміж чалаве-
кам і Богам?
– Найбольшым 

бар’ерам з’яўляецца не-
давер ці непрыняцце 
Божага плану адносна 
нашага жыцця. Калі я 
засяроджаны толькі на 
сваіх жаданнях, сваіх 
думках, я не прыму ні 
ад каго, нават ад Бога, 
ніякай падказкі. Я буду 
клапаціцца толькі пра 
здзяйсненне ўлас-
ных жаданняў. Гэта 
найбольшая пагроза. 
Часам пагрозай, ужо 
меншай, з’яўляюцца 
абставіны, штосьці, 
што не дазваляе нам 
спакойна стаць перад 
Божым абліччам. На-
прыклад, хтосьці ўвесь 
час жыве праблема-
мі, якія ў гэты час яго 
акружаюць: цяжкасці 
дома ці на працы. . . І 
людзі, шчыра кажучы, 
не гатовы прыняць Бо-
жае слова і засяродзіц-
ца над тым, што важна 
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Падчас св. Імшы маліліся ў інтэнцыі сем’яў усёй краіны
і ў інтэнцыі Сінода Біскупаў, прысвечанага сям’і, які пройдзе ў Рыме

Сям’я, якая заснавана на падмурку веры – наймацнейшая
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З ЖЫЦЦЯ КАСЦЁЛА

Фігурка Марыі
ацалела ў пажары
Незвычайная падзея ад-
былася на ваеннай базе 
паблізу сталіцы Іспаніі.
Там пачаўся пажар, у вы-

ніку якога ад базы заста-
лося папялішча. Аказалася, 
што пасярэдзіне абвугленай 
тэрыторыі стаіць фігурка 
Маці Божай з Лурда, абса-
лютна непашкоджаная. Калі 
полымя згасла, на здзіўленне 
салдат аказалася, што нават 
траву вакол фігуркі агонь не 
закрануў, а ў вазе ўсё яшчэ 
стаяць свежыя кветкі. Усё 
выглядала так, быццам по-
лымя не дайшло да прасторы 
вакол фігуркі Марыі. Гісторыя 
хутка разнеслася. Былі так-
сама тыя, хто падазраваў 
махлярства. Аднак праведзе- 
ныя даследаванні рассеялі ўсе 
сумненні.

Найбольшы збор
рэліквій у свеце

5000 рознага тыпу 
рэліквій знаходзяцца 
ў капліцы св. Антонія 
ў Пітсбургу ў Пенсіль-
ваніі. Не ўлічваючы 
Рыма, гэта найбольшы 
збор рэліквій у свеце.
Там знаходзяцца такія 

незвычайныя прадметы, як 
церні з кароны Езуса, слуп бі-
чавання, фрагменты адзення 
Езуса, Марыі і Юзафа, а такса-
ма зуб св. Антонія Падуанскага. 
Пераважная большасць з іх мае 
сертыфікаты сапраўднасці, вы-
дадзеныя адпаведнымі касцёль-
нымі ўладамі. Сярод іншых 
там ёсць фрагменты касцей 
такіх вядомых святых як Малая 
Тэрэза, Ружа з Лімы, Фаустына 
і Кацярына Тэкаквіта.

Гэтую ўнікальную калек-
цыю заснаваў Суітберт Мо-
лінжэ – народжаны ў Бельгіі, 
урач па прафесіі, ксёндз па 
прызванні.

Даследуецца цуд праз 
заступніцтва Маці 

Тэрэзы
У Ватыкане даследуецца 
аўтэнтычнасць цудоў-
нага аздараўлення праз 
заступніцтва бласлаў-
лёнай Маці Тэрэзы з 
Калькуты. Гэта можа 
адкрыць дарогу да ка-
нанізацыі ў Год міласэр-
насці манахіні, якая кла-
пацілася пра найбядней-
шых з бедных. 
Аздараўленне, якое не 

паддаецца навуковаму тлу-
мачэнню, мела месца ў 2008 
г. у горадзе Сантас, у штаце 
Сан-Паулу ў Бразіліі. Яно 
датычыць мужчыны, асоба 
якога не раскрываецца. У яго 
было восем абсцэсаў у мозгу, 
яго павінны былі прааперыра-
ваць. Святар, які адпраўляў 
св. Імшу ў доме Сясцёр Мі-
сіянерак Міласэрнасці, верыў 
у заступніцтва бл. Тэрэзы; 
ён даў сям’і хворага малітву 
з просьбай аб заступніцтве 
бласлаўлёнай. Па яго мер-
каванні, гэта было поўнае 
выздараўленне, якое ўрачы не 
могуць растлумачыць.

Бога адкрыла
бабуля

Айцец Дзмітрый па-
ходзіць з Парэчча. Быў 
ахрышчаны ў Ротніцы 
ў Літве. Першую Каму-
нію прыняў у роднай 
парафіі ва ўзросце 10 
гадоў. 

Гадаваўся ў сям’і ка-
толікаў. Маці працава-
ла лабаранткай, баць-
ка – вадзіцелем.

“У школе я расказ-
ваў, што хачу быць 
вадзіцелем, як тата. 
Але настаўніца мне 
пярэчыла, казала, што 
гэтага замала. Бачыла, 
што я быў хлопцам 
здольным, і падказвала, 
што трэба шукаць у 
жыцці нечага больша-
га”.

Выхоўваўся хлопец 
разам з малодшым 
братам. 

“Бога мне адкрыла 
бабуля, якая навучыла 
малітвам. Бачыў, як яна 
моліцца. Прыкладам 
чалавека веруючага 
таксама была праба-
буля. Кожную нядзелю 
яна наведвала касцёл. 
Лічу, што шляхі веры 
бабулі з боку бацькі і 
прабабулі з боку маці 
сышліся на мне і па-
радзілі маю веру”.

“Ойча наш” у інтэн-
цыі распазнання 
паклікання

Для духоўнага раз- 
віцця была добрая ат-
масфера не толькі ў 
сям’і, але і ў парафіі: 
пры касцёле служылі 
пробашч і манаскія 
сёстры. Хлопец пры-
служваў пры алтары 
як міністрант. Рэгуляр-
на хадзіў на катэхезу, 
удзельнічаў у шматлі-
кіх рэкалекцыях, ду-
хоўных практыкаван-
нях. 

“Праз усё гэта я 
ўзрастаў”.

Прыкладам для яго 
быў пробашч парафіі 
айцец Андрэй Шчупал. 
Ён быў узорам старан-
насці і правільнай ма-
літвы.

Аднойчы 14-гадовы  
юнак пачуў на про-
паведзі святара, што 
трэба маліцца аб 
распазнанні свайго 
паклікання. Пасля чаго 
ён вырашыў штодня 
ахвяраваць у гэтай 
інтэнцыі малітву “Ойча 
наш”.

Хутка хлопец атры-
маў базавую адукацыю 
і пайшоў вучыцца ў 
Гродзенскі фізіка-ма-
тэматычны ліцэй.

“Калі паехаў у горад, 

памятаю, была моц-
ная туга па парафіі, па 
тым духоўна-рэлігій-
ным жыцці…”.

Служыць Богу 
і людзям

У выпускным кла-
се юнак прыйшоў да 
пробашча і прызнаўся, 
што хоча прысвяціць 
сваё жыццё Богу. Свя-
тар вельмі ўзрадаваў-
ся, што ёсць кандыдат.

“У заяве для пасту-
плення ў семінарыю 
я тлумачыў свой 
выбар тым, што хачу 
служыць Богу і людзям”.

Першыя думкі аб 
пакліканні ўзніклі ў 
хлопца даўно, падчас 
першай сустрэчы ў 
сваім сэрцы з Хрыстом. 
Жаданне ўзрастала і 
ўмацоўвалася.

“У 11 класе, калі ўсе 
думалі пра тое, куды 
паступаць, я быў спа-
койны за сваю будучы-
ню. Разумеў, што па-
вінен быць святаром. 
Гэта такі прыклад 
Божай ласкі. Важна ма-
ліцца аб сваім паклі-
канні”.

Адказ на
любоў Бога

Пасля школы малады 

чалавек паехаў на 
фармацыю да рэдэмп-
тарыстаў у Кракаўскую 
семінарыю. Там адбыў 
два гады пастулята і 
год навіцыята. Далей 
працягваў навучанне ў 
Тухаве.

У 2005 годзе 15 
жніўня склаў вечныя 
манаскія абяцанні. 
Падзея адбылася ў Ту-
хаве. 5 лістапада таго 
ж года ў капліцы па-
рафіі Найсвяцейшага 
Адкупіцеля ў Гродне 
адбылося яго дыякан-
скае пасвячэнне. У на-
ступным годзе 20 мая 
ў Тухаве атрымаў свя-
тарскае пасвячэнне.

Пасля семінарыі ай-
цец Дзмітрый праца-

ваў у расійскім гора- 
дзе Орску. Праслужыў 
там тры гады. Пасля 
вярнуўся ў Беларусь і 
працаваў вікарыем у 
Вялікай Бераставіцы. З 
2011 года працуе ў па-
рафіі Найсвяцейшага 
Адкупіцеля ў Гродне.

“Бог – гэта Той, хто 
мяне вельмі моцна 
любіць. Адказам на 
Яго любоў з’яўляецца 
маё манаскае жыц-
цё. Жыццё, прысве-
чанае Богу і людзям”.

Ангеліна Пакачайла

Бог – гэта Той, хто
вельмі моцна любіць

Сёння сваю
гісторыю
распавядае
айцец
Дзмітрый
Лабкоў CSsR
з Кангрэгацыі
Найсвяцейшага
Адкупіцеля.

Дух Святы там, дзе            радасць і супакой у сэрцы
для ўсяго жыцця.

Ці патрэбны спецыяль-
ныя ўмовы, каб Святы 
Дух дакрануўся да 
асобы?

– Трэба адысці ад 
штодзённай мітусні. 
Таму рэкалекцыі мы пе-
ражываем у пэўны час і, 
часцей за ўсё, у пэўным 
месцы. Мы выязджаем 
за межы месца нашага 
жыхарства, выходзім за 
рамкі нашых штодзён-
ных жыццёвых рэа-
лій. Мы хочам выйсці 
з таго віру, які ўцягвае 
кожнага, каб на хвіліну 
ўвайсці ў іншую прас-
тору. І гэтая прастора – 
гэта таксама суцішэнне 
сэрца, пакіданне спраў, 
якія займаюць думкі і 
пачуцці кожны дзень, 
гэта ўваход у атмасферу 
малітвы, праслаўлення 
Бога.

Што сведчыць аб 
сыходжанні Свя-
тога Духа на чала-
века?
– Дух Святы з’яўляец-

ца духам любові і па-
радку. Ён там, дзе ра-
дасць і супакой у сэрцы. 
Калі Святы Дух дакра-
наецца да чалавека, той 
становіцца мацнейшым, 
мае надзею на будучы-
ню.

Ці можа асоба пе-
ражыць сустрэчу 
са Святым Духам 
індывідуальна?
– Сёння ў свеце 

такі перапалох, што 
вельмі многія людзі 
шукаюць магчымасці 
асабістага засярод-
жання, трывання пе-
рад Богам і прыняцця 
ўмацавання. Я ведаю 
чалавека, які перад 
тым, як узяць шлюб, 
паехаў у манастыр на 
дзень маўчання. Гэта 
былі яго рэкалекцыі. 
Ён засяроджваўся, каб 
зразумець, ці шлюб 
з гэтай сустрэтай 
дзяўчынай – гэта Божы 
план на яго жыццё, ці 
толькі яго чалавечыя 
пачуцці.

Якая тады роля 
Касцёла?
– Касцёл павінен 

карміць Божых дзя-
цей. Калі мы маем 
на ўвазе Касцёл у ін-
стытуцыйным сэнсе, 
душпастараў, тады на 
нас ускладзена вель-
мі вялікая адказнасць, 
каб мы іншым давалі 
нагоду для набліжэння 
да Езуса. Ніхто ніко-
га не возьме за руку 
насільна, але чала-
веку трэба даць ма-
гчымасць – гэта нібы 
падрыхтаваць для ка-
госьці месца пры ста-
ле, каб ён сеў і наеўся. І 
гэта вялікі клопат душ- 
пастараў.

Ксёндз Ян, як часта 
Вы наведваеце Бе-
ларусь?
– Калі мяне не 

падводзіць памяць, то 
на працягу некалькіх 
апошніх гадоў раз на 
год я пару дзён гашчу 
на беларускай зямлі.

Ці адрозніваюцца 
беларускія вернікі 
ад іншых хрысці-
ян?
– Кожнае месца 

мае сваю спецыфіку. 
Я атрымліваю вель-
мі шмат дабра сярод 
тутэйшых людзей, вель-
мі шмат ветлівасці. На-
огул, беларуская зямля 
прыгожая, а людзі тут 
добрыя. Трэба толь-
кі дапамагчы ім, каб 
гэтая дабрыня яшчэ 
больш праявілася ў іх 
і ўмацавалася. Безу-
моўна, не ўсюды людзі 
такія ветлівыя. Я быў у 
розных краінах, часцей 
за ўсё гэтая дабрыня 
вельмі ўтоеная. Праца 
сярод беларусаў вель-
мі ўдзячная. Адначасо-
ва здаецца, што вялі-
кім заданнем Касцёла 
ў Беларусі з’яўляецца 
клопат аб паглыблен-
ні духоўнага жыцця, 
вялікая фармацыйная 
праца. Часам людзі тут 
ахвотна становяцца 

на дарогу веры, але іх 
разуменне не вельмі 
глыбокае. Таму трэба 
прыкласці яшчэ больш 
намаганняў, каб гэтая 
фармацыя ўвайшла ў 
сэрца, каб яна пера-
давалася ў сем’ях, каб 
вера была больш ста-
лай.

Што Вы можаце 
пажадаць чыта-
чам газеты “Слова 
Жыцця”?
– Жыццё ніколі не 

будзе лёгкім. Зямное 
жыццё заўсёды пра-
ходзіць сярод розных 
цяжкасцей. Але калі 
нас вядзе Пан, калі мы 
маем унутраны пара-
дак, то ў сэрцы – ра-
дасць і супакой. Я жа-
даю ўсім – і тым, каго 
я калісьці сустракаў на 
супольных набажэн-
ствах, і тым, каго не 
сустракаў – радасці 
і супакою ў Святым 
Духу.

Размаўляла
Ангеліна Пакачайла



6 № 17, 20 верасня 2015  
Слова Жыцця ?УЧОРА, СЁННЯ, ЗАЎТРА

КАМЕНТАРЫЙ ЭКСПЕРТА

ВЫНІКІ ІНТЭРНЭТ-АПЫТАННЯ

Чарговае апытанне, якое прапанавала рэдакцыя, з’яўляецца своеасаблівым рахункам 
сумлення перад Годам міласэрнасці, які распачнецца 8 снежня бягучага года і які папа 
Францішак абвясціў вялікім Юбілеем Міласэрнасці. Вельмі лёгка дапамагаць нашым 
самым блізкім людзям: бацькам, братам і сёстрам, знаёмым. Такая дапамога плыве 
з нашага сэрца, яна бескарыслівая, бо гэта ж нашы блізкія, якія менавіта ад нас 
чакаюць дапамогі. Цяжэй аказаць такую бескарыслівую дапамогу людзям, якіх мы 
не ведаем, але якія знаходзяцца ў бядзе ці патрабуюць такой дапамогі, а ўжо зусім 
цяжка – нашым ворагам. І вынікі апытання – яскравы доказ гэтага. Я лічу, што 
Год міласэрнасці павінен яшчэ раз усвядоміць нам тое, што вялікай і вельмі важнай 
справай з’яўляецца дапамога іншым праз розныя справы міласэрнасці, праз малітоўную 
падтрымку. Заахвочваю Вас да такіх учынкаў: бескарыслівых і міласэрных.

Кс. Павел
Салабуда

У малітве ўспамінаем памерлых душпастараў:

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

     21 верасня 1978 г. – кс. Казімір Радзішэўскі, проб. Індура;
     23 верасня 1996 г. – кс. прэлат Антоній Банькоўскі, проб. Осава;
     24 верасня 1939 г. – кс. Ян Крыньскі, проб. Зэльва;
     30 верасня 1957 г. – кс. Тэафіл Прышмант, проб. Старыя Васілішкі;
     30 верасня 1973 г. – кс. Пётр Нямыцкі, проб. Астравец;
1 кастрычніка 1984 г. – кс. Казімір Валентыновіч, проб. Мсцібава;
3 кастрычніка 1968 г. – кс. Адольф Сакалоўскі, проб. Міхалішкі.

Ці дапамагаеце Вы бескарысліва?

Кожны чалавек, а тым больш 
веруючы, павінен памятаць пра 
тое, што побач заўсёды ёсць 
нехта, каму будзе неабходна яго 
бескарыслівая дапамога. Чарговае 
апытанне датычыла менавіта 
гэтага. Наколькі мы здольны 
бескарысліва дапамагаць, і хто 
тыя, хто атрымлівае гэтую 
дапамогу. Найбольшая колькасць 
рэспандэнтаў прагаласавала за 
тое, што яны здольны аказаць 
дапамогу сваёй сям’і і знаёмым. 
Аднак не знайшлося нікога, хто 
б мог дапамагчы сваім ворагам.

Чарговыя вынікі каментуе
кс. Павел Салабуда,
галоўны рэдактар.

родным 

знаёмым

бацькам

Гэты клуб у моладзевым цэнтры 
пры парафіі св. Міхала Арханёла ў 
Смаргоні існуе чатыры гады. Праз 
сумесныя сустрэчы дзеці разам з ані-
матарамі шукаюць уласны шлях да 
святасці. Ім дапамагаюць у гэтым 
сумесная малітва, духоўныя размовы, 
віктарыны, а таксама гульні. 

У гэтым годзе Савіо-клуб папоў-
ніўся новымі ўдзельнікамі. Зараз ён 
налічвае каля 50 дзяцей ва ўзросце 
ад 10 да 15 гадоў. Першая сустрэча ў 
клубе адбылася 11 верасня.

Падчас святой Імшы ў межах 
сустрэчы кс. Алег Жураўскі SDB пад-
крэсліў у гаміліі значнасць асобы св. 
Дамініка Савіо і заклікаў браць з яго 
прыклад. Пасля Эўхарыстыі сабраным 

была прапанавана вясёлая праграма. 
Праз знаёмства адзін з адным, з ані-
матарамі і сястрой Ірынай Барцэвіч, 
адказнай за Савіо-клуб, а таксама 
праз вясёлыя гульні дзеці і падлеткі, 
якія прыйшлі ў клуб у першы раз, да-
ведаліся пра яго дзейнасць. 

Савіо-клуб папоўніўся новымі ўдзельнікамі

Каталіцкая моладзь з парафіі Маці 
Божай Фацімскай у Жодзіне прапануе 
ўсім ахвотным кожны дзень разам 
маліцца ружанцовай малітвай праз 
Skype.

Супольную малітву на ружанцы ў 
фармаце рэальных сустрэч парафі-
яльным колам жодзінцы пачалі больш 
за год таму. Сярод членаў малітоўнага 
кола ёсць як пастаянныя ўдзельнікі, 
так і тыя, хто прыходзіць калі-нікалі. 
Цяпер вернікі з Жодзіна вырашылі 
інтэграваць у сваё кола ўсіх, хто ха-
цеў бы маліцца разам з аднадумцамі.

Штодзённая жывая малітва Свято-
га Ружанца ў інтэрнэце праз Skype ад-

бываецца у 22.00 у форме канферэн-
цыі ў Skype. Каб далучыцца да яе, 
трэба знайсці ў Skype лагін catholic.
rosarium і дадаць сабе новы кантакт.

Жодзінская моладзь запрашае на супольную малітву

суседзям

сябрам

“Карытас-Гродна” чакае валанцёраў
Хлопцы і дзяўчаты запрашаюцца ў валанцёрскі рух “Карытас-Гродна”. Для далей-

шага ажыццяўлення дабрачынных праектаў рух востра патрабуе
дапамогі і падтрымкі валанцёраў.

Існуюць тры спосабы дапамогі:

- штотыднёвы ўдзел у праектах да-
брачыннага каталіцкага таварыства 
“Карытас”;
- удзел у дабрачынных акцыях і 
выставах;
- дапамога таварыству дома (стварэн-
не вырабаў ручной працы, рассылка 
інфармацыі і г.д.).

Больш інфармацыі аб праектах можна атрымаць у абмеркаваннях
супольнасці таварыства “УКантакце” або звярнуўшыся да каардынатара па адрасе:  

Гродна, вул. Дзяржынскага, 91 (“Карытас”), папярэдне ўзгадніўшы час па тэлефоне  
(+375 29) 881-82-34.

Урачыстая інаўгурацыя чарговага 
года фармацыі студэнтаў і працую-
чай моладзі пачалася святой Імшой у 
касцёле Звеставання НПМ. Набажэн-
ства ўзначаліў душпастар моладзі кс. 
Антоній Грэмза.

Падчас першай сустрэчы душ- 
пастарства “OPEN” моладзь дзялілася 
ўражаннямі ад летняга адпачынку, так-
сама былі абмеркаваны планы душ- 
пастарства на будучыню, між іншым 
удзел у Сусветных днях моладзі, якія 
пройдуць у Кракаве (Польшча) у ліпені 
2016 г.

Сёння душпастарства “OPEN” уклю-
чае сотні маладых людзей, якія актыўна 
ўдзельнічаюць у жыцці Касцёла. Душ- 

пастарства за гэты невялікі перыяд 
сваёй дзейнасці пашырылася да таго, 
што пры ім узнікла душпастарства ма-
ладых сем’яў.

10-ты год фармацыі распачало душпастарства моладзі “OPEN”

незнаёмым

Трохдзённыя рэкалекцыі для на-
вучэнцаў Вышэйшай духоўнай семінарыі 
ў Гродне, якія адбываюцца на пачатку 
кожнага навучальнага года, завяршылі-
ся 5 верасня. У гэты ж дзень у гродзен-
скай семінарыі прайшлі аблучыны. 

У аснове духоўных практыкаван-
няў, якія праводзіў новапрызначаны 
духоўны айцец семінарыі кс. Здзіслаў 
Вэдэр SDB, ляжала ўнутранае і знешняе 
маўчанне, якое патрэбна, каб прыняць 
Божае слова, а таксама паглыбіць ду-
хоўную сувязь з Богам і глыбей пазнаць 
саміх сябе. Рэкалекцыяніст заахвоціў 
семінарыстаў выхоўваць у сабе ўмен-
не маўчання, а таксама адкрываць сэнс 
засяроджання і ўнутранага спакою, каб 
потым дзяліцца ўласным духоўным 
досведам з іншымі. 

Таксама 5 верасня ў капліцы 

Вышэйшай духоўнай семінарыі ў Грод-
не падчас святой Імшы, якую ўзначаліў 
дапаможны біскуп Гродзенскай дыя-
цэзіі Юзаф Станеўскі, навучэнцы семі-
нарыі Павел Шэмет, Дзмітрый Малец і 
Тамаш Мікалайчык урачыста апранулі 
сутаны. Для семінарыстаў гэта з’яўляец-
ца выразным знакам набліжэння да бу-
дучага святарства. 

Кс. Здзіслаў Вэдэр SDB правёў рэкалекцыі для семінарыстаў 

ІНФАРМАЦЫЯ

Падчас набажэнства ў парафіі св. 
Тэрэзы Авільскай дапаможны біскуп 
Гродзенскай дыяцэзіі адзначыў, што 
першым друкаваным словам на на-
шай зямлі было Евангелле – знак таго, 
што нашы продкі прагнулі Слова, якое 
дае жыццё, а замацоўваючы яго на па-
перы, жадалі захаваць яго нязменным 
і перадаць нашчадкам. 

Звяртаючыся да вернікаў з гаміліяй, 
біскуп заўважыў, што дар мовы трэба 
ўмець правільна выкарыстоўваць. 
“Наша мова можа раніць бліжніх, 
абражаць Бога, служыць няпраўдзе, 
– сказаў іерарх. – Правільная мова 
не азначае гаварыць аб усім, усюды 
і з кожным: правільная мова азначае 
карыстацца ёю для таго, каб навучыць 

іншага, даць яму добрую параду, кла-
паціцца аб тым, што для яго сапраўды 
добра, аб тым, каб ён пазнаў Бога. 
Праз нашы размовы мы павінны быць 
апосталамі Бога”.

У Дзень беларускага пісьменства бп Юзаф Станеўскі маліўся ў Шчучыне

Пілігрымы на чале з пробашчам кс. 
Антоніем Абухоўскім павінны былі пе-
раадолець больш за 15 км. Падчас да-
рогі яны маліліся праз заступніцтва 
Найсвяцейшай Маці. Дзеці і моладзь 
асабліва прасілі аб Божым бласлаўлен-
ні на новы навучальны год.

Вернікі парафіі Унебаўзяцця Най-
свяцейшай Панны Марыі і св. Яза-
фата Кунцэвіча прыйшлі ў пешай пі-
лігрымцы ў парафіяльную капліцу ў 
Калетах на адпуставую ўрачыстасць, 
якую ўзначаліў кс. Юрый Марціновіч. 
Падчас Эўхарыстыі маліліся ў інтэнцыі 
ўсёй парафіі, за ўсе сем’і, каб яны былі 
моцныя Богам і перадавалі новым па-

каленням хрысціянскія каштоўнасці.
Пасля вернікі прайшлі ў эў-

харыстычнай працэсіі, а на заканчэнне 
ўрачыстасці атрымалі бласлаўленне.

Вернікі з Сапоцкіна здзейснілі пілігрымку ў Калеты

братам, сёстрам

нікому

Жыхары Гродна ўшанавалі Крыж Хрыста
14 верасня гродзенская парафія Ад-

шукання Святога Крыжа перажывала 
адпуставую ўрачыстасць. У дзень па-
рафіяльнага адпусту святыню наве-
далі шматлікія жыхары Гродна, якія 
прыйшлі, каб ушанаваць дрэва Крыжа, 
стаць перад ім, як Маці Божая Балес-
ная і святы Ян, ачысціць свае сэрцы ад 
шуму, мітусні і штодзённых спраў.

Урачыстую святую Імшу ўзначаліў 
біскуп Гродзенскі Аляксандр Кашкевіч. 
Іерарх у гаміліі звярнуў увагу на Крыж 
як знак надзеі і збаўлення. Біскуп за-
ахвоціў, каб кожны чалавек меў у сабе 
столькі адвагі, каб станавіцца пры 
Крыжы Збаўцы і быць верным вучнем 
Езуса Хрыста. 

Адпуставая ўрачыстасць у гродзен-
скай парафіі нагадала вернікам глыбо-

кую праўду аб тым, што без Хрыстовага 
Крыжа чалавечае цярпенне застаецца 
невытлумачальным і бессэнсоўным. 
Таксама гэты дзень быў напамінам, 
што варта з любоўю глядзець на Крыж 
Хрыста, адараваць яго, знаходзіць у ім 
сэнс свайго цярпення.
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ЖЫЦЦЁ КАСЦЁЛА Ў АБ’ЕКТЫВЕ

А ф і ц ы й н а я  п а з і ц ы я 
Касцёла адносна аб’яўлен-
няў у Меджугор’і была прад-
стаўлена Канферэнцыяй 
Біскупаў Югаславіі ў 1991 
годзе і пацверджана Кан-
грэгацыяй Веравучэння. 
У дэкларацыі 1991 года 
(“Дэкларацыя з Задара”) 
сказана, што звышнату-
ральны характар таго, 
што адбываецца ў Меджу-
гор’і, не пацверджаны.

З  г э т а г а  в ы н і к а е , 
што адначасова нельга 
і выключыць звышнату-
ральны характар гэтай 
з’явы, таму што ў та-
кім выпадку была б ужыта 
ф а р м у л ё ў к а  “ п а ц в е р - 
джаны незвышнатураль-
ны характар”.  Знака-
міты тэолаг Кардынал 
Шонбарн падкрэсліў, што 
Касцёл не можа даць кан-
чатковую ацэнку гэтай 
з’яве, пакуль яна трывае 
(інтэрв’ю 01.11.2004 года 
для “Tagespost”).

У Дэкларацыі 1991 года 
сказана пра немагчымасць 
арганізацыі афіцыйных пі-
лігрымак у Меджугор’е, 
але вернікаў, якія туды 
прыбываюць, неабходна 
ахінуць духоўнай апекай. 
У 1996 годзе Кангрэга-
цыя Веравучэння пацвер- 
дзіла гэтую пазіцыю, а ў 
1998 годзе Кангрэгацыя 
падкрэсліла, што ў Меджу-
гор’е могуць арганізоўвацца 
прыватныя пілігрымкі пры 
ўмове, што іх нельга лічыць 
прызнаннем “аб’яўленняў”.

Нягледзячы на чуткі, 
якія распаўсюдзіліся ня-
даўна, асабліва ў італьян-
скай прэсе, Кангрэгацыя 
Веравучэння не выдавала 
ў гэтым годзе дакумента 
адносна Меджугор’я, але 
ён чакаецца ў бліжэйшай 
будучыні. Нельга было б 
дапусціць, каб Касцёл у Бе-
ларусі меў іншую пазіцыю ў 
сувязі з гэтым.

Што датычыць іншых 
пытанняў, то святары 
могуць выказваць свае 
прыватныя меркаванні па 
закранутай праблеме, а 
Панну Марыю можна ўша-
ноўваць такім спосабам, які 
не супярэчыць веравучэнню 
Касцёла, напрыклад, прад-
стаўляючы Яе на абразах.

Што Касцёл кажа пра 
Меджугор’е? Ці даз-
валяецца ў касцёлах 

вешаць абразы, ставіць 
фігуры Маці Божай

Меджугорскай?
Ці маюць права

святары гаварыць
падчас казання
аб праўдзівасці

аб’яўленняў
у Меджугор’і?

На працягу сямі дзён іерарх знаёміўся з працай у парафіях у духоўным, душпастарскім, матэрыяльным 
аспектах. Пад аналіз ардынарыя падпалі ўсе бакі парафіяльнага жыцця. Падчас візітацыі кс. бп Аляксандр 
наведаў Крэва, Нястанішкі, Жодзішкі, Вішнева, пабачыўся з парафіянамі ў вёсцы Малінавая і ў капліцы 
ў вёсцы Выгаляненты. Таксама іерарх завітаў у Войстам ды адправіў святую Імшу на палявым алтары ў 
Смаргоні. У апошні дзень кананічнай візітацыі біскупа Аляксандра Кашкевіча хлебам і соллю вітала пара-
фіяльная супольнасць ў Солах.

“Альфа” запрашае
на ўік-энд са Святым Духам
З 9 верасня ў пабрыгіцкім касцёле распачаўся курс “Альфа”. Першы занятак наведала 30 чалавек

ва ўзросце 17–75 гадоў.
Што гэта за курс, і хто можа яго наведваць?
“Альфа” – гэта цыкл размоў пра хрысціянства, адкрыты для людзей усіх веравызнанняў. Курс

распрацаваны яшчэ ў канцы 1970-х гадоў вікарыем касцёла Святой Тройцы ў Лондане. Сёння праграма “Альфы”
складаецца з 10-15 тэм і выезду на “ўік-энд са Святым Духам”. Уводная тэма гучыць як “Хрысціянства:
сумна, ілжыва, не важна”. У праграме кожнай сустрэчы – вячэра, выклад тэмы і свабодная дыскусія па
пытаннях, якія цікавяць удзельнікаў.

Курс не служыць заменай катэхезы. Гэта хутчэй частка агульнай праграмы па катэхізацыі
і евангелізацыі. Перавага курса заключаецца ў тым, што ён дазваляе людзям абмеркаваць духоўныя пытанні
ў нефармальнай абстаноўцы. Гэта ўнікальная магчымасць падзяліцца ўласнымі думкамі, вопытам і выслухаць
меркаванні розных цікавых людзей.

У Гродне курс “Альфа” ўпершыню правялі 2 гады таму маладыя католікі з Варшавы. За гэты час курс скончыла
каля 80 чалавек. У дадзены момант распачынаецца набор на 4 курс. Заняткі праводзіць група лідэраў пад
кіраўніцтвам ксяндза Антонія Грэмзы.
“Я радуюся, калі бачу ў людзях ажыўленне веры, – зазначае ксёндз Антоній. – Бо вера – гэта
не нешта сумнае, закасцянелае, але жывое. І вельмі важна, каб людзі запальваліся гэтай жывой верай”.

Курс “Альфа”
праходзіць

у пабрыгіцкім касцёле 
кожную сераду

на працягу 12 тыдняў. 
Сустрэчы адкрыты для ўсіх 

жадаючых.
Заняткі распачынаюцца

ў 19.00
Да знаёмства з “Альфай” я пе-

ражывала духоўны крызіс. Мне не 
ставала адзін раз на тыдзень на-
ведваць касцёл. Хацелася дзяліцца 
вопытам сваёй веры з іншымі. І 
менавіта ў гэты час я пазнаёмілася 
з курсам “Альфа”. Пасля яго ў маім 
жыцці адбыліся перамены. Цяпер я 
разумею, што калі шмат часу аддаю 
Богу, Ён дапамагае мне лепш арга-
нізаваць гэты час. Не думаю пра 
свае праблемы, а прыслухоўваюся 
да іншых людзей, якім магу быць 
патрэбнай. Давяраю Богу, аддаю 
Яму ў рукі ўсё маё жыццё.

Апытанне

Ала, лідэр курса “Альфа”

Любому чалавеку, у якога 
назбіраліся пытанні да Бога ці 
пра Бога, я раю прайсці курс 
“Альфа”. Ці то дасведчаная ў 
пытаннях веры пенсіянерка, 
ці то тынэйджар, які знахо- 
дзіцца ў пошуку. Кожны чала-
век можа адкрыць сябе “но-
вага” або шмат новага ў сабе. 
Асабіста мяне ў гэтым курсе 
ўразіла яго прастата, свабо-
да і дэмакратычнасць. Сярод 

удзельнікаў адчуваеш сябе ў вялікай роднай сям’і.

Віталій, выпускнік
3 курса “Альфа”

Пра курс “Альфа” я да-
ведалася выпадкова. Сам 
Гасподзь паклікаў! Мы з ся-
броўкай ходзім у “Карытас” 
рабіць фігуркі Марыі. Чар-
говы раз сабраліся папра-
цаваць, але штосьці не зада-
лося. І каб вечар не прапаў, 
сяброўка прапанавала пайсці 
на сустрэчу душпастарства 
моладзі “ОPEN”. А там якраз 
праходзіў арганізацыйны 
сход лідэраў “Альфы”. У выніку 
прайшла ўвесь курс з вялікім 
задавальненнем. Пасля ад-
ной з лекцый злавіла сябе на 
думцы, што не павінна была 
кідаць медуніверсітэт. Так за-
хацелася з кімсьці падзяліц-
ца! У “Альфе” мяне выслухалі. 
Я зразумела, што здзейсніла ў 
сваім жыцці вялікую памылку.

Ганна, выпускніца 3 курса “Альфа”

На “Альфу” мяне запрасілі знаёмыя 
жанчыны. На першым занятку я 
вырашыла, што гэта не для мяне і ад-
мовілася ад курсу. Але зноў жа па за-
прашэнні прыйшла на апошні занятак 
і ўбачыла, якія ўсе шчаслівыя. Тут я 
зразумела, што нешта прайшло міма 
мяне і запісалася на наступны курс. 
Пасля кожнага занятку я атрымлівала 
душэўны супакой. Маё сэрца адкрыла-
ся на Бога. Сцёрся ўвесь негатыў, я ста-
ла бачыць добрыя бакі жыцця. У мяне 
з’явіліся сілы. Працу я стала выконваць 

з лёгкасцю, адчуваючы не стомленасць, а шчасце. Дзякуй 
“Альфе”!

Ірына, выпускніца
3 курса “Альфа”

Пра курс “Альфа” я да-
ведалася ад жанчыны з 
малітоўнай групы, у якую 
мы разам уваходзім. Пер-
шы занятак, скажу шчыра, 
мне не спадабаўся. Але 
ўсё ж вырашыла вярнуцца 
яшчэ раз. І не пашкадава-
ла. У мяне з’явілася пачуццё, 
што я знайшла любоў, якую 
шукала ўсё жыццё! Пад-
час заступніцкай малітвы я 

атрымала дар прабачэння. Праз 26 гадоў сумес-
нага жыцця ў нас з мужам наладзіліся адносіны. Я 
пачала разумець тэксты Бібліі. Цяпер кожны раз, 
калі адкрываю Пісанне, разумею, што Бог хоча 
мне сказаць.

Галіна, выпускніца
3 курса “Альфа”

Ангеліна Пакачайла

Завяршылася кананічная візітацыя 
біскупа Аляксандра Кашкевіча 
на Смаргоншчыне

Кс. Кірыл Бардонаў
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Слова Жыцця

Рэдакцыя пакідае за сабой права скарачаць і аб’ядноўваць пажаданні

Ад шчырага сэрца
Яго Эксцэленцыі 
Ксяндзу Біскупу 

Аляксандру Кашкевічу 
з нагоды Дня нара-
джэння перасылаем 

самыя сардэчныя 
пажаданні: добрага 

здароўя, усмешкі і ап-
тымізму. Няхай Езус 

Хрыстус напаўняе Вас 
сваёй моцай і радас-
цю, а Найсвяцейшая 
Панна Марыя чувае 
над Вамі на дарозе 

веры, надзеі і любові.
Са шчырай малітвай

Аліцыя і Віталій Воранавы
са Смаргоні 

Яго Эксцэленцыі 
Ксяндзу Біскупу 

Аляксандру Кашкевічу 
з нагоды Дня нара-

джэння хочам скласці 
сардэчныя пажаданні: 
Божага бласлаўлення 

на кожную хвіліну 
жыцця і шчодрых 

дароў Святога Духа. 
Няхай Бог ахінае Вас 
сваімі ласкамі, мо-

цай і сілай, а таксама 
асвячае кожны год 
Вашага жыцця. Жа-

даем адчуваць толькі 
зычлівасць і любоў 

ад кожнага чалавека, 
якога Вы сустрэнеце 

на сваім шляху.
Рэдакцыя “Слова Жыцця”

Паважанаму Ксяндзу 
Багуславу Вайтовічу з 

нагоды Імянін пе-
расылаем сардэчныя 

пажаданні, спалу-
чаныя з малітвай. Жа-

даем здароўя, стой-
касці ў душпастарскай 

працы і шчодрага 
плёну на Божай ніве. 
Няхай Найсвяцейшая 

Панна Марыя і св. 
Заступнік вядуць Вас 
шчаслівым шляхам, 
а Святы Дух адорвае 

ўсімі дарамі.
З малітвай члены Апосталь-

ства дапамогі чыстцовым 
душам з Гальшанаў

Паважанаму Ксяндзу 
Прэлату Вітольду 

Лазавіцкаму жадаем 
шмат здароўя, ра-

дасці, святла Свято-
га Духа і нястомнай 
апекі Марыі Панны. 

Няхай кожны дзень 
будзе напоўнены 
Божай любоўю, а 

выконваемая праца 
прыносіць радасць і 
бласлаўлёны плён.

Сям’я Марцінкевічаў
з Сапоцкіна

Паважанаму Ксяндзу 
Міхалу Ластоўскаму з 
нагоды Імянін скла-

даем букет сардэчных 
пажаданняў: Божага 
бласлаўлення, апекі 

Найсвяцейшай Панны 
Марыі і св. Заступ-

ніка, шчодрых дароў 
Святога Духа і бага-
тага плёну на Божай 

ніве.
З памяццю ў малітве члены 

Апостальства дапамогі 
чыстцовым душам з Капцёўкі 

Паважанаму Ксяндзу 
Міхалу Стэцкевічу з 

нагоды Імянін жадаем 
здароўя і апекі Маці 
Божай. Няхай добры 
Бог бласлаўляе Вас у 

складанай святарскай 
паслузе, а св. Заступ-
нік дапамагае ў кож-
ную хвіліну жыцця. 

Няхай побач будуць 
добразычлівыя людзі, 
а душпастарская пра-
ца прыносіць шчодры 

плён. Шчасці Божа!
З памяццю ў малітве члены 

Апостальства дапамогі 
чыстцовым душам

з Першамайска

Паважанаму Ксяндзу 
Пробашчу Юрыю 

Канапельку з нагоды 
чарговай гадавіны свя-

тарскіх пасвячэнняў 
перасылаем самыя 

сардэчныя пажадан-
ні шчасця, здароўя, 
доўгіх гадоў жыцця, 

аптымізму і натхнен-
ня ў душпастарскай 
працы. Дзякуем Вам 
за адданую дапамогу 

пры рамонце касцёла, 
а Вашым бацькам – 
за такога цудоўнага 
сына. Няхай добры 

Бог і Маці Божая 
маюць Вас у сваёй 

апецы.
Удзячныя парафіяне з касц. 

св. Яна Хрысціцеля ў Мсцібаве 

Паважанаму Ксяндзу 
Міхалу Ластоўска-

му з нагоды Імянін 
перасылаем сардэч-
ныя пажаданні, спа-
лучаныя з малітвай: 
здароўя, душэўнага 
супакою, спакою ў 

сэрцы, Божага блас-
лаўлення, апекі Маці 

Божай і св. Заступ-
ніка. Няхай кожны 

пражыты дзень пры-
носіць сілу і радасць 
для выканання душ- 
пастарскай працы.  

Вернікі з парафіі Унебаўзяцця 
Найсвяцейшай Панны Марыі

ў Капцёўцы
 
Каханай Маме і Бабу-
лі Зоф’і Пяцельчыц з 
нагоды 65-годдзя ад 
усяго сэрца жадаем 

мноства Божага блас-
лаўлення, людскіх 
усмешак і дабрыні, 
апекі Маці Божай 

Нястомнай Дапамогі, 
шчырых і зычлівых 

людзей побач, а так-
сама ўсіх дароў ад до-
брага Бога. 100 гадоў!

Дзеці і ўнукі 

Паважанаму Ксяндзу 
Міхалу Ластоўска-
му з нагоды Імянін 

перасылаем мноства 
самых сардэчных 

пажаданняў: Божага 
бласлаўлення і апекі 
Маці Божай Яснагор-
скай на кожны дзень. 
Прыміце нашы він-
шаванні, наш дарагі 

Ксёндз, 
Бо ўсе мы Вас вельмі 

шануем. 
Гарачыя малітвы мы 
ўзносім перад алта-

ром, 
Каб Бог адарыў Вас 
здароўем і доўгім 

жыццём.
Жадаем таксама 

радасці і надзеі, а 
з Вашага твару ня-

хай ніколі не знікае 
ўсмешка. Аддзяч, 

Божа, бацькам за сына 
святара. Мы дзякуем 
Вам за тое, што Вы з 

намі.
Удзячныя парафіяне

з в. Каменка

Многа ці мала– Надакучыла вучыцца, – сказаў Пятрусь маме, калі прыйшоў са школы 
ў дрэнным настроі. Ён скінуў свой ранец на падлогу і сумны сеў на канапу.

– Што-небудзь у школе здарылася? – спыталася мама.
– Кожны дзень адно і тое ж. Гэтыя лічбы і літары блытаюцца, хутка 

ўжо па начах сніцца будуць.
– Няўжо так цяжка вучыцца?
– Сёння зноў не пагуляю, – сказаў Пятрусь ледзь не плачучы. – Ізноў кучу хатніх заданняў задалі, да ночы прыйдзецца сядзець.
Толькі Пятрусь паабедаў і сеў за матэматыку, як хтосьці пазваніў у дзверы. Гэта  прыйшоў Стасік, яго аднакласнік, і стаў цікавіцца, ці выйдзе ён

сёння на вуліцу пагуляць.
– Не, – кажа мама, – яму на заўтра многа заданняў задалі.
– Як гэта многа? – здзівіўся Стасік. – Нам сёння мала задалі, я ўжо ўсе ўрокі зрабіў.
– Табе, можа быць, і мала задалі, а вось Петрусю, напэўна, ваша настаўніца

заўсёды многа задае.
Стасік пайшоў, а праз паўгадзіны зноў хтосьці ў дзверы пазваніў. Прыйшлі

Кастусь і Андрэй, таксама аднакласнікі Петруся.
– А можна да Пеці ў госці? – спыталі яны яго маму.
– Не, нельга, Петрусю сёння многа ўрокаў задалі, ён яшчэ не ўсё зрабіў.
– Як гэта многа, – дзеці здзіўлена пераглянуліся паміж сабой. – Наадварот,

нам мала задалі, мы ўжо даўным-даўно ўсё зрабілі.
– Вось дзіўна, як гэта мала? – спытаў Пятрусь, выйшаўшы са свайго пакоя

ў калідор.
– Чаму гэта вам настаўніца задае мала, а мне кожны раз многа?
– А можа быць, ты штосьці наблытаў у класе і няправільна запісаў

хатняе заданне?
Дзеці разам сталі правяраць дзённік Петруся, і аказалася, што ён усё

правільна запісаў – яму задалі роўна столькі, колькі і ўсім астатнім. Калі
дзеці пайшлі, Пятрусь пачасаў патыліцу і задуменна сказаў:

– Нічога не разумею. Як гэта яны ўжо ўсё паспелі зрабіць, а я да ночы
з урокамі мучаюся.

– А мне ўсё стала ясна і зразумела, – сказала мама. – Твае сябры сабралі ўсю
сваю волю, селі за ўрокі і, не звяртаючы ўвагі на ўсялякія глупствы, хутка іх зрабілі. Таму
і здаецца ім, што мала ўрокаў задаюць. А ты то камп’ютар уключаеш, то з машынкай пад
сталом гуляеш, то адпачынак у цябе праз кожныя пяць хвілін, вось і адцягваеш урокі да самай ночы.

– А ў мяне так не атрымліваецца, – сказаў Пеця, – я не магу рабіць урокі не ўстаючы з-за стала.
– Гэта таму, што ў цябе воля слабая і нетрэніраваная. Толькі на ўсялякія глупствы і гульні яе хапае, а вось на вучобу ці штосьці цяжэйшае

яе ў цябе мала.
– Як гэта нетрэніраваная? Яе што, трэніраваць можна? – здзівіўся Пятрусь.
– Вядома, волю трэніруюць, таксама, як і мышцы на руках і нагах, – адказала мама.
– На штосьці вельмі цяжкае ў цябе волі адразу не хопіць. Трэба па-троху кожны дзень прымушаць сябе рабіць усё больш і больш цяжкія справы.
Напрыклад, табе задалі тры задачы, а ты ўзяў і чацвёртую рашыў.
– Гэта ж цяжка! Я тады яшчэ даўжэй урокі буду рабіць, – сказаў Пятрусь.
– Ну, для пачатку, калі сядаеш за ўрокі, паспрабуй зусім не браць у рукі машынкі, а ўжо потым, як у школе, цэлы ўрок вывучыць не ўстаючы,

без адпачынку.
Пасля гутаркі з мамай Пятрусь заняўся трэніроўкай сваёй волі. Спачатку яму было вельмі цяжка, але неўзабаве хлопчыку стала здавацца,

што хатніх заданняў задаюць усё менш і менш. Зараз ужо Пятрусь ніколі не казаў, што яму задаюць шмат урокаў, бо ён ведаў:
калі здаецца, што працы шмат, значыць волі ў чалавека мала.

Падрыхтавала Анна Віткоўская


