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Перстунь і Галынка

Адлегласць паміж касцёламі – 4 кіламе-
тры, таму на святы тут званы гучаць 
удвая грамчэй.
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Дыяцэзіяльнаму 
выдавецтву 25 гадоў!

За час існавання ўстановы рэалізавана 
больш за 300 выданняў.

Біскуп Гродзенскі прамаўляе малітву  
пасвячэння, просячы дару Святога Духа

Толькі Езус надае
сэнс усяму
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Хрыстос можа надаць новы сэнс нашаму 
жыццю, але пры ўмове, што не пойдзем  
за логікай свету і яго “цароў”.

НАША ДЫЯЦЭЗІЯ
МАЕ ЯШЧЭ АДНАГО

СВЯТАРА!
14 лістапада ў катэдральнай базіліцы 
св. Францішка Ксаверыя ў Гродне 
кс. біскуп Аляксандр Кашкевіч удзя-
ліў святарскія пасвячэнні дыякану 
Дзмітрыю Мальцу. На наступны дзень 
новапрэзбітэр адправіў прыміцый-
ную св. Імшу ў сваёй роднай парафіі 
Святой Сям’і ў Лідзе і ўжо ў хуткім часе 
распачне паслугу ў дыяцэзіі.

ЗА ЯГО ВЫБАР
АДКАЗНАСЦЬ І НА МНЕ

на старонцы  3

На 79-ым пленарным пасяджэнні Канферэнцыі Каталіцкіх Біскупаў  
у Беларусі прынята рашэнне распачаць ініцыятыву “Духоўная пад-
трымка святарскіх і манаскіх пакліканняў у Беларусі”. Яна стартуе  
22 лістапада, ва ўрачыстасць Пана Нашага Езуса Хрыста, Валадара 
Сусвету.
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Праўда ў тым, што Езус 
не зямны цар, а зямля  
не з’яўляецца Яго вала-
дарствам. Ён Цар людскіх 
сэрцаў. Яго трон – крыж, 
а карона – церні. Хрыстос 
ажыццяўляе ўладу не праз 
прыгнёт, гвалт, пераслед 
і запалохванне, як гэта 
бывае пры кіраванні зям-
нога правіцеля, але адзі- 
най сілай – законам любо-
ві. Гэта яна заваёўвае сэр-
цы людзей, што складаюць 
Божае Валадарства.

Кажучы, што Яго Вала-
дарства не з гэтага свету, 
Хрыстос хоча падкрэсліць, 
што яно вечнае і апіраецца 
на іншы падмурак, у адроз-
ненне ад зямнога. Зямное 
валадарства вельмі часта 
дыхае злом, гнілым павет- 
рам, поўным хлусні, пыхі, 
прагнасці, несправядліва- 
сці. Свет вельмі часта можа 
прапанаваць толькі цу-
доўныя лозунгі, але за імі 

заўсёды хаваецца здрада, 
жорсткасць, гвалт. Хрысто-
вае ж Валадарства – гэта 
валадарства праўды. Праў-
да – яго трывалы падмурак. 
На такі падмурак апіраецца  

любоў – адзіны закон дзе- 
яння ў Валадарстве Хрыста.

Да такога валадарства 
належыць кожны з нас у вы-
ніку прынятага св. хросту. 
Праз дадзены сакрамант 
мы сталі грамадзянамі Ва-
ладарства Хрыста. Гэтае 
грамадзянства не з’яўляец-
ца чыста ганаровым. У кож-
нага з нас з’явіліся пэўныя 
абавязкі: ушанаванне Бо-
жага Сына як Найвышэй-
шага Валадара і распаў- 
сюджванне Яго валадар-
ства тут, на зямлі. Выдатна 
ведаем, што можам выкон-
ваць свае абавязкі праз 
прыняцце ўсяго паслання 
любові і надзеі, якое Езус 
перадае нам у Евангеллі, а 
таксама даючы сведчанне 
прыналежнасці да Хрыста 
Валадара сваім жыццём. 
Такім чынам, у маім сэр-
цы, у маёй сям’і, на пра-
цы, дзе б я ні быў, павінен 
сведчыць, што з’яўляюся  

чалавекам Хрыстовым.
Езус просіць нас сён-

ня паказаць іншым, асаб- 
ліва, магчыма, тым, хто  
не здольны паважаць год-
насць іншага чалавека, 

хто мае смеласць падняць 
руку на нявінных брата і ся-
стру, жорстка збіць мірнага  

дэманстранта, пакрыў- 
дзіць звычайнага грама- 
дзяніна, што наш Пан і Ва-
ладар – Езус Хрыстус. Ён 
адзін мае ўладу над чалаве-
кам і светам. Сваім словам, 

сваім прыкладам і сваім 
жыццём, складзеным у ах- 
вяру на крыжы, Хрыстос 
выратаваў нас ад смер-
ці. І Ён заўсёды паказвае 
шлях згубленаму чалавеку, 
дае новае святло жыццю, 
пазначанаму сумненнямі, 
страхам і паўсядзённымі 
перажываннямі.

Будзьма ўпэўнены, што  
толькі Езус можа надаць 
новы сэнс сучаснасці і на- 
шаму жыццю, часам пад-
вержанаму жорсткім вы- 
прабаванням праз нашы 
памылкі і грахі, толькі пры 
ўмове, што не пойдзем  
за логікай свету і яго  
“цароў”.

 Каляндар

 СЛОВА РЭДАКТАРА

24 лістапада
Успамін св. Андрэя Зунг 

Лака і 116-ці паплечнікаў, му-
чанікаў.

Св. Андрэй Зунг Лак прад-
стаўляе ўсіх в’етнамскіх муча-
нікаў, забітых у 1773–1862 гадах  
за тое, што публічна вызнавалі 
сваю веру ў Езуса Хрыста.

Св. Андрэй перад мучаніцкай 
смерцю быў катаваны. Яго ўгавор-
валі адмовіцца ад веры і растап-
таць крыж нашага Пана. Палічыў 
за лепшае памерці, застаўшыся 
верным Езусу Хрысту да канца. Быў 
абезгалоўлены 21 снежня 1839 года.

29 лістапада
I Нядзеля адвэнту.
Адвэнт распачынае новы лі-

тургічны год у Касцёле. Складаец-
ца з двух розных перыядаў. Першы 
перыяд накіроўвае нашы сэрцы  
на чаканне паўторнага прышэсця 
Езуса ў славе ў канцы часоў (перыяд 
ад пачатку Адвэнту да 16 снеж-
ня ўключна). Другі перыяд – гэта 
час непасрэднай падрыхтоўкі  
да ўрачыстасці Нараджэння Пана, 
калі ўзгадваем першае прышэсце 
Хрыста на зямлю.

30 лістапада
Свята св. апостала Андрэя.
Св. Андрэй паходзіць з Віф-

саіды. Спачатку быў вучнем Яна 
Хрысціцеля, а потым пайшоў  
за Хрыстом, да якога прывёў свай-
го брата Пятра. Разам з Філіпам 
ён прадставіў Езусу язычнікаў, 
якія хацелі Яго пазнаць. 

Паводле традыцыі, пасля Спас- 
лання Святога Духа прапаведаваў 
Евангелле ў розных краінах. Быў 
укрыжаваны ў Ахаі. З’яўляецца 
заступнікам падарожнікаў, ганд-
ляроў рыбай, рыбакоў, мяснікоў, 
шахцёраў, маракоў, рыцараў.

 3 снежня
Успамін св. Францішка Кса-

верыя, святара. 
Св. Францішак быў сузасна-

вальнікам ордэна езуітаў і пер-
шым місіянерам гэтага ордэна. 
Навучаў людзей сапраўднай веры, 
нёс Божае слова пракажоным. 
Кожны вечар гукам званоў склікаў 
дзяцей на ўрокі рэлігіі.

Апостальстваваў у Індыі, Япо-
ніі, Кітаі і на Цэйлоне. Усё сваё 
жыццё прысвяціў місіі распаўсю-
джвання хрысціянства ў свеце. 
З’яўляецца заступнікам місіяне-
раў і маракоў; таксама яго заклі-
каюць падчас буры і эпідэмій.

4 снежня
Успамін св. Барбары, панны 

і мучаніцы.
Жыццяпісы св. Барбары ў знач- 

най ступені грунтуюцца на леген-
дах, і няма гістарычных доказаў 
таго, што яна сапраўды існава-
ла. У адным з аповедаў гаворыцца, 
што была дачкой багатага купца 
Дыяскура, жыла ў Нікамедыі на мо- 
ры Мармара (сённяшняя Турцыя) і 
была замучана ў 306 годзе за тое, 
што, нягледзячы на папярэджан-
ні, не хацела адмаўляцца ад веры  
ў Святую Тройцу. Святая з’яўляец-
ца заступніцай шахцёраў, паміраю-
чых, будаўнікоў і пажарных.

Кожнае пакліканне да святарскага і манаскага жыцця – гэта вялікая таямніца Божага выбару і 
свабоднага адказу выбранага. Таямніца сустрэчы дзвюх вольнасцей: вольнасці Бога, які кліча, і воль-
насці чалавека, які адказвае на заклік.

Пакліканне да святарства і манаства з,яўляецца, найперш, дарам – надзвычайным дарам Бо-
жай любові, выразам Яго клопату пра чалавека. У Евангеллі чытаем: “Пасля ўзышоў на гару і паклі-
каў да сябе тых, каго сам хацеў, і яны прыйшлі да Яго” (Мк 3, 13).

Адказнасць за развіццё пакліканняў да святарства і манаства палягае на ўсім Касцёле. Таму  
ад нашай гарачай малітвы ў значнай ступені залежыць, ці будуць у духоўнай семінарыі маладыя людзі, 
якія, адгукнуўшыся на заклік Хрыста, пойдуць па Яго слядах. Асабліва цяпер, калі голас Пана заглу- 
шаецца іншымі галасамі, а прапанова ісці за Ім і ахвяраваць сваё жыццё можа здавацца занадта цяж-
кай, кожнай парафіяльнай супольнасці і кожнаму верніку неабходна свядома ўзяць на сябе задачу пад-
трымкі пакліканняў. Важна дадаваць мужнасці тым, хто рашыўся сказаць “так” Богу і Касцёлу.

Сённяшні свет патрабуе святых святароў! Толькі святы святар можа стаць ва ўмовах сучас-
нага, усё больш секулярызаванага свету празрыстым сведкам Хрыста і Яго Евангелля. Толькі такім 
чынам святар можа стаць для людзей правадніком і настаўнікам на шляху да святасці, і людзі ча-
каюць такога правадніка.

Будзьма разам у гэтай вялікай справе малітвы і спадарожнічання тым, хто распазнае паклі-
канне, і тым, хто хоча мужна і аддана яго перажываць!

                              Дарагія Чытачы!  

Надзённае

“Гісторыя вучыць, што каралеўствы, заснаваныя на моцы зброі 
і вераломстве, крохкія і рана ці позна развальваюцца, а Езус 
хоча ўстанавіць у свеце валадарства любові, справядлівасці і 
міру, якое расцягваецца да канца часоў”.

Папа Францішак

У апошнюю нядзелю літургічнага года мы 
традыцыйна вяртаемся да вобраза цара. Углядаем- 
ся ў Езуса Хрыста, які аб’яўляецца як Валадар уся-
го сусвету. Такой была мэта Яго місіі, якую атрымаў  
ад свайго Айца.

 Кс. Юрый Марціновіч

     працяг са с. 1

ТОЛЬКІ ЕЗУС
НАДАЕ СЭНС
УСЯМУ
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ШТОДЗЁННАЯ МАЛIТВА АБ СВЯТАРСКIХ I МАНАСКІХ ПАКЛIКАННЯХ У БЕЛАРУСІ
Пане Езу Хрысце, Найвышэйшы Божы Пастыр! Ты паклiкаў апосталаў i ўчынiў iх вестунамi Добрай Навiны. Схiлi да сябе 

гарачыя i высакародныя сэрцы маладых людзей Беларусі, учынi iх сваiмi паслядоўнiкамi. Учынi, каб яны падзялялi Тваё жа-
данне паўсюднага збаўлення, адгукаліся на маленнi братоў i сясцёр усяго свету аб дары веры i ўзаемнай любовi. Адказваючы 
на Твой заклiк, няхай яны працягваюць мiсiю ўзрастання Касцёла i стануць соллю зямлi.

Твой мiласцiвы позірк звярнi на сэрцы дзяўчат, чыстых i велiкадушных. Адары iх палымяным імкненнем да евангельскай 
дасканаласцi, да пасвячэння справам Касцёла i Евангелля i чынення дабра ўсім людзям.

Каралева Беларусі i Мацi Касцёла, вазьмi ў свaе рукi маю малiтву аб шматлiкiх i годных святарскiх i манаскіх паклiканнях. 
Прадстаў iх свайму Сыну, Езусу Хрысту, нашаму Пану. Якi жыве i валадарыць з Богам Айцом у еднасцi Духа Святога, Бог, праз 
усе вякi вечныя. Амэн.

З жыцця Касцёла  

 АКТУАЛЬНА

Харчаванне,
маскі і бясплатныя 
тэсты для бедных

Традыцыйны мабільны ме- 
дыцынскі цэнтр на ватыканскай 
плошчы св. Пятра і абед Папы  
з тысячамі бедных у Зале Паў- 
ла VI былі адменены ў адпавед-
насці з дзеючымі эпідэміяла-
гічнымі правіламі. Аднак гэта  
не перашкодзіла іншым важным 
справам на карысць тых, хто 
знаходзіцца ў патрэбе.

У амбулаторыі пад Калана-
дай Берніні на плошчы св. Пятра 
бедныя могуць бясплатна здаць 
мазок на COVID-19. Некалькі 
сетак супермаркетаў дапамаг-
лі адправіць 5 тысяч харчовых 
пакетаў сем’ям, якія адчуваюць 
цяжкасці ў перыяд пандэміі. 
Страхавая кампанія “UnipolSai” 
накіравала першы блок з 350-ці 
тысяч ахоўных масак для вучняў 
школ у прыгарадах Рыма. І гэта 
толькі некалькі са шматлікіх 
ініцыятыў.

“L’Osservatore della 
Domenica” цяпер

у інтэрнэце
Кожны можа атрымаць  

доступ да ўсіх нумароў што- 
тыднёвага дадатку да ва-
тыканскай газеты на сайце 
osservatoreromano.va.

Над рэалізацыяй праекта 
працавалі супрацоўнікі архіва 
часопіса і знешніх кампаній, 
якія займаліся алічбоўкай і ін-
дэксацыяй нумароў, а таксама 
распрацоўкай і запускам меха-
нізму пошуку.

“L’Osservatore romano della 
Domenica” – арыгінальная назва 
ілюстраванага штотыднёвіка ва-
тыканскай газеты “L’Osservatore 
Romano”, заснаванага 6 мая 
1934 года. З 1951 па 1985 гады 
выданне выходзіла пад назвай 
“L’Osservatore della Domenica”.  
У 1985 годзе назву змянілі  
на “OR Domenica”. У 2007 годзе 
прынята рашэнне аб спыненні 
выхаду штотыднёвіка.

Пантыфік прызначыў 
новага дэлегата пры 
Мальтыйскім Ордэне

80-гадовы кардынал-элект 
Сільвана Марыя Тамазі стаў 
Спецыяльным дэлегатам Папы 
пры Суверэнным Мальтыйскім 
Ордэне. Іерарх змяніў на паса- 
дзе кардынала Анджэла Бэчу.

Пантыфік заўважыў, што ар-
цыбіскуп Тамазі “надзяляецца 
ўсімі неабходнымі паўнамоцт- 
вамі для вырашэння пытанняў, 
якія могуць узнікнуць падчас 
выканання яго місіі”. Ватыкан-
скі дыпламат будзе таксама 
“выключным прадстаўніком 
Папы ва ўсіх справах, што ты- 
чацца адносін паміж Апосталь-
скай Сталіцай і Мальтыйскім 
Ордэнам”.

Арцыбіскуп Сільвана Марыя 
Тамазі пачаў сваё служэнне Свя-
тому Пасаду ў 1989 годзе з пра-
цы ў Папскай радзе пастырства 
мігрантаў і падарожнікаў. Быў 
Апостальскім нунцыем у Эфіо-
піі, Эрытрэі, Джыбуці, Пастаян-
ным назіральнікам Апосталь-
скай Сталіцы пры ААН і іншых 
міжнародных арганізацыях.

Малітоўныя інтэнцыі
на снежань

паўсюдная 
Молімся, каб нашы асабістыя 

адносіны з Езусам Хрыстом 
жывіліся Божым словам і ма-
літвай.

дыяцэзіяльная 
Молімся ў інтэнцыі бацькоў, 

каб прынялі дар новага жыцця. 

 Ватыканскае радыё

Пра неабходнасць малітоўнай падтрымкі свя- 
тарскіх і манаскіх пакліканняў у інтэрв’ю для “Сло- 
ва Жыцця” распавядае біскуп Аляксандр Яшэўс- 
кі SDB, адказны за фармацыю семінарыстаў і свя- 
тароў пры Канферэнцыі Каталіцкіх Біскупаў у Бе- 
ларусі.

 Ангеліна Марцішэўская

     працяг са с. 1

ЗА ЯГО ВЫБАР 
АДКАЗНАСЦЬ
І НА МНЕ

– Ваша Эксцэленцыя, што 
стала штуршком да ўвя- 
дзення ініцыятывы духоў- 
най падтрымкі пакліканняў  
да святарскага і манаска-
га жыцця ў Беларусі? І чаму 
абрана менавіта ўрачыстасць 
Хрыста, Валадара Сусвету?

– Бог заўсёды кліча працаў-
нікоў на сваё жніво. Аднак трэба 
адзначыць, што ў параўнанні  
з папярэднімі гадамі, колькасць 
абітурыентаў у нашы духоўныя 
ўстановы знізілася. У той жа 
час святароў і кансэкраваных 
асоб у Беларусі па-ранейшаму 
недастаткова. Такі стан рэчаў 
мяне як біскупа, у першую  
чаргу, вельмі хвалюе і непа- 
коіць.

Я маліўся і разважаў, як да-
памагчы юнакам адкрыць дар 

свайго паклікання да асаблівага  
служэння, а затым адважна 
прыняць яго і рэалізаваць. Вод-
гукам на гэта стала ідэя аргані-
заваць малітоўную ініцыятыву 
“Духоўная падтрымка паклі-
канняў да святарскага і ма-
наскага служэння ў Беларусі”. 
Так мы разам зможам “штурма-
ваць” Неба і прасіць Бога даць 
нам руплівых і адданых свята-
роў і манаскіх асоб.

Па традыцыі, ва ўрачыстасць 
Пана Нашага Езуса Хрыста, 
Валадара Сусвету, у парафіях  
па ўсёй краіне праходзіць збор 
сродкаў на ўтрыманне нашых 
семінарый. Таму я прапана-
ваў далучыць да матэрыяль-
най падтрымкі яшчэ і духоў-
ную, малітоўную. Маю надзею,  
што з кожным годам колькасць 
яе ўдзельнікаў будзе ўзрастаць.

– Крызіс пакліканняў – 
гэта толькі пра памяншэнне 
колькасці жадаючых уступіць 
у семінарыю або кляштар? Ці 
пра штосьці яшчэ?

– Несумненна, зніжэнне 
колькасці абітурыентаў у ду-
хоўных семінарыях сведчыць  
не толькі аб крызісе паклікан-
няў, але і ўказвае на іншыя  
крызісы ў сучасным грамадстве. 
Па-першае, гэта крызіс сям’і, 
з якой выходзяць паклікан-
ні. Нярэдка людзьмі кіруе дух 
спажывальніцтва, а не хрысці-
янскія ідэі і каштоўнасці.

Па-другое, дэмаграфічны 
крызіс. Свет старэе, а не мала- 
дзее.

Па-трэцяе, Касцёл часта 
несправядліва паказваецца  
ў дрэнным святле, калі ўвага  

акцэнтуецца на памылках і 
грахах асобных яго прадстаў-
нікоў. Гэта нараджае ў грамад-
стве недавер, што перашкаджае  
маладым людзям прыняць ня-
простую місію быць святаром, 
пакліканым на добрыя і дрэн-
ныя часы.

Па-чацвёртае, цывілізацый-
ны крызіс чалавека. Ён пра-
яўляецца ў тэндэнцыі да вузка-
га, свецкага погляду на жыццё 
і свет. Адбываецца велізарнае 
сутыкненне: культура, якая за-
клікае да самарэалізацыі, су-
працьстаіць распазнанню па-
клікання. Праз яго выконваем 
не столькі сваю волю, колькі 
выказваем згоду прызнаць і 
рэалізаваць Божую волю аднос-
на нас.

І апошняе, што вылучу, 
гэта відавочныя тэндэнцыі  

да рацыяналізацыі перспектыў 
свайго жыцця. Пакліканне ж – 
таямніца, якую важна прыняць 
і рэалізаваць.

– Як правільна клапаціцца 
пра пакліканні ў сем’ях, каб 
пры гэтым не навязваць бліз-
каму чалавеку ўласнае бачанне 
яго жыцця?

– Важна быць аўтэнтычным 
хатнім Касцёлам, дзе штодзень, 
у любой сітуацыі праяўляецца 
шчырая любоў да Бога і бліжня-
га. Сем’і, у якіх дзеці адчуваюць, 

што іх любяць Божай любоўю, 
і ў якіх яны вучацца такой лю-
бові, становяцца спрыяльнай 
глебай для пакліканняў. “Дай-
це мне святыя сем’і, і я дам 
вам святых святароў”, – прамо-
віў падчас адной з аўдыенцый  
св. папа Ян XXIII.

Акрамя таго, бацькі паклі-
каны быць першымі веснікамі 
веры для сваіх дзяцей – у сло-
ве і на прыкладзе. Яны павінны 
спрыяць распазнанню і развіц-
цю пакліканняў сыноў і дачок, 
супольна маліцца аб паклікан-
нях да святарскага і манаскага 
жыцця і, канешне, не баяцца 
размаўляць пра гэта.

Я ведаю сем’і, дзе муж і жон-
ка моляцца разам аб тым, каб 
Бог паклікаў кагосьці з іх дзя-
цей да сваёй выключнай служ-
бы, калі ёсць на гэта Яго воля. 

На маю думку, гэта найлепшы 
спосаб клопату пра пакліканні  
ў сем’ях, калі нікому не навяз- 
ваецца чужое бачанне.

– Для ўдзелу ў духоўнай 
ініцыятыве падтрымкі паклі-
канняў прапануецца маліцца 
на працягу некалькіх месяцаў 
або цэлага года штодзённа,  
пачынаючы з 22 лістапада. 
Што калі не атрымліваецца  
своечасова распачаць малітву  
або калі не выходзіць пры- 
трымлівацца яе кожны дзень?

– Калі па нейкіх прычынах 
не атрымліваецца распачаць 
малітву ў вызначаны дзень, 
то гэта можна зрабіць у любы 
іншы момант. Самае галоўнае 
– пачаць шчыра маліцца аб па-
кліканнях да святарскага і ма-
наскага жыцця.

Малітва можа працягвацца 
3, 6 або 12 месяцаў – па жаданні 
чалавека. Важна таксама адказ-
на падыходзіць да прынятых 
духоўных абавязкаў. Напаміны 
на мабільным тэлефоне могуць 
стаць у гэтым добрай дапамо-
гай. Калі не атрымалася пама-
ліцца сёння, на наступны дзень 
можна памаліцца двойчы альбо 
працягнуць вызначаны тэрмін 
ініцыятывы на дзень больш.

– Ці можам спадзявацца 
і разлічваць, што малітва  
ў інтэнцыі пакліканняў пры- 
нясе відавочны плён?

– У Евангеллі мы шмат ра-
зоў сустракаем заклік Езуса  
да малітвы і адначасова Яго 
парады, што трэба рабіць, каб 
малiтва споўнiлася. Адна з іх –  
маліцца разам: “Калі двое з вас  
на зямлі згодна прасілі б  
аб чым-небудзь, то станецца ім 
ад Айца Майго, які ў нябёсах” 
(Мц 18, 19). Таму я моцна веру 
ў плён прынятай малітоўнай 
ініцыятывы аб пакліканнях. 

Калі духоўная ініцыятыва 
прыжывецца і знойдзе водгук 
сярод вернікаў, можам спа- 
дзявацца, што Пан жніва  
шчодра адкажа на нашы ма-
літвы. І магчыма, настане такі 
час, калі і самі будзем дапама-
гаць іншым краінам, пасылаю-
чы туды місіянераў.

АБЯЦАННЕ ДУХОЎНАЙ ПАДТРЫМКІ ПАКЛІКАННЯЎ
ДА СВЯТАРСКАГА І МАНАСКАГА ЖЫЦЦЯ Ў БЕЛАРУСІ

Я, …………………………………………, удзельнік “Духоўнай падтрымкі пакліканняў да святарскага і ма-
наскага жыцця ў Беларусі”, ва ўрачыстасць Пана Нашага Езуса Хрыста, Валадара Сусвету, дабра-
вольна бяру на сябе абавязак на працягу 3 месяцаў / 6 месяцаў / 1 года (па жаданні):

• маліцца кожны дзень таямніцу Святога Ружанца “Спасланне Святога Духа” ў інтэнцыі новых 
святарскiх i манаскіх паклiканняў у Беларусі;
• удзельнічаць у Эўхарыстыі і ахвяраваць св. Камунію ў інтэнцыі новых святарскiх i манаскіх 
паклiканняў у Беларусі (хаця б адзін раз у месяц);
• чытаць штодзённую малiтву аб святарскiх i манаскіх паклiканнях у Беларусі, якую прачы-
таю сёння першы раз.

Дата пачатку малітвы.
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З жыцця Касцёла  

 Паўсюдны Касцёл

ФРАНЦЫЯ. Епіскапат апратэставаў рашэнне дзяржаўных улад 
аб закрыцці храмаў у сувязі з пандэміяй каранавіруса, якое ўступіла 
ў сілу ў пачатку лістапада. Біскупамі аднагалосна падкрэслена, што 
дадзенае рашэнне падрывае свабоду веравызнання. Яна з’яўляец-
ца адной з асноўных свабод у краіне і не падлягае абмеркаванню. 
Старшыня епіскапату абскардзіў рашэнне ў Дзяржаўнай радзе, якая  
ў французскім прававым парадку разглядае ўсе законапраекты і 
ўрадавыя пастановы.

ІТАЛІЯ. У краіне распачынаецца надзвычайная перэгрынацыя 
фігуры Маці Божай ад Цудоўнага Медаліка, якую падчас агульнай 
аўдыенцыі ў Ватыкане паблаславіў папа Францішак. Мэтай гэтай 
ініцыятывы з’яўляецца абвяшчэнне надзеі і міласэрнай любові Бога 
ў цяжкіх рэаліях закранутага пандэміяй свету. Арганізатары праг-
нуць прыгадаць вернікам пасланне Беззаганнай 190-гадовай даў- 
насці, калі Яна аб’явілася ў Парыжы містычцы св. Кацярыне Лабурэ. 
Перэгрынацыя фігуры пачнецца 1 снежня ў рэгіёне Лацыа, а скон-
чыцца праз год у Сардыніі.

ПОЛЬШЧА. Кангрэгацыя Сясцёр Маці Божай Міласэрнасці 
перасцерагае вернікаў ад пакупкі рэліквій св. сястры Фаўстыны  
на інтэрнэт-аўкцыёнах. Нягледзячы на тое, што кананічнае пра-
ва забараняе продаж рэліквій, у апошні час гэта паўтараецца раз  
за разам. Манахіні нагадваюць, што сапраўдныя рэліквіі Апосталкі 
Божай міласэрнасці знаходзяцца ў Кангрэгацыі ў Лагеўніках. Яны 
выдзяляюцца супольнасцю ў месцы культу Божай міласэрнасці 
(рэліквіі І і ІІ ступені), а таксама для прыватнага ўшанавання верні-
камі (рэліквіі ІІІ ступені).

БРАЗІЛІЯ. Дзяржаўны суд пастанавіў, што арганізацыя “Като-
лікі за права выбару” павінна выдаліць слова “католікі” з назвы, бо 
яе мэта несумяшчальная з каштоўнасцямі Каталіцкага Касцёла. Ар-
ганізацыя з’яўляецца філіялам амерыканскай арганізацыі “Католікі 
за выбар”, якая праводзіць палітыку па падтрымцы абортаў. Суддзя 
Хасэ Карлас Ферэйра пацвердзіў неадпаведнасць выкарыстоўва-
емай назвы мэтам і канкрэтным дзеянням асацыяцыі, “якая не-
пасрэдна атакуе мараль і добрыя традыцыі з мэтай нанесці шкоду 
грамадскаму дабру і інтарэсам”.

ПАЎНОЧНАЯ КАРЭЯ. Хрысціян у краіне ўсё больш прасле-
дуюць. Метады, якія выкарыстоўваюцца супраць іх, нагадваюць 
фашысцкія канцлагеры. Інфармацыя пра гэта апублікавана ў апош-
нім дакладзе недзяржаўнай арганізацыі “Korea Future Initiative”. Яе 
прадстаўнікі паразмаўлялі з сотняй людзей, якія доўгі час правя-
лі ў працоўных лагерах, куды хрысціян адпраўляюць у ссылку. 
Зняволеныя распавялі пра жорсткія катаванні: збіццё, падаўленне, 
пазбаўленне вады, ежы і нават сну.

     Падрыхтавана на падставе інтэрнэт-крыніц.

Ад касцёла ў Перстуні да 
касцёла ў Галынцы ўсяго 
4 кіламетры. І гук званоў 

адной святыні добра чуваць 
каля другой. Як так сталася, 
што побач у не асабліва заселе-
най мясцовасці з’явіліся ажно  
2 касцёлы? Сёння пазнаёмімся  
з гісторыяй гэтых парафій.

Да XVIII стагоддзя Галын-
ка насіла назву Ліпск (пасля 
Ліпск-Галынка, каб адрозніць 
ад Ліпска над Бебжай, які ця-
пер знаходзіцца ў Польшчы). 
Карані заснавання мясцовасці 
сягаюць у 1506 год, калі Фёдар 
Храбтовіч атрымаў ад вялікага 
князя Аляксандра кавалак лесу, 
дзе крыху пазней узнік двор  
Ліпск. У 1585 годзе Іван Храбто-
віч пісаў, што яго бабка Людміла, 
“улюбіўшы сабе веру старажыт-
ную праваслаўную, грэцкую, у 
якой нарадзілася, і хочучы сабе 
і нашчадкам пакінуці векуістую 
памяць, у маёнтку свайго мужа 
пана Юрыя Храбтовіча, Ліпску, 
пабудавала царкву”. Адбылося 
гэта недзе перад 1572 годам.

З пачатку XVII стагоддзя 
храм быў грэка-каталіцкім. 
Паводле візітацыі 1804 года, 
святыня характарызавалася як 
вельмі старая, “з дзіравым да-
хам і пабітымі вокнамі”. У ёй 
размяшчаліся 3 алтары, таксама 
вельмі панішчаныя. Могілкі зна-
ходзіліся асобна ад храма і былі 
абнесены каменным мурам. 
Царкоўныя кнігі належалі заход-
няй традыцыі – віленскі Імшал і 
польскамоўнае невялікае Еван-
гелле.

У 1870-ых гадах, пасля пе-
раводу мясцовага насельніцтва  
ў праваслаўе, непадалёк драў- 
лянага былога ўніяцкага хра-
ма пачалося будаўніцтва цаг-
лянай царквы св. Міхала, якое 
было скончана ў 1891 годзе. Калі  

праваслаўнае насельніцтва пас- 
ля 1905 года амаль пагалоўна 
прыняло каталіцызм, Міхай-
лаўская царква аказалася без ве-
руючых. У 1919 годзе там пачаў 
служыць Імшу каталіцкі святар, 
а ў 1922 годзе ў Галынцы была 
заснавана рымска-каталіцкая 
парафія. Будынак былой царквы 
трансфармаваўся ў рымска-ка-
таліцкі касцёл Узвышэння Свя-
тога Крыжа.

Вёска Перстунь першапа-
чаткова існавала як вялікакня- 
жацкі двор. Пры гэтым значэнне 
Перстуні было вельмі вялікім, 
паколькі тут размяшчалася ад-
міністрацыя Перстунскай пуш- 
чы. Пісцовая кніга Гродзен-
скай эканоміі 1558 года ўказвае  
на пераважна ўсходнеславян- 
скае паходжанне імён мясцовых 
жыхароў і, адпаведна, іх пра-
васлаўнае веравызнанне. Гэта 
такія імёны як Ходар, Сямён, 
Цярэшка, Курыла, Апанас, Іван, 
Гарасім, Макар, Мікіта, Гардзей, 
Сцяпан, Клім. Аднак сустрака- 
юцца таксама і імёны, якія маглі 
насіць католікі: Шыман, Мацей, 
Шчэпан, Міклаш.

З пачатку XVII стагоддзя 
мясцовае насельніцтва адносі- 
лася да грэка-каталіцкай па-
рафіі ў Галынцы. Аднак каля 
1780 года тагачасны гродзенскі 
стараста Антоній Тызенгаўз, 
які канфліктаваў з уладальні-
кам Галынкі Францішкам Юн-
дзілам, вырашыў адлучыць  
ад парафіі ў Галынцы вёскі, 
якія належалі Гродзенскай эка-
номіі, і стварыць з іх уласны 
прыход. Такім чынам у Персту-
ні паўстала капліца (аднак па-
колькі стварэнне новай парафіі 
не было зацверджана ўладамі, 
пачаўся досыць доўгі працэс, які 
скончыўся толькі ў 1803 годзе, 
калі ўжо новыя прускія ўлады  

вырашылі пакінуць парафіі ў Пер- 
стуні і Галынцы асобнымі).

У 1804 годзе ў Перстуні існа-
вала маленькая ўніяцкая царква 
ў гонар Звеставання Найсвя-
цейшай Панны Марыі, крытая 
дранкай, з трыма вежамі на даху  
(на цэнтральным знаходзіў-
ся “патройны” крыж). Унутры 
храма размяшчаліся 3 алтары  
ў гонар Звеставання Маці Божай, 
Пана Езуса Укрыжаванага і Маці 
Божай Чанстахоўскай. З цар-
коўных кніг было толькі 2 надру-
каваных у Супраслі Служэбніка 
і стары Трэбнік. Могілкі знахо- 
дзіліся асобна ад святыні. Цар-
ква не мела сваёй зямлі, а святар 
Тэадор Арцымовіч жыў са срод-
каў, прызначаных на парафію 
Антоніем Тызенгаўзам.

У 1823 годзе святыня згарэла, 
і на яе месцы ў 1844–1845 гадах 
была пабудавана новая мура-
ваная ўніяцкая царква ў гонар 
Звеставання Найсвяцейшай 
Панны Марыі. Сродкі на будаў-
ніцтва выдзеліў штаб-ротмістр 
Аляксандр Свечын, які ў той час 
распараджаўся землямі маёнт-
ка Лабна. Гэтая святыня стаіць  
да сённяшняга дня. Яна з’яўля- 
ецца цікавым прыкладам мурава- 
нага культавага будынка, узве- 
дзенага канкрэтна як грэка-ка-
таліцкая царква. Адметнасцю 
з’яўляецца двух’ярусная цылін-
дрычная званіца з шатровым 
завяршэннем, якая размешана 
наперадзе ў плане прамавуголь-
нага аб’ёму і квадратнай апсіды  
з бакавымі закрыстыямі.

У 1875–1908 гадах парафія 
ў Перстуні была праваслаўнай. 
Яе ліквідавалі па прычыне пе-
раходу ўсяго насельніцтва ў ка-
таліцызм. З ліпеня 1919 года, 
пасля стварэння рымска-ката-
ліцкай парафіі, у мястэчку дзей-
нічае касцёл. 

 Каталіцкая Гродзеншчына

 Андрэй Вашкевіч

ПЕРСТУНЬ І ГАЛЫНКА

Касцёл Звеставання Найсвяцейшай Панны Марыі  
ў Перстуні

     працяг са с. 1
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Сёння выдавецтва займаец- 
ца распаўсюджваннем кніг на 
3-ох мовах (беларускай, поль-
скай і рускай), у тым ліку ка-
тэхетычнага і душпастырскага 
напрамку, а таксама папуляр-
най сярод вернікаў рэлігійнай 
літаратурай.

За ўсе гады дзейнасці 
ўстановы было рэалізавана 
больш за 300 выданняў. Так, 
напрыклад, катэхізіс для да-
рослых “Ці верыш ты ў Сына 

Божага” перажыў ужо больш 
за 5 перавыданняў. Малітоўнік 
“У Табе наша надзея” аднаўля-
лі 13 разоў. “Аб наследаванні 
Хрыста” Тамаша Кемпійскага 
выдавалі тройчы. Між іншым, 
вельмі папулярнай стала кніга 
Вільгельма Хюнермана “Пе-
рамоглы д’ябла” пра св. Яна 
Марыю Віянэя.

Перажываючы 25-год-
дзе ўзнікнення выдавецтва, 
яго дырэктар кс. Тадэвуш 

Крыштопік разам з калек-
тывам супрацоўнікаў праг- 
нуць падзякаваць Пану Богу 
за гады дзейнасці, а таксама 
за ласкі, якія ад Яго атрымлі-
ваюць чытачы. Словы ўдзяч-
насці скіраваны таксама  
ў адрас кс. біскупа Аляк-
сандра Кашкевіча і ўсіх, хто  
на працягу гэтых гадоў пад-
трымліваў іх працу на хва-
лу Божую і дзеля духоўнага 
спажытку вернікаў.

ДЫЯЦЭЗІЯЛЬНАМУ ВЫДАВЕЦТВУ 

25 ГАДОЎ!

Выдавецтва Гродзенскай дыяцэзіі сёлета адзначае сярэбраны юбілей. Дата яго 
заснавання сімвалічная, паколькі прыпадае ва ўрачыстасць Найсвяцейшай Панны 
Марыі Вастрабрамскай, Маці Міласэрнасці – галоўнай заступніцы дыяцэзіі.
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Я АСАБЛІВА ЎДЗЯЧНЫ
ЗА АДКРЫЦЦЁ І РАЗВІЦЦЁ

МАЙГО ПАКЛІКАННЯ…
Перш за ўсё, маім любімым 

бацькам – маме і тату. Дзякую ім 
за трывалую аснову, на якой сён-
ня будую сваё сяброўства з Панам 
Богам. Удзячны ім таксама за дар 
жыцця і веры. Яны заўсёды кла-
паціліся і надалей клапоцяцца  
аб тым, каб я быў добрым чалаве-
кам і добрым святаром.

Затым я ўдзячны святарам, 
якіх давялося сустрэць на сваім 
шляху. У рэшце рэшт, даўно вядо-
ма, што “словы вучаць, а прыклад 
прыцягвае”. Таму я маю на ўвазе, 
у першую чаргу, былога пробашча 
маёй роднай парафіі кс. каноніка 
Юзафа Ганчыца. На жаль, ён не 
дачакаўся дня майго пасвячэння, 
бо памёр за месяц да гэтай падзеі. 
Але пакінуў бачны след у сэрцы. 
Заўсёды вучыў мяне, як трэба лю-
біць Бога і як трэба служыць Яму. 
Звяртаў увагу, што кожная асоба 
важная, таму заслугоўвае павагі і 
любові. Кс. Юзаф быў тым чала-
векам, які нястомна клапаціўся, 
каб у нашым касцёле былі новыя 
святары, каб маладыя хлопцы 
ішлі ў семінарыю, каб распазна-
валі сваё пакліканне. Сёння я са-
праўды ўсведамляю, што шмат 
чым абавязаны пробашчу. Яго 
святарства было прыгожым, бо 
было насычана Богам.

Акрамя святароў, якіх я меў 
магчымасць сустрэць у роднай 
парафіі і парафіях, дзе праходзіў 
літургічна-душпастырскую прак-
тыку, удзячны ўсім людзям, якіх 
напаткаў на шляху да святарства. 
Кожны ўнёс нешта ў маё жыццё, 
узбагаціў сваім словам, учынкам, 
малітвай... Я заўсёды імкнуўся 
чэрпаць з досведу вернікаў і заў- 
важаць іх чуласць і сэрца.

ЗА АСАБЛІВЫХ
НЯБЕСНЫХ ЗАСТУПНІКАЎ 

МАЁЙ СВЯТАРСКАЙ
ПРАЦЫ ЛІЧУ…

Святую Сям’ю – Езуса, 
Марыю і Юзафа. Гэта нябесныя 
апекуны маёй роднай парафіі, 

дзе я ўзрастаў да святарства.  
На ўсе падзеі ў сваім жыцці, на 
ўсе выклікі і выпрабаванні Святая 
Сям’я глядзела па-божаму. Нават 
самыя жорсткія і пакутлівыя пе-
ражыванні, самыя цяжкія выпра-
баванні лёсу, найвялікшыя мукі 
яна прымала з пакорай і верай, 
без скарг і нараканняў, без бунту 
і незадавальнення, без узаемных 
абвінавачванняў і біцця ў чужыя 
грудзі – але з перакананасцю, што 
кожная жыццёвая акалічнасць 
з’яўляецца выразам Божай волі, 
якая павінна быць выканана, на-
ват калі з’яўляецца незразумелай.

Вось чаму для мяне пасланне 
Святой Сям’і па-ранейшаму ак-
туальнае і жывое: прыняць Бо-
жую волю ў духу паслухмянасці, 
нават калі не заўсёды ў поўнай 
меры ўсведамляю, чаго Бог чакае  
ад мяне і што хоча зараз сказаць.

ПЕРЫЯД НАВУЧАННЯ
І ФАРМАЦЫІ Ў СЕМІНАРЫІ 

БЫЎ ДЛЯ МЯНЕ…
Часам, калі я ішоў з Панам 

Езусам праз сваё жыццёвае Эма-
ус, каб пазнаць Яго, як вучні, “пры 
ламанні хлеба”. Гэта быў такса-
ма час будавання супольнасці 
клерыкаў, што вельмі важна, як  
у семінарыі, так і пазней, у свя-
тарскім жыцці.

Менавіта ў семінарыі я на-
вучыўся важным рэчам, каб быць 
добрым святаром. Напрыклад, 
лепш пазнаў Святое Пісанне, якое 
змяшчае вельмі каштоўныя думкі 
і ўказанні. Спадзяюся, што дзя-
куючы гэтаму буду добра здзяйс-
няць ролю душпастыра.

РЭЛІГІЙНЫЯ
СУПОЛЬНАСЦІ І РУХІ,

З ЯКІМІ БЫЎ ЦІ НАДАЛЕЙ 
ЗВЯЗАНЫ, – ГЭТА…

Найперш Літургічная служба 
алтара. Дар майго паклікання, 
несумненна, пачаў развівацца  
ў супольнасці міністрантаў, якая 
вельмі дынамічна дзейнічае пры 
маёй роднай парафіі. Дарэчы, 
трапіў у яе вельмі дзіўна. Пасля 
споведзі кс. Юрый Бяганскі, 

які ў той час служыў у парафіі ві-
карыем, прапанаваў мне служыць 
ля алтара. Так і пачалася гэтая 
прыгода. Усё тады было адкрыц-
цём. Я ўспрымаў сваё служэнне 
як вялікую ласку. А потым пачаў 
думаць пра святарства.

ПРЫЯРЫТЭТАМ
У СВАЁЙ СВЯТАРСКАЙ 

ПРАЦЫ ЛІЧУ…
Супрацоўніцтва з людзьмі. 

Хачу, каб мы разам пазнавалі 
таямніцу веры, бо, нягледзячы  
на тое, што я святар, не ведаю  
ўсяго. Думаю, што разам з людзь-
мі змагу яшчэ лепш усё зразу-
мець, адчуць і дасведчыць уз- 
дзеянне Пана Бога ў сваім жыцці.

з жыцця касцёла  

 Кс. Юрый Марціновіч
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АДВЭНТ: НАБІЦЬ ГУЗ  
У ПОШУКУ СЭНСУ

Усе гэтыя тлумачэнні, што Бог стаўся чалавекам для збаўлення людзей або каб 
перамагчы грэх, ужо даўно заржавелі. Нібы словы прыгожыя, але… за імі пустка. 
Зразумець, навошта Стварыцель уцелавіўся, бадай што немагчыма. Адвэнт дапа-
магае ў чарговы раз выплысці на глыбіню і пераканацца ў гэтым. Як жа плысці?

 Арцём Ткачук

СПРАБАВАЦЬ
РОЗНЫЯ ФОРМЫ

Так склалалася, што нядаўна 
я правёў 12 дзён у турме. У адной 
камеры сядзеў з двума аўдыёфі-
ламі – людзьмі, якія захапляюц-
ца музыкай і маюць павышаныя 
патрабаванні да якасці гучан-
ня. Яны робяць калонкі, узмац- 
няльнікі і ўвесь час імкнуцца 
да ідэальнага гуку. Гады пра-
цы толькі дзеля таго, каб па-
чуць найдрабнейшыя элементы 
музычных твораў.

Паралельна хачу ўзгадаць 
сваю бабулю, якая калісьці тлу-
мачыла, што ў Адвэнце “слу-
хаць музыку нельга”. Толькі яна 
не дадала, што гэта трэба для 
таго, каб не псаваць адвэнтавы 
лад. А калі музыка настройвае 

на роздум? Адвэнт можа быць 
часам, калі мастацтва нарэшце 
выкарыстоўваецца па назначэн-
ні. Музыка – не для перакрыван-
ня цішыні, кніга – не для забі-
вання часу, фільмы – не дзеля 
эмоцый.

У Адвэнце можна ўпершыню 
за доўгі час уключыць любімы 
альбом і пераслухаць яго цал-
кам. Адзін на адзін. Так, як гэта 
робяць аўдыёфілы. Ці перачы-
таць кнігу, якая кранула. Форм 
рэфлексіі шмат. Лічу, мастацтва 
для гэтага і створана.

НАСТРОІЦЦА
НА АДВЭНТАВЫ ЛАД

Што гэта значыць? Быць  
у тонусе, чуваць, думаць, пера-
носіць цэнтр цяжкасці на Бога.  

Падаецца, у Адвэнце гэта га-
лоўнае. І самае складанае. 
Штодзёншчына цягне ў сваю 
бездань і не дазваляе сканцэн-
травацца (кожны, мабыць, адчу-
ваў на ўласным досведзе).

Адвэнтам трэба вучыцца ка- 
рыстацца. Так, найчасцей ладу 
як такога і няма. Чалавек хутчэй 
працуе над сабой, збіваецца  
з адвэнтавага настрою і вярта-
ецца ў яго. Аднак гэта норма 
хрысціянскага жыцця: устаю – 
падаю, падаю – устаю. Галоўнае 
ў адвэнтавым ладзе – нястомна 
вяртацца ў Бэтлеем, спрабаваць 
зразумець Бога і Яго бачанне.

НЕ ПАДДАВАЦЦА
БАНАЛЬШЧЫНЕ

Сучасныя маркетолагі шмат 

працуюць перад Калядамі над 
стварэннем святочнага настрою. 
Гэты антураж прыемны, і не сак- 
рэт, што з ім перажываць сне-
жаньскую цемру і холад утуль-
ней. Я не прыхільнік супраць-
пастаўлення хрысціян свецкаму 
разуменню Каляд. Можна пры-
маць гэта, але сягаць глыбей.

Важна, каб вонкавае ззян-
не не аддаляла чалавека  

ад галоўнага сэнсу Божага Нара-
джэння, каб пад коркай ялінак 
і канфеці ён наноў ныраў у та-
ямніцу Уцелаўлення. Упэўнены, 
што выбраўшы адпаведныя 
формы і настроіўшыся на адвэн-
тавы лад, так і будзе.

Божа, вазьмі гэты час і аб’яві 
тое, што б хацеў аб’явіць кожна-
му з нас. Прыйдзі, мы Цябе ча-
каем.
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НАША ДЫЯЦЭЗІЯ МАЕ 
ЯШЧЭ АДНАГО СВЯТАРА!

Кс. Дзмітрый Малец на-
радзіўся 18 чэрвеня 1996 
года. Паходзіць з парафіі 
Святой Сям’і ў Лідзе. Пасля 
дыяканскага пасвячэння 
быў скіраваны на служэнне 
ў санктуарый Маці Божай 
Каралевы Нашых Сем’яў 
у Тракелях (дэканат Ра-
дунь). У апошні час служыў 
у катэдральным касцёле 
св. Францішка Ксаверыя  
ў Гродне.

Новапрэзбітэр удзяляе 
прыміцыйнае бласлаўленне 
святарам

Малітва пры магіле св. п. кс. каноніка Юзафа Ганчыца

Бацькі бласлаўляюць свайго 
сына на святарскі шлях

Мы задалі кс. Дзмітрыю Мальцу некалькі пытанняў 
адносна яго жыцця і бачання святарскай паслугі.
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пошук праўды

 ЗАДАЙ ПЫТАННЕ

Ці нармальна 
спавядацца

з адных і тых 
жа грахоў?

Споведзь – гэта не юры- 
дычны акт, не спосаб 
разлічыцца з Богам і  

з самім сабой. Сакрамант па-
яднання – гэта асаблівая маг- 
чымасць перажыць міласэр-
насць Бога, гэта канал ласкі 
(Божае жыццё перадаецца нам 
праз духоўныя раны, за якія 
просім прабачэння ў Творцы).

Сакрамант споведзі так-
сама мае і педагагічную каш- 
тоўнасць, як сцвярджаў папа 
Бенедыкт XVI. Ён дазваляе 
нам увайсці ў бездань Божа-
га сэрца: міласэрны Айцец  
не стамляецца дараваць.

“Божая Міласэрнасць – 
гэта «не пачуццё, не «набож-
насць»! Наадварот, міласэр-
насць – гэта сапраўдная сіла, 
якая можа вылечыць чала-
века і свет ад хваробы, якой 
з’яўляецца грэх, зло мараль-
нае, зло духоўнае”, – сказаў  
некалькі гадоў таму папа 
Францішак.

Такое праяўленне любові, 
якой Бог адорвае кожнага ча-
лавека, абуджае ў душы захап- 
ленне і радасць, заахвочвае  
да падзякі! Прызнаемся шчы- 
ра: пастаяннае вызнанне ад-
ных і тых жа грахоў не заўсёды 
нас турбуе, не заўсёды ўзні-
кае думка, што паранілі Бо-
жае сэрца. Гэты дыскамфорт, 
выкліканы паўтарэннем гра-
хоў, нярэдка ўзнікае таму, 
што расчароўваемся ў сабе, 
а наша меркаванне пра саміх 
сябе – сапсаванае.

Асновай хрысціянскага жыц- 
ця з’яўляецца менавіта пе-
ражыванне слабасці нашага 
існавання, усведамленне таго, 
што без Хрыста нічога не мо-
жам зрабіць (параўн. Ян 15, 5). 
Св. Максімільян Кольбэ такса-
ма прызнаваў пэўную карысць 
ад вызнання адных і тых жа 
грахоў. Аднойчы ён сказаў: 
“Калі ўсе сродкі былі вычар-
паныя, я зразумеў, што згубіў-
ся, і мае выхавацелі ўбачылі, 
што я ні на што не здольны – 
тады Беззаганная ўзяла ў свае 
рукі гэты цалкам бескарысны 
інструмент”.

Св. Францішак Сальскі 
тлумачыў гэта так: “Гаворка 
ідзе не толькі пра тое, што 
толькі душа, якая ведае сваю 
нікчэмнасць, здольна цалкам 
давяраць Богу, а пра тое, што 
ні адна душа не можа цалкам 
даверыцца Богу, калі не ўсве-
дамляе сваёй нікчэмнасці, бо 
гэтае веданне і прызнанне 
сваёй нікчэмнасці ставяць нас 
перад Богам”.

Ад споведзі з тых жа па- 
дзенняў мы нараджаемся  
з падвойным усведамленнем: 
бясконцай дабрыні Бога і сла-
басці чалавечай прыроды. Та-
кім чынам, Божая педагогіка 
заключаецца не ў тым, каб, 
перш за ўсё, вызваліць нас 
ад граху для таго, каб жылі 
ў адпаведнасці з маральнымі 
нормамі. Яе мэта – прывес-
ці нас да таго, каб, глыбока 
перажываючы прорву сваёй 
нікчэмнасці, адчувалі сябе па-
кліканымі кінуцца ў бездань 
Божай міласэрнасці. Тады 
і толькі тады атрымаем  
ад Бога дастатковую ласку, 
каб пазбягаць граху, і гэта 
зможа прынесці плён.

     pl.aleteia.org

ПАНЯЦЦЕ ЛАСКІ
Мы жывём у грамадстве, 

якое падкрэслівае сацыяль-
ную справядлівасць, абвяшчае 
роўнасць усіх людзей у досту-
пе да матэрыяльных даброт, 
роўнасць у доступе да ўлады і 
грамадскіх функцый. Таму мо-
жам адчуваць непрыязнасць 
да такога паняцця, як “ласка”. 
Мы хутчэй лічым, што неаб-
ходна сумленна выконваць 
свае абавязкі перад іншымі 
людзьмі і патрабаваць таго, 
што нам належыць.

Гэта г. зв. размеркаваль-
ная справядлівасць, і такое 
стаўленне сёння паўсюдна 
прызнаецца правільным. Ад-
нак таксама можна заўважыць, 
што “халоднакроўнае” захаван- 
не размеркавальнай справяд-
лівасці без любові прыво- 
дзіць да страты сардэчнасці і 
ўдзячнасці ў адносінах паміж 
людзьмі.

Значна горш, калі мы не-
свядома пераносім стаўленне 
размеркавальнай справядлі-
васці на свае адносіны з Па-
нам Богам. Хрысціянская вера 
сцвярджае, што Бог з’яўляецца 
Айцом, які адорвае, а з наша-
га боку патрэбны ўдзячнасць 
і ўсведамленне таго, што без 
Яго не зможам зрабіць нічо-
га добрага. Мы існуём толькі 
дзякуючы ласцы Пана і, акра-
мя таго, з’яўляемся даўжнікамі 
Яго міласэрнасці.

Дастаткова прыгадаць пры- 
павесць Езуса пра неміласэр-
нага даўжніка, якая ацэньвае 
доўг перад Богам як немаг- 
чымы для аплаты (100 000 та-
лантаў = 320 тон золата!). Нам 
абавязкова патрэбна Божае 
прабачэнне – абавязковым 
з’яўляецца і паняцце ласкі,  
г. зн. прызнанне таго, што Бог 
адорвае чалавека бясплатна, 
толькі з любові, і з нашага  
боку патрэбна моцная воля 
трывання ў сяброўстве з Ім, 
пазбягаючы смяротнага граху 
любой цаной. 

АСВЯЧАЛЬНАЯ ЛАСКА
Божая ласка дзеліцца  

на асвячальную і дзейсную. 
Асвячальная ласка – гэта звыш- 
натуральны і пастаянны Божы 
дар, які надае душы высокую 
ступень духоўнага хараства. 
А дзейсную ласку Бог дае ча-
лавеку для здзяйснення доб- 
рых учынкаў, неабходных  
для збаўлення.

Асвячальную ласку мы ат- 
рымліваем падчас хросту. 
Прыходзім на гэты свет у пер-
шародным граху, таму маем 
патрэбу ў сакраманце, які 
знішчыць першародны грэх 
і прывядзе душу ў стан асвя-
чальнай ласкі. На хросце Святы 
Дух уваходзіць у душу, надаю-
чы ёй знак прыгажосці. Гэты 
пастаянны стан прыгажосці 
душы, як вынік прабывання 
ў ёй Святога Духа, называем 
асвячальнай ласкай.

Паміж душой у асвячаль-
най ласцы і душой у цяжкім 
граху існуе прынцыповая роз-
ніца: душа ў смяротным гра-
ху духоўна мёртвая, а душа  
ў асвячальнай ласцы прызна-
чана для вечнага жыцця.  
Св. Кацярына Сіенская, уба-
чыўшы душу ў стане асвячаль-
най ласкі, усклікнула: “Пане, 
калі б вера не запэўніла мяне, 

што ёсць адзін Бог, я б падума-
ла, што гэтая душа з’яўляец-
ца боствам. Я разумею, што  
за такую прыгожую душу Ты 
мог памерці!”.

Знаходзячыся ў стане асвя-
чальнай ласкі, мы падобныя  
да чалавека, які апрануўся 
ў новае, прыгожае адзенне. 
Таму Езус параўнаў такі стан  
са шлюбным адзеннем у пры- 
павесці пра вясельную гасціну 
(параўн. Мц 22) і пра блуднага 
сына (параўн. Лк 15).

Стан асвячальнай ласкі – 
гэта найвялікшы скарб, які 
маем. Скарб, які пераўзыхо- 
дзіць скарбы ўсяго бачна-
га свету. Вядома, што без яго 
мы не можам трапіць у Неба. 
Душа ў стане ласкі застаецца 
ў сяброўстве з Богам. Св. Маг-
далена дэ Пацы пісала: “Калі б  
чалавек у стане асвячальнай 
ласкі ведаў, наколькі Бог яго 
любіць, яму давялося б памер-
ці ад збытку радасці”.

НАСТУПСТВЫ
ДЗЕЯННЯ

АСВЯЧАЛЬНАЙ ЛАСКІ
Ў ДУШЫ ЧАЛАВЕКА 

Стан асвячальнай ласкі 
ўводзіць нас у стан дзяцін-
ства Бога. Ведаем, што пад-
час хросту становімся Божымі 
дзецьмі, а праз гэта – спад-
чыннікамі Неба! Святы Дух 
праз асвячальную ласку злучае 
нас з Богам і робіць Яго святы-
няй.

Езус гаворыць: “Калі хто 
любіць Мяне, той захоўвае 
слова Маё, і палюбіць таго Ай-
цец Мой, і прыйдзем да яго, і 
зробім жыллё ў яго” (Ян 14, 23).  
Чалавек, які жыве ў стане 
ласкі, з’яўляецца жыллём 
Найсвяцейшай Тройцы! Праз 
цяжкі грэх мы губляем гэтае 
наследдзе, але можам вярнуць 
яго праз сакраментальную 
споведзь.

Праз асвячальную ласку 
Святы Дух сваёю ласкай надае 
высакароднасці чалавечаму 
розуму і волі. Ён улівае ў нас 
цноты веры, надзеі і любові. 
Удзяляе сямікратныя дары, 
робячы схільнымі да дабра. 
Садзейнічае развіццю цнотаў. 
Гэта, у сваю чаргу, спараджае 
ўнутранае задавальненне, спа-
кой і духоўную радасць нават 
нягледзячы на цярпенні і цяж-
касці.

Святы Дух з’яўляецца Су-
цяшыцелем. Ён заклікае нас 
да добрых учынкаў і робіць 
іх годнымі вечнага жыцця.  
Св. Максім Спаведнік пісаў: 
“Як кветка раскрываецца пры 
дотыку сонечнага святла, так 
пры дотыку Божай сілы і свят-
ла ласкі Святога Духа адкры- 
ваецца сэрца закаранелага 
грэшніка, выдаючы прыемны 
водар цноты і набожнасці”. Як 
вецер рухае вятрак, так і Свя- 
ты Дух – сэрца верніка.

Той, хто знаходзіцца ў ста-
не асвячальнай ласкі, можа 
атрымаць поўныя і частковыя 
адпусты для сябе ці памерлых. 
Добрыя ўчынкі, выкананыя  
ў стане ласкі, складаюць част-
ковы адпуст і нясуць з сабой 
адпушчэнне часовай кары  
за грахі. Хрыстос сказаў: “Бо 
якая будзе карысць чалавеку, 
калі ён здабудзе ўвесь свет,  
а душы сваёй пашкодзіць?” 
(Мц 16, 26).

ЦІ МОЖНА
СТРАЦІЦЬ ЛАСКУ 

АБО АТРЫМАЦЬ ЯЕ
НАЗАД?

Самая вялікая драма для 
чалавека – страта стану асвя-
чальнай ласкі. З-за штодзён-
ных (лёгкіх) грахоў нельга 
згубіць яе. Аднак смяротны 
(цяжкі) грэх выганяе Хрыста  
з душы, пра што чытаем  
у Дзённіку св. Фаўстыны.

Св. Ян Віянэй казаў: “Як 
цела без духа з’яўляецца тру-
пам, так і душа чалавека, 
пазбаўленая Божай ласкі, мёр-
твая і напаўняе агідай Бога 
і анёлаў. У гэтым стане яна  
не можа зрабіць нічога, што 
заслугоўвала б вечнага жыц-
ця. [...] Дзівосная прыгажосць 
знікае; душа, падобная раней  
да анёлаў, цяпер становіцца 
непрыгожай, як д’ябал ці туша, 
што ляжыць восем дзён на спя- 
коце. Пасля граху чалавек губ- 
ляе ўсе заслугі, сабраныя для 
вечнага жыцця. Смяротны грэх 
аддае нашу душу ў няволю д’яб- 
лу, робіць непрыяцелямі Бога 
і зачыняе браму ў нябесную 
айчыну. Чалавек у смяротным 
граху становіцца жыллём зло-
га духа... Яму застаецца толькі 
пекла” (“Казанне пра смярот-
ны грэх”). Св. Тэрэза бачыла 
душу ў стане цяжкага граху. І 
выгляд так яе напалохаў, што 
яна лепш бы знесла пякельныя 
пакуты, чым здзейсніла хоць 
адзін грэх.

Цяжкі грэх – гэта самае 
вялікае няшчасце, якое можа 
здарыцца з намі ў жыцці. Зна-
ходжанне ў стане граху зацям-
няе розум і аслабляе волю. 
Таму мы бачым, як многія  
з тых, хто працягвае грашыць 
на працягу шматлікіх гадоў, 
без Святога Духа губляюць  
разуменне праўды і пачуццё 
граху.

Кожны, хто свядома і доб- 
раахвотна парушае Божую 
ці касцёльную запаведзь  
у важнай справе, здзяйсняе 
цяжкі грэх. Тады неабходна  

сакраментальная споведзь,  
у якой зноў можна атрымаць  
ад Бога стан ласкі. Для са-
праўднасці св. споведзі дас- 
таткова недасканалага акту 
жалю, бо ў сакраманце пака-
яння Бог па сваёй ласцы да-
паўняе са скарбніцы заслуг 
Хрыста Пана тое, чаго нам  
не хапае. Калі хворы чала-
век ужо не можа прыступіць  
да споведзі, а раней адчуваў 
жаль за грахі, сакрамант на-
машчэння хворых дае яму  
ласку прабачэння грахоў.

Акрамя сакраментальнай 
споведзі, само абуджэнне акту 
дасканалага жалю (г. зн. жалю, 
які вынікае з Божай любові) 
ужо ўносіць у душу асвячаль-
ную ласку. Аднак, каб быць 
дасканалым, гэты акт павінен 
уключаць і жаданне прысту- 
піць да споведзі як мага 
хутчэй. Адмаўленне сакрамен-
тальнай споведзі чалавекам, 
які трывае ў цяжкім граху, 
робіць немагчымым абуджэн-
не дасканалага жалю. Ад-
маўленне споведзі – гэта пра-
яўленне вялікай ганарыстасці.

Давайце клапаціцца пра 
наша вечнае збаўленне. Асаб- 
ліва падчас пандэміі неабход-
на трываць у стане асвячаль-
най ласкі – без цяжкага граху 
на сумленні. Складаныя мо-
манты выпрабаванняў веры, 
якімі, несумненна, з’яўляюц- 
ца цяперашняя сітуацыя і са-
цыяльныя змены, павінны  
набліжаць нас да Бога, а не ад-
даляць.

Давайце жыць так, каб 
мець магчымасць кожны раз, 
калі будзем удзельнічаць  
у св. Імшы, прыступаць  
да св. Камуніі. Калі б мелі 
няшчасце здзейсніць цяжкі 
грэх – пойдзем да споведзі,  
не адкладаючы. Будзем бераг- 
чы гэты найвялікшы скарб – 
стан асвячальнай ласкі, што 
носім у гліняным посудзе,  
якім з’яўляецца наша цела!

ЖЫЙМА Ў СТАНЕ
АСВЯЧАЛЬНАЙ 
ЛАСКІ!

Ласка… Слова, непапулярнае ў сучасным свеце, 
як і „збаўленне” ці „адкупленне”... Аднак немагчы-
ма пазбегнуць гэтага слова, бо яно сцісла звазана  
з мовай Бібліі і верай. “Ласка Божая неабходная  
для збаўлення”, – навучае Касцёл.

 Кс. Тадэвуш Крыштопік
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 РАЗВАЖАННІ З БОЖЫМ СЛОВАМ

Роздум над адвечным  

29 лістапада – I нядзеля Адвэнту
Мк 13, 33–37

Езус сказаў вучням сваім: “Глядзіце, чувайце, бо не ведаеце, калі настане 
час той. Падобна гэта да чалавека, які, вырушаючы ў далёкую дарогу, пакінуў 
дом свой, даў слугам сваім уладу, і кожнаму сваю працу, і загадаў брамніку 
чуваць.

Дык чувайце ж і вы, бо не ведаеце, калі прыйдзе гаспадар дому: увечары, 
ці апоўначы, ці пры спеве пеўняў, ці раніцай; каб не застаў вас спячымі, калі 
вернецца неспадзявана. А што вам кажу – кажу ўсім: Чувайце!”.

Быць
заўсёды гатовым

Мы распачынаем час адвэнтавага чакання і падрыхтоўкі да прышэсця 
Збаўцы. Разумеем гэта прышэсце ў двух сэнсах. У першым яно азначае нара-
джэнне Божага Сына ў Бэтлееме, якое, як і кожны год, будзем успамінаць і лі-
тургічна адзначаць 25 снежня. У другім значэнні прышэсце Збаўцы адносіцца 
да канца часоў, калі людзі “ўбачаць Сына Чалавечага, які будзе ісці ў воблаку 
з моцаю і вялікай славаю” (параўн. Лк 21, 27). У абодвух выпадках прыходзіць 
той жа Божы Сын, Збаўца свету, аднак кожны раз па-іншаму.

Падчас першага прышэсця спрадвечны Сын Бога нараджаецца як Чалавек  
у галечы, пакоры і прыніжэнні. У час другога Ён адкрыецца свету ў Боскай  
магутнасці як Суддзя жывых і мёртвых. Гэтае прышэсце застаецца для нас 
таямніцай. Не ведаем ні дня, ні гадзіны, калі прыйдзе Сын Чалавечы. Божае  
слова сцвярджае, што гэты дзень настане раптоўна. Такім чынам, Езус за-
клікае нас не пераставаць чуваць ды маліцца. Штогадовая адвэнтавая 
падрыхтоўка да перажывання таямніцы Нараджэння Божага Сына павін- 
на стаць таксама напамінам пра неабходнасць пастаяннай гатоўнасці  
да сустрэчы з Божым Сынам падчас Яго другога прыходу ў славе.

Пане Езу Хрысце, дазволь мне заўсёды мець Тваю ласку, каб я мог стаць  
перад Табою ў любы момант свайго жыцця.

 Кс. Юрый Марціновіч

22 лістапада – Урачыстасць Езуса Хрыста, Валадара Сусвету
Мц 25, 31–46

Езус сказаў сваім вучням: “Калі ж прыйдзе Сын Чалавечы ў славе сваёй і ўсе 
Анёлы з Ім, тады сядзе на троне славы сваёй. I сабраныя будуць перад Ім усе на-
роды, і аддзеліць адных ад другіх, як пастух аддзяляе авечак ад казлоў. І паста- 
віць авечак праваруч, а казлоў – леваруч. Тады скажа Валадар тым, хто праваруч 
Яго: «Прыйдзіце, бласлаўлёныя Айца Майго, прыміце ў спадчыну Валадарства, 
падрыхтаванае вам ад стварэння свету. Бо Я быў галодны, і вы далі Мне есці;  
прагнуў, і вы напаілі Мяне; быў падарожным, і вы прынялі Мяне; быў голы, і 
вы апранулі Мяне; быў хворы, і вы адведалі Мяне; быў у вязніцы, і вы прыйшлі  
да Мяне». Тады адкажуць Яму справядлівыя: «Пане, калі мы бачылі Цябе галод-
ным і накармілі, ці сасмаглым і напаілі? Калі мы бачылі Цябе падарожным і пры-
нялі, ці голым і апранулі? Калі мы бачылі Цябе хворым ці ў вязніцы і прыйшлі 
да Цябе?». I Валадар скажа ім у адказ: «Сапраўды кажу вам: тое, што вы зрабі-
лі аднаму з гэтых братоў Маіх меншых, вы Мне зрабілі». Тады скажа і тым, хто  
леваруч Яго: «Ідзіце ад Мяне, праклятыя, у агонь вечны, падрыхтаваны д’яблу і 
анёлам ягоным. Бо Я быў галодны, і вы не далі Мне есці; прагнуў, і вы не напаілі 
Мяне; быў падарожным, і вы не прынялі Мяне; быў голы, і вы не апранулі Мяне; 
быў хворы і ў вязніцы, і вы не адведалі Мяне». Тады і яны адкажуць Яму, кажучы: 
«Пане, калі мы бачылі Цябе галодным ці сасмаглым, ці падарожным, ці голым,  
ці хворым, ці ў вязніцы, і не ўслужылі Табе?». Тады скажа ім у адказ: «Сапраўды 
кажу вам: Чаго вы не зрабілі аднаму з гэтых меншых, таго не зрабілі Мне». І гэ- 
тыя адыдуць на вечнае пакаранне, а справядлівыя – да вечнага жыцця”.

Быць адкрытым на чалавека
Сын Божы, стаўшы Чалавекам, пазнаў усе таямніцы нашага нялёгкага жыцця. 

Спазнаў, што значыць быць галодным, сасмаглым, што значыць адчуваць холад... 
Пазнаў горкі смак чалавечых слёз. Пан Езус стаў салідарным і спагадлівым з усімі 
тымі, хто церпіць і мае патрэбу ў людской дапамозе, і вучыць таму ж нас.

Кожны чалавек здольны любіць, таму што ён падобны да Бога, які ёсць Любоў. 
Мусім нястомна спасцігаць гэтую любоў і памятаць, што калі-небудзь давядзецца 
разлічыцца за яе на Божым судзе.

Пане Езу Хрысце, адкрый мне вочы на патрэбы іншага чалавека, каб я разгледзеў 
Цябе ў тварах бедных і патрабуючых.

ПРАСІЦЕ, І БУДЗЕ
ДАДЗЕНА ВАМ

“Калі ж вы, будучы ліхімі, ведаеце, як даваць дзецям 
вашым добрыя дары, тым больш Айцец ваш, які ў ня-
бёсах, дасць добрае тым, хто просіць у Яго” (Мц 7, 11).

 Людвіга Цыдзік

ЦІ ЎМЕЕМ ПРАСІЦЬ
Працягваючы разважанні 

на тэму выслуханай і плённай 
малітвы, варта звярнуць ува-
гу на тое, ці ўвогуле правільна 
мы ставімся да просьбаў Богу 
і ці ўмеем прасіць. Сярод мно-
ства вернікаў, якія сутыкаюц-
ца з рознымі цяжкасцямі, ёсць 
шмат памылковых пераканан-
няў, якія блакіруюць дзеянне 
Бога. Некаторыя думаюць, што 
ва Усявышняга не трэба нічога 
прасіць, бо Ён сам добра ведае, 
што нам трэба. Заканчваецца 
ўсё тым, што сітуацыя надоўга 
затрымліваецца ў адной і той 
жа кропцы, а чалавек скардзіц-
ца, што ў яго нічога не атрым-
ліваецца, хаця на самой справе  
ён ніколі канкрэтна ні аб чым 
не прасіў у Бога.

Бывае і так, што чалавек 
просіць, але, не дачакаўшыся 
хуткага адказу, знеахвочваецца 
і прызнае, што нягодны грэш-
нік не заслугоўвае асаблівых 
ласкаў. Дык навошта яму пра-
цягваць прасіць і прыніжац- 
ца, калі ён усё роўна нічога 
не атрымае. Такое стаўленне 
прыводзіць да таго, што ча-
лавек закрываецца перад Бо-
гам, прымае неспрыяльную ці 
безнадзейную жыццёвую сітуа-
цыю, скардзіцца на дрэнны лёс, 
трапляе ва ўсё большую дэпрэ-
сію, а часам нават адчай.

Некаторыя, наадварот, лі-
чаць, што не трэба “дурыць 
галаву” Госпаду, таму што Ён 
“занадта заняты і мае больш 
важныя справы”. Яшчэ частка 
баіцца звяртацца да Творцы 
з просьбамі, бо думае, што Ён 
пасылае толькі пакаранні і па-
куты. Гэта сур’ёзная памылка! 
Такое няправільнае мысленне 
сведчыць пра недастатковае 
веданне сапраўднай прыроды 
Бога Айца і ўжо з самага пачат-
ку пазбаўляе Яго славы.

ПРЫЗНАЦЬ СВАЮ
ЗАЛЕЖНАСЦЬ

Пан Езус вырашае гэтую 
дылему выразнай і адназначнай 
рэкамендацыяй: “Прасіце! Што 
б вы ні папрасілі – атрымае-
це!”. Так, Бог ведае ўсе нашы 
патрэбы, аднак Ён даў чалавеку 
свабодную волю, якую нельга 
прымусіць сілай. Таму Айцец 
чакае, што людзі добраахвот-
на будуць шукаць адносін з Ім, 
прыносіць усе свае мары, жа-
данні сэрца, патрэбы і цяжкасці 
да Яго трона, каб у сваёй чалаве-
чай бездапаможнасці атрымаць 
звышнатуральную дапамогу 
зверху і змяніць рэальнасць  
да лепшага. “Прыйдзіце да Мя- 
не, усе спрацаваныя і абцяжара- 
ныя, і Я супакою вас” (Мц 11, 28).

Такім чынам, мы не павін-
ны цурацца звяртацца да Бо- 
га з просьбамі, спадзеючыся  
на ўласныя сілы. Зусім наадва-
рот! Мусім прызнаць сваю за-
лежнасць ад Творцы і сагнуць 
перад Ім калені ў знак пакоры. 
Езус выразна кажа: “Без Мяне 
нічога не можаце зрабіць”  
(Ян 15, 5). Мы духоўна залежныя 
ад Хрыста, нібы галінкі куста  
ад каранёў. Як галінкі не могуць 
атрымліваць жыватворную моц 
з зямлі без кораня, так без Езу-
са чалавек не можа атрымліваць 
ласкі ад Бога, які з’яўляецца 
жыватворным Духам.

“Калі будзеце ўва Мне і словы 
Мае ў вас будуць, прасіце, чаго 
захочаце, і станецца вам. Гэтым 
будзе ўслаўлены Айцец Мой, 
калі вы прынясеце багаты плён 
і станеце Маімі вучнямі. Гэта 
Я сказаў вам, каб Мая радасць 
была ў вас, і каб радасць вашая 
была поўнай” (Ян 15, 7–8. 11). 
Каб убачыць плён малітвы, трэ- 
ба прасіць Бога не ад свайго імя, 
але ад імя Езуса Хрыста, праз 
Яго заслугі, святасць, справядлі-
васць і аўтарытэт.

ІНТЭНЦЫЯ, ЗГОДНАЯ
З БОЖАЙ ВОЛЯЙ

Кожны чалавек у гэтым све-
це праходзіць своеасаблівую ду- 
хоўную школу, дзе ён павінен 
навучыцца рабіць правільныя 
высновы з любой складанай сі-
туацыі і здаць экзамен на ма-
ральную сталасць. Тым больш, 
хрысціянін абавязаны адроз-
ніваць дабро ад зла. Св. Павел 
пацвярджае дадзеную праўду: 
“І не дастасоўвайцеся да гэтага 
веку, але перамяняйцеся праз 
абнаўленне розуму, каб вы 
пазналі, якая воля Божая, што 
добрае, прыемнае і дасканалае” 
(Рым 12, 2).

Тое ж датычыцца і распа-
знання намеру, з якім мы 
прыходзім да Бога. Св. Ян за-
пэўнівае, што Бог выслухоўвае 
ўсе просьбы, якія адпавядаюць 
Яго волі (параўн. 1 Ян 5, 14). 
Таму ўзнікае няпростае пытан-
не: як распазнаць Божую волю 
і быць на 100% упэўненым, што 
наша жаданне адпавядае ёй?

Перш за ўсё, Божая воля 
была аб’яўлена ў Евангеллі, а 
ў асобе Пана Езуса – таксама  
ў целе. Усё, што рабіў і чаму 
навучаў Месія, адпавядала волі 
Айца. Таму, шукаючы рашэння 
ў любой заблытанай сітуацыі, 
што датычыць аздараўлення,  

праблем у сужэнстве, матэры- 
яльнай сітуацыі і г. д., мы мусім 
абапірацца на Божае слова. Вар-
та, каб яно стала інструкцыяй 
паўсядзённага жыцця.

Неабходна адшукаць фраг-
мент, які найбольш дакладна 
апісвае сітуацыю, якую мы пе-
ражываем, і паглядзець, што 
пра гэта сказаў Езус Хрыстус. 
Трэба быць цвёрда перака-
наным, што калі Бог абяцае 
нешта ў сваім Слове, Ён абавяз-
кова гэта зробіць. Маем поўнае 
права атрымаць плён такога 
абяцання. Гэты факт павінны 
ўспрымаць як падмурак непа-
хіснай веры ў сваім сэрцы.

“Казанне на гары”, Карл Генрых Блох, 1877 год
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 Каталіцкія СМІ Беларусі

інтэрнэт-партал
Касцёла ў Беларусі

інтэрнэт-партал
Гродзенскай дыяцэзіі

Апостальскі нунцый у Беларусі ар-
цыбіскуп Антэ Ёзіч сустрэўся з міністрам 
замежных спраў Рэспублікі Беларусь 
Уладзімірам Макеем.

Падчас сустрэчы былі абмеркаваны 
актуальныя пытанні двухбаковага па-
радку дня, супрацоўніцтва Беларусі і 
Ватыкана ў межах міжнародных аргані-
зацый. Пацверджана ўзаемнае імкненне 
да актывізацыі ўзаемадзеяння Беларусі і 
Святога Пасаду ў мэтах умацавання па-
зітыўнай дынамікі двухбаковага супра-
цоўніцтва і міжканфесійнага дыялогу.

На заканчэнне Уладзімір Макей па-
жадаў арцыбіскупу Антэ Ёзічу актыўнай 
плённай працы ў мясцовым Касцёле.

Біскуп Гродзенскі Аляксандр Кашкевіч 
здзейсніў персанальныя змены двух свя-
тароў, якія служаць у дыяцэзіі.

Кс. Руслан Мазан вызвалены ад абавяз-
каў пробашча парафіі Імя Найсвяцейшай 
Панны Марыі i св. Яна Непамука ў Вялікіх 
Эйсмантах (дэканат Вялікая Бераставіца) 
і прызначаны пробашчам парафіі Святой 
Сям’і ў Лідзе. Святар заменіць на пасадзе 
спачылага кс. каноніка Юзафа Ганчыца.

Адміністратарам парафіі Вялікія Эй-
сманты прызначаны кс. Юрый Ясевіч.

рэлігійны
часопіс

Адпачынак са “Словам”

Вельмі часта здараюцца пахаванні, 
якія хутчэй нагадваюць не літургію, а 
смутны спектакль аднаго акцёра…

Пачынаецца ўсё з тэлефоннага зван-
ка святару, што памёр нейкі парафіянін 
Іван Іванавіч. Калі ксёндз яго не ведае 
(а служыць у парафіі 20 гадоў), пытае, 
ці хадзіў той да касцёла, бо чамусьці  
не прыпамінае. Сям’я адказвае, што 
хадзіў рэдка. На практыцы гэта азначае, 
што на працягу апошніх 20-ці гадоў ён 
не быў ні разу. Сумна. Сумна тое, што  
г. зв. католікі – “прынесеныя”: іх прынес-
лі на хрост – без свядомай згоды; нешта 
падобнае зроблена і пасля смерці.

 ад шчырага сэрца

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ
ВІКТАРУ ЗАХАРЭЎСКАМУ
з нагоды 14-ай гадавіны святарскіх пасвячэнняў перасылаем 
сардэчныя пажаданні. Няхай Езус Хрыстус, бласлаўляе кожны 
Ваш дзень, Маці Божая ахінае сваёй апекай, а Святы Дух да-
памагае выконваць душпастырскую паслугу і шчодра ўдзяляе 
свае дары. Жадаем моцнага здароўя на доўгія гады, душэўна-
га супакою, радасных дзён і добразычлівых людзей побач. Мы 
ўдзячныя Пану Богу і ўсім, хто стаяў ля вытокаў Вашага  
жыццёвага выбарую.

З малітвай і павагай парафіяне з Варнянаў і Вароны

ПАВАЖАНАМУ АЙЦУ ПРОБАШЧУ
ВАЛЕРЫЮ ШЭЙГЕРЭВІЧУ
з нагоды 13-ай гадавiны святарскiх пасвячэнняў складаем 
шчырыя вiншаваннi. Дзякуючы Вашым намаганням, наш 
касцёл i каплiца аднаўляюцца з кожным годам. Няхай добры 
Бог узнагародзiць Вас за працу моцным здароўем, а Мацi Бо-
жая заўсёды будзе побач на жыццёвым шляху. Дзякуем  за аб-
вяшчэнне Божага слова і ўдзяленне святых сакрамантаў.

З удзячнасцю i павагай парафiяне
з касцёла св. Францішка Асізскага ў Свiслачы

ПАВАЖАНАМУ АЙЦУ
КАЗІМІРУ ЕНДЖЭЙЧАКУ
з нагоды юбілею складаем букет найлепшых пажаданняў. Ня-
хай кожны Ваш дзень будзе шчаслівы і бласлаўлёны, здароўе  
не падводзіць, а людзі побач адорваюць дабрынёй і радасцю. 
Няхай усемагутны Пан Бог удзяляе Вам свае бязмежныя ласкі, 
а Найсвяцейшая Маці і святы заступнік нястомна чуваюць 
над Вамі.

Сям’я Бондзюш, в. Монькаўцы

ПАВАЖАНЫ КСЁНДЗ
ЮРЫЙ КУЗЬМІЧ!
Віншуючы шчыра Вас з днём нараджэння,
Мы хочам падзякаваць Вам
За тое, што разам мы молімся сёння,
І спевам напоўнены храм.
Хай Панна Марыя заўжды апякае,
І ў горкі, і ў радасны час.
Мы будзем маліцца да вечнага Бога
Аб шчасці, здароўі для Вас.

З павагай моладзь, вернікі, удзельнікі руху “Маргарытка”
і Колы Жывога Ружанца з Новага Двара 

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ ПРОБАШЧУ
ВІКТАРУ ЗАХАРЭЎСКАМУ
з нагоды 14-ай гадавіны святарскіх пасвячэнняў перасылаем 
сардэчныя пажаданні. Няхай здароўе будзе моцным, сілы –  
бясконцымі, а радасць – штодзённай. Няхай Вас заўсёды  
акружаюць прамяні Божай міласэрнасці, моц Святога Духа 
і апека Найсвяцейшай Панны Марыі, Езус валадарыць у Ва- 
шым сэрцы і адорвае сваімі  ласкамі, а святы заступнік заў- 
сёды знаходзіцца побач.

Вернікі з парафіі Раготна

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ
АНДРЭЮ РАДЗЕВІЧУ
з нагоды дня нараджэння і надыходзячых імянін складаем  
сардэчныя пажаданні: Божага бласлаўлення, шчодрых дароў 
Святога Духа на кожны дзень, апекі Маці Божай і святога 
заступніка. Няхай здароўе спрыяе на працягу многіх гадоў, а 
радасць, любоў і шчасце будуць Вашымі найлепшымі сябрамі.  

Ружанцовыя колы, апостальства
“Маргарытка” і ўдзячныя парафіяне з Радуні

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ АЛЕГУ КУДЭРКУ
з нагоды гадавіны святарскіх пасвячэнняў ад усяго сэрца жа-
даем моцнага здароўя, мноства Божых ласкаў на кожны дзень, 
нястомных сіл у абвяшчэнні Евангелля Божаму люду, шчодра-
га плёну ў душпастырскай працы, нязломнай веры, душэўнага 
супакою і шчырай радасці ў сэрцы.

Удзячныя парафіяне з Гродна-Аўгустоўка

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ КАНОНІКУ
ЗДЗІСЛАВУ ВЭДЭРУ
з нагоды імянін складаю букет найлепшых пажаданняў. Свя-
тарства – гэта надзвычайны цуд, бязмежная моц, ясны і 
моцны шчыт. Бог даў Вам мудрасць і прастату, цярплівасць, 
любоў і сваю апеку. Вы адорваеце людзей дабрынёй і надзеяй, 
навяртаеце іх. Няхай Маці Божая заўсёды ахінае мацярынскай 
любоўю, а Езус Хрыстус бласлаўляе святарскую паслугу.

Са шчырай малітвай Аліцыя Воранава 

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ ПРОБАШЧУ
ЗДЗІСЛАВУ ПІКУЛУ
з нагоды імянін ад усяго сэрца жадаем, каб здароўе было  
моцным, жыццё – доўгім, творчыя сілы – бясконцымі, а ра-
дасць – штодзённай. Няхай Пан Бог надалей бласлаўляе Ваша 
нястомнае служэнне, дае невычэрпную духоўную і фізічную 
моц у здзяйсненні Яго святой волі і праяўляе да Вас сваю бяз-
межную міласэрнасць. Няхай Марыя заўсёды моцна трымае 
Вас за руку і дапамагае ісці за Яе Сынам у кожную хвіліну  
жыцця. Дзякуем за адданасць у служэнні, клопат, любоў і па-
вагу да кожнага з нас.

З удзячнасцю і малітвай Касцёльны камітэт і парафіяне
з касцёла Унебаўзяцця НПМ у Дзятлаве

ПАВАЖАНАМУ  КСЯНДЗУ
ЯНУ РАМАНОЎСКАМУ
з нагоды дня нараджэння сардэчна жадаем моцнага здароўя, 
радасці і надзеі. Няхай дарога, якую Вы выбралі, будзе шчаслі-
вай і добрай, каб Вы маглі шчыра служыць Пану і людзям.  
Няхай Вамі заўсёды апекуюцца Бог Айцец і Божы Сын, Святы 
Дух удзяляе свае дары, Найсвяцейшая Маці ахінае апекай і лю-
боўю, а побач будуць зычлівыя людзі.

Ружанцовыя колы, Апостальства
дапамогі чыстцовым душам і вернікі з Радуні 

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ ПРЭЛАТУ
ВІТОЛЬДУ ЛАЗАВІЦКАМУ 
з нагоды імянін жадаем моцнага здароўя, бясконцых творчых 
сіл, радасці з плёну працы. Няхай Езус заўсёды будзе Вам Сябрам, 
Святы Дух апраменьвае сваім святлом, а Маці Божая мае ў 
сваёй апецы. Няхай агеньчык аптымізму ніколі не гасне ў сэрцы. 

Ружанцовыя колы, Апостальства дапамогі чыстцовым 
душам і вернікі з Радуні 

ДАРАГОМУ КСЯНДЗУ АНДРЭЮ СТРУКЕЛЮ 
з нагоды дня нараджэння і імянін перасылаем сардэчныя па-
жаданні. Няхай здароўе будзе моцным, сілы – нястомнымі,  
а радасць – штодзённай. Няхай Вас заўсёды акружаюць пра-
мяні Божай міласэрнасці, моц Святога Духа і апека Най-
свяцейшай Панны Марыі, Езус Хрыстус няхай валадарыць 
у Вашым сэрцы і адорвае сваімі ласкамі, а святы заступнік 
заўсёды будзе побач.

Хрэснік Максім і ўся сям’я Мілюшкевіч

ПАВАЖАНЫМ КСЯНДЗАМ ПРОБАШЧУ
ЗДЗIСЛАВУ ПIКУЛУ
I АРТУРУ ЛЯШНЕЎСКАМУ
з нагоды імянiн перасылаем сардэчныя пажаданнi: здароўя, 
доўгiх гадоў жыцця, душэўнага супакою, шчасця, цяпла, ра-
дасцi, сiл і стойкасцi на святарскiм шляху, святла Святога 
Духа, апекi Мацi Божай і святога заступнiка. Хай Бог заўжды 
аберагае Вас ад зла, хвароб і журбы. 

З удзячнасцю парафiяне з Дзятлава

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ ПРОБАШЧУ
ЯНУ РУШНІЦКАМУ
з нагоды дня нараджэння перасылаем букет найлепшых па-
жаданняў: здароўя, поспехаў ва ўсіх справах, зычлівых лю- 
дзей побач, душэўнага супакою і нястомнай радасці на кожны 
дзень. Няхай Маці Божая ахінае Вас сваім плашчом і адорвае 
шматлікімі ласкамі, каб Вы маглі шчасліва выконваць сваю 
паслугу і цешыць усіх сваёй усмешкай. 

Сем’і Стэцкевіч і Васільевых

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ ПРОБАШЧУ
ЯНУ РУШНІЦКАМУ
з нагоды дня нараджэння перасылаем сардэчныя пажаданні: 
моцнага здароўя, бясконцых сіл і штодзённай радасці. Няхай 
Вас заўсёды акружаюць прамяні Божай міласэрнасці, моц 
Святога Духа і апека Найсвяцейшай Панны Марыі, Езус няхай 
валадарыць у Вашым сэрцы і адорвае сваімі ласкамі, а святы 
заступнік нястомна будзе побач. Мы ўдзячны Богу за тое, 
што ў нас служыць такі святар. Дзякуем Вам за павучаль-
ныя казанні, дабрыню, зычлівую ўсмешку, цярплівасць, клопат  
пра людзей і адданую працу пры будаванні нашай святыні.

Касцёльны камітэт, Ружанцовыя колы і вернікі з парафіі  
св. Максімільяна Кольбэ і св. Станіслава, біскупа, у Каробчыцах

ПАВАЖАНАМУ АЙЦУ
КАЗІМІРУ ЕНДЖЭЙЧАКУ
з нагоды юбілею ад усяго сэрца жадаем моцнага здароўя, ду-
шэўнага супакою, аптымізму, добразычлівасці ад людзей 
навокал, а таксама Божага бласлаўлення і апекі святога за-
ступніка на кожны дзень. 

Валерый, Вераніка і Яна з парафіі Селіванаўцы 

ПАВАЖАНАМУ АЙЦУ
КАЗІМІРУ ЕНДЖЭЙЧАКУ
з нагоды дня нараджэння перасылаем сардэчныя пажаданні: 
моцнага здароўя, плённай душпастырскай паслугі, душэўнага 
супакою, заўсёды добрых людзей побач, Божага бласлаўлення, 
апекі Найсвяцейшай Маці і дароў Святога Духа.

Вернікі з в. Асташа

ДАРАГОМУ КСЯНДЗУ АЛЕГУ КАНАНОВІЧУ 
з нагоды 10-ай гадавіны святарскіх пасвячэнняў сардэчна жа-
даем моцнага здароўя, натхнення і вытрымкі на доўгія гады. 
Няхай на жыццёвым шляху Табе заўсёды спадарожнічае бліз-
касць Пана, Марыя вядзе найлепшай дарогай да святасці, а 
Езус апраменьвае сваім святлом кожны Твой дзень.

Мама, тата, сястра і родныя

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ
ЯНУ РУШНІЦКАМУ
з нагоды дня нараджэння ад усяго сэрца жадаем моцнага  
здароўя, душэўнага супакою, невычэрпных сіл, зычлівых людзей 
побач, стойкасці на выбраным шляху, штодзённай радасці і 
надзеі. Няхай Святы Дух спасылае на Вас свае дары, а Панна 
Марыя ахінае нябесным плашчом, баронячы ад небяспекі, і 
атуляе мацярынскай любоўю.

Ружанцовае кола МБ Анёльскай з Каробчыцаў

Рэдакцыя пакідае за сабой права скарачаць і аб’ядноўваць пажаданні.

Актуальныя навіны, фота, відэа.
Даведайся больш пра жыццё Ка-

таліцкага Касцёла на Гродзеншчыне!

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ КАНОНІКУ 
ЗДЗІСЛАВУ ВЭДЭРУ 

перасылаем словы шчырага жалю ў сувязі са смер-
цю пляменніка і сястры Барбары. Яднаемся з Вамі  

ў малітве, дзелячы боль і смутак. Няхай Пан Езус да-
дасць сіл, каб вынесці цяжар страты блізкіх людзей.

Аліцыя, Тэрэза, Ірэна, Яніна, Ядзвіга і Часлава

ДАРАГІ КСЁНДЗ ПРОБАШЧ 
ВІТАЛІЙ ВНАРОЎСКІ!

Прыміце словы шчырага жалю і спачування ў сувязі 
з адыходам у вечнасць мамы Яніны. Яднаемся  
з Вамі ў смутку ды болю і просім аб ласцы Неба 

для яе. А для Вас і ўсёй сям’і – аб моцы, каб стойка 
перажыць гэтую страту.

Вернікі з парафіі Адэльск

газета
Віцебскай дыяцэзіі

У 52-гадовым узросце па ўзнагароду 
да Пана адышоў кс. Леанід Мозгель, про-
башч парафіі Унебаўшэсця Пана ў Дзер-
каўшчыне (Віцебская дыяцэзія). За дзень 
да смерці святара памерла яго маці – 
Станіслава Мозгель.

Кс. Леанід паходзіць з Гродзенскай 
дыяцэзіі. Вышэйшую духоўную семі-
нарыю ў Гродне скончыў у 2001 годзе. 
Прэзбітэрскія пасвячэнні прыняў 1 мая 
2003 года ў Віцебску з рук біскупа Ула- 
дзіслава Бліна. Працаваў у парафіях  
у Ветрыне, Фарынаве, Блізніцы, Бягомлі, 
Павяцці, Ідолце і Дзеркаўшчыне.

Пахаванне святара і яго маці адбыло-
ся 12 лістапада ў Старых Васілішках.


