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Ці дорыце Вы падарункі
на Божае Нараджэнне?

так, на рэлігійную 
тэматыку 
так, на свецкую тэматыку 
не, я абмежаваны(на) 
фінансава
цяжка сказаць

              выкажыся

Каляндар  падзей
16, 18, 19 снежня 

квартальныя дні малітвы аб 
хрысціянскім жыцці і святасці 

ў сем’ях.
24 снежня

Вігілія Божага Нараджэння. 
Заахвочваем да ўдзелу ў актаве 

Нараджэння Пана.
25 снежня

Божае Нараджэнне.
26 снежня

свята св. Стэфана. 
Бласлаўленне аўса.

27 снежня
свята Святой Сям’і. Молімся аб 
хрысціянскім жыцці і святасці 

ў сем’ях.
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Дэвіз Святога года – “Міласэрныя, як Айцец”

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

“Сімвал веры” 
Каталіцкая праграма аб 

рэлігійным жыцці Гродзенскай 
дыяцэзіі выйдзе на тэлеканале 

Беларусь-2” 
21 снежня

ў панядзелак у 18.05  
пры супрацоўніцтве 

Каталіцкай тэлестудыі 
Гродзенскай дыяцэзіі  

і дзяржаўнага тэлебачання.

 працяг на с. 4

Абрады вігілійнай 
вячэры   

       

Рараты ў гонар Маці 
Божай   

3

Моладзевая пляцоўка 
“На скрыжаванні”  

7
Навіны і анонсы  

5 6

Ружанцовыя інтэнцыі: 

Снежань
За бацькоў, якія чакаюць 

нараджэння дзяцей. 

За развіццё ў парафіях 
дыяцэзіі справы духоўнага 

ўсынаўлення зачатага дзіцяці  
і абароны кожнага жыцця.

Святыя Дзверы адчынены ў 50-ю гадавіну завяршэння ІІ Ватыканскага сабора

ПРАГРАМА ЮБІЛЕЙНАГА ГОДА
Ў ГРОДЗЕНСКАЙ ДЫЯЦЭЗІІ

Ва ўрачыстасць Беззаганнага Зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі папа Францішак урачыста адкрыў 
Святыя Дзверы галоўнай ватыканскай базілікі – сабора Святога Пятра. Тым самым Пантыфік афіцыйна 
распачаў надзвычайны Юбілейны год міласэрнасці. У Касцёле ў Беларусі Святы год распачнецца з ад-
крыцця Святых Дзвярэй у галоўных святынях краіны 13 снежня.

 працяг на с. 4–5

 СНЕЖАНЬ 2015
 13.12 – распачацце Юбілейнага года міласэрнасці (гродзенская катэдра,  Ліда-Фара, дыяцэзіяльныя санктуарыі).

 
 СТУДЗЕНЬ 2016
                Дыяцэзіяльны юбілей супрацоўнікаў каталіцкіх СМІ.
                     Аплаткавыя сустрэчы моладзі, настаўнікаў, службы аховы здароўя, чыгуначнікаў,
                    студэнтаў, катэхетаў.
17–25.01 – Тыдзень малітвы аб адзінстве хрысціян.
       19.01 – Агульнабеларускі юбілей працаўнікоў санктуарыяў (Тракелі).
       23.01 – экуменічнае набажэнства (гродзенская катэдра, 18.00).
                     Фестывалі і конкурсы калядак на парафіяльным і дэканальным узроўні.

      
         ЛЮТЫ 2016 
       02.02 – урачыстае заканчэнне Года кансэкраванага жыцця (гродзенская катэдра, 12.00).
               Дыяцэзіяльны юбілей манаскіх супольнасцей.

РАСПАЧАЎСЯ ГОД МІЛАСЭРНАСЦІ



2 №23, 13 снежня 2015  
Слова Жыцця 

Упершыню ўзгадваюцца ў 
1433 г. у лісце вялікага князя 
Жыгімонта Кейстутавіча, дзе 
ён пацвярджае Яну Гаштольду 
ягоную ўласнасць Тракеляў. З 
канца XVI ст. тут аселі езуіты, 
і з таго часу да 1865 г. Тракелі 
разам з Дворышчам утваралі 
адзіную гаспадарку. Пасля на-
лежалі Нікіціным, Языкавым. 

Касцёл пад тытулам На-
ведзінаў Найсвяцейшай Марыі 
Панны (Звеставання Найсвя-
цейшай Марыі Панне), згодна 
з традыцыяй, быў заснаваны 
тут у 1500 г. віленскім ваяво-
дам Марцінам Гаштольдам. І 
першы касцёл, і новыя святыні, 
якія будавалі на гэтым месцы ў 
1680 г. (пасля знішчэння ў 1656 
г. падчас “крывавага патопу”, 
зноў знішчаны пажарам у 1674 
г., адбудаваны езуітамі ў 1680 
г. і кансэкраваны 4 ліпеня 1687 
г. біскупам Цернопальскім, су-
фраганам прэлатам віленскім 
Габрыэлем Сільніцкім) былі 
драўляныя. Аднак тады касцёл 
стаяў у паўночнай частцы вёскі, 
прыкладна ў 500-600 метрах 
ад цяперашняга, каля шашы 
на Ліпнішкі. На новым месцы, 
дзе дзейнічае і сёння, таксама 
драўляны, касцёл быў узве-
дзены ў 1830 г. на ахвяраванні 
мясцовага землеўладальніка 
пана Стэфана Незабытоўска-
га, падкаморыя навагрудскага. 
Святыня рэстаўравалася на 
сродкі парафіян у 1866 г., у 
1928 г. (сцены былі ашаляваны 
звонку і ўнутры), у 1950-х гг. 
(гонтавы дах замянілі бля-
шаным). Касцёл мае ў сваім 
архітэктурным выглядзе рысы 
і барока, і класіцызму. 

Касцёл зальны, з пяці-
граннай апсідай, фланка-
ванай дзвюма квадратнымі 
сакрыстыямі, накрыты двух-
схільным дахам з вальмамі над 

алтаром. Вальмамі накрыта і 
крухта-бабінец, якая пабуда-
вана ва ўзровень з гзымзамі 
асноўнага аб’ёму. Верагодна, 
над крухтаю некалі знахо-
дзіўся ярус вежы-званіцы, але 
сёння над вальмамі ўзвышаец-
ца гранёны фігурны барокавы 
купал невялікіх памераў.

Малітоўная зала ўнутры 
перакрыта плоскай падшыў-
ной столлю, прэзбітэрый – 
цыліндрычным скляпеннем, 
таксама падшыўным. Над 
уваходам зроблены хоры на 
чатырох калонах. У касцё-
ле тры двух’ярусныя алтары. 
Цудадзейны абраз (рымскай 
іканаграфіі, мастак невядомы) 
у пасрэбрана-пазалочанай 
шаце (упрыгожаны трыма 
каронамі з шляхетнымі камя-
нямі – усяго 74 – і шматлікімі 
вотамі), які і сёння знаходзіц-
ца ў галоўным алтары святыні, 
згодна з паданнем, быў нама-
ляваны ў канцы XV ст. і ў 1595 
г. прывезены з Вільні. Пазней, 
магчыма, пры аднаўленні кас-
цёла ў 1680 г., абраз быў да-
поўнены выявай св. Казіміра, 
які кленчыў на малітве (у 1782 
г. пашкоджаны абраз быў пад-
ноўлены і наклеены на новае 
палатно; апошняя рэстаўрацыя 
адбылася ў 1991 г. у Варшаве). 
Шматлікія цуды перад абразом 
– ацаленне ад хвароб, вызва-
ленне ад алкагалізму, дапа-
мога ў цяжкіх справах – запі-
саныя з XVIII ст., адбываюцца 
і сёння. Паміж набажэнствамі 
цудадзейны абраз засланяец-
ца абразом св. Ізідара. У дру-
гім ярусе галоўнага алтара 
знаходзіцца абраз Адведзінаў 
Паннай Марыяй св. Альжбеты. 
Левы бакавы алтар прысве-
чаны св. Каятану з абразом св. 
Тэрэзы ў другім ярусе. Правы 
бакавы алтар – св. Юзафа, у 

другім ярусе змешчаны абраз 
Маці Божай Балеснай. Амаль 
цалкам захавалася гістарыч-
нае размяшчэнне алтароў, на-
ват з тых часоў, калі яны яшчэ 
былі аптычна намаляваны на 
сценах, толькі правы алтар да 
1850 г. быў прысвечаны Езусу 
Бічаванаму. 

Асобна ад касцёла пабуда-
вана драўляная двух’ярусная 
каркасная званіца. Тут па-ра-
нейшаму змешчаны ста-
ражытны звон, адліты ў 1754 
г. майстрам Густавам Мёркам 
з Вільні. Побач з касцёлам, 
насупраць брамы, стаіць і ка-
пліца-пахавальня Брыгіты 
Шукевіч (+1803) з роду Пя-
ніцкіх – васьмігранная, цагля-
ная і атынкаваная святыня з 
рысамі класічнага стылю, пе-
ракрытая цыліндрычным скля-
пеннем і накрытая шатровым 
дахам. У нішы алтара змешча-
на Укрыжаванне. Капліцу 
ўлады загадалі зачыніць у 
1870 г. Напрыканцы ХХ ст. яна 
выкарыстоўвалася як старож-
ка, была зроблена нават груб-
ка з трубой, сёння ў капліцы 
проста склад. У 1997 г. перад 
касцёлам пабудаваны навес 
для вулічных набажэнстваў 
падчас пілігрымак. Комплекс 
абнесены невысокай бутавай 
агароджай з невялікай адна-
пралётнай уваходнай брамай з 
цэглы пад тынкам. 

Да тракельскай парафіі з 
ХVIII ст. адносіліся капліцы ў 
Гімбутах, Дворышчы (абедзве 

вёскі сёння ў Лідскім р-не) і 
на мясцовых парафіяльных 
могілках. Апошняя, драўля-
ная васьмігранная з абразом 
Маці Божай у алтары, знікла 
прыкладна ў сярэдзіне ХІХ ст. 
Затое капліца ў Дворышчы у 
часы польскай улады атрыма-
ла статус філіяльнага касцёла. 
Звесткі пра капліцу ў в. Утрышкі 
хутчэй за ўсё памылковыя (ве-
рагодна паблытана з капліцай 
у Урцішках іўеўскай парафіі), 
таму што нават такога тапоніма 
ў наваколіцах не існуе. У ХVIII–
ХІХ стст. пры парафіі дзейніча-
лі шпіталь і школка. 

Пасля Другой сусветнай 
вайны савецкія ўлады не ад-
нойчы спрабавалі зачыніць 
касцёл. У 1968 г. парафію зня-
лі з рэгістрацыі (у 1961–1975 
гг. касцёл стаяў зачынены), 
але вернікі змаглі абараніць 
святыню. Дваццаць гадоў ішло 
супрацьстаянне, рэгулярна слу- 
жылася святая Імша, больш 
таго, парафіяне адрамантавалі 
касцёл. Нарэшце, у жніўні 1988 
г. тракельская парафія ізноў 
была афіцыйна зарэгістравана. 

Раней тракельская парафія 
ўваходзіла ў склад Лідскага 
дэканата, з 1991 г. знаходзіцца 
ў Радунскім дэканаце. У 1994 
г. касцёл у Тракелях атрымаў 
статус дыяцэзіяльнага санкту-
арыя Маці Божай (фэст – пер-
шая субота ліпеня). З 1970-х 
гг. занесены ў спіс помнікаў 
архітэктуры. 

ШТО ВЫ ЧАКАЕЦЕ
АД ГОДА МІЛАСЭРНАСЦІ?

Такое пытанне пачуў папа 
Францішак ад аднаго з жур-
налістаў афіцыйнага часопіса 
на Год міласэрнасці “Верыць”. 
Святы Айцец расказаў, што 
рашэнне аб абвяшчэнні гэта-
га года Годам міласэрнасці не 
было раптоўным. Такія Папы 
як Павел VI і Ян Павел ІІ вельмі 
многа зрабілі за свой панты-
фікат, каб развіваць справу мі-
ласэрнасці. Францішак прыга-
даў, як на пачатку яго папскай 
паслугі кардынал Вальтэр 
Каспер з Германіі падарыў но-
ваму Папу некалькі кніг на тэму 
міласэрнасці. Першае казанне 
і папскае разважанне падчас 
малітвы “Анёл Панскі” былі ме-
навіта на тэму міласэрнасці. 
Папа Францішак ужо даўно 
разумеў, што сённяшні свет па-
трабуе міласэрнасці, што гэта 
адзіная дарога, каб вывесці яго 
з хаосу. Падчас інтэрв’ю Папа 
дакладна сказаў, што свет сён-
ня прызвычаены да дрэнных 
навін і вялікіх злачынстваў. За-
тым Святы Айцец распавёў такі 

момант, калі ў яго галаве склаў-
ся вобраз Касцёла, які з’яўляец-
ца своеасаблівым шпіталем на 
полі бітвы. “Ёсць вельмі шмат 
параненых людзей, – сказаў 
Папа, – якім неабходна «лячэн-
не»”. На думку Папы, Юбілейны 
год міласэрнасці будзе часам 
прабачэння і паяднання.

Варта і нам задумацца, 
якім часам стане для нас Год 
міласэрнасці. Ці хопіць нам 
сіл і веры для сустрэчы з мі-
ласэрным Айцом, бо ўсе мы 
адчуваем сваю грэшнасць і 
патрабуем такой сустрэчы з 
Богам. На кожнага з нас Бог Ай-
цец заўсёды глядзіць з вялікай 
міласэрнасцю. Здаецца, што 
сённяшні свет пра гэта ўвогуле 
забыўся. Чалавек жыве з пера-
кананнем, што міласэрнасць 
робіць яго слабым. Але ж гэта 
не так. Міласэрнасць робіць 
чалавека “здаровым”, а свет – 
прыгожым. Здаровы чалавек – 
гэта духоўны чалавек, гэта той, 
хто клапоціцца аб сваёй душы, 
а свет дзякуючы гэтаму стано-
віцца прыгожым. Думаю, што 
людзі ХХІ стагоддзя зараз пра 

гэта забудуцца. Бог не міліцыя-
нер ці пракурор, а справядлівы 
Суддзя поўны міласэрнасці. Мы 
нават не можам сабе ўявіць, 
колькі дабрыні ў Богу. Варта па- 
каштаваць міласэрнасць пры  
кратках канфесіянала, пры ма-
літоўным позірку ў бок Бога, 
пры дзяленні апошнім з тымі, 
хто знаходзіцца ў патрэбе. 
Вялікае мноства падказак аб 
бязмежнай крыніцы Божай 
міласэрнасці перадае сястра 
Фаустына, якая чуе навуку 
Хрыста на тэму міласэрнасці. 
Узяць хаця б словы: “Скажы, 
што міласэрнасць з’яўляецца 
найважнейшай рысай Бога. Усе 
справы Маіх рук увенчаны мі-
ласэрнасцю”, альбо “Я даю лю-
дзям посуд, з якім яны павінны 
прыходзіць за ласкамі да кры-
ніцы міласэрнасці. Гэтым посу-
дам з’яўляецца абраз з подпі-
сам: «Езу, давяраю Табе»”. Варта 
задумацца над гэтым яшчэ раз.

Падчас Года міласэрнасці 
мы на старонках нашай газеты 
хочам дапамагчы Вам, дарагія 
Чытачы, перажыць гэты час 
лепш, пастарацца зразумець, 

наколькі вялікая Божая мі-
ласэрнасць да кожнага з нас. 
Неаднаразова мы будзем звяр-
тацца да разважанняў святых 
Яна Паўла ІІ, сястры Фаустыны 
і іншых. Яшчэ раз паразважа-
ем над сакрамантам споведзі 
і падрыхтоўкай да гэтага вя-
лікага акту міласэрнасці Бога 
адносна нашых душ. Варта так-
сама асвяжыць у памяці ўчынкі 
міласэрнасці для душы і цела. 

Хачу пажадаць кожнаму з 
Вас асабіста сустракацца 
з Айцом Міласэрнасці ў 
кожны дзень жыцця, дзя-
ліцца гэтай міласэрнасцю 
асабліва з тымі, хто яе 
патрабуе. Пачынаючы з 
сябе, мы можам напоў- 
ніць свет міласэрнасцю. 
Варта задумацца над 
гэтым і хутка пачаць 
штосьці рабіць. Няхай мі-
ласэрнасць адносна нас, 
нашых сем’яў і ўсяго све-
ту будзе нашай дарогай 
жыцця.

 
Лк 3, 10–18

Калі Ян навучаў над Ярданам, пыталіся ў яго 
людзі: “Што мы павінны рабіць?”. Ён сказаў ім 
у адказ: “Хто мае дзве вопраткі, няхай аддасць 
таму, хто не мае; і хто мае ежу, няхай зробіць тое 
самае”. Прыйшлі і мытнікі хрысціцца і сказалі яму: 
“Настаўнік! Што мы павінны рабіць?”. Ён адказаў 
ім: “He патрабуйце нічога, што больш за дазволенае 
вам”. Пыталіся ў яго таксама і жаўнеры, кажучы: “А 
мы што павінны рабіць?”. Ён адказаў ім: “Нікога 
не крыўдзіце, не абвінавачвайце несправядліва 
і задавольвайцеся сваёю платаю”. Калі ж народ 
чакаў, і калі ўсе разважалі ў сэрцах сваіх пра Яна, 
ці не Хрыстос ён, Ян адказаў усім: “Я хрышчу вас 
вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не 
варты развязаць раменьчык на сандалях Яго. Ён 
будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём. Лапата 
Ягоная ў руцэ Ягонай, і Ён ачысціць гумно сваё і 
збярэ пшаніцу ў свіран свой, а мякіну спаліць агнём 
непагасным”.

Шмат чаго іншага прапаведаваў ён, абвяшчаючы 
Добрую Навіну народу.

Гэты фрагмент Евангелля з навучаннем Яна Хрысці-
целя з’яўляецца адказам усім тым, хто сцвярджае, што 
Добрая Навіна не зусім канкрэтная, ці ігнаруе вучэнне 
Касцёла, гаворачы, што яно не падыходзіць да сучасна-
га жыцця, што не згаджаецца з нашым часам. Ужо св. Ян 
Хрысціцель, які прадвяшчае прыход Езуса, дае вельмі 
ясныя ўказанні тым, хто меў сумненні адносна сутнас-
ці навяртання: “Што ж мы павінны рабіць?”. Ясны ад-
каз пачулі людзі прафесій “павышанай рызыкі”: мыт-
нікі, абвінавачаныя ў недабрасумленнасці, і жаўнеры, 
якія часта выкарыстоўваюць насілле і грабеж. З адказу 
Яна вынікае, што яны таксама мелі шанс сумленнага, 
годнага жыцця. А адразу ж пасля гэтага св. Ян вярнуў-
ся да найважнейшага пытання сваёй місіі: абвяшчэн-
ня блізкасці часу, калі чалавек не толькі будзе абмыты 
вадой хросту пакаяння, але будзе таксама ачышчаны 
агнём Святога Духа. Гэта наш час, гэта наш шанс. Ад 
нашага адказу залежыць, ці апынёмся мы на правіль-
ным баку. Адвэнт – гэта той бласлаўлёны час не толькі 
шукання патрэбных адказаў на пытанне “што рабіць”, 
але таксама канкрэтных рашэнняў, ад якіх залежыць 
наша тленнасць і вечнасць.

КАНКРЭТНАСЦЬ ЛАСКІ 
НАВЯРТАННЯ

Кс. Павел Салабуда

СЛОВА 
РЭДАКТАРА

III НЯДЗЕЛЯ АДВЭНТУ

ТОЕ, ШТО ЗАСТАЕЦЦА НАВЕКІ

Кс. Яраслаў Грынашкевіч

 ДЭКАНАТ

Радунь

Тракелі

Паводле архіва
Гродзенскай дыяцэзіі

Лк 1, 39–45
Сабраўшыся, Марыя ў тыя дні паспяшыла ў 

горную краіну, у горад Юды. I ўвайшла ў дом 
Захарыі, і прывітала Альжбету. Калі Альжбета 
пачула прывітанне Марыі, узварухнулася 
дзіцятка ва ўлонні яе, і напоўнілася Альжбета 
Духам Святым. I ўсклікнула моцным голасам, 
і сказала: “Бласлаўлёная Ты між жанчынамі, і 
бласлаўлёны плод улоння Твайго! І адкуль мне 
гэта, што Маці Пана майго прыйшла да мяне? Бо 
калі голас прывітання Твайго загучаў у вушах маіх, 
узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлонні маім. 
I шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца 
сказанае Ёй Панам”.

IV НЯДЗЕЛЯ АДВЭНТУ

Гэта вельмі характэрна чалавеку – насіць у сабе 
неадольнае жаданне правяраць усё, што мы чуем. 
Асабліва калі навіны здаюцца нам непраўдападо-
бнымі. Не інакш было і з Марыяй. Падчас сустрэчы з 
Анёлам Яна пачула, што нашмат старэйшая за Яе сва-
ячка чакае дзіця. Яе пажылы ўзрост выключаў зачац-
це новага жыцця. Кіруемая жаданнем несці дапамогу, 
а таксама гэтай людской цікавасцю, Яна накіравалася 
да Альжбеты. Гэта не было простае рашэнне. Трэба 
было пешшу пераадолець вялікі кавалак дарогі. Але 
паколькі “для Бога няма нічога немагчымага”, то 
праверка гэтага сцвярджэння варта нават большых 
намаганняў з боку чалавека. Можна смела сказаць, 
што намаганне падарожжа Марыі ў Эйн Карэм, дзе 
жыла Альжбета, было ўзнагароджана ў тысячу разоў. 
Не толькі для Марыі. Яно таксама стала скарбам для 
Альжбеты і для яе сына, які быў у яе ўлонні – св. Яна 
Хрысціцеля. Гэтае падарожжа ў горы і гэтая сустрэ-
ча з Альжбетай фарміруюць нашае жыццё і нашую 
веру да сённяшняга дня! Мільёны вучняў Хрыста раз-
важаюць таямніцу жыцця свайго Збаўцы і штодзён-
на паўтараюць: “Бласлаўлёная Ты між жанчынамі, і 
бласлаўлёны плод улоння Твайго”.

Таму кожнае намаганне для памнажэння веры па-
вінна быць плённым. Заўсёды звыш нашых чаканняў.

УЗНАГАРОДЖАНАЕ  
НАМАГАННЕ

Знешні выгляд святыні

Галоўны алтар

Што мы чакаем
ад Года міласэрнасці?

Міласэрнасць робіць чалавека “здаровым”, а свет – прыгожым. 
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З “нядзельнай”
сям’і католікаў

Айцец Яўген паходзіць з 
Івянца з сям’і тавараведа і 
гісторыка. 

“Я выхоўваўся ў традыцый-
най «нядзельнай» сям’і католі-
каў. З-за таго, што бліжэйшы 
адкрыты касцёл знаходзіўся 
ў Рубяжэвічах, у 60 км ад го-
рада, так атрымлівалася, 
што літургію можна было 
перажываць толькі на святы 
ды ўрачыстасці. Нягледзячы 
на гэта, родныя заўсёды малі-
ліся, ездзілі на св. Імшу, адзна-
чалі касцёльныя святы – то 
бок стараліся жыць з Богам. А 
з часам святыні адбудавалі ў 
Івянцы...”.

Таму ахрышчаны хлоп-
чык быў таемна ў касцёле ў 
Рубяжэвічах, а Першую святую 
Камунію прымаў ужо ў Івянцы.

“Я быў крыху старэйшы за 
дзяцей у групе, якія рыхта-
валіся да першай сустрэчы 
з Хрыстом у таямніцы Эў-
харыстыі. Але, памятаю, я сам 
гэтага захацеў. І перажываў 
гэты момант з вялікай свядо-

масцю”.
Маці хлопчыка спявала ў 

парафіяльным хоры, а ён пры-
служваў пры алтары.

Спазнанне франціш-
канскай харызмы

Праз нейкі час хлопец па-
сябраваў з францішканцамі, 
якія служылі ў роднай парафіі 
і ваколіцах. Айцы ладзілі фут-
больныя матчы для міністран-
таў, спатканні для моладзевай 
супольнасці. Была і малітва: 
супольнае чытанне Святога 
Пісання, рэгулярныя адарацыі 
Найсвяцейшага Сакраман-
ту, Літургія гадзінаў, чуванні і 
рэкалекцыі. Айцы запрашалі 
маладых людзей у паломніц-
твы і палатачныя паходы, каб у 
цішы паразважаць над Божым 
словам.

 “Паволі я спазнаваў фран-
цішканскую харызму: у цэн-
тры жыцця – Хрыстос і Яго 
Евангелле, пакора, беднасць і 
свабода, якая з гэтага вынікае. 
Такое жыццё на валізках! Сёння 
тут, а заўтра там. Ты ўвесь 
час як пілігрым. Прапускаў праз 

сябе пачуццё еднасці, любові да 
свету, адкрытасці на яго. Зве-
даў супольнасць як месца, дзе 
спазнаеш сябе сапраўднага і 
вучышся любові”.

А пазней хлопец зацікавіў-
ся “цяжкай” музыкай. Метал, 
хардкор і панк загасцілі ў яго 
навушніках.

“У нас быў свой гурт. Мы збі-
раліся і гралі, пісалі свае песні. 
Захопленыя колькасцю дэцыбе-
лаў, ставілі на вушы ўвесь раён! 
У перыяд гэтага падлеткавага 
бунту я ўсё ж такі заставаўся 
ў касцёле. Хрыстос не пераста-
ваў быць для мяне блізкім Ся-
брам і Праўдай”.

Юнак стаў часцей задумва-
цца над пытаннем, кім жа ён 
хоча быць у далейшым жыцці.

Пакліканне,
відавочнае для ўсіх

“Мяне вабіла журналістыка. 
Я разумеў яе магчымасць уз-
дзейнічаць на другога чалавека, 
праз слова прывесці кагосьці да 
праўды”.

І вырашыў паступаць у Лю-
блінскі каталіцкі ўніверсітэт ім. 
Яна Паўла ІІ на спецыяльнасць 
“журналістыка”. Накіраваўся 
да пробашча, каб атрымаць 
характарыстыку. Той быў за-
няты і сказаў прыйсці заўтра. 
На другі дзень перапрасіў і 
адклаў размову яшчэ на адзін 
дзень. Хлопец пастанавіў, што 
калі сустрэча не здарыцца і на 
трэці дзень, кіне гэтую задуму. 
Размова ўсе ж такі адбылася.

“Пайшоў за подпісам для Лю-
бліна, а атрымалася так, што 
папрасіў... каб мяне прынялі 
ў Ордэн (смяецца – заўв.аўт). 
Сам не ведаю, як гэта з мяне 
«вылезла». Але пасля я адчуў 

вялікі спакой. Насамрэч, я доўга 
разважаў над сваёй будучыняй. 
Бог даў мне такі час, калі я 
шмат чытаў Святое Пісанне, 
вучыўся распазнаваць Яго волю, 
удзельнічаў у рэкалекцыях, ха-
дзіў у паломніцтвы ў Будслаў. І 
вось усё гэта наспявала і, урэш-
це, «вылілася» ў сапраўднае жа-
данне, якое я нечакана – нават 
і для сябе – агучыў свайму айцу 
пробашчу”.

Браты францішканцы пача-
лі маліцца за юнака.

“Яны смяяліся, што маё па-
кліканне было відавочным для 
ўсіх, акрамя мяне самога. На 
самой справе, Бог паказваў мне 
нейкія дробныя знакі, такі ду-
хоўны GPS. Аднойчы я знайшоў 
францішканскую ўлётку, якую 
айцы шмат гадоў таму пра-
панавалі маёй маме. А яшчэ па-
мятаю абраз св. Максімільяна 
Кольбэ на паліцы і стары абраз 
св. Францішка ў хаце маёй бабу-
лі...”.

Некалькімі месяцамі раней 
хлопец разважаў над кан-
грэгацыямі кармелітаў і дамі-
ніканцаў. Яго цікавілі розныя 
харызмы. Але пасля размовы 
са знаёмай манахіняй юнак 
зразумеў, што галоўнае ў ма-
наскім жыцці ісці за Хрыстом 
“ва-банк”. Так і зрабіў.

Каб жыць упоўні
Восенню 2005 года хло-

пец паехаў у пастулят у Лодзь 
(Польшча). Праз год паступіў у 
навіцыят у Смардзэвіцах. Да-
лейшая фармацыя доўжылася 
ў семінарыі ў Лодзі-Лагеўніках. 
Падчас семінарыйнай дзейна-
сці хлопец займаўся катэхі-
зацыяй дзяцей-сірот і вязняў. 
Дапамагаў у выпуску часопіса 
“Nasze życie”, займаўся фран-

цішканскім харалам, разам 
з іншымі братамі-студэнтамі 
граў у гурце “Pokój i Dobro” 
хрысціянскую рок-музыку.

“Цікава, што ў Ордэне я ад 
пачатку рабіў тое, што люблю 
і ўмею рабіць. Бог не знішчае 
ніводнага таленту, які Яму 
ахвяруеш”.

 15 верасня 2007 года ў 
Смардзэвіцах склаў першыя 
манаскія абяцанні, а на свята 
Беззаганнага Зачацця Панны 
Марыі 8 снежня 2013 года ў 
Івянцы – вечныя. Там жа ва  
ўспамін святога Яна Хрызасто-
ма 13 верасня 2014 года атры-
маў святарскае пасвячэнне. З 
таго года служыць у парафіі 
Маці Божай Анёльскай у Грод-
не. З’яўляецца апекуном мі-
ністрантаў і моладзі. Адказны 
за душпастарства пакліканняў 
у беларускай дэлегатуры Ор-
дэна.

“Аднойчы Бог прамовіў да 
мяне праз Святое Пісанне: «Я 
прыйшоў дзеля таго, каб мелі 
жыццё і мелі ўдосталь» (Ян 
10, 10). Гэты ўрывак я пасля 
змясціў сабе на памятцы аб 
прыміцыйнай св. Імшы. У маім 
сэрцы жыве вялікае жадан-
не, каб і я, і людзі, якія вакол 
мяне, жылі ўпоўні, каб гэта не 
было простым існаваннем. Ве-
даю, што гэта можа здзейсніць 
толькі Бог. У маім жыцці Ён 
прысутнічае як любячы Айцец, 
Сябар, Брат, Хрыстос-Збаў-
ца. Бог – гэта Святы Дух, які 
дзейнічае праз мяне і, перш за 
ўсе, хоча, каб я быў шчаслівы 
і гэтым шчасцем дзяліўся. Бог 
– гэта Любоў. Ён аддаў за мяне 
жыццё і ўваскрос. І любіць 
мяне нават больш, чым я сам”.

Ангеліна Пакачайла

НА ШЛЯХУ ДА СВЯТАСЦІ

К о ж н ы  а х -
рышчаны паві-
нен нястомна 
парываць з тым, 
што ў ім заста-
л о с я  я ш ч э  а д 
старога, грэш-

нага чалавека, заўсёды га-
товага абудзіцца на заклік 
д’ябла і таго, што дзейнічае 
ў нашым свеце ў гэты час 
канфліктаў, нянавісці і вай-
ны, каб давесці яго да эгаіз-
му, да замкнутасці ў сабе і 
недаверу, насілля і інстынк-
ту знішчэння, помсты, ад-
маўлення і выкарыстання 
слабейшых... 

Мы таксама ведаем, 
якую вялікую дарогу нашыя 
хрысціянскія супольнасці, 
пакліканыя да святасці, 
павінны яшчэ прайсці. Безу-
моўна, мы ўсе павінны пра-
сіць у Бога прабачэння за 
празмернае супраціўленне 
і марудлівасць у даванні 
сведчання Евангелля

Кожны ў сваім сэрцы 
можа задаць сабе пытанне 
вельмі важнае, якое да-
тычыцца яго асабістай су-
вязі з Езусам, прааналіза-
ваць тое, што ўжо прыняў, 
ці адмовіў, каб адказаць 
на Яго заклік пайсці за Ім 
больш непасрэдна. Заклік 
пасланнікаў гучыць у нашых 
вушах мацней чым калісьці, 
менавіта тады, калі часы 
цяжкія; гэта заклік, які 
“разыходзіцца па ўсёй зямлі 
і [...] ажно да краёў свету” 
(пар. Рым 10, 18; Пс 18, 5).

Фрагмент гаміліі, прамоўленай 
падчас св. Імшы на стадыёне

ў Банга

Папа Францішак

Трэба  па-
мятаць аб фун-
даментальнай 
с п р а в е ,  ш т о 
хоць мы можам 
адмовіцца ад 

Хрыста, Ён ніколі не ад-
мовіцца ад нас. Таму мы 
заўсёды павінны быць ад-
крыты на Яго дзеянне.

Адначасова Езус пера-
сцерагае ад непамяркоўнай 
упэўненасці ў сабе. Ён кажа: 
“Зважайце на сябе, каб вашы 
сэрцы не былі абцяжараны 
грахамі і жыццёвымі кло-
патамі”.

Калі мы забыліся пра 
Езуса і даўно з Ім не сустра-
каліся, пойдзем да Яго, даро-
га адчынена і Ён чакае. Калі 
мы не паяднаныя з Богам і 
Касцёлам, то ў сакраманце 
пакаяння ўчынім гэта як 
мага хутчэй. 

Езус нас заахвочвае: 
“Чувайце і маліцеся”. Таму 
нам неабходна чуваць, каб 
не трапіць у пасткі граху. 
Неабходна маліцца, каб 
мець сувязь з Богам. Сярод 
штодзённай мітусні трэба 
знайсці час на малітву, на 
чытанне заўсёды акту-
альнага і дзейснага Божага 
слова, на ўдзел у нядзельнай 
святой Імшы, на рэкалекцыі 
і іншыя духоўныя практыка-
ванні ў Адвэнт.

 
Фрагмент гаміліі

на I Нядзелю Адвэнту

Кс. абп Тадэвуш Кандрусевіч
Бог любіць мяне больш, чым я сам

Сёння сваю гісторыю 
распавядае айцец 
Яўген Голуб
з Ордэна Братоў
Меншых
Канвентуальных.

Абрады вігілійнай вячэры
На вігілійным стале, зас ланым абрусам, пад якім знаходзіцца 

сена, разам з ежай кладуць талерку з аплаткай. Бацька ці маці за-
пальвае свечку, гаворачы пры гэтым: “Святло Хрыста”.

Усе адказваюць: “Дзякуй Богу”.
Уводзіны:                                                                                   
Дзве тысячы гадоў таму назад на свет прыйшоў Езус Хрыстус, 

Сын Божы, які на ра дзіўся ў бэтлеемскай стайні як безабароннае Дзі-
ця. Аб гэтым нам гаворыць Евангелле. Сто ячы, давайце паслухаем з 
верай словы Евангелля, якое апісвае гэтую самую радасную для ўсіх 
людзей падзею нараджэння Божага Сына, Eзуса Хрыста.

1. Запальванне свечкі

“У тыя дні выйшаў загад ад цэзара Аўгуста зрабіць перапіс па ўсёй 
зямлі. Гэта быў першы перапіс падчас панавання Квірынія ў Сірыі.
І пайшлі ўсе запісвацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама
і Юзаф з Галілеі, з горада Назарэта, у Юдэю, у горад Давіда,
званы Бэтлеем, бо ён быў з дому і роду Давіда, каб
запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай.
А калі яны былі там, надышоў Ёй час нарадзіць.
І нарадзіла Сына свайго першароднага.
І спавіла Яго, і паклала ў яслі, бо не было
ім месца ў заездзе”.         
                                        (Лк 2, 1–14)

2. Чытанне Евангелля

Xто-небудзь з сям’і гаворыць ніжэй
пададзеныя просьбы:
Божа, наш Айцец, у гэтую ўрачыстую хвіліну
выхваляем Цябе і дзякуем за ноч, калі
Ты паслаў нам свайго Сына, Eзуса Хрыста,
нашага Пана і Збаўцу. 
Просім Цябе:                                                     
– Дай нашай сям’і дар любові, згоды
і супакою. 
   Выслухай нас, Пане.
– У гэтую святую ноч адары супакоем нашых
суседзяў, сяброў і знаёмых.
   Выслухай нас, Пане.                                                                           
– Суцеш і ўмацуй Добрай Навіной усіх пакінутых, самотных,
хворых, бедных і галодных на ўсім свеце. 
   Выслухай нас, Пане.

3. Супольныя просьбы 

– Адары шчасцем і святлом Тваёй хвалы нашых памерлых блізкіх і 
знаёмых (можна назваць імёны).
   Выслухай нас, Пане.
Усе адгаворваюць “Ойча наш”.

Бацька, маці ці хто-небудзь з сям’і: 
“Пане Езу Хрыстэ, які сённяшняй ноччу прыйшоў на свет, нарадзіўшы-
ся ад Найсвяцейшай Панны Марыі ў бэтлеемскім гроце, Ты прынёс су-
пакой усяму свету і асвяціў сямейнае жыццё, застанься ў нашай сям’і 
і злучы яе Тваёй любоўю, а слова Тваё няхай будзе ў нас з усім сваім 
багаццем. Які жывеш і валадарыш на вякі вечныя. Амэн”.

Галава сям’і пачынае дзяліцца аплаткай, гаворачы наступныя
(ці іншыя) словы: 
      “Цяпер у духу любові і прабачэння давайце падзелімся аплаткай –      
хлебам любові. Раскрываючы нашыя сэрцы на ўзаемную любоў, мы 
гэтым самым адкрываем іх на прыход Пана. Няхай усе, хто жыве ў 
нашай сям’і і наведвае наш дом, будуць заўсёды мець  добрыя намеры   
                                і будуць шчаслівыя, здаровыя, сардэчныя, узрадаваныя. 
                                            Няхай Бог заўсёды будзе з намі ў нашым доме
                                         і няхай зробіць  так, каб мы на гэтай вячэры сталі 
                                          ўдзельнікамі Яго радасці ў Божым Валадарстве”.
                                           
                                            Дзелячыся аплаткай, мы прабачаем адзін 
                                             аднаму крыўды і жадаем усяго найлепшага.

4. Дзелімся аплаткай 

Перад тым, як сесці за святочны стол,  
старэйшы член сям’і гаворыць малітву:

“Паблаславі, Пане Божа, нас, гэтую ежу
  і тых, хто яе прыгатаваў, у імя памяці 

аб нараджэнні Твайго адзінароднага
Сына, а Пана нашага Eзуса Хрыста. 

Амэн”.

У час вячэры ўстрымліваемся ад мясных 
страў. У каталіцкай сям’і на вігілійным стале 

алкаголь абсалютна выключаны! Пасля вя-
чэры дзеці могуць занесці фігурку маленькага 
Eзуса да хатняй батлейкі ці пад ёлку, дзе зна-

ходзяцца падарункі ад св. Мікалая. Спяваючы 
ў радасным настроі калядныя песні, чакаем 

Пастэркі.

5. Вячэра
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 � У межах першага апо-
стальскага візіту на афрыкан-
скім кантыненце папа Фран-
цішак наведаў тры краіны: 
Кенію (25–27 лістапада), Уганду 
(27–29 лістапада) і Цэнтраль-
ную Афрыканскую Рэспубліку 
(29–30 лістапада). Ён чацвёрты 
Папа, які накіраваўся на Чорны 
Кантынент. Святы Айцец 
асабіста прагнуў гэтай пілі-
грымкі, між іншым, менавіта 
ў сувязі з сітуацыяй, якая пануе 
ў краінах гэтага кантынента. 
Францішак перакананы, што 
гэта можа стаць укладам у 
вяртанне супакою. Гэта пятае 
ў гэтым годзе і адзінаццатае ад 
пачатку пантыфікату замеж-
нае падарожжа Святога Айца 
па-за межы Італіі.

 � У Бразіліі адбылася беаты-
фікацыя кс. Франсіска дэ Паўла 
Віктара, сына чарнаскурай 
рабыні. “Яго жыццё было Еван-
геллем” – гэтае выслоўе выгра-
віравана на надмагільнай пліце 
ў парафіі бразільскага святара 
афрыканскага паходжання. 
Пастыр раздаваў ахвяраванні 
людзям, якія жылі ў нястачы. 
Клапаціўся аб стварэнні школы 
і калегіі “Найсвяцейшай Сям’і”. 
Як адзначыў кардынал Анджэла 
Амата, Прэфект Кангрэгацыі 
па справах святых: “Айцец 
Віктар быў велікадушным і 
дынамічным пастырам. На кані 
аб’язджаў сельскія мясцовасці, 
несучы духоўнае суцяшэнне ў 
аддаленыя куткі”.

 � Падрыхтоўка да юбілею 
1050-годдзя хросту Польшчы 
з’яўляецца адной з галоўных 
тэм новай душпастарскай 
праграмы Касцёла ў Польшчы 
“Новае жыццё ў Хрысце”. У рам-
ках юбілейных урачыстасцей 
душпастары ў гаміліях і кан-
ферэнцыях будуць яшчэ мацней 
падкрэсліваць тэматыку сакра-
манту хросту. Асаблівую форму 
будуць мець эўхарыстычныя 
набажэнствы, цэлебраваныя ў 
кожную першую нядзелю меся-
ца, што маюць формулу г.зв. 
“Хрысцільнай дарогі”, якая паг-
лыбляе ў праўды хрысціянскага 
жыцця. Тэматыка хросту будзе 
таксама прысутнічаць у трак-
це велікапосных рэкалекцый і 
ў Пасхальную Вігілію, калі ўсе 
ўрачыста адновяць абяцанні, 
дадзеныя падчас хросту.

 � “Лічыцца, што каля 150-
200 мільёнаў хрысціян у све-
це праследуюць”, – паведаміў 
біскуп Кшыштаф Задарко, 
дэлегат КЕП па пытаннях імі-
грацыі, падчас прэзентацыі 
ў Варшаве кнігі “Чорная кні-
га праследу хрысціян у свеце”. 
Выданне змяшчае больш за 
70 сведчанняў, рэпартажаў і 
аналізаў аўтараў з 17 краін. Усе 
яны прыйшлі да высновы, што ў 
ХХI стагоддзі свет сутыкнуўся 
з беспрэцэдэнтным маштабам 
ганенняў на хрысціян. Біскуп 
Задарко заўважыў, што гэта 
звязана з гандлем наркотыкамі, 
якому хрысціяне супрацьстаяць.

 � У сувязі з забаронай на 
правядзенне дэманстрацый у 
Парыжы, дзе распачаўся кліма-
тычны саміт COP21, на плошчы 
Рэспублікі было выстаўлена 
некалькі тысяч чаравікаў. Яны 
з’яўляюцца сімвалам тых, хто 
хацеў маршыраваць вуліцамі 
сталіцы Францыі, каб патра-
баваць канкрэтных рашэнняў ад 
удзельнікаў парыжскага саміта. 
Забарона была ўведзена пасля 
тэрактаў 13 лістапада. На 
працягу аднаго тыдня аргані-
затары сабралі чатыры тоны 
чаравікаў. Сваю пару абутку 
даслаў, між іншым, папа Фран-
цішак. Чаравікі пакрылі трэць 
вялізнай плошчы, становячыся 
“помнікам-сімвалам рашучасці 
людзей, якія хочуць быць вы-
слуханымі”, – растлумачыла 
Эма Рубін Сакс, віцэ-дырэктар 
“Avaaz” (Голас), міжнароднай 
грамадзянскай арганізацыі, якая 
арганізавала гэтую падзею.

credo-ua.org; ekai.pl; 
niedziela.pl
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МІЛАСЭРНАСЦЬ – 
ДРУГОЕ ІМЯ ЛЮБОВІ 

Тэма міласэрнасці ў 
жыцці Касцёла пачала 
вылучацца яшчэ ў часы 
пантыфікату Паўла VI. Яе 
значнасць яшчэ больш 
падкрэсліў Ян Павел ІІ. Аб 
рашэнні правядзення Юбі-
лейнага года міласэрнасці 
папа Францішак абвясціў 
13 сакавіка 2015 года. Праз 
месяц, у Нядзелю Божай мі-
ласэрнасці, была зачытана 
папская була “Misericordiae 
Vultus”, якая ўрачыста аб’яві-
ла Святы год. У ёй Франці-
шак растлумачыў матывы 
і мэту абвяшчэння Года мі-
ласэрнасці. “Касцёл адчувае 
пільную патрэбу абвяшчаць 
міласэрнасць Бога. Яго жыц-
цё з’яўляецца сапраўдным і 
праўдзівым, калі ён робіць 
міласэрнасць сваім перака-
наўчым пасланнем”, – сказаў 
Папа. 

У час эпахальных змен 
Касцёл асаблівым чынам 
пакліканы да выразнай дэ-
манстрацыі знакаў прысут-
насці Бога. Папа заклікае 
вернікаў не быць абыя-
кавымі, прызвычаенымі і 
цынічнымі, а адкрыць вочы, 
каб заўважыць шматлікія 
няшчасці свету. Сведчан-
ні павінны быць больш 
моцнымі і плённымі. Над-
звычайны Святы год неаб-
ходны, каб кожнаму ўказаць 
шлях да паяднання і праба-
чэння, прасякнуць штодзён-
насць міласэрнасцю, якая 
з’яўляецца ўмовай збаўлен-
ня.

Дэвіз Святога года – “Мі-
ласэрныя, як Айцец”. Панты-
фік падкрэслівае, што гэтая 
праграма жыцця “наколькі 
цяжкая, настолькі і поўная 
радасці і спакою”. Абліч-
чам Божай міласэрнасці 
з’яўляецца Хрыстос, які быў 
укрыжаваны за грахі ча-
лавецтва. Гэта найбольшая 
ахвяра і доказ бязмежнай 
любові Найвышэйшага, які 
аддае ўсяго сябе, не прося-
чы нічога ўзамен.

Дарэчы, тэма міласэрна-
сці – адна з самых любімых 
у навучанні папы Франціш-
ка. Як паведамляе Ватыкан-
скае радыё, у змесце яго 
апостальскай адгартацыі 
“Evangelii Gaudium” слова 
“міласэрнасць” сустракаец-
ца 31 раз. Папа тлумачыць, 
што міласэрнасць – гэта сут-
насць хрысціянскай веры, 

другое імя любові, што 
выражаецца праз канкрэт-
ныя шчодрыя жэсты ў ад-
носінах да іншых. І ўсюды, 
дзе ёсць хрысціяне, павінен 
быць “аазіс міласэрнасці”.

СПОСАБЫ АЖЫЦ-
ЦЯЎЛЕННЯ МІЛАСЭР-

НАСЦІ
Пантыфік горача жадае, 

каб падчас Святога года 
хрысціяне ўважліва заду-
маліся над учынкамі мі-
ласэрнасці адносна цела 
і адносна душы бліжня-
га. “Гэта стане нагодай 
абудзіць нашае сум-
ленне, якое часта 
спіць перад абліч-
чам драмы ўбо-
ства, і заглыбіцца 
яшчэ больш у 
сэрца Евангел-
ля, дзе ўбогія 
маюць прыві-
лей у Божай мі-
ласэрнасці”.

Сярод учын-
каў міласэрнас-
ці адносна цела 
Катэхізіс Ката-
ліцкага Касцёла 
выдзяляе на-
ступныя: накар-
міць галодных, 
напаіць сасмаг-
лых, адзець нагіх, 
прыняць у дом па-
дарожных, адведаць 
хворых, суцешыць 
вязняў, пахаваць па-
мерлых. Учынкі міласэр-
насці адносна душы – 
раіць тым, хто сумняваецца, 
вучыць тых, хто не ведае, 
настаўляць грэшнікаў, суця-
шаць засмучаных, дараваць 
ахвотна крыўду, зносіць 
цярпліва знявагу, маліцца за 
жывых і памерлых. У наступ-
ных нумарах газеты “Слова 
Жыцця” Вы пазнаёміцеся з 
цыклам артыкулаў на гэтую 
тэматыку.

Падчас Юбілею Святы 
Айцец раіць разважаць над 
Божым словам. “Дзякуючы 
гэтаму стане магчымым су-
зіранне міласэрнасці Бога 
і прыняцце яе як уласнага 
стылю жыцця”, – падкрэслі-
вае Пантыфік.

Падчас Святога года 
вельмі важна скіраваць 
свае малітвы да святых і 
бласлаўлёных, якія ўчы-
нілі міласэрнасць місіяй 
свайго жыцця. Прыклады 
іх сапраўднага існавання ў 
Хрысце павінны абудзіць 
веру сучаснікаў, а малітва 

аб іх заступніцтве – дапа-
магчы на шляху да збаўлен-
ня.

Варта памятаць пра Вя-
ночак да Божай міласэр-
насці, які Хрыстос наказаў 
свайму люду праз св. Фа-
устыну Кавальскую. “Якія 
вялікія м і -

ласці 
а т р ы -

м а ю ц ь душы, што 
будуць чытаць гэты Вяно-
чак; глыбіні Маёй міласэр-
насці ўскалыхнуцца дзеля 
тых, хто будзе чытаць гэты 
Вяночак. Дачка Мая, запішы 
гэтыя словы, раскажы све-
ту пра Маю міласэрнасць, 
хай усё чалавецтва сустрэ-
не яе. Гэта знак апошняга 
часу, пасля яго наступіць 
Судны дзень. Пакуль ёсць 
час, хай людзі звяртаюцца 
да крыніцы Маёй міласэр-
насці, хай шукаюць ума-
цавання ў Крыві і Вадзе. 
О, чалавечыя душы, дзе вы 
схаваецеся ў дзень гневу 
Божага? Зараз звяртайцеся 
да крыніцы міласэрнасці 
Божай. О, я бачу, якую вялі-
кую колькасць душ уславіла 
міласэрнасць Божая, яны 
будуць вечна спяваць пе-

сню славы. Я ўстану паміж 
Айцом і паміраючай душой 
не як справядлівы Суддзя, а 
як міласэрны Збаўца” (Дзён-
нік, 848).

Трэба штодзённа імкнуц- 
ца знаходзіць час на ўша-
наванне Божай міласэрна-
сці ў гадзіну смерці Езуса, 
а менавіта а трэцяй гадзіне 
дня. “У гэты час, – як казаў 
Хрыстос пры аб’яўленні св. 
Фаустыне, – Я ні ў чым не 
адмоўлю душы, якая бу-

дзе прасіць Мяне дзеля 
Маёй Пакуты” (Дзённік, 
1320). А другім разам 
дадаў: “У гэтую гадзіну 
ты выпрасіш усё для 
сябе, і для іншых” 
(Дзённік, 1572). Каб 
выкарыстаць час 
міласэрнасці, не-
абходна злучыць 
сваю малітву з 
пакутуючым Езу-
сам і паразважаць 
над міласэрнасцю 
Айца, які ахвяра-
ваў за чалавецтва 
свайго Сына.

АДПУСТЫ НА 
ГОД МІЛАСЭР-

НАСЦІ
Асаблівае зна-

чэнне ў Год міласэр-
насці набывае адпуст 

– адпушчэнне кары за 
грахі. Каб атрымаць яго, 

у знак глыбокага імкнен-
ня да навяртання вернік 

павінен здзейсніць пілі-
грымку да Святых Дзвярэй, 
адчыненых у катэдры дыя-
цэзіі (гродзенскай базіліцы), 
або, калі ёсць магчымасць, у 
чатырох папскіх базіліках у 
Рыме. У Беларусі атрымаць 
адпуст можна таксама прай-
шоўшы праз Святыя Дзверы 
мінскай архікатэдры, ві-
цебскай і пінскай катэдраў, 
касцёлаў Магілёва, Гомеля, 
Ліды, Брэста, Пінска, Ба-
ранавічаў, санктуарыяў у 
Будславе і Браславе. “Таму 
Юбілей будзе адзначацца 
як у Рыме, так і ў мясцовых 
Касцёлах як бачны знак ед-
насці ўсяго Касцёла”. Гэты 
момант павінен быць звя-
заны з сакрамантам паяд-
нання і ўдзелам у св. Імшы. 
Варта паразважаць аб мі-
ласэрнасці, вызнаць веру 
і скіраваць свае малітвы ў 
інтэнцыях Папы.

Хворыя і людзі пажыло-
га ўзросту, якія не будуць 
мець магчымасці прайсці 
праз Святыя Дзверы, такса-

ма могуць атрымаць адпуст. 
Для гэтага ім неабходна 
злучыцца з Хрыстом у св. 
Камуніі і прыняць удзел 
у св. Імшы або супольнай 
малітве, нават з дапамогай 
сродкаў камунікацыі, на-
прыклад, радыё і тэлеба-
чання.

Вялікай “амністыяй” наз-
ваў Папа Год міласэрнасці 
для зняволеных. Пантыфік 
падкрэсліў, што яны могуць 
атрымаць адпуст у турэмных 
капліцах. Калі будуць пра-
ходзіць праз дзверы сваёй 
камеры, павінны скіраваць 
свае думкі і малітвы да Айца. 
Гэты жэст павінен азначаць 
для іх праходжанне праз 
Святыя Дзверы, “таму што 
Божая міласэрнасць, якая 
можа змяняць сэрцы, так-
сама ў стане ператварыць 
краты ў досвед волі”.

У Год міласэрнасці 
Пантыфік даў права кожна-
му святару адпускаць грэх 
аборту. Папа аргументаваў 
сваё рашэнне тым, што ў 
Божым прабачэнні нель-
га адмовіць нікому, хто 
шкадуе, “асабліва калі са 
шчырым сэрцам прыступае 
да сакраманту пакаяння, 
каб прымірыцца з Айцом”.

Прабачэнне грохоў Бо-
гам не мае межаў. Сакра-
мант паяднання дапамагае 
нам рэальна пераканацца 
ў велічы міласэрнасці Айца.

ЮБІЛЕІ
СВЯТОГА ГОДА 

Адной з першых буйных 
падзей Года міласэрнас-
ці стане Юбілей сем’яў, які 
адбудзецца ў Ватыкане 27 
снежня, у нядзелю Святой 
Сям’і. Падчас Святога года 
свае юбілеі адзначаць і ін-
шыя групы вернікаў – члены 
шматлікіх рухаў, асацыяцый, 
манаскіх супольнасцей, 
якія грунтуюцца на Божай 
міласэрнасці, члены да-
брачынных і валанцёрскіх 
аб’яднанняў, асобы, якія аса-
блівым чынам падзяляюць 
марыйную духоўнасць, мо-
ладзь, дыяканы, святары, 
катэхеты, хворыя, інваліды, 
вязні.

Скончыцца Юбілейны 
год міласэрнасці ва ўра-
чыстасць Хрыста, Вала-
дара Сусвету, 20 лістапа-
да 2016 года.

Ангеліна Пакачайла

ПРАГРАМА ЮБІЛЕЙНАГА ГОДА

Распачаўся Год міласэрнасці

Сакавік 2016 
04.03 – свята заступніка дыяцэзіі – св. каралевіча Казіміра.
             Дыяцэзіяльны юбілей службы аховы здароўя.
19.03 – Крыжовы шлях моладзі (Гродна).
20.03 – Пальмовая нядзеля і Дыяцэзіяльная сустрэча моладзі (Гродна).
24.03 – св. Імша Хрызма, аднаўленне святарскіх абяцанняў 
             святарамі дыяцэзіі (гродзенская катэдра, 10.00).

Красавік 2016 
     Дыяцэзіяльны юбілей малітоўных рухаў і таварыстваў.
13.04 – распачацце 25-га юбілейнага года ад заснавання  Гродзенскай 
             дыяцэзіі. Асвячэнне копіі абраза Маці Божай Міласэрнасці для
             перэгрынацыі ў парафіях дыяцэзіі.
             Бласлаўленне трох святароў (марыйных місіянераў) з кожнага  рэгіёна 
               дыяцэзіі, якім будзе даручана практычная падрыхтоўка  і правядзен-
               не перэгрынацыі ў  парафіях дыяцэзіі (гродзенская катэдра).
      Працяг душпастарскай візітацыі (дэканат Ашмяны).

Май 2016 
03.05 – пачатак перэгрынацыі копіі абраза Маці Божай
             Міласэрнасці з нагоды 25-годдзя біскупскай сакры біскупа 
             Аляксандра Кашкевіча і заснавання Гродзенскай дыяцэзіі. 
         Перэгрынацыя ў касцёлах і капліцах дыяцэзіі будзе адбывацца 
            паводле запланаванай праграмы.
             Заканчэнне перэгрынацыі – май 2017 г.
             Дыяцэзіяльны юбілей маці і жанчын (Баруны).

07–09.05 – Дыяцэзіяльны юбілей моладзі (Масты).
       19.05 – урачыстасць Езуса Хрыста, Найвышэйшага і Вечнага Святара.

             Дыяцэзіяльны юбілей святароў. 
            

                   Св. Імша і пачатак святкавання 25-годдзя біскупскай сакры
                   Яго Эксцэленцыі кс. б-па Аляксандра Кашкевіча
                   (гродзенская катэдра, 12.00).
                   Інсталяцыя Гродзенскага капітула.
24–26.05 – Агульнабеларускі эўхарыстычны кангрэс (Гродна).
       26.05 – працэсія Божага Цела (гродзенская катэдра, 18.00).

Чэрвень 2016 
                  Дыяцэзіяльны юбілей дзяцей.
                   Дыяцэзіяльны юбілей спартсменаў і Дыяцэзіяльная
                   парафіяда.
                   Дыяцэзіяльны юбілей бацькаў і мужчын.

Ліпень 2016 
                  Дыяцэзіяльныя пешыя пілігрымкі ў Тракелі.
  07–9.07 – дыяцэзіяльная ўрачыстасць Маці Божай
                   Каралевы сем’яў (Тракелі).
                   Дыяцэзіяльны юбілей сем’яў.
                   Юбілей службы алтара.
                   Рэкалекцыі на тэму распазнання паклікання
                   (Гродзенская ВДС).
     16.07 – Дзень ушанавання мучанікаў, жыццё якіх звязана
                 з тэрыторыяй сучаснай Гродзенскай дыяцэзіі.
                 Пешая пілігрымка на месца расстрэлу і зямнога
                 спачынку бл. Мар’яны Бярнацкай (Гродна-Фарты).

Жнівень 2016 
             Пешыя пілігрымкі ў Рось, Навагрудак, Вільню.
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Кінга Красіцкая

Бяздомныя на фільме пра 
Францішка

Тысячы бяздомных і ўбо-
гіх убачылі ў Ватыка-
не біяграфічны фільм 
пра Папу пад назвай 
“Ascoltatemi Francesco” 
(Выслухайце мяне, 
Францішка). 
Папская рада па справах 

дабрачыннасці, валанцёры і 
рымскія парафіі распаўсю-
дзілі 7 тысяч бясплатных 
білетаў. Пасля паказу ў Зале 
Паўла VI найбяднейшым 
было раздадзена 2 тысячы 
сумак з ежай.

Перад дэманстрацыяй 
фільма зайграў духавы ар-
кестр Швейцарскай гвар-
дыі, які ніколі не высупае 
за выключэннем прысягі і 
Божага Нараджэння. Фільм 
італьянскага рэжысёра Да-
ніэле Лекецці адлюстроўвае 
жыццё Хорхе М. Берголіа 
з часоў ранняй маладосці 
ў Буэнас-Айрэсе праз яго 
перажыванні з часоў пана-
вання ваеннай дыктатуры 
ў Аргентыне да абрання 
Папам 13 сакавіка 2013 г.

Прэзідэнт Беларусі спа-
дзяецца на сустрэчу

з Папам
Аляксандр Лукашэнка 
заявіў таксама, што 
далей збіраецца пра-
водзіць палітыку ўма-
цавання кантактаў 
з Ватыканам.
Лукашэнка папрасіў 

Апостальскага нунцыя ар-
цыбіскупа Клаўдыа Гуджэро-
ці, які заканчвае сваю місію 
ў Беларусі, перадаць Папе, 
што ён чакае сустрэчы. 
“Нам будзе аб чым пага-
варыць з гэтым паважаным 
мною чалавекам”, – паведа-
міў кіраўнік дзяржавы.

З прызнаннем Прэзі-
дэнт выказаўся аб працы 
Гуджэроці, якога назваў най-
лепшым Апостальскім нун-
цыем у Беларусі. “Мы шмат 
зрабілі разам з мэтай на-
ладжвання добрых адносін, 
і я лічу, што ў перспектыве 
мы зробім усё, каб адбылася 
мая сустрэча з Папам на 
вышэйшым узроўні”, – ска-
заў Лукашэнка.

У гонар св. Мікалая
В у л і ц а м і  Л ю б л і н а 
прайшло Шэсце св. Мі-
калая. Таксама былі 
ўрачыста прывітаныя 
яго рэліквіі.
Марш праводзілі ўланы 

і духавы аркестр. Падчас 
Шэсця быў устаноўлены 
рэкорд колькасці асоб, пера-
апранутых у сапраўднага св. 
Мікалая.

“Мэтай арганізацыі Шэс-
ця з’яўляецца прамаванне 
добрага выхавання маладога 
пакалення. Святы Мікалай, 
біскуп Міры, – заступнік 
дзяцей і моладзі. На працягу 
стагоддзяў яго ўспрымалі як 
прадстаўніка і пасярэдніка ў 
справах такога тыпу”, – пад-
крэслілі арганізатары. 

Рараты, як і ўвесь 
Адвэнт, прасякнуты сім-
волікай святла. Падчас 
Раратаў вернікі запаль-
ваюць свечкі, што сім-
валізуюць Марыю, якая 
прадвяшчае прыход поў-
нага Святла – Хрыста, бо 
менавіта Яна сказала 
Богу “так” дзеля збаўлен-
ня ўсяго чалавецтва, 
сталася Заранкай, што 

асвятляе розумы вер-
ных. У сваю чаргу Езус 
стаў святлом для свету, 
які быў агорнуты цемрай 
граху.

Свечкі, якія выкарыс- 
тоўваюцца ў адвэнтавай 
літургіі, сімвалізуюць 
чуванне, а таксама ра-
дасць ад хуткага прыйс-
ця Хрыста. Таксама, калі 
паглыбіцца і прааналі-

заваць момант у пачатку 
набажэнства, калі змрок 
ахоплівае святыню, то 
можна заўважыць, што 
гэта аповед пра нас са-
міх, пра тую цемру, якая 
пасяляецца ў нашых 
сэрцах пад уздзеяннем 
граху, што недахоп свят-
ла – гэта наш голад Бога. 
Пасля, калі пачынаюць 
мільгацець агеньчыкі 

свечак, цемра знікае. 
Гэтак жа полымя свечкі, 
якая запальваецца пад-
час Імшы ў гонар Панны 
Марыі ў перыяд Адвэнту, 
грэе сэрцы і душы, ахо-
пленыя лёдам граху і не-
дахопам веры, і чалавек 
адчувае патрэбу навяр-
тання, пачынае шукаць 
дарогу да Бога. 

Ды і сама назва “Ра-

раты”, што паходзіць ад 
песні на ўваход, якая 
пачынаецца са слоў 
“Rorate caeli desuper” 
(“Спусціце нябёсы расу”), 
гаворыць нам аб тым, 
што прымаючы ўдзел у 
набажэнстве, мы кіруем 
гэтую просьбу да нябёс і 
з нецярплівасцю чакаем, 
пакуль на зямлю сыйдзе 
Збаўца.

Раратнія Імшы –
неад’емны элемент
Адвэнту

У каталіцкім Касцёле трывае Адвэнт 
– час, калі мы знаходзімся ў радасным ча-
канні нараджэння Збаўцы. У гэты перыяд 
вернікі ў сваіх малітвах асабліва часта 
звяртаюцца да Панны Марыі, каб праз 
Яе заступніцтва лепш падрыхтавацца 
да святкавання Божага Нараджэння, ды 
далучаюцца да прыгожай традыцыі – 

удзелу ў раратніх святых Імшах у гонар 
Божай Маці.

Святло сярод цемры
Раратнія св. Імшы – адна з самых прыгожых традыцый Адвэнту, для многіх вернікаў яны сталі неад’емнай часткай перыяду чакання Нара-

джэння Збаўцы. Хтосьці з самай раніцы прыходзіць у святыню, каб запаліць маленькі ліхтарык, атрымаць асалоду ад таямнічай атмасферы ды 
далучыцца да тых, хто прагне падрыхтаваць сябе да свята Божага Нараджэння, каб годна, з чыстым сумленнем сустрэць Езуса. Хтосьці ўвечары 
пасля цяжкага працоўнага дня накіроўваецца ў святныю, каб запаліўшы свечку, прыслухацца да голасу Пана, адкрыць для Яго дзверы свайго 
сэрца і запрасіць у сваё жыццё.

“Яшчэ будучы дзіцём, я з вялікай радасцю хадзіла на Рараты. У той час наша сям’я жыла ў вёсцы і мы, дзеці, пешкі ішлі ў касцёл. Дарога была 
дастаткова доўгая, пакуль пройдзеш заснежанымі вуліцамі – зачырванеюцца шчокі і нос, але мы не звярталі на гэта ўвагі, – успамінае Яніна 
Даўгаполік, парафіянка гродзенскай катэдры. – Тады раратнія св. Імшы былі для мяне нейкай таямніцай. У нас не было такіх прыгожых лампа-
дак, як зараз, бралі з сабой звычайныя свечкі, і я да гэтага часу памятаю іх пах. Калі ішлі дахаты, старанна прыкрывалі свечку ад ветру, каб не 
пагасла, хацелася, каб кожны бачыў, што вяртаемся з касцёла. Яшчэ мне запомніліся словы мамы, якая казала мне і малодшаму брату, што людзі 
да дрэннага прызвычайваюцца вельмі хутка, а добрае пераймаюць з вялікай цяжкасцю, таму трэба старацца быць лепшым. І ў перыяд Адвэнту 
мы вельмі стараліся, рабілі добрыя ўчынкі, папраўлялі адзнакі ў школе, дапамагалі ў нейкіх хатніх справах бацькам. Цяпер, з аднаго боку, гэта 
падаецца крыху смешным, бо разумееш, што з праявамі чалавечай слабасці і грахом трэба змагацца ўсё жыццё, а не толькі чатыры тыдні ў год, 
а з іншага боку разумееш, што такія простыя рэчы, закладзеныя ў дзяцінстве дзякуючы бацькоўскаму клопату, паспрыялі таму, што зараз я не 
магу ўявіць сваё жыццё без Бога”. 

Другая парафіянка, Ганна Скерсь, кажа, што сёлета прымае ўдзел у раратніх св. Імшах, стараючыся перамагчы сваю духоўную ляноту. “Я 
хачу, каб Адвэнт прынёс плён, таму вырашыла ўзмоцнена папрацаваць над сабой, пазбавіцца таго негатыву, які аддаляе мяне ад Бога. Стараюся 
знайсці час на малітву, св. Імшу, а не толькі на працу і паўсядзённыя справы”.

Ганна таксама зазначае, што ў гэтым годзе пачала заахвочваць да ўдзелу ў раратніх Імшах сваіх дзяцей. “Мае сыны з вялікім задавальненнем 
прыходзяць са мной у касцёл. Мы нават зрабілі адмысловыя каляровыя лампадкі. Для дзяцей раратняя Імша таксама звязана з добрай пастановай 
на перыяд Адвэнту: дзеці адмовіліся ад камп’ютара. Яшчэ мы набылі перадкалядны каляндар, кожны дзень якога адзначаецца невялічкім кавалач-
кам шакаладу. Дзеці стараюцца добра сябе паводзіць, хадзіць на св. Імшу, а пасля ў канцы дня атрымліваюць падарунак”.

Варта таксама адзначыць, што ў перыяд чакання прыходу нованароджанага Дзіцятка Езус у некаторых парафіях існуе яшчэ такі звычай: дзеці 
прыносяць на Рараты папяровыя сэрцы, на якіх запісваюць добрыя ўчынкі. Пасля яны аздобяць елкі, што стаяць побач з яслямі, – гэта будзе сво-
еасаблівы падарунак Божаму Дзіцятку ад малодшых вернікаў.

Кінга Красіцкая

Ў ГРОДЗЕНСКАЙ ДЫЯЦЭЗІІ
01.08 – ушанаванне бласлаўлёных сясцёр мучаніц з Навагрудка   
            (св. Імша на месцы расстрэлу каля Навагрудка, 18.00).
15.08 – свята заступніка дыяцэзіі – св. Максімільяна Марыі Кольбэ.
             Дыяцэзіяльная малітва аб дары беатыфікацыі Слуг Божых, 
             якія паходзяць з тэрыторыі Гродзенскай дыяцэзіі:
             а. Мельхіёр Фардон OFMconv, с. Малгажата Банась.
27.08 – Дыяцэзіяльны юбілей выхавацеляў, настаўнікаў
             і выкладчыкаў свецкіх устаноў навучання.

Верасень 2016 
             Дыяцэзіяльны юбілей вучняў і студэнтаў.

Кастрычнік 2016 
             Дыяцэзіяльны юбілей ружанцовых колаў і марыйных
             таварыстваў (Капцёўка).

Лістапад 2016 
             Дыяцэзіяльны юбілей апостальскіх груп (Ліда-Фара).
16.11 – дыяцэзіяльная ўрачыстасць Маці Божай Міласэрнасці.
             Падзяка за пабудаваныя касцёлы і малітва за святыні,
             якія знаходзяцца ў стане будаўніцтва.
             Урачыстасць кансэкрацыі парафіяльнага касцёла
             Маці Божай Міласэрнасці  (Гродна-Аўгустовак).
20.11 – заканчэнне Юбілейнага года міласэрнасці, падзяка за час 
             ласкі ад Пана (гродзенская катэдра, Ліда-Фара,
             дыяцэзіяльныя санктуарыі).

АФІЦЫЙНАЯ МАЛІТВА
НА ЮБІЛЕЙНЫ ГОД МІЛАСЭРНАСЦІ

Пане Езу Хрыстэ, Ты навучыў нас, каб мы былі міласэрнымі, як 
Айцец наш нябесны, і сказаў нам, што той, хто бачыць Цябе, бачыць 
і Яго. Пакажы нам Тваё аблічча, і мы будзем збаўлены. Твой поўны 
любові позірк вызваліў Закхея і Мацвея з няволі грошай, а распус-
ніцу і Магдалену – ад шукання шчасця выключна ў створаных рэчах. 
Ад гэтага позірку Пётр заплакаў пасля здрады, а добры злачынец, 
які раскаяўся, пачуў абяцанне Раю. Дазволь нам так выслухаць 
словы, якія Ты сказаў самарытанцы, быццам Ты гаворыш іх кожнаму 
з нас: “О, калі б ты ведала дар Божы!”.

Ты, бачнае аблічча нябачнага Айца, Бога, які аб’яўляе сваю ўсе-
магутнасць перш за ўсё праз прабачэнне і міласэрнасць: учыні, каб 
Касцёл у свеце стаў бачным абліччам Цябе, свайго ўваскрослага 
і праслаўленага Госпада. Ты таксама захацеў, каб Твае слугі былі 
апрануты ў слабасць для таго, каб маглі аказваць слушнае спачу-
ванне тым, хто трывае ў няведанні і памылках: няхай кожная асоба, 
якая звяртаецца да іх, адчувае сябе чаканай, любімай і атрымлівае 
прабачэнне ад Бога.

Пашлі Твайго Духа і асвяці ўсіх нас Яго намашчэннем, каб Юбілей 
міласэрнасці быў годам ласкі ад Пана, а Твой Касцёл з адноўленым 
энтузіязмам мог несці Добрую Навіну ўбогім, абвяшчаць свабоду 
зняволеным і прыгнечаным, а таксама вяртаць зрок сляпым.

Просім аб гэтым праз заступніцтва Марыі, Маці Міласэрнасці, 
Цябе, які з Айцом і Духам Святым жывеш і валадарыш на векі веч-
ныя.

Амэн.

Трымаючы ў руцэ свечку, мы становімся сведкамі святла Хрыста, якое носім у сэрцы
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У малітве ўспамінаем памерлых душпастараў:

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

14 снежня 2006 г. – кс. прэлат Мар’ян Шчэнсны, Элк – праф. Гродзенскай ВДС;
16 снежня 1975 г. – а. Аркадзь Валтась OFMConv., проб. Гродна;
17 снежня 1996 г. – а. Станіслаў Гаўлік CMF, проб. Прывалка, Азёры. 

КАМЕНТАРЫЙ ЭКСПЕРТА

ВЫНІКІ ІНТЭРНЭТ-АПЫТАННЯ

Асабіста для мяне, Адвэнт – гэта менавіта такі раратні час. Я лічу, што 
тыя, хто не ўдзельнічае ў такіх ранішніх Імшах, ніколі не перажыў Адвэнт 
належным чынам. Кожную раніцу разам з Марыяй, якая становіцца для нас 
зоркай на нашым жыццёвым небе, мы становімся бліжэй да нараджэння 
Хрыста ў нашых сэрцах, дамах і сем’ях. Менавіта гэты раратні высілак 
узмацняе нас і дадае надзеі на лепшае заўтра, духоўных сіл для працы над 
сабой. Варта побач з іншымі пастановамі пастарацца прачнуцца трохі 
раней і перад працай ці школай пайсці ў касцёл на раратнюю Імшу. Цудоўным 
з’яўляецца сведчанне дзяцей, якія з запаленымі лампадкамі крочаць праз вёскі 
і гарады нашай краіны. Гэтае святло Хрыста, якое нясуць у руках малыя 
людзі, дае нам спакой і радасць, веру ў лепшае заўтра, у наш асабісты ранак 
сустрэчы з Богам.

Кс. Павел
Салабуда

Ці ўдзельнічаеце Вы ў раратняй св. Імшы?
Апытанне на тэму раратніх 
І м ш а ў  д л я  ў с і х  б ы л о 
зразумелым. Нам вядома, 
што гэта за набажэнствы 
і  што яны адбываюцца 
толькі ў Адвэнце. Большасць 
рэспандэнтаў сцвердзіла 
ўдзел у такіх Імшах падчас 
Адвэнту. Імша ў гонар Марыі, 
якая  чакае  нараджэння 
Хрыста, для многіх з нас 
с т а н о в і ц ц а  п а д о б н ы м 
чаканнем разам з Маці Божай.

Чарговыя вынікі каментуе
кс. Павел Салабуда,
галоўны рэдактар.

так
 

не

Традыцыйна для акцыі “Каляд-
ная дапамога дзецям” дабрачыннае 
каталіцкае таварыства “Карытас” 
падрыхтавала свечкі, упрыгожаныя 
разнастайнымі выявамі. 

Свечкі распаўсюджваюцца праз 
касцёлы Гродзенскай дыяцэзіі на 
працягу ўсяго Адвэнту. Ахвяры, са-
браныя падчас акцыі, будуць пера-
дадзеныя на дапамогу дзецям з ма-
лазабяспечаных сем’яў.

Прыняць удзел у акцыі можна 
кожную нядзелю ў катэдральным 

касцёле імя св. Францішка Ксаверыя 
ў Гродне, а таксама ў іншых парафіях 
дыяцэзіі.

“Карытас” распачаў акцыю дапамогі дзецям

Сцэнку пад такой назвай прадста-
вілі дзеці з парафіі святога Мікалая ў 
Геранёнах.

Удзельнікі інсцэніроўкі паказалі, як 
рыхтуюцца да свят Божага Нараджэн-
ня. На працягу ўсёй пастаноўкі паміж 
дзецьмі вёўся дыялог, дзе яны разва-
жалі, якім павінен быць падарунак для 
лепшага сябра.

Адна дзяўчынка здзівіла сваіх ся-
броў: яна падрыхтавала вялікую скры-
ню – падарунак для самага лепшага 
сябра – Езуса. “А што ж ты Яму сабрала-
ся падарыць?” – спыталі ў дзяўчынкі. “Я 

вырашыла падарыць Яму саму сябе!” – 
з вялікай радасцю сказала яна ў адказ 
сябрам.

“Самы лепшы падарунак на Божае Нараджэнне” 

Сёстры назарэтанкі рэгулярна пра-
водзяць фармацыйныя сустрэчы для 
сем’яў з Гродна, рэалізуючы такім чынам 
харызму сваёй кангрэгацыі, пачатак яко-
му дала маці Марыя ад Пана Езуса До-
брага Пастыра (Францішкa Сядліская). 

Разам адсвяткаваць гэтую гадавіну 
гродзенская супольнасць назарэтанак 
запрасіла сем’і горада. Яны прыбылі на 
супольнае святкаванне разам са сваімі 
дзецьмі і дзякавалі сёстрам за тое, што 
вядуць іх да Бога, дапамагаюць убачыць 
Яго, распазнаваць ва ўсіх абставінах 
жыцця.

Сваю падзяку Богу назарэтанкі выка-

залі падчас святой Імшы, якую ўзначаліў 
кс. Віталій Сідорка, прэфект Гродзенскай 
вышэйшай духоўнай семінарыі. 

Гродзенскія назарэтанкі падзякавалі за 140 гадоў існавання супольнасці

З снежня ў гродзенскім катэдраль-
ным касцёле адбылося ўрачыстае на-
бажэнства з нагоды ўспаміну св. Фран-
цішка Ксаверыя. Св. Імшу ўзначаліў 
дапаможны біскуп Гродзенскай дыяцэзіі 
Юзаф Станеўскі.

Падчас гаміліі іерарх наблізіў 
прысутным гісторыю жыцця св. Фран-
цішка. Бп. Юзаф адзначыў, што святы 
Ксаверый знайшоў шлях да Касцёла 
пасля знаёмства са св. Ігнацыем Лаёлам. 
Уступіўшы ў закон езуітаў, св. Францішак 
адчуў моцнае жаданне абвяшчаць Еван-
гелле ўсім народам  ва ўсім свеце – так 
пачалася яго доўгая місійная дзейнасць. 
Ксёндз біскуп заклікаў сабраных браць 
прыклад з цнотаў св. Францішка – з яго 
пакоры і неверагоднай любові да Бога 

і бліжніх.
Напрыканцы вернікі разам з духа-

венствам даручылі апецы св. Францішка 
сваю парафію і памаліліся за місіянераў, 
патронам якіх з’яўляецца св. Францішак 
Ксаверый. 

У Гродзенскай катэдры ўшанавалі патрона парафіі

Сустрэча адбылася ў касцёле Безза-
ганнага Зачацця Найсвяцейшай Панны 
Марыі, рэкалекцыі правёў кіраўнік руху 
“Мужчыны святога Юзафа” у Беларусі 
ксёндз Віктар Ханько.

Падчас канферэнцый закраналіся 
пытанні дзеянняў чалавека. Таксама 
ўдзельнікі разважалі над зносінамі 
ўнутры сям’і.

Усе жадаючыя маглі прыступіць да 
сакраманту пакаяння, прыняць удзел 
у адарацыі і св. Імшы. Падводзячы 
вынікі рэкалекцый, кс. Віктар Ханько 
падкрэсліў, што мужчынам патрэбна 
ўдасканальваць свае зносіны з блізкі-
мі (жонкай і дзецьмі). “Пан Бог павінен 

стаць прыярытэтам у жыцці кожнага. 
Толькі Бог можа навесці парадак у 
зямным жыцці: у грамадстве, на працы 
і ў сям’і”, – зазначыў святар.

Рэкалекцыі на тэму “Мужчына і сям’я” адбыліся ў Гродне

Адбудзецца аплаткавая сустрэча ўдзельнікаў пілігрымкі  
Гродна–Рось

Прыняць удзел у гэтай сустрэчы запрашаюцца ўсе пiлiгрымы i тыя, хто хоча iмі стаць.
Аплаткавая сустрэча для ўдзельнікаў 

пешай пілігрымкі з Гродна ў санктуарый 
Езуса Журботнага ў Рось адбудзецца 26 
снежня ў гродзенскай парафіі Беззаганнага 
Зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі (мр-н 
Паўднёвы, вул. Цэнтральная, 26).

Сустрэча распачнецца святой Імшой 
у 19.00 у інтэнцыі ўсіх ахвярадаўцаў і  
ўдзельнікаў гэтай пілігрымкі. Пасля літур-
гіі, у 20.00 адбудзецца дзяленне аплаткай, 
якое працягнецца салодкім пачастункам і 
забавай у дольным касцёле. Прысутныя пачуюць калядныя песні і віншаванні са свята-
мі Божага Нараджэння.

Падрабязная інфармацыя па тэлефоне
(+37529) 784 05 72 – кс. Юрый Марціновіч, кіраўнік пілігрымкі Гродна–Рось.

У Гродзенскай семінарыі адбудуцца рэкалекцыі
распазнання паклікання

Семінарыйная супольнасць сардэчна запрашае ўсіх юнакоў ад 14-гадовага 
ўзросту прыняць удзел у рэкалекцыях распазнання паклікання, якія будуць пра-
ходзіць з 3 па 5 студзеня ў будынку Вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродне (вул. 
Парыжскай Камуны, 1). Пачатак духоўных разважанняў 3 студзеня а 17-й гадзіне.

У праграме рэкалекцый запланаваны 
канферэнцыі, св. Імша, адарацыя, ранішняя і 
вячэрняя малітвы, магчымасць прыступіць да 
сакраманту пакаяння, размовы са святарамі і 
семінарыстамі. Будзе магчымасць сустрэцца са 
знаёмымі, сябрамі, аднагодкамі ці пазнаёміц-
ца з новымі людзьмі і знайсці новых сяброў.

Рэкалекцыі павінны дапамагчы маладым 
людзям задумацца над сваім жыццём, а аса-
бліва над тым, ці з’яўляецца іх пакліканнем 
шлях святарства.

Просьба паведаміць аб сваім удзеле да 20 снежня бягучага года 
па тэлефоне 8-0152-77-02-34, ці на адрас wsd@grodnensis.by. 

Запрашаем на ўрачыстае асвячэнне капліцы

20 снежня ў парафіі Святога Духа 
(Альшанка) пройдзе асвячэнне капліцы.

Святая Імша з нагоды ўрачыстасці распач-
нецца ў 11.00.

У набажэнстве прымуць удзел гродзен-
скія іерархі: кс. бп Аляксандр Кашкевіч і кс. бп 
Юзаф Станеўскі.

Паважаныя Чытачы!
Просім Вас звярнуць увагу на тое, што ў рэдакцыі змяніўся адрас электроннай 

пошты. Ад сённяшняга дня накіроўвайце свае лісты на адрас
slowo.grodnensis@gmail.com.

У той час, калі ў многіх парафіях 
перад пачаткам Адвэнту адбываюц-
ца гэтак званыя “Андрэйкі”, у парафіі 
ў Шчучыне абылося штогадовае пі-
ярскае свята “Patrocinium”.

У гэты дзень піяры ўзгадваюць св. 
Юзафа Каласанса, апекуна дзяцей і 
моладзі. Назва гэтага свята паходзіць 
ад лацінскага слова “patrocinium”, 
што азначае патранат, апеку патрона.

У дзень апекі св. Юзафа Каласанса 
для шчучынскай моладзі былі аргані-
заваны супольныя гульні і конкурсы. 

Забавы завяршыліся супольнай ма-
літвай за ордэн піяраў і яго выхаван-
цаў. 

Дзень апекі св. Юзафа Каласанса прайшоў у шчучынскай парафіі

АНОНСЫ

так, але час ад часу
 

калісьці так, цяпер не 

не, не падыходзіць 
гадзіна 
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У лідскай парафіі Унебаўзяцця 
Найсвяцейшай Панны Марыі
прайшлі першыя святыя місіі

ЖЫЦЦЁ КАСЦЁЛА Ў АБ’ЕКТЫВЕ

Кожны дзень місій меў сваю тэматыку. Насычаная праграма і набажэнствы 
ахапілі ўсе ўзроставыя групы вернікаў: маленькіх дзетак і дзяцей школьнага 
ўзросту, моладзь і бацькоў, пажылых і хворых людзей. Вернікі і госці парафіі 
мелі магчымасць спыніцца, пераасэнсаваць сваё жыццё, узнавіць веру, паядна-
цца з Богам і бліжнімі. Таксама перад касцёлам быў усталяваны вялікі місійны 
крыж з памятнай табліцай. Ён пастаянна будзе нагадваць пра важную падзею ў 
гісторыі парафіі. 

3 верасня парафія адзначыла сваё 15-годдзе, і гэта першыя святыя місіі ў яе 
гісторыі.

Існуюць два тыпы пакаян-
ня, у залежнасці ад матываў. 
Абодва яны дастатковыя для 
важнасці споведзі. 

Жалем дасканалым называ-
ецца той жаль, матывам яко-
га зʼяўляецца любоў да Бога: 
люблю Бога і шкадую аб тым, 
што зрабіў; ведаю, што дрэнна 
зрабіў і гэтым грахом абразіў 
Бога. Жаль недасканалы (менш 
дасканалы). Матывам гэтага 
жалю не зʼяўляецца любоў да 
Бога, толькі страх, які вынікае 
з таго, што разумею наступ-
ствы граху, адчуваю страх пе-
рад пакараннем, перад пеклам. 
Гэты страх настолькі моцны, 
што зʼяўляецца пачуццё жалю. 
Гэты жаль мінімалістычны, але 
дастатковы для важнасці спо-
ведзі. Да дасканалага жалю ча-
лавек даходзіць праз жаль менш 
дасканалы – гэта натуральны 
працэс, ад нізкіх матываў да 
высокіх. Чалавек хоча рата-
вацца, бо хоча быць збаўлены, 
таму ён будзе рабіць усё, каб 
пазбегнуць пекла і ўдзельнічаць 
у вечным прабыванні ў суполь-
насці з Богам. Разуменне вечнай 
кары можа абудзіць жаль.

Жаль за грахі ёсць тады, калі 
зробім добры рахунак сум-
лення, зразумеем цяжкасць 
граху. Калі мы ўсведамляем 
сваю адказнасць, нараджаец-
ца пачуццё віны і адначасова 
жаль. Калі адсутнічае жаль 
за грахі, споведзь будзе няваж-
най. Жаль зʼяўляецца важнай 
умовай сакраманту споведзі. 
Калі яго няма, можна выка-
наць усе неабходныя ўмовы, 
але споведзь будзе няважнай. 
Калі святару вядома, што 
той, хто спавядаецца, не шка-
дуе аб сваіх учынках, ён можа 
адтэрмінаваць адпушчэнне 
грахоў: “Каму затрымаеце 
грахі, будуць затрыманыя”.

“Што рабіць, калі пад-
час споведзі я пры-
знаюся ў пэўных гра-
хах, разумею, што 
дрэнна зрабіла, але 
не магу адчуць раска-
яння?” 

Кс. Уладзіслаў Сурвіла
Паводле grodnensis.by

Ангеліна Пакачайла

Хвала Хрысту!
Вітаю ўсіх чытачоў моладзевай рубрыкі “На скрыжаванні”. У сённяшнім нумары мы з 

Вамі паразважаем пра цану прабачэння, моц духа і межы сэрца. Даведаемся, як правільна 
дараваць і дзе гэтаму навучыцца.

Што ж, наперад з Богам!

ІНТЭНЦЫЯ МЕСЯЦА: каб усе маглі адчуваць міласэрнасць Бога, які да 
гэтага часу нястомна нам даруе 
Божая міласэрнасць бясконцая. Але Гасподзь выдатна бачыць розніцу паміж 
людзьмі, шчырымі ў сваім пакаянні, і людзьмі, якія выкарыстоўваюць Яго мі-
ласць толькі для заспакаення свайго сумлення. Бог не церпіць крывадушнага 
пакаяння і злоўжывання Яго міласэрнасцю, але шчодра пралівае ласку на тых, 
хто прыходзіць да Яго са шчырай пакорай.

ВЫКАЗВАННЕ З БІБЛІІ: “Вы ж будзьце адзін да аднаго лагоднымі, міласэр-
нымі, даруйце адзін аднаму, як і Бог у Хрысце дараваў вам” (Эф 4, 32).
Каб адчуць міласэрнасць Бога, трэба прыняць Яго прабачэнне. Яно дае маг-
чымасць па-сапраўднаму дараваць іншым. Пакаянне пашырае межы сэрца і 
робіць чалавека дабрадушным.

ПРАДМЕТ РАЗВАЖАННЯЎ МЕСЯЦА: дараванне
Дараванне – гэта здольнасць адпускаць правіны крыўдзіцелю, рашэнне 
забыцца пра ўчыненае зло. Чалавек, як правіла, не кіруецца эмоцыямі, а 
свядома праяўляе міласць у адносінах да бліжняга. Іншым словам, дараванне 
– гэта дар чыстага сэрца.
Хтосьці можа меркаваць, што даруюць слабыя і няўпэўненыя ў сабе людзі, і 
што гэта супярэчыць законам справядлівасці. Але трэба браць вышэй! Над 
аб’ектыўнымі правіламі існуе нешта больш высокае. На міласэрнасць здольны 
толькі па-сапраўднаму моцны і светлы духам чалавек.

МЭТА МЕСЯЦА: навучыцца дараваць на словах і ў сэрцы
Нярэдка чалавеку цяжка дараваць бліжняму. Гэтаму можа перашкаджаць 
пыха, моцная эмацыйная траўма і інш. Але мы разумеем, што павінны. Таму 
і здараецца, што дзеянне на словах і ў сэрцы разыходзіцца.
Кожны раз, калі мы не даруем свайму крыўдзіцелю, то нібы завязваем ў сваёй 
душы нябачны вузялок. Шматлікія крыўды – гэта мноства вузельчыкаў, якія 
пачынаюць нас душыць. А калі даруем, на душы адразу становіцца лягчэй. 
Няхай жа сэрца і розум сустрэнуцца ў прыгожым дуэце на дарозе прабачэння.

ПЕСНЯ МЕСЯЦА: “Умей дараваць”, “Божы дотык”
Выканаўца заклікае дараваць, нават калі сэрца нагадвае келіх горкіх слёз. 
Дараваць крыўдзіцелям “святым промнем дабра”, “бо Бог тады твае малітвы 
чуе, калі ў табе гарыць даравання святло”.

Навучыцца дараваць
на словах і ў сэрцы

СПРАВА МЕСЯЦА: дараваць таму, хто гэтага патрабуе, але не просіць
Часта людзі чакаюць прабачэння з боку сваіх крыўдзіцелей. Але Гасподзь 
вучыць нас, што сапраўднае дараванне – гэта не рэакцыя на просьбу аб пра-
бачэнні, а рэакцыя на саму крыўду. Дараванне ніколі не бывае заслужаным. 
Гэта высілак душы, які мае высокую цану: праз акт міласэрнасці чалавек 
прыпадабняецца да самога Бога. Паспрабуем узняцца на маральную вышыню, 
“выпусціўшы” са сваёй душы пачуццё непрабачэння.

КНІГА МЕСЯЦА: “Шлях да прабачэння”, а. Уільям 
А. Менінджэр

Аўтар падрабязна адказвае на пытанні, што даты-
чацца сэнсу і цаны прабачэння. Кніга складаецца з трох 
частак: “працэс”, “дзевяць вандроўцаў” і “інструменты 
прабачэння”. У першым раздзеле разглядаюцца этапы 
прабачэння, у другім – асобасныя тыпы, сярод якіх 
можна ўбачыць сябе, а ў трэцім – спосабы дасягнення 
поўнай духоўнай цэласнасці. Кніга пачынаецца з ма-
літвы аб прымірэнні.

АСОБА МЕСЯЦА:  святы Францішак Ксаверый
Святы Францішак паходзіць з іспанскай шляхецкай сям’і. Нарадзіўся 7 

красавіка 1506 года ў замку Хаўер. Ва ўзрос-
це 19 гадоў адправіўся вучыцца ў Парыж. 
Падчас навуковай дзейнасці пазнаёміўся і 
пасябраваў з Ігнаціем Лаёлам. Сумесна з ім 
і іншымі яго вучнямі ўдзельнічаў у стварэнні 
Таварыства Езуса.

Пасля святарскага пасвячэння ў 1537 
годзе працаваў місіянерам і займаўся дабра-
чыннымі справамі. Напісаў статут езуіцкага 
ордэна пад назвай “Формула інстытута”, які 
быў зацверджаны ў 1540 годзе булай папы 
Паўла III.

Хутка па просьбе партугальскага караля 
адправіўся на місію ў Індыю. Там прапаве-
даваў хрысціянства і займаўся стварэннем 
душпастарскіх пунктаў. З 1545 года праца-
ваў на Малукскіх астравах, а ў 1549 годзе 
адправіўся з місіяй у Японію. Нягледзячы на 

шматлікія цяжкасці, арганізаваў там некалькі хрысціянскіх супольнасцей. 
Наступнай мэтай быў Кітай. Францішак прыбыў на востраў Шанчуань – 
адзінае месца ў Кітаі, якое дазвалялася наведваць еўрапейцам.

Не дасягнуўшы кантынента, памёр 3 снежня 1552 года. Беатыфікаваны 
папам Паўлам VI 25 кастрычніка 1619 года, кананізаваны папам Рыгорам 
XV 12 сакавіка 1622 года адначасова з Ігнаціем Лаёлам. У 1927 годзе 
папа Пій ХІ абвясціў святога Францішка заступнікам каталіцкіх місій. Ён 
таксама лічыцца заступнікам Аўстраліі, Барнэа, Кітая, Індыі, Гоа, Японіі 
і Новай Зеландыі.

Да якіх святых звяртацца з асаблівай просьбай аб заступніцтве ў снежні?
Св. Францішак (3 снежня), св. Мікалай (6 снежня), св. Леакадзія (9 снежня),
св. Люцыя (13 снежня), св. Адэлаіда (16 снежня), св. Элеанора (19 снежня),

св. Пётр (21 снежня), св. Вікторыя (23 снежня), св. Ян (27 снежня),
св. Яўген (30 снежня), св. Меланія (31 снежня).

Усе заўвагі і пажаданні дасылаць на паштовую скрыню рэдакцыі або на  
электронны адрас аўтара рубрыкі  pokachailo.lina@gmail.com.



Паважанаму Ксяндзу 
Паўлу Салабуду з нагоды 
Дня нараджэння ад усяго 
сэрца жадаем шчодрых 

Божых ласкаў і ўсіх дароў 
Святога Духа. Няхай 

кожны Ваш дзень будзе 
напоўнены цеплынёй, 

радасцю, дабрынёй, 
моцай, любоўю і надзеяй, 

вера з кожным днём 
толькі ўзмацняецца, а ўсё, 

што было запланавана, 
здзяйсняецца з дапамогай 
Бога і добрых людзей. Ня-
хай душпастарская праца 
прыносіць шчодры плён, 

а наша малітва будзе 
падтрымкай у складаныя 

моманты.
Рэдакцыя “Слова Жыцця”

Паважанаму Ксяндзу Про-
башчу Валерыю Лісоўска-

му з нагоды Імянін ад 
усяго сэрца складаем най-
лепшыя пажаданні Божага 
бласлаўлення і шчодрых 

дароў Святога Духа. Няхай 
побач з Вамі заўсёды 

будзе Ваш Анёл-ахоўнік, 
а Маці Божая ахінае сваім 
мацярынскім плашчом. 

Жадаем моцнага здароўя 
на доўгія гады жыцця, 

душэўнага супакою, ап-
тымізму, моцнай непахіс-
най веры і надзеі. Шчасці 

Божа!
Моладзь з пар. Вярэйкі 

Паважанаму Ксяндзу 
Пробашчу Андрэю Зноску 

з нагоды Імянін ад усяго 
сэрца жадаем моцнага 
здароўя, доўгіх гадоў 

жыцця, апекі Маці Божай 
і св. Заступніка. Няхай 

міласэрны Бог атуляе Вас 
патрэбнымі ласкамі на 

нялёгкім святарскім шля-
ху, па якім Вы штодзень 

ідзеце да алтара Пана. Ня-
хай агеньчык, запалены 
Богам у Вашым сэрцы, 

гарыць яркім полымем і 
асвячае святарскае жыц-
цё. Няхай Дух Святы ўма-

цоўвае і павялічвае ўсе 
Вашы таленты, мудрасць, 

шчодрасць, дабрыню. 
Дзякуем Вам, шаноўны 
наш пастыр, за Вашы 

малітвы, навуку, сардэч-
насць і разуменне. 

З любоўю і павагай удзячныя
парафіяне з Ліды-Маладзёжнага

Паважанаму Айцу Вальдэ-
мару Слоту з нагоды 

Імянін ад шчырага сэрца 
жадаем усіх Божых ласкаў 

на кожны дзень жыцця 
і святарскай паслугі, ня-

стомнай апекі Маці Божай 
і шчодрых дароў Святога 
Духа, шмат сіл і стойкасці 
ў працы, натхнення, цяр-
плівасці, добразычлівых 
людзей побач, шчодрага 
плёну на ніве Пана і мо-
цнага здароўя, каб Вы як 

мага даўжэй маглі цешыць 
нас сваёй прысутнасцю і 

паслугай.
Вернікі з пар. Перамянення Пана

ў Вялікай Бераставіцы

Паважанаму Ксяндзу 
Пробашчу Яну Этэлю з 

нагоды Дня нараджэння 
дасылаем самыя шчырыя 

пажаданні. Жадаем, 
каб шлях, абраны для 

Вас Богам, заўсёды быў 
асвечаны Найсвяцейшай 
Маці. Няхай добры Езус 

трымае Вас ля свайго Сэр-
ца і адорвае сваім блас-

лаўленнем і ўсімі патрэб-
нымі ласкамі, а Святы Дух 
будзе без канца шчодрым 
на свае дары. Жадаем так-
сама здароўя, душэўнага 

супакою, дабрыні, радасці 
і цеплыні. Мы ўдзячныя 

Богу за Ваша добрае сэрца 
і малітву. 

З павагай “Легіён Марыі”
з пар. Божай Міласэрнасці ў Гродне

Паважанаму Айцу Вальдэ-
мару Слоту з нагоды Імя-
нін ад усяго сэрца жадаем 
шматлікіх Божых ласкаў: 

моцнага здароўя на доўгія 
гады жыцця, поспехаў у 
душпастарскай працы, 
аптымізму, душэўнага 

супакою, добразычлівых 
людзей побач, а таксама 
нястомнай апекі Найсвя-

цейшай Панны Марыі і св. 
Заступніка. Шчасці Божа!

З малітвай члены Апостальства 
дапамогі чысцовым душам

з Вялікай Бераставіцы

Паважанаму Ксяндзу 
Артуру Малафею з нагоды 
Дня нараджэння ад усяго 

сэрца жадаем шчодрых 
Божых ласкаў на кожны 
дзень жыцця, нястом-

най апекі Найсвяцейшай 
Маці, усіх дароў Святога 

Духа і добразычлівых 
людзей побач. Мы шчыра 

ўдзячны Вам за Вашу 
падтрымку, заўсёды 

пазітыўны настрой, які 
ўзмацняе нас на духу, за 
ўвагу і дапамогу ў цяжкія 
хвіліны, а таксама за тое, 

што Вы заўсёды з намі. 
Няхай у Вашым сэрцы 
нястомна палымнее 

агонь любові, а з твару 
не сыходзіць усмешка. 

Шчасці Божа!
Моладзь з пар. Аўгустовак

Паважанаму Ксяндзу Юза-
фу Багдзевічу з нагоды 
Дня нараджэння скла-
даем букет найлепшых 
пажаданняў: моцнага 

здароўя, нястомнай ра-
дасці, шчасця, аптымізму, 
душэўнага супакою, моцы 

ў выкананні святарскай 
паслугі, а таксама Божага 
бласлаўлення і апекі Най-
свяцейшай Панны Марыі 

на кожны дзень. Няхай 
Вашы мары і надзеі рэалі-
зуюцца, а побач заўсёды 
будуць добразычлівыя 

людзі.
Моладзь з пар. Аўгустовак

Паважанаму Ксяндзу 
Валерыю Лісоўскаму з 
нагоды Імянін жадаем 

душэўнага супакою і шмат 
радасці на кожны дзень. 
Няхай Святы Дух апра-
меньвае сваім святлом 

Вашу святарскую паслу-
гу, Езус заўсёды будзе 

Вашым Сябрам, а Марыя 
прытуляе да свайго сэрца. 
Няхай Ваша праца прыно-
сіць шчодры плён і яднае 
людзей у адну Хрыстовую 

аўчарню.
З памяццю ў малітве члены 

Апостальства дапамогі чысцовым 
душам з пар. Вярэйкі

Паважанаму Ксяндзу 
Валерыю Лісоўскаму з на-
годы Імянін жадаем усяго 
самага найлепшага. Няхай 

Пан Бог заўсёды адор-
вае Вас сваімі ласкамі, 

Маці Божая ахінае сваёй 
мацярынскай апекай і лю-
боўю, Дух Святы спасылае 
свае шчодрыя дары, а Ваш 
св. Заступнік напаўняе су-
пакоем і радасцю. Жадаем 
таксама моцнага здароўя, 
непахіснай надзеі, нязгас-

най веры і нястомнасці 
ў душпастарскай працы. 

Шчасці Божа!
З малітвай і павагай вернікі

з пар. Найсвяцейшай Панны Марыі, 
Вярэйкі

Паважанаму Ксяндзу Про-
башчу Міхалу Ластоўска-

му прагнем ад усяго сэрца 
падзякаваць за шчырую 

і адданую святарскую 
паслугу, за нясенне 

Божага слова, за добры 
прыклад хрысціянскага 
жыцця, мудрыя парады, 
любоў і цярплівасць да 

нас, а таксама за заўсёды 
адкрытае сэрца і ўсмешку. 

Няхай кожны Ваш дзень 
будзе шчаслівы і напо-
ўнены Божымі ласкамі 
і бласлаўленнем. Няхай 
побач заўсёды будуць 

добразычлівыя людзі, а 
на шляху да святасці не 
будзе ніякіх перашкод. 

Аддзяч Вам, Божа! 
Удзячныя парафіяне з Каменкі
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Рэдакцыя пакідае за сабой права скарачаць і аб’ядноўваць пажаданні

Ад шчырага сэрца
Падрыхтавала Ангеліна Пакачайла

 Куфар
    з багаццем

Прывітанне, Маленькі Сябар! Мы жывём у свеце, дзе за ўсё даводзіцца плаціць. На кожнае жаданне 
маецца свая цана. Пакуль што большасць нашых хаценняў і мараў здзяйсняюць бацькі: салодкія 

пачастункі, прыгожыя ўборы, цацкі… Часам яны не могуць задаволіць усе патрэбы. І тут ножка 
прытупвае, і вусны падрыгваюць. Цацка, якая можа быць на вечар, каштуе бацькам дзённай працы.

А ці задумваўся Ты аб тым, ува што маме і таце абыходзяцца Твае капрызы?

Сёння прапануем Табе паразважаць над прыпавесцю пра хлопца,
які не цаніў бацькоўскія грошы.

Якім чынам бацька хацеў прызвычаіць

свайго сына да працы?

Хто дапамог хлопцу здабыць рубель?

Як сын зарабіў свае першыя грошы?

Што аказалася ў куфры?

Пра якое багацце казаў бацька?

У наступным 
нумары каляндар 
“Слова Жыцця” 

на 2016 год.

Жыў на свеце каваль. Не было на свеце нікога больш працавітага за яго.
І быў у яго сын: высокі, статны, да ежы ахвотны, але ў працы лянівы.
Стаў аднойчы бацька сыну казаць, што ён ужо стары, а сын нават рубля ў дом
зарабіць не можа. І каб неяк прызвычаіць сына да працы, паабяцаў за зароблены
 ім самім рубель падарыць пераемніку куфар з самым вялікім сваім багаццем.

Загарэліся ў сына вочы, не церпіцца яму куфар атрымаць, ды няма дзе 
рубля ўзяць. Працаваць неахвота. Сядзіць, уздыхае. Пашкадавала маці сына,
 дала яму рубель. Узяў яго гультай, да самага вечара праваляўся ў халадку пад 
дрэвам, а вечарам аддаў бацьку грошы. Узяў каваль рубель, пакруціў 
у руках і кінуў у горан.

Знерваваўся сын, што не відаць яму куфра. Усю ноч варочаўся
з боку на бок. Пашкадавала маці сына – раптам схуднее
ад перажыванняў – і зноў дала яму рубель. На гэты раз сын
вырашыў прыкінуцца: абабег вакол дома, змакрэў з непрывычкі,
зайшоў у хату і аддае бацьку рубель. Увесь у поце, як быццам цэлы 
дзень працаваў. Узяў каваль рубель, пакруціў у руках і кінуў у горан.

Стала прыкра сыну, што не атрымаць яму куфра з багаццем.
А маці здагадалася, у чым справа, і параіла хлопцу сумленна
папрацаваць. Увесь дзень юнак цягаў бярвёны на будоўлі, да
вечара з ног валіўся, а атрымаў толькі дзясятую частку рубля.
Дзесяць дзён працаваў хлопец, радасны дадому вярнуўся.

 А бацька ўзяў зароблены рубель і кінуў у агонь. 

Не стрываў сын, выхапіў грошы з агню і на бацьку пакрыўдзіўся. Узрадаваўся каваль. Зразумеў ён, што гэты рубель
на самой справе зароблены.
Бо калі чужыя грошы ў агонь кідаюць – іх не шкада. 

Вынес каваль свой куфар і раскрыў. А ляжалі ў ім працоўныя прылады, з дапамогай якіх можна было ў кавальскай майстэрні цуды тварыць.
Гэта і было сямейнае багацце. Засмяяўся сын і з радасцю прыняў бацькоўскую спадчыну.


