
Сужэнская нявернасць і з боку мужчыны, і з бо- 
ку жанчыны мае сваю прычыну.

Сьюзан Уэбер паходзіць з Санта- 
Фе (ЗША), дзе на працягу 40-а га-
доў трымае краму з самай вялікай 
у яе разнастайнасці калекцыяй 
батлеек. У сваім захапленні жан-
чына пайшла далей, выдаўшы 
кнігу “Nativities of the World” (“Бат- 
лейкі свету”), дзе сабрала фота- 
здымкі найбольш цікавых і не- 
звычайных інсцэніровак нара-
джэння Хрыста з прыватных ка-
лекцый. 

ГАЗЕТА ГРОДЗЕНСКАЙ ДЫЯЦЭЗІІ
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на старонцы  6

Абрад вігілійнай вячэры

на старонках   4–5

Механізмы
сужэнскай здрады

на старонцы  3

Як можна прымяніць мінімалізм з максімаль-
ным клопатам аб навакольным асяроддзі?

Святы і мінімалізм:
кропка судакранання

Для значнай колькасці беларусаў вёска з’яўляецца крыніцай самых тра-
пяткіх успамінаў. Святочны стол у гэтым “ландшафце” займае не апошнюю 
ролю. На жаль, святкаванні ў вясковых хатах малеюць, старэйшае пака-
ленне адыходзіць, а моладзь гуртуецца вакол гарадоў. Аднак ёсць дні, калі 
колькасць жыхароў вёсак павялічваецца ў разы. Напрыклад, калі “горад” 
едзе на каляду да сваіх. Пра гэта размаўляем з навадворскім пробашчам 
кс. Юрыем Кузьмічам.

“НІКОЛІ НЕ ДУМАЎ, ШТО ПАРАФІЯ МОЖА
ТАК ГЛЫБОКА ЗАПАСЦІ Ў СЭРЦА СВЯТАРА”.

КАЛЯДНАЯ ГУТАРКА З ВЯСКОВЫМ ПЛЯБАНАМ

Касцёл Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Новым Двары
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Вігілія Божага Нараджэння з’яўляецца пры- 
гожым і кранальным часам. Глыбокае ўспры-
няцце гэтага вечара яднае родных, пакідаю- 
чы ў сэрцы прыемныя ўспаміны.
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ПАРАДАК  
ВІГІЛІЙНАЙ ВЯЧЭРЫ

На цэнтральным месцы ў пакоі ставяцца яслі з фігурай Дзі-
цятка Езус. Стол засцілаецца белым абрусам (можна аздобіць 
яго яловымі галінкамі). Пад абрусам змяшчаецца сена. Пасярэ- 
дзіне стала ставіцца вігілійная свечка, святло якой з’яў- 
ляецца сімвалам прысутнасці Хрыста. Побач кладзецца Біблія і 
аплатка.

Калі на небе з’яўляецца першая зорка, на ўспамін Бэтлеем-
скай зоркі, сям’я збіраецца за вігілійным сталом. Адно месца 
пакідаецца вольным як знак памяці пра памерлых блізкіх і пра 
падарожнікаў, якія неспадзявана могуць пастукацца ў дзверы.

Усе стаяць, а старэйшы член сям’і запальвае свечку. Пасля 
гэтага кажа: Гэта Святло, якое сённяшняй ноччу прыйшло на зям-
лю, каб рассеяць цемру граху.

Усе адказваюць: Дзякуй Богу.
Кіраўнік: У імя Айца і Сына, і Святога Духа.
Усе: Амэн.
Бацька ці старэйшая асоба з сям’і чытае фрагмент Евангелля 

паводле Лукі:
“У тыя дні выйшаў загад ад цэзара Аўгуста зрабіць пера-

піс 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. У той ваколіцы былі на полі пасту-
хі, якія вартавалі ўначы свой статак. Раптам з’явіўся ім анёл 
Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказаў  
ім анёл: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая бу-
дзе для ўсяго народа, бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Даві-
да Збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. І вось вам знак: знойдзеце 
Немаўля, спавітае і пакладзенае ў яслях». І раптам з’явілася  
з анёлам вялікае войска нябеснае, якое праслаўляла Бога і ўсклі-
кала: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людзям добрай 
волі»” (Лк 2, 1–14). Гэта слова Пана. 

Усе: Хвала Табе, Хрыстэ.
Затым спяваецца калядка.

СУПОЛЬНАЯ МАЛІТВА
Бацька ці маці прамаўляе просьбы, усе адказваюць: “Выслу-

хай нас, Пане!”.
К: Божа, наш Ойча, у гэтую ўрачыстую гадзіну праслаўляем 

Цябе і дзякуем за ноч, калі паслаў у свет свайго Сына Езуса Хрыста, 

нашага Пана і Збаўцу. Просім Цябе, удзялі нашай сям’і дар любові, 
згоды і супакою. Цябе просім…

У: Выслухай нас, Пане!
К: Адары нашых суседзяў, сяброў і знаёмых супакоем гэтай 

ночы. Цябе просім…
У: Выслухай нас, Пане!
К: Усіх пакінутых, самотных, хворых, бедных, галодных ва ўсім 

свеце суцеш і ўмацуй Добрай Навінай гэтай святой ночы. Цябе 
просім…

У: Выслухай нас, Пане!
К: Нашых памерлых (пералічыць імёны) адары шчасцем і 

святлом Тваёй хвалы. Цябе просім…
У: Выслухай нас, Пане!
К: Пане Божа, Ты ўчыніў, што гэтая святая ноч заяснела 

бляскам сапраўднага святла Твайго Адзінароднага Сына. Учыні, 
каб і мы яснелі бляскам Твайго святла ў сваім штодзённым жыц- 
ці. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Усе адгаворваюць малітву “Ойча наш”.

ЛАМАННЕ АПЛАТКАЙ
І ПАЖАДАННІ

Абрад ламання аплаткай вучыць, што нават апошнім кавал-
кам хлеба трэба дзяліцца з бліжнімі, і разам з тым прыгадвае, 
што Божы Сын стаў Чалавекам і ўстанавіў Эўхарыстыю.

К: А цяпер у духу любові і прабачэння падзелімся аплаткай –  
хлебам любові. Зычліва раскрываючы свае сэрцы ва ўзаемнай лю-
бові, мы адкрываем іх на прыход Пана. У Ім кожны чалавек знойдзе 
дабрыню і сяброўства. Няхай Бог заўсёды будзе ў нашым доме.

Бацька сям’і складае пажаданні і ламаецца аплаткай спачат-
ку з маці, а затым з астатнімі членамі сям’і. Тое ж робяць усе 
прысутныя.

СПАЖЫВАННЕ ВЯЧЭРЫ
На стол падаюцца толькі посныя стравы і безалкагольныя 

напоі. Спажыванне вячэры павінна праходзіць ў атмасферы ся-
мейнай зычлівасці.

МАЛІТВА ПАСЛЯ ВЯЧЭРЫ
К: Дзякуем Табе, Божа, наш добры Ойча, за Сына Твайго Езуса 

Хрыста. Дзякуем за любоў да ўсіх людзей, за гэты вігілійны вечар  
і дары, якія мы спажывалі. Табе хвала на вякі.

У: Амэн.

Пасля вячэры святочны настрой падтрымліваем спевам ка-
лядак і ўзаемным адорваннем падарункамі. Каля елкі чакаем 
Пастэркі, на якую, па меры магчымасці, накіроўваемся ўсёй 
сям’ёй.

 Каляндар

 СЛОВА РЭДАКТАРА

Падчас надыходзячых свят Божага Нараджэння нас, напэўна, чакае шмат роз-
ных сустрэч і нагод, каб наведаць асабліва блізкіх нам асоб.

Бэтлеемскія пастухі хочуць паказаць, што сапраўды добрымі, радаснымі і паву-
чальнымі з,яўляюцца ў нашым жыцці сустрэчы, на якія мы ідзём разам з Езусам. 
Так, як гэта зрабілі яны, пакідаючы ўбогую стайню, забіраючы Езуса ў сваіх сэр-
цах.

Мы як хрысціяне пакліканы і запрошаны па іх прыкладзе несці Езуса ў нашых 
сэрцах кожнаму чалавеку, якога сустракаем на дарогах свайго жыцця, не толькі 
падчас свят, але і ў самых празаічных і паўсядзённых сустрэчах.

Мы ўсведамляем, што самі не накормім усіх галодных, не забяспечым дах  
над галавой бяздомным, але, уносячы Езуса ў жыццё хоць бы некалькіх патрабую-
чых, мы дапаможам ім вярнуць сэнс гэтага жыцця. Дапаможам зразумець, што  
не ўсё страчана ці прайграна, што яны яшчэ могуць падняцца з дапамогай іншых.

Давайце занясём і падорым Езуса нашым блізкім, сябрам, суседзям, выпадковым 
людзям, і мы зробім гэтыя Каляды сапраўды шчаслівымі для іх!

                              Дарагія Чытачы!  

Надзённае

     працяг са с. 1

24 снежня
Вігілія Божага Нара-

джэння.
Вігіліяй католікі распачы- 

наюць святкаванне Божага 
Нараджэння. Гэта адно з най-
важнейшых свят у літургічным 
годзе, падчас якога вернікі раз-
важаюць над таямніцай Уце-
лаўлення. У нашай традыцыі 
гэты дзень падкрэслены пос- 
ным характарам, калі не ядуць 
мяса, а ўрачыстая вячэра па-
чынаецца, калі на небе зага-
раецца першая зорка. Най-
важнейшы момант каляднай 
вячэры – дзяленне аплаткай  
у знак згоды і прымірэння. 

25 снежня
Урачыстасць Нара-

джэння Пана. 
Найглыбейшы сэнс урачыс- 

тасці Божага Нараджэння вы- 
яўляецца ў тым, што Бог пры-
мае люд, гатовы слухаць Яго. 
Езус Хрыстус быў пасланы  
ў гэты свет і стаў нашым 
Братам. З Ім мы пакліканы  
ўдзельнічаць у Божай велічы. 
Усе, хто прымае Хрыста з ве- 
рай і любоўю, становяцца 
дзецьмі Божымі і атрымлі-
ваюць з Яго паўнаты ласку  
за ласкай. 

26 снежня
Свята Святой Сям’і.         
Свята Святой Сям’і адзна-

чаецца ў Каталіцкім Касцёле  
ў першую нядзелю пасля Божа-
га Нараджэння. Гэта нагода 
памаліцца за сужэнскія пары 
і сем’і, а таксама папрасіць  
аб святасці для іх. 

1 студзеня
Урачыстасць Святой 

Багародзіцы Марыі.
У актаве Божага Нара-

джэння, дзякуючы Богу за пры- 
шэсце на свет Хрыста, Касцёл 
адзначае свята ў гонар Маці 
Божай, праз якую споўніліся 
дадзеныя ўсяму чалавецтву 
абяцанні, звязаныя з таямні-
цай Адкуплення. У гэты дзень  
з усіх якасцей Марыі мы асаб- 
ліва ўшаноўваем Яе Мацярын-
ства. Дзякуем Ёй таксама  
за тое, што сваёй мацярын-
скай апекай Яна ахінае ўвесь 
Народ Божы.

6 студзеня
Урачыстасць Аб’яўлен-

ня Пана (Тры Каралі).
Традыцыя, засноўваючыся 

на трох шчодрых дарах, якія 
паднеслі магі – золата, ладан 
і міра, – вызначае іх колькасць, 
узрост, колер скуры і сімволі-
ку. У VI стагоддзі іх надзялілі 
каралеўскімі тытуламі і сві-
тай, а ў ІХ стагоддзі – імёнамі: 
Каспер, Мельхіёр і Бальтазар.  
З часам склаўся вобраз, што 
яны ўяўляюць сабой тры вя-
домыя часткі свету: Еўропу, 
Азію і Афрыку.

АБРАД ВІГІЛІЙНАЙ ВЯЧЭРЫ Ў СЯМ’ІАБРАД ВІГІЛІЙНАЙ ВЯЧЭРЫ Ў СЯМ’І
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З жыцця Касцёла  

 АКТУАЛЬНА

Апублікавана  
новае выданне

Катэхізіса Касцёла
У Рыме адбылася прэзен-

тацыя новага выдання Катэхі-
зіса Каталіцкага Касцёла, які 
змяшчае каментарыі 23-ох кар- 
дыналаў па розных аспектах 
вучэння Касцёла. “Сённяшні 
каталіцызм можна ўбачыць 
на практыцы, але неабход-
на багатае веданне дактрыны 
Касцёла, каб можна было рэа-
лізаваць яго ў жыцці”, – ад-
значае кардынал Франчэска 
Мантэрызі, архіпрэзбітэр 
базілікі св. Паўла за Мурамі  
на пенсіі, адзін з аўтараў ка-
ментарыяў.

Прэзентацыя тома, выда- 
дзенага “Tau Edizioni” пад рэ- 
дакцыяй Марка Італьяна, прай- 
шла ў санктуарыі Божай Мі-
ласэрнасці. З гэтай нагоды 
таксама адбылася дыскусія  
аб важнасці хрысціянства ў су-
часнасці. 

 

Выстава калядных ясляў 
на плошчы св. Пятра 
Адкрылася штогадовая 

выстава “100 батлеек у Ва-
тыкане”. Другі раз запар 
па прычыне надзвычайнай 
эпідэміялагічнай сітуацыі  
яна размясцілася на свежым 
паветры.

На плошчы св. Пятра, у Ка-
ланадзе Берніні, размясцілі-
ся 126 калядных ясляў з усяго  
свету. Наведвальнікаў абавяз-
кова зацікавіць кампазіцыя 
са 100 кг шакаладу. Тут ёсць 
таксама сцэны Божага Нара-
джэння, зробленыя вучнямі 
30-і школ рэгіёна Лацыё – з па-
перы, тканіны, корку і дрэва. 
Наведаць выставу можна бяс- 
платна да 9 студзеня 2021 года 
з 10.00 да 20.00.

Акрамя таго, 10 снежня  
ў 17.00 на плошчы св. Пятра ад-
былася інаўгурацыя галоўных 
святочных ясляў і елкі.

 

COVID-19 прымусіў
змяніць планы Еўрапей-

скай сустрэчы моладзі
Каранавірус у чарговы раз 

унёс сур’ёзныя карэктывы ў пра- 
вядзенне традыцыйнага нава-
годняга моладзевага форуму 
пад эгідай Супольнасці Тэзэ. 
Яго ўжо пераносілі ў 2020 годзе.

“Па прычыне абмежаванняў, 
звязаных з новым вітком пан-
дэміі, на жаль, не атрымаецца 
перажыць Еўрапейскую сустрэ-
чу ў Турыне, як мы сабе ўяўля-
лі. Нам вельмі шкада, што мы  
не зможам вітаць тых, хто 
ўжо арганізаваў сваю паездку  
ў канцы года. Дзякуем Цэрквам 
і жыхарам Турына за ўсе нама-
ганні, зробленыя ў апошнія ме-
сяцы”, – напісалі браты з экуме-
нічнай супольнасці.

З улікам сітуацыі форум 
пройдзе ў два этапы: анлайн – 
у канцы 2021 года, і з фізічнай 
прысутнасцю маладых людзей 
– у Турыне ў ліпені 2022 года. 

Малітоўныя інтэнцыі
на студзень

паўсюдная 
Молімся, каб Пан даў нам ла-

ску жыць у поўным братэрстве 
з братамі і сёстрамі з іншых 

рэлігій, молячыся адзін за ад-
наго, з адкрытасцю на ўсіх.

дыяцэзіяльная 
Молімся, каб Пан блаславіў 

усіх, хто прыслухваецца  
да голасу Святога Духа ў час 
трывання І Дыяцэзіяльнага 

сінода.

 Ватыканскае радыё

 Арцём Ткачук

     працяг са с. 1

“НІКОЛІ НЕ ДУМАЎ, ШТО ПАРАФІЯ МОЖА 
ТАК ГЛЫБОКА ЗАПАСЦІ Ў СЭРЦА СВЯТАРА”. 

КАЛЯДНАЯ ГУТАРКА З ВЯСКОВЫМ ПЛЯБАНАМ

Кс. Юрый Кузьміч – пробашч парафіі ў Новым Двары. Дэкан Шчучынскага дэканата.
Святарскае пасвячэнне прыняў у 2004 г.

– Кс. Юрый, каго больш 
збіраецца на вялікія святы 
ў касцёле ў Новым Двары: 
мясцовых ці прыезджых?

– Гэта залежыць ад нека-
торых абставін. Да пандэміі 
было больш прыезджых. Ка-
нешне, збіралася шмат пара-
фіян, але іх родных і блізкіх 
было прыкладна ў два разы 
больш. Пасля кавіда гэтая 
колькасць значна знізіла-
ся. Цяпер гасцей, магчыма,  
у паўтары разы больш. Ад-
нак людзі ўсё роўна прыяз- 
джаюць, каб перажываць 
святы ў блізкім коле.

Але тут усё таксама 
зменліва – сёлета на Вялік-
дзень было менш людзей, 
чым у звычайную нядзелю. 
Пазней вернікі ўжо крыху 
прызвычаіліся да пандэміі, 
то на адпуст іх было болей, 
на св. Юрыя таксама.

– А ў Вас ёсць пачуц-
цё, што вось гэтыя госці 
на Пастэрцы – гэта нібы 
крыху і Вашы дзеці, якія 
прыязджаюць у такія важ-
ныя моманты і хочуць быць 
разам?

– Ёсць такое пачуццё. Я 
ніколі не думаў, што пара-
фія можа так глыбока запас-
ці ў сэрца святара. Некалі 
нават на казанні распавя-
даў, што падаецца: людзей  
шмат, ксёндз адзін, дзе ўсіх  
успомніш? Аднак з цягам 
часу – і гэта Божы дар і цуд! –  
за кожнага пачынаеш пе-
ражываць, як за свайго. 
Пачынаеш заўважаць, што  
ў касцёле таго няма, той  
захварэў, той памёр і яго 
месца пустое. І гэта праўда, 
што перажываеш за пара-
фіян, як за родную сям’ю.  
Так, як Езус казаў: “Будзеце 
мець і братоў, і сясцёр, і дзя-
цей”.

– А ці ёсць штосьці та-
кое, як людзі па хатах  
на вёсках у Адвэнце чака- 
юць дзяцей на святы, так і 
пробашч у касцёле рыхту-
ецца да сустрэчы?

– Канешне. Можа, больш 
рыхтуюся, каб свята было  
не проста для людскога вока, 
а для духоўнага росту. Свята 
адзінства, любові, усведам-
лення таго, што яно з сабой 
прыносіць. Канешне, хочац- 
ца, каб Божае Нараджэнне 
было часам духоўнага ўзды-
му, перамен у жыцці людзей.

– Шмат гасцей – гэта 
радасць. Але, наколькі ра-
зумею, пахаванняў робіц-
ца ўсё больш, а хростаў усё 
менш. Парафія вымірае?

– Так, на жаль.

– Скажыце, як у такім 
сумным кантэксце сыхо- 
джання цэлай цывілізацыі 
беларускай вёскі Вы шука-
еце сэнс Раства? Як нава- 
колле ўплывае на гэты по-
шук?

– Гледзячы на ўсё гэта, 
працягваю верыць у Божыя 
планы. Бог не памыляец-
ца і ведае, што робіць. Хоць 
на вёсках больш пахаван-
няў, чым хростаў, у гэтым 
таксама ёсць Божы Провід.  

Яго, канешне, на сёння цяж-
ка зразумець. Да жыцця  
на вёсцы таксама трэба 
мець пакліканне і веру, што 
прыйдзе час, і людзі будуць 
жыць на гэтай зямлі. Будуць 
вяртацца на Бацькаўшчыну.

Калі глядзець толькі  
на тое, што парафія памян- 
шаецца, жыхары адыхо- 
дзяць, дык тады зусім сумна 
будзе. У Старым Запавеце 
людзі таксама былі выму-
шаны пакідаць сваю зямлю 
і шукаць ратунку ў іншых 
мясцінах, але пазней яны 
вярталіся. Гэтаксама і ў нас. 
Чалавек выязджае з вёскі і 
шукае лепшага жыцця ў го-
радзе, але і ў горадзе жыц-
цё цяжкое. Да вёскі трэба 
дарасці, адкрыць яе. Таму 
давяраю і веру Богу, што Ён 
ведае, што робіць.

– Прызнацца, нейкі час 
для мяне было даволі пра-
блематычна прыязджаць 
на вёску, бо сэрца аблівала-
ся крывёй, калі глядзеў на яе 
выміранне. Завальваюцца 
хаты, сцяжынкі, якімі мы 
хадзілі ў касцёл, ужо даўно 
зараслі. Як знайсці надзею  
ў такім мысленні?

– Я таксама, калі прыяз- 
джаю ў сваю родную вёску, 
шмат успамінаю. І сцяжын-
кі, і сяброў, і як ездзіў у кас- 
цёл. Як з гэтым жыць? Ну як 
жыць (смяецца – заўв. аўт.)...

Думаю, тут таксама трэба 
шукаць сэнс. Умець шана-
ваць цяперашнюю хвілі-
ну, бо яна праходзіць і яе  
не вернеш. Трэба вучыцца 
радавацца часам.

– Богаўцелаўленне нясе  
ў сабе шмат свежасці, на- 
дзеі. Як пра гэта гаварыць 
людзям старэйшым, якія 
ўжо шмат чаго ў жыцці 
бачылі. Наколькі складана 
размаўляць з імі пра той 
вялікі імпульс, які нясе з са-
бой Божай Нараджэнне?

– Думаю, наколькі гэта 
складана, залежыць ад чала-
века. Стараюся размаўляць  
у духу папы Францішка: 
“Святар павінен пахнуць 
сваімі авечкамі”. Найперш, 
канешне, спрабую сам зра-
зумець праўду Божага На-
раджэння на простых жыц-
цёвых прыкладах. Калі я 

зразумею яго для сябе, то 
змагу і іншым патлумачыць. 
Што ўсё гэта адбываецца  
не для нейкіх там невядо- 
ма якіх планаў. Што Божая 
Веліч спусцілася ў хлеў, каб 
туды мог прыйсці кожны. 
Што ўсё гэта здзяйсняецца 
для мяне асабіста, каб вы-
цягнуць з багны, у якую я  
на працягу жыцця, магчыма, 
убоўтаўся.

У Евангеллі Езус такса-
ма тлумачыў усё на простых 
прыкладах. Рыбакам казаў, 
што зробіць іх рыбакамі 
людзей, людзям іншых за-
няткаў прыводзіў прыклады 
на даступнай і зразумелай 
ім мове. Бог падказвае, як 
зразумець некаторыя рэчы  
і мне, і людзям. Але і мы  
тлумачым іх адзін аднаму 
сваім жыццём.

– Св. Ян Павел ІІ казаў, 
што ў дзяцей ёсць перспек-
тыва маладосці, у мала- 
дзёнаў – перспектыва дарос- 
лага жыцця, у дарослых – 
перспектыва старасці, а  
ў старых людзей застаецца 
перспектыва вечнага жыц-
ця. Якая яна, гэтая пер-
спектыва, у пенсіянераў?

– Усё залежыць ад ча-
лавека і яго веры. Сустра-
каюцца розныя людзі. Ёсць 
тыя, хто марыць, каб як мага 
хутчэй сустрэцца з Татам. 
Ёсць тыя, хто сумняваецца, 
баіцца перспектывы вечна-
сці. Па розных прычынах. 
Ёсць таксама перспектыва 
радасці за дзяцей, унукай, 
праўнукаў, за іх дасягненні. 
Усё залежыць ад чалавека.

– Як Вам сучасны вобраз 
Раства, з якім мы сутыка-
емся на вуліцах, у кра-
мах, у публічнай прасторы  
ў цэлым?

– Гляджу на падобнае 
больш негатыўна, чым па-
зітыўна. Таму што за ўсім 
гэтым губляецца сутнасць і 
мэта Раства. З аднаго боку, 
Бог прыйшоў мяне выбавіць, 
аднак за празмернай радас-
цю мы губляем сэнс. Прас-
цей набыць падарунак, чым 
працягнуць руку прымірэн-
ня таму, з кім, напрыклад, 
не размаўляеш. Ці папрасіць 
прабачэння, ці наведаць са-
мотнага чалавека.

У падарунках няма ні-
чога дрэннага, аднак за мі-
шурою губляецца самае га-
лоўнае. У некаторых краінах 
ці асяроддзях замест Божа- 
га Нараджэння адбываюц-
ца калядныя фестывалі ці 
кірмашы, і выражэння “На-
раджэнне Хрыста” наўмыс-
на пазбягаюць. Гэта як калі 
дзіцяці падарыць падарунак 
на дзень нараджэння, а яно 
скажа: “Ну ўсё, тата, цяпер 
ты мне больш не патрэбны”. 
Гэта будзе балюча, смешна 
і абсурдна. Вось так выгля-
даюць гэтыя, назавём іх, ка-
лядныя кірмашы.

– У якой меры нашы бе-
ларускія католікі паддаюц-
ца на падобны маркетынг?

– Тут я б таксама спаслаў-
ся на ўжо згаданыя адно- 
сіны з верай. Калі яны жы- 
выя, шчырыя і цесныя, то 
людзі бачаць сутнасць Ра-
ства. У сям’і, калі адзін ад-
наго кахаюць, любяць, адзін  
з адным размаўляць, то да- 
статкова толькі слова, ска-
занага з нейкай іншай інта-
нацыяй, каб зразумець, што 
нешта сталася. Так і з Бо- 
жым Нараджэннем. Чалавек 
можа набыць і вельмі про-
сты падарунак, але ў ім бу-
дзе шмат укладзенага сэнсу, 
адносін паміж людзьмі.

– Як Вы адкрываеце Ра-
ство па-новаму і змагае-
цеся з рутыннасцю што-
гадовага святкавання? Як 
аднаўляеце свежасць гэтай 
праўды?

– Цяпер для мяне гэта 
вельмі проста. Ідуць гады, і 
чалавек глядзіць на іншага 
чалавека. З узростам гэты 
погляд змяняецца. Як кажа 
Пісанне, дзіцяці патрэбна 
дзіцячая ежа, а даросламу –  
дарослая. У адкрыванні Бо-
жага Нараджэння штогод 
з’яўляецца штосьці новае, 
зусім іншае. Былі моманты 
эйфарыі, радасці і падарун-
каў, а былі моманты глыбіні 
Божай любові, адкрыцця Бо-
жай пакоры. 

Упэўнены, што калі мы 
будзем хацець адкрываць 
сэнс Раства, то з кожным 
годам будзем рабіць гэта 
глыбей і глыбей.
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У кнізе цудоўна адлюстравана Паўсюднасць Касцёла, бо  
на фота Дзіцятка Езус прадстае то ў вігваме, то чарнаскуры, то 
пра народнасць батлейкі сведчыць характэрны матэрыял, з яко-
га яна выраблена. Толькі пасыл застаецца нязменным: прышэс-
це Хрыста ў кожным закуточку і незалежна ад абставін.

Прыведзеныя ніжэй батлейкі не маюць гістарычный каштоў- 
насці, выключна мастацкую, бо паўсталі ў сучаснасці.

 Паўсюдны Касцёл

НІДЭРЛАНДЫ. У каталіцкай базіліцы св. Мікалая  
ў Амстэрдаме адбылося ўрачыстае ўскладанне рэліквій 
св. біскупа Мікалая. Кавалак рабра святога раней амаль 
тысячу гадоў знаходзіўся ў валоданні абацтва Эгмонд  
на захадзе Нідэрландаў. Незвычайная цырымонія пача-
лася ў цудоўнай базіліцы, размешчанай недалёка ад Цэн-
тральнага вакзала ў сталіцы краіны. Ва ўрачыстасці пры- 
няў удзел біскуп Ян Хендрыкс з дыяцэзіі Гарлем-Амстэр-
дам. У сувязі з пандэміяй на набажэнстве прысутнічала 
сто чалавек. Аднак яго можна было паглядзець у прамым 
эфіры праз інтэрнэт. 

ПОЛЬШЧА. У Варшаве паўстала душпастырства для 
беларусаў-католікаў. Яго кіраўнік кс. Вячаслаў Барок ра-
ней быў пробашчам у парафіі Расоны ў Віцебскай дыяцэ-
зіі. Ён арганізаваў у Варшаве пры касцёле св. Аляксандра  
на плошчы Трох Крыжоў каталіцкае душпастырства для 
беларусаў. Святыя Імшы па-беларуску цэлебруюцца ў ня- 
дзелі і святочныя дні ў ніжнім касцёле ў 11.30 і 18.00. 
Пасля св. Імшы можна сустрэцца і паразмаўляць.

ІСПАНІЯ. У выніку пандэміі COVID-19 іспанскі Касцёл 
страціў каля 30% свайго ўплыву – вынікае з ацэнак, пра-
ведзеных дыяцэзіямі гэтай краіны. Найбольшыя страты 
парафіі ў гэтай краіне зафіксавалі ў першыя тры месяцы 
пандэміі, г. зн. у перыяд красавік-чэрвень, падчас якога 
дзейнічала прымусовая сацыяльная ізаляцыя. У сваіх зва-
ротах біскупы адзначалі, што, нягледзячы на існаванне  
ў касцёлах сацыяльнай дыстанцыі і абавязку ўдзельні-
чаць у набажэнствах у масках, санітарныя службы мно-
гіх рэгіёнаў захоўваюць абмежаванні адносна колькасці  
ўдзельнікаў, якія не адпавядаюць памерам храмаў.

БЕЛЬГІЯ. Французскамоўная частка Бельгіі збіраец-
ца адмовіцца ад абавязковых штотыднёвых урокаў рэлігіі  
ў школах. Іх у Валоніі і Брусэлі павінны замяніць філа-
софіяй і грамадзянскай адукацыяй. Заканадаўчы праект  
аб адмене абавязковай рэлігіі на працягу двух гадоў рых-
тавалі шэсць палітычных партый: тры ад парламенцкай 
большасці (сацыялісты, лібералы і зялёныя) і столькі ж 
ад меншасці (дзве цэнтрысцкія партыі і асноўная гру-
па крайне левых). Замест адной гадзіны рэлігіі і маралі  
на тыдзень вучні мелі б дзве гадзіны філасофіі і грама- 
дзянскага выхавання. Ініцыятары намераны ўвесці гэтую 
змену ў школы з 2024 года.

     Падрыхтавана на падставе інтэрнэт-крыніц.

З жыцця Касцёла  

Углядаючыся ва ўбогую бэтлеемскую 
стаенку, у чарговы раз знаходжуся разам  
з Вамі ў радасным здзіўленні, што Усема-
гутны Бог стаў Дзіцём і менавіта такім дае 
нам сябе пазнаць. Ён прыходзіць у свет як 
слабы, безабаронны Бог-Чалавек, якому па-
трэбна апека. Прыходзіць канкрэтна да нас, 
хоча быць намі прыняты і пасяліцца між намі  
(параўн. Ян 1, 14).  

З нагоды свят Божага Нараджэння жадаю 
ўсім дарагім дзецям, любай моладзі, кла-
патлівым сужэнцам, людзям, закранутым 
хваробай і цярпеннем, а таксама кожнаму  
з Вас адкрыць зноў, што найвялікшым шчас-
цем для чалавека з’яўляецца клопат пра – 
часамі такую крохкую – прысутнасць Бога  
ў нашым жыцці і разуменне, што Яму ў дапа-
могу патрэбны нашы рукі і вусны, наша чулае 
сэрца і наш час, каб Нараджэнне Любові маг-
ло перамяніць нас і жыццё нашых блізкіх.

У гэтыя складаныя і неспакойныя з мно-
гіх прычын часы няхай святкаванне Божага 
Нараджэння будзе для нас усіх выклікам і за-
ахвочваннем да дзейнасці дзеля супольнага 
дабра, да размовы, поўнай павагі, да праба-
чэння і станаўлення па-над усялякімі спрэч- 
камі і непаразуменнямі, якія – у святле Пана, 
які прыходзіць, – здаюцца неістотнымі.

Няхай гэта будзе час адкрыцця годнасці 
кожнай асобы, да чаго нас нястомна заклі-
кае папа Францішак, “бо нельга патрабаваць 
павагі да сябе самога без павагі да іншых;  

нельга атрымліваць, калі адначасова не хо-
чам даваць”.

Няхай гэта будзе час адзінства, любові, 
надзеі і дабрыні ў кожнай сям’і, нашым гра-
мадстве і краіне, бо сёння Бог аб’яўляецца  
ў Чалавеку.

Хацеў бы пажадаць, каб новы год, які 
прыходзіць, прынёс толькі добрыя дні, па-
чуццё бяспекі і ўпэўненасць, што Божая лю-
боў спадарожнічае ўсім тым, хто на яе спа- 
дзяецца. Каб гэта быў год, поўны добрых  
хвілін і добрых людзей вакол. 

На час супольнага святкавання, актаву На-
раджэння Пана і ўвесь год Панскі 2022 ад уся-
го сэрца Вас бласлаўляю!

УМІЛАВАНЫЯУМІЛАВАНЫЯ
Ў ХРЫСЦЕ ПАНУ Ў ХРЫСЦЕ ПАНУ 

БРАТЫ І СЁСТРЫ,БРАТЫ І СЁСТРЫ,
ДАРАГІЯ ВЕРНІКІДАРАГІЯ ВЕРНІКІ

НАШАЙ ДЫЯЦЭЗІІ!НАШАЙ ДЫЯЦЭЗІІ!
“Слова сталася целам
і пасялілася між намі”.

Ян 1, 14

Аляксандр Кашкевіч
Біскуп Гродзенскі

Гродна, Божае Нараджэнне 2021 г.

ДЗІВОСНАЯ
ІСНАСЦЬ
БАТЛЕЕК

 Апрацавала Ангеліна Марцішэўская

     працяг са с. 1

КАЛУМБІЯ – 
ЯСКРАВАСЦЬ
І КІДКАСЦЬ

Пікапы і джыпы, вель-
мі папулярныя ў Калум-
біі пры перавозцы па-
сажыраў і розных грузаў, 
выкарысталі і ў якасці 
месца першага прытул-
ку Немаўляці Езуса, каб 
надаць батлейцы су-
часныя нацыянальныя 
рысы. Відаць, што звер-
ху на даху аўтамабіля 
змешчаны іншы груз, 
у класічным стылі Ла-
цінскай Амерыкі. Ма-
тэрыял вырабу кампа-
зіцыі – гліна.

ІТАЛІЯ – БЕДНАСЦЬ,
АДЛЮСТРАВАНАЯ Ў РАСКОШЫ

Гэта прыклад батлейкі ў знакамітым 
італьянскім стылі барока. Сама кампа-
зіцыя родам з Неапаля. Руіны Рымскай цы- 
вілізацыі часта ўключаюцца ў італьянскія 
батлейкі, датаваныя XVIII стагоддзем, на- 
мякаючы на перамогу хрысціянства над па-
ганскім Рымам. Пад нагамі Марыі – кава-
лак зламанай рымскай калоны, заціснуты 
пад аркай. Тканіна, што выкарыстоўва-
лася пры вырабе адзення Марыі і Юзафа –  
тонкі шоўк. Рукі і галовы тэракотавыя. 
Антыкварныя экземпляры батлеек каш-
туюць вельмі дорага, але іх рэпрадукцыі 
робяць для тых, хто любіць гэты класічны 
стыль батлеек XVIII стагоддзя. Дадзе-
ная кампазіцыя таксама сучасная, дасягае  
ў вышыню каля метра і размяшчаецца  
не толькі ў святынях, але і ў прыватных  
дамах больш заможных грамадзян.
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пад вострым вуглом

У гэты дзень на ўвесь 
дом пахнуць карп, 
вушкі з макам і ялінка. 

У вялікім пакоі стаіць стол 
з белым абрусам, а на ім 
аплатка ды свечка, і абавяз-
кова граюць традыцый-
ныя польскія калядкі, якія 
пачынае спяваць кожны, 
хто ўваходзіць у хату. Гэта 
незвычайны вечар, якога 
чакаеш кожны год і які заў- 
сёды асаблівы.

Дзве тысячы гадоў таму 
ў малых яслях нарадзіўся 
Той, хто на працягу ўся-
го гэтага часу аб’ядноўвае 
людзей па ўсім свеце. Сем’і 
з’язджаюцца не толькі з роз- 
ных куткоў Беларусі, але і 
вяртаюцца з-за мяжы, каб 
у гэтую асаблівую ноч ска-
заць адзін аднаму словы “Я 
цябе люблю” не праз інтэр-
нэт, але гледзячы ў вочы.

Я ўспомніла мінулы 
год... Той цяжкі 2020 скон- 
чыўся Пастэркай у род-
най парафіі. Памятаю, што  
ў тую ноч як ніколі хаце-
лася данесці людзям, што 
Святая Любоў ёсць сярод 
нас. І, можа, толькі на мо-
мант, але ўсё роўна атры-
малася перастаць думаць 
аб дрэнным, з’явілася вера 
ў лепшую будучыню.

Летась на Пастэрцы мы 
з дзяўчатамі спявалі вя-
домыя ўсім калядкі, укла-
даючы ў свае галасы шмат 
пяшчоты, радасці і лю-
бові. Калі жывеш далёка  
ад дома, падаецца, што  
тыя казачныя часы юнац- 
кай бесклапотнасці ўжо 
ніколі не паўторацца. За-
стаюцца толькі цёплыя  
ўспаміны з юнацтва.

Кожны год мы з сябрамі 
і прыяцелямі збіраліся на 
аплатку, каб шчыра папра-
сіць прабачэння і сказаць 
важныя словы, якія па роз-
ных прычынах не маглі ска-
заць раней. Менавіта тады 
я найбольш адчувала моц 
супольнасці, у якой расла.

Для меня гэтае свя-
та – свята еднасці, любові 
і радасці. Свята, калі за-
бываешся пра ўсе клопа-
ты і праблемы. Свята, якое 
сустракаеш з тымі, каго  
любіш.

ДЗЕНЬ, 
КАЛІ ЎСЕ 
ДАРОГІ 
ВЯДУЦЬ 

ДАДОМУ

 Яна Чайко

Мінімалізм – гэта стыль жыц-
ця, а таксама парадак у рэчах, 
справах, думках. Пазбаўленне ад 
лішняга, абцяжарваючага. Вызва-
ленне прасторы для новага. Пры 
гэтым трэба памятаць тры ас-
ноўныя прынцыпы:

1) Якасць, а не колькасць. 
Лепш купіць адну добрую дарагую 
рэч, чым дзесяць сумніўнай якас-
ці. Гэта вырашае адразу дзве пра-
блемы: захламленне і, у некато-
рай ступені, захаванасць уласных 
фінансавых рэсурсаў і планеты  
ў цэлым. Лепшы дарадца – гэта 
абгрунтаванне самому сабе: на-
вошта мне гэтая рэч, заняткі ці 
адносіны?

2) Эмоцыі першасныя, рэчы 
другасныя. Замест таго, каб ад-
даваць грошы на чарговую рэч, 
мінімалізм прапануе траціць іх 
на ўражанні, досвед, навучанне, 
эксперыменты. Матэрыяльнае 
не мае значэння, калі яно не нясе 
эмацыянальнага дадатку. Калі б 
матэрыяльнае было падмацава- 
на эмоцыямі, сусветныя звалкі 
былі б маленькімі.

3) Рацыянальнае выкарыс-
танне. У аснове любога набыц-
ця ляжыць карысць. Абцяжар-
ваць жыццё лішнім з пачуцця  

ветлівасці або моднага павеву  
значыць нагружаць прастору ліш-
нім.

Цяпер паглядзім, як можна 
прымяніць мінімалізм з максі-
мальным клопатам аб наваколь-
ным асяроддзі.

ПАДРЫХТОЎКА ДА СВЯТА
Чаканне свята ўжо з’яўляец-

ца пачаткам святкавання. У гэты 
момант хочацца абнавіць прасто-
ру, каб адчуць змены, атрымаць 
новыя ўражанні. Людзі чысцяць 
і ўпрыгожваюць жыллё, выкід-
ваюць лішняе. Гэта найлепшы мо-
мант, каб скарыстацца прынцы-
памі мінімалізму.

Пастаўцеся з любоўю да пако-
яў, у якіх вы жывеце, да акружа-
ючых прадметаў. Не спяшаючы-
ся пачніце размяркоўваць рэчы  
ў доме, пакіньце толькі патрэб-
нае, якое нясе функцыяналь- 
насць асабіста для вас. Тое, што 
ўжо страціла актуальнасць – раз-
дайце, прадайце праз аб’явы. 
Прыбярыце сапсаваныя рэчы, але 
не ў кладоўкі, падвалы ці на дачы, 
а аддайце тым, хто зможа ім на-
даць новую функцыянальнасць. 
Цяпер такі кірунак атрымаў назву 
апсайклінг.

Апсайклінг дазваляе па-но-
ваму зірнуць на старыя рэчы –  
ператварыць іх у новыя, якія ва-
лодаюць іншай каштоўнасцю, 
чым іх першапачатковыя кампа-
ненты. Тое, што, здавалася, больш  
не будзе выкарыстоўвацца ніко- 
лі, становіцца арыгінальнымі 
прадметамі адзення, аксесуара- 
мі, творамі мастацтва ці нават ін-
шымі электроннымі прыладамі. 
Такім чынам, скарачаецца коль-
касць смецця і павялічваецца тэр-
мін службы тавараў.

Мішуру і іншую святочную 
атрыбутыку зрабіце з таго, што 
пад рукой. Надайце прадметам 
інтэр’ера шматфункцыяналь- 
насць. Напрыклад, пабудуйце  
елку са стосаў кніг. 

“ЛЕПШЫ ПАДАРУНАК  
МОЙ – ГЭТА ТЫ”

Існуе меркаванне, што на свя- 
ты прынята дарыць падарункі. А 
калі паглядзець інакш: вы пры- 
маеце такое меркаванне гра-
мадскасці ў сваім жыцці? Толькі 
вы самі можаце пагаджацца ці 
адмаўляцца ад стэрэатыпаў гра-
мадства. Адзначайце святы з кло- 
патам аб акружаючых вас лю- 
дзях. Пакідайце прастору чыстай  

ад залішняга спажывання.
Калі трэба ўручыць рэчавы 

падарунак, можна падарыць аба-
немент, сертыфікат, пуцёўку. Гэта 
развіццё, адукацыя, пазнанне 
жыцця. Падарыце эмоцыі, ура-
жанні і памяць на доўгія гады, яны 
неацэнныя для па-сапраўднаму 
блізкіх людзей. І самае каштоў- 
нае, што можна падарыць, – гэта 
ваш час.

ВЫРАЖАЕМ СВАЮ ЛЮБОЎ 
ДА БЛІЖНІХ

Свята – гэта заўсёды маляўні-
чае відовішча. Яно падразумявае 
зносіны людзей паміж сабой і іх 
творчы ўдзел у мерапрыемстве. 
Свята дае добры станоўчы зарад. 
Усе збіраюцца разам, выплюх- 
ваюцца агульныя эмоцыі. І гэта  
стварае атмасферу ўрачыстасці.

Калі праводзіць разам час, 
ці абавязкова яго прысвячаць 
бясконцаму абжорству? Зрабі-
це традыцыйнай альтэрнатыву 
звышспажыванню – актыўнае 
святкаванне, конкурсы, гульні, су-
месную творчасць, пазнавальныя 
паездкі ці прагулкі. Такое святка-
ванне зможа запомніцца надоўга, 
зможа стаць пачаткам новага эта-
па ў вашым жыцці.

 Экалагічная цнота

    Алена Майсюк

СВЯТЫ І МІНІМАЛІЗМ:
КРОПКА СУДАКРАНАННЯ

Надыходзіць час свят. Якія б яны ні былі – рэлігійныя, асабістыя, сямейныя, 
гарадскія, нацыянальныя, міжнародныя, – рэкламшчыкі заклікаюць: “Пара 
дарыць падарункі!”. Бясконцае спажыванне і сутнасць саміх свят ніяк не звя- 
заны. Разбярэмся, якія падарункі самыя лепшыя для акружаючых. Прыўнясём  
у сваё жыццё разумны мінімалізм для максімальнага задавальнення.

     працяг са с. 1

ЭКВАДОР – 
НЕЗВЫЧАЙНАСЦЬ 
СЫРАВІНЫ

Кальдэрон, горад недалё- 
ка ад Кіто, сталіцы краіны, 
вядомы сваімі сувенірамі  
з цеста для хлеба. Цеста  
вырабляецца розных коле- 
раў – пажаданага для кож-
най фігуркі. Па тым жа 
прынцыпе зроблена і дадзе- 
ная батлейка. Мініяцюр-
ныя калядныя фігуркі раз- 
мешчаны ў невялікім пле-
ценым уручную кошыку, які 
можна размясціць на плос- 
кай паверхні або павесіць 
як каляднае ўпрыгожанне. 
Дзіцятка Езус знаходзіцца 
ў цэнтры ўвагі, а Бэтлеем-
ская зорка прыгожа кла- 
дзецца на ручку кошыка.

ЗІМБАБВЭ – З КАМЕ-
НЮ, АЛЕ З ДУШОЙ

Ландшафт Зімбабвэ ўс-
цяж пакрыты камянямі. 
Сама назва краіны ў пера-
кладзе азначае “каменны 
дом”. Майстэрня пад кіраў-
ніцтвам Джарама Марыгі  
ў 1958 годзе пазнаёміла 
Зімбабвэ з мастацкай тэх-
нікай працы з каменем.  
З тых часоў мастакі па-
чаткоўцы сталі дасвед-
чанымі скульптарамі, а іх 
працы набылі шырокую па-
пулярнасць у Еўропе і ЗША. 
Асаблівасць дадзенай бат-
лейкі ў тым, што яна вы- 
канана з суцэльнага каме-
ню, пасля чаго старанна 
адпаліравана.

КЕНІЯ – НАЦЫЯНАЛЬНЫ КАЛАРЫТ
Ананімны таленавіты рамеснік з Кеніі, які стварыў 

гэтую батлейку, змог захаваць афрыканскія паставы і 
жэсты з такой дакладнасцю, што фігуры выглядаюць 
так, быццам могуць рухацца, калі мы адводзім ад іх позірк 
крыху ў бок. Пры вырабе выкарыстоўвалася простае ва-
лакно з бананавых лісцяў. Дакладнасць, з якой выкананы 
дробныя дэталі, такія як каралеўскія кароны, дарункі і 
мудрагелістыя сандалі пастухоў, выклікаюць сапраўднае 
захапленне. Драўляныя круглыя асновы дадаюць фігур-
кам устойлівасці. А два афарбаваныя алавяныя дрэвы 
разбаўляюць кампазіцыю фарбамі.

ІНДЫЯ – МУДРАГЕЛІСТАСЦЬ ФОРМ
Медныя палосы ўбіты ў простыя драўляныя брус-

кі, выразаныя па форме калядных фігурак. Тэарэтычна 
гэтыя блокі можна было б выкарыстоўваць як пячаткі, 
толькі б дадаць чарніл – такая тэхніка іх выканання. Ін-
дыйскія батлейкі не карыстаюцца вялікай папулярнасцю 
ў свеце, у адрозненне, напрыклад, ад еўрапейскіх ці паўд-
нёваамерыканскіх. 



CЛОВА ЖЫЦЦЯ                                                                                                                                                                                                                                                           www.slowo.grodnensis.by
№23 (575), 19 снежня 2021 6 у пошуках праўды  

 ЗАДАЙ ПЫТАННЕ

Хто
можа быць 
хроснымі?

Патрабаванні, якія ста- 
вяцца да хросных, акрэс-
лены ў Кодэксе кананіч-

нага права, у Агульных уводзінах 
да хрысціянскага пасвячэння і 
іншых афіцыйных дакументах 
Касцёла. Гэтыя крытэрыі ма- 
юць на мэце, найперш, забяс- 
печыць, каб хросныя былі ў ста-
не сапраўды добра споўніць  
пастаўленыя задачы і каб іх 
вельмі важная і адказная функ-
цыя не была проста фікцыяй. 
Такім чынам, касцёльнае права 
патрабуе, каб хроснаму было 
поўных 16 гадоў (дапускаюцца 
выключэнні па сур’ёзнай прычы-
не), каб быў католікам, ужо 
прыступіў да сакраманту кан-
фірмацыі і прыняў сакрамант 
Эўхарыстыі, вёў жыццё, згоднае 
з верай і адпаведнае сваёй функ-
цыі, быў вольны ад якога-небудзь 
кананічнага пакарання, а так-
сама не быў адным з бацькоў 
таго, хто прымае хрост.

Гэта ўсе крытэрыі, прадуг-
леджаныя касцёльным закана-
даўствам. Кананічнае права  
не забараняе дзвюм парам баць-
коў хрысціць адна ў адной дзяцей 
(г. зв. “перахрышчванне”). Усе 
меркаванні аб забароне такой 
практыкі належыць тракта-
ваць як звычайныя забабоны.

Патрабаванне, каб хросныя 
былі католікамі, вынікае з іх за-
дачы дапамагаць бацькам у вы- 
хаванні дзіцяці ў каталіцкай 
веры. Ясна, што хрысціянін, які 
не належыць да Каталіцкага 
Касцёла, не будзе ў стане споў- 
ніць гэты абавязак, і нават па-
трабаваць ад яго такога абя-
цання было б вельмі неэтычна. 
Таму касцёльнае заканадаўства 
пастанаўляе, што хрысціянін, 
які не належыць да Каталіцкага 
Касцёла, можа быць толькі свед-
кам хросту, пад умовай, што 
хросным з’яўляецца католік 
або каталічка. Іншымі слова-
мі, дапускаецца сітуацыя, калі  
на хросце дзіцяці прысутнічае 
адзін хросны (католік, які ад-
павядае згаданым вышэй кры- 
тэрыям) і адзін сведка хросту 
(хрысціянін, які не з’яўляецца 
католікам).

Пры выбары хросных варта 
таксама звярнуць увагу на тое, 
каб гэта былі практыкуючыя ка- 
толікі, якія прыступаюць да са- 
крамантаў, вядуць маральнае 
жыццё. Напрыклад, католік, які  
жыве ў несакраментальным су- 
жэнскім саюзе, або такі, які 
называе сябе “веруючым, але не-
практыкуючым”, або хтосьці, 
хто, будучы фармальна католі-
кам, вядзе немаральнае жыццё, 
адасабляецца ад веры і Касцёла, 
публічна супраціўляецца асноў- 
ным праўдам хрысціянскай веры 
– не можа быць хросным менаві-
та таму, што не будзе ў стане 
даваць свайму хрэсніку прыклад 
жыцця, згоднага з верай.

На заканчэнне яшчэ адна заў- 
вага. Паколькі быць хроснымі – 
задача прыгожая і ганаровая, то, 
калі хтосьці нас да гэтага запра-
шае і калі ведаем, што мы ў ста-
не адпавядаць прадугледжаным 
правам крытэрыям, не трэба 
адмаўляцца ад гэтай функ-
цыі, калі не існуе нейкіх важных 
прычын. Будзем удзячныя, што 
бацькі дзіцяці менавіта нам хо-
чуць даверыць такую ганаровую 
задачу, і будзем старацца споў- 
ніць яе як найлепш, з усёй сур’ёз- 
насцю, у духу веры і адказнасці.
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Жыццё ў шлюбе і сям’і – 
гэта вельмі сур’ёзны 
выбар, які не на-

лежыць да простых момантаў 
жыцця. Выбіраючы сужэн-
ства, чалавек павінен быць 
да яго гатовы, бо бярэ на сябе 
дадатковае абавязацельства  
ў выглядзе клопату аб збаў- 
ленні жонкі ці мужа.

Сямейны крызіс адчу-
ваецца на кожным кроку. 
Адным з цяжкіх момантаў, 
якія прыводзяць да распаду 
сужэнства і сям’і, з’яўляецца 
здрада. Нягледзячы на тое,  
што даследаванні паказва- 
юць, што часцей здраджва- 
юць мужчыны, нявернасць  
з кожнага боку мае сваю пры- 
чыну. Мужчынская здрада 
часцей за ўсё павярхоўная і 

выпадковая, у той час як жа-
ночая – гэта, як правіла, моц-
ныя пачуццёвыя адносіны.

Здрада з’яўляецца актам 
парушэння клятвы вернасці. 
Сёння, на жаль, цана клятвы 
знізілася. Моладзі варта з са-
мага пачатку памятаць, што  
для здрады ніколі не будзе 
апраўдання. Яна заўсёды ста-
новіцца жыццёвай памылкай  
і трагедыяй. Найчасцей су- 
жэнская нявернасць з’яўляец-
ца эфектам нясталай асобы 
здрадніка і ўзнікае тады, калі 
сужэнства перажывае крызіс. 
На жаль, пасля здрады ўжо 
вельмі цяжка вярнуцца да та-
кога сужэнскага жыцця, якое 
было раней. Самае складанае –  
дараваць мужу ці жонцы, зноў 
аказаць ім поўны давер, пра-
цягваць разам будаваць дабро 
сямейнага жыцця і несці ад-
казнасць за сужэнца. Абодва 
бакі павінны быць настоль-
кі сталымі і адказнымі адзін  
за аднаго, каб не прывесці 
потым да балючых сітуацый  
у сям’і. Каб выключыць такія 
моманты, варта разгледзець 
пэўныя механізмы сужэнскай 
нявернасці. Найлепш, калі 
маладыя людзі ведаюць пра 
іх яшчэ да шлюбу, каб пазней 
не змарнаваць сабе і бліжнім 
шлюбнае і сямейнае жыццё.

Часцей за ўсё сужэнская 
здрада можа вынікаць альбо 
з сексуальных патрэб, альбо  

з несексуальных матываў.
1. Здрада, якая вынікае 

з сексуальных патрэб, мае не-
калькі прычын:

• Сексуальная незадаво-
ленасць у адносінах;

• Непрыняцце нормы 
вернасці.

Перш за ўсё, маладыя лю- 
дзі, якія маюць намер усту- 
піць у сужэнскі саюз, павінны 
дасягнуць шлюбнай сталасці. 
Яны павінны быць здольнымі 
прымаць рашэнні, выконваць 
задачы і патрабаванні, звяза-
ныя з жыццём у шлюбе. Ста-
ласць і здольнасць да сталага 
кахання дапамогуць усвядо- 
міць, што палавыя зносіны  
могуць быць толькі з сужэн-
цам. Сюды ўваходзіць павага 
да цела партнёра, адказнасць 
за мужа ці жонку, якая выні-
кае з абяцання захавання вер-
насці ў адносінах. Элементамі 
сталай сужэнскай любові бу-
дуць блізкасць, выключнасць, 
спачуванне і адорванне. Варта 
памятаць, што палавыя зно-
сіны не з’яўляецца ўсёй лю-
боўю паміж мужам і жонкай, 
яны дапаўняюць сакрамант 
шлюбу, могуць і павінны быць 
выяўленнем любові сужэнцаў, 
каб у будучыні прынесці сваё 
патомства. Толькі ў шлюбе 
можна атрымаць сапраўднае 
сексуальнае задавальненне.

2. Н е с е к с у а л ь н ы м і  
матывамі могуць быць,  

напрыклад, здрада для атры-
мання матэрыяльнай карыс-
ці, здрада як форма атры-
мання прыняцця, прызнання  
і задавальнення псіхічных  
патрэб, як помста за нявер-
насць партнёра і інш.

Сужэнцы павінны разам 
працаваць над стварэннем до-
брага клімату ў сваёй сям’і, а  
ў цяжкія моманты разам шу-
каць рашэнне. У сям’і заўсёды 
павінна быць камунікацыя, 
сумеснае планаванне, адказ- 
насць адзін за аднаго і за сваіх 
дзяцей. Не варта адыходзіць 
ад сям’і, ад Бога і ад рэлігій- 
ных практык.

Перш за ўсё, калі ўзнікла 
такая складаная сітуацыя, 
трэба разарваць усе кантакты 
з палюбоўнікам. Асоба, якая 
здрадзіла, павінна папрасіць 
прабачэння ў сужэнца і па- 
спрабаваць як мага хутчэй за-
гладзіць сваю віну. У такой 
сітуацыі аднаўленне сямей-
ных сувязей цалкам ляжыць  
на плячах той асобы, якая 
здрадзіла. Варта сесці і разам 
мудра пагаварыць пра тое,  
што прывяло да здрады. Для 
веруючых сужэнцаў, безумоў-
на, дапамогай будзе суполь-
ная малітва і даручэнне гэтай 
справы пад апеку Бога. Каб  
не ўскладніць сямейнае жыц-
цё здрадай, варта зрабіць  
усё, каб не давесці да яе.

 ДАПАМАГЧЫ
 ДОБРАЙ РАДАЙ

    Кс. Павел Салабуда,
    псіхолаг

МЕХАНІЗМЫ СУЖЭНСКАЙ ЗДРАДЫ
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Цёплыя словы папы Францішка аб яслях. Хоць невялікі, 
але ўсё ж Апостальскі ліст аб непасрэдным месцы нара-
джэння Пана Езуса. Як мы разважаем над месцам, у якім 

ляжыць фігурка дзіцяці ў нашых касцёлах і ў якім дзве тысячы 
гадоў таму спаў маленькі Езус?

“З дзяцінства мы вучымся ад бацькоў, а таксама дзядуль 
і бабуль працягваць гэты радасны звычай, які ўвасабляе бага-
тую народную набожнасць”. Папа Францішак ужывае прымет-
нік “радасны”. Гэтая характарыстыка сугучная з радасцю ад На-
раджэння Хрыста, пра якую часта чуем у нашых касцёлах і якую, 
перадусім, нясе ў сабе свята Раства.

У той самы час за цёплым настроем гэтай падзеі стаяць  
не вельмі радасныя, а нават складаныя абставіны нараджэння 
Езуса. Святы Айцец узгадвае словы з Евангелля паводле св. Лукі: 
“І нарадзіла Сына свайго першароднага. Спавіла Яго і пакла-
ла ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе” (2, 7). Далей Панты- 
фік піша так: “Прыйшоўшы ў гэты свет, Божы Сын быў па-
кладзены ў тым месцы, куды прыходзяць есці жывёлы. Сена 
стала першай пасцеллю для Таго, хто аб’явіўся як «хлеб, які 
сышоў з неба» (Ян 6, 41)”. Звяртаецца Пантыфік таксама да слоў 
св. Францішка з Асізі, калі той у італьянскім Грэчы арганізоў- 
ваў першую стаенку: “Хачу паказаць Яго нягоды і чаго не мела 
Немаўля; як было пакладзена ў яслі на сена ў суседстве з ва- 
лом і аслом”. Літаральнасць і даслоўнасць гучыць у гэтых 
выказваннях. Разам з Немаўлём у адным “пакоі” знаходзяцца 
жывёлы…

Якое гэта мае значэнне? Адна з думак, што прыходзяць у га-
лаву ў кантэксце ўзгаданых акалічнасцей, – думка пра блізкасць 
Бога людзям. У сваім лісце папа Францішак разважае: “Чаму 
бэтлеемскія яслі абуджаюць столькі захаплення і ўзруш-
ваюць нас? Найперш таму, што паказваюць пяшчоту Бога. 
Ён, Стварыцель сусвету, прыніжае сябе да нашай мізэрнасці”.

Нараджэнне Езуса ў яслях не з’яўляецца папрокам тым, хто 
прыйшоў на свет у дарагіх пакоях ці ў нармальных, стэрыльных 
варунках. Кожны чалавек варты годных умоў прыйсця на свет 
і існавання. Праз месца свайго нараджэння, праз яслі Бог нібы 
гаворыць: “Я разумею цябе ў кожнай жыццёвай сітуацыі”.

Блізкасць Бога да чалавека Папа заўважае ў элементах таго 

месца, дзе прыйшоў на свет Езус. У начным зорным небе ён 
бачыць сімвал прысутнасці Бога ў цёмныя моманты нашага 
жыцця: “Нават у гэтыя хвіліны Бог не пакідае нас адных і зна-
ходзіцца побач, каб адказаць на галоўныя пытанні, якія да-
тычаць сэнсу нашага існавання. [...] Яго блізкасць нясе святло 
туды, дзе змрок, і асвятляе тых, хто праходзіць праз цемру 
цярпення (параўн. Лк 1, 79)”.

У сустрэчы пастухоў са Святой Сям’ёй Пантыфік бачыць 
адлюстраванне пачатка і хараства хрысціянства: “Менавіта 
сустрэча Бога з Яго дзецьмі, дзякуючы Езусу, нараджае нашу 
рэлігію і з’яўляецца яе непаўторнай прыгажосцю, якая асаб- 
ліва выразна бачная ў стаенцы”.

У кантэксце ж матэрыяльнага ўбоства “стаенкі” Святы Ай-
цец піша так: “Езус, «ціхі і пакорны сэрцам» (Мц 11, 29), нара- 
дзіўся ўбогім, вёў простае жыццё, каб навучыць нас разумець 
тое, што з’яўляецца галоўным, і жыць гэтым”. У кантэксце 
ўбоства тых людзей, фігуркі якіх часта размяшчаюць у стаен- 
ках (“Перадусім жабракоў і людзей, якія не ведаюць ніякіх  
багаццяў, акрамя багацця сэрца”), а напэўна і ўлічваючы гра-
мадскія і гуманітарныя крызісы сучаснага свету, Папа дадае: 
“Праз нараджэнне ў яслях сам Бог распачынае адзіную са-
праўдную рэвалюцыю, якая дае надзею і годнасць абяздоленым 
і адкінутым: рэвалюцыю любові, рэвалюцыю пяшчоты.  
Са стаенкі Езус з лагоднай моцаю заклікае дзяліцца з іншы-
мі, бо гэта шлях да больш чалавечнага i братэрскага свету,  
з якога ніхто не выключаны і не адкінуты”.

Акалічнасці і ўмовы, у якіх нарадзілася Немаўля Езус, былі 
складанымі. У разважаннях над гэтым можна і варта знахо- 
дзіць таксама месца для роздуму над пачуццямі Марыі і Юза- 
фа, над абставінамі родаў, над тым, якое было надвор’е і як  
магла выглядаць пячора, у якой нарадзіўся Езус.

Адначасова ў літургічны перыяд Божага Нараджэння боль-
шы акцэнт ставіцца на радасці ад гэтай падзеі, радасці для ак- 
туальнага чалавека. Як бы больш важным для Бога было тое,  
што адчуваем мы самыя, для каго Ён і прыйшоў у фізічным 
целе на Зямлю; што адчуваем з нагоды Яго нараджэння і што 
выцягваем з гэтага здарэння для сваёй цяперашняй жыццё- 
вай сітуацыі. У гэтым кантэксце ўзгаданая радасць сугучная  
з аздараўленнем для нашага мінулага, надзеяй для нашай бу- 
дучыні і натхненнем для дзейнасці ў сённяшнім дні.

ЯСЛІ, ПЯЧОРА І НЕБА 
ЯК СІМВАЛ БЛІЗКАСЦІ 

БОГА ДА ЧАЛАВЕКА
“Цудоўны знак бэтлеемскіх ясляў,
такі дарагі хрысціянскаму народу,

заўсёды абуджае захапленне і здзіўленне”.

Апостальскі ліст “Admirabile signum”
Святога Айца Францішка

Кацярына Паўлоўская
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 РАЗВАЖАННІ З БОЖЫМ СЛОВАМ

Роздум над адвечным  

26 снежня – Свята Святой Сям’і:
Езуса, Марыі і Юзафа
Лк 2, 41–52

Бaцькi Ягoныя хaдзiлі штогод у Ерузaлем  
нa свята Пaсхi. I кaлі Яму былo двaнaццaць 
гaдoў, яны прыйшлі пaвoдле звычaю ў Ерузaлем  
на святa. Калі пасля заканчэння дзён свята яны 
вярталіся, зaстaлoся Дзiця Езус у Ерузaлеме, i  
не заўважылі гэтага Ягoныя бaцькi. Думaючы, штo 
Ён ідзе з падарожнымі, прайшлі дзень дaрoгi і 
тады пачалі шукaць Ягo мiж свaякaмi i знaёмымi. 
Не знaйшoўшы, вярнуліся ў Ерузaлем, шукaючы 
Ягo. I стaлaся, што пaсля трoх дзён знaйшлі Ягo  
ў святынi. Ён сядзеў сярoд настаўнікаў, слухaючы 
iх i пытaючыся ў iх. Усе ж, хто слухaў Ягo, дзівіліся 
рoзуму i aдкaзaм Ягoным.

Сапраўдны фундамент 
Свята Святой Сям’і – гэта дзень падзякі  

для кожнай сям’і. Вачамі душы мы павінны пера-
несціся ў Назарэт і ўвайсці ў дом Марыі і Юзафа. 
Там убачым іх любоў, узаемны клопат і павагу.

Як жа такая любоў сёння патрэбна нашым 
сем’ям і іх членам! Сямейнае жыццё, пабудаванае 
па ўзоры жыцця Марыі, Юзафа і Езуса, павінна 
быць жыццём любові – такой любові, якая гатова 
дараваць і прынесці ахвяру дзеля іншых. Просім, 
каб асновай нашых дамоў і сем’яў была Святая 
Сям’я.

Пане Езу Хрысце, учыні, каб мая сям’я была 
школай Евангелля, дзе кожны знаходзіць Цябе! 

 Кс. Юрый Марціновіч

19 снежня – IV Нядзеля
Адвэнту
Лк 1, 39–45

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

Знайсці Бэтлеем 
IV Нядзеля Адвэнту, якая абвяшчае абяцанне 

нараджэння Езуса, нагадвае нам, што Бог любіць 
чалавека і свет бязмежнай любоўю. Гэтая навіна 
дае надзею і адкрывае перад намі светлую буду-
чыню. Усюды, дзе падводзіць дапамога чалавека, 
Бог звяртаецца да нас: Я заўсёды з табой.

Пакінем у баку ўсе другарадныя пытанні, якія 
ўскладаюць на нас, каб знайсці самае галоўнае – 
Бэтлеемскую стайню. “Пойдзем у Бэтлеем і па- 
глядзім, што там адбылося і што абвясціў нам 
Пан”.

Пане Езу Хрысце, дапамагай мне ўвесь час на-
нова знаходзіць Цябе ва ўсім, што мяне акружае! 

2 студзеня – II Нядзеля
пасля Нараджэння Пана
Ян 1, 1–18

Слова сталася целам і пасялілася між намі, і 
бачылі мы славу Ягоную, славу, якую мае ад Айца 
Адзінародны, поўны ласкі і праўды. Ян сведчыць 
пра Яго і ўсклікае, кажучы: “Гэта быў той, пра яко-
га я сказаў: за мною ідзе той, які апярэдзіў мяне, 
таму што быў раней за мяне”. І з паўнаты Ягонай 
мы ўсе прынялі ласку замест ласкі. Бо Закон быў 
дадзены праз Майсея, ласка і праўда сталіся праз 
Езуса Хрыста. Бога ніхто ніколі не бачыў. Адзіна-
родны Бог, які ва ўлонні Айца, Ён аб’вясціў.

Схіліцца над таямніцай 
Застаючыся ў святле таямніцы Божага Нара-

джэння, варта ўсведамляць, што Слова прыйшло  
ў свет для таго, каб аднавіць парушаны парадак, 
вярнуць сэнс нашым словам і зноў паказаць нам 
мэту – нашу еднасць з Богам. Мы былі задуманы  
для яе спрадвеку, і не знойдзем шчасця па-за ёй.

Калі мы ўжо насыцілі вочы агеньчыкамі навагод-
ніх елак, перажылі эмоцыі падчас дзялення аплат-
кай і каледавання ля ясляў, калі заціхлі навагоднія 
стрэлы петард, феерверкаў і коркаў ад шампан-
скага, зараз самы час углядзецца ў сэнс таямніцы, 
схаванай у пасланні “Слова сталася целам”, каб 
адкрыць сапраўдны сэнс падзеі, якая змяніла ход 
гісторыі і можа змяніць таксама наша жыццё.

Пане Езу Хрысце, дазволь мне адкрыць сапраўд-
нае значэнне Твайго прышэсця ў свет! 

Божае Нараджэнне ўжо 
здаўна, акрамя рэлігійна- 
га, напоўнена яшчэ ад-

ным, дадатковым зместам –  
гэта сямейнае свята. У адной 
еўрапейскай краіне з пера-
важна каталіцкім насельніц-
твам аднойчы правялі сацыя- 
лагічнае даследаванне па пы- 
танні святкавання Божага На-
раджэння, якое паказала, што 
для большасці яе жыхароў 
свята носіць найперш сямей-
ны (53% апытаных), а толькі 
пазней рэлігійны (27%) харак-
тар. Зусім невялікі працэнт 
людзей (ад 0,3 да 2% у роз- 
ныя гады) перажывалі святы  
ў поўнай адзіноце.

Католікі ва ўсім свеце  
не ўяўляюць Божага Нара-
джэння без святочнага стала 

(дарэчы, не толькі ў форме 
вігілійнай вячэры, але і свя-
точнага абеду), елкі, якую 
ўпрыгожвае ўся сям’я, суполь-
нага спеву калядак, дарэння 
адзін аднаму святочных па-
дарункаў. У нашай і ў нека-
торых іншых краінах сімва-
лам лучнасці ўсіх членаў сям’і 
з’яўляецца хлеб (аплатка) ці 
іншы прадукт (напрыклад,  
у Венгрыі – халва), які пры- 
сутныя адламваюць адзін у 
аднаго, складаючы святочныя 
віншаванні. Найбольш прак-
тыкуючыя з вернікаў ідуць 
усёй сям’ёй на святочную 
св. Імшу Нараджэння Пана. 
Таму перажыванне гэтых свят 
у супольнасці, можна ска-
заць, паўсюдна захавалася  
ў традыцыі вернікаў Касцёла.

Кажучы аб супольнасці, 
мы не павінны забывацца  

пра людзей, якія будуць пе-
ражываць сёлетнія святы  
ў самоце. І хоць, калі верыць 
прыведзенай вышэй статыс- 
тыцы, іх няшмат, але само іх 
існаванне для нас, хрысціян, 
павінна быць трывожным 
званочкам. Гэта значыць, што 
нам нельга іх ігнараваць.

Што гэта за людзі? Гэта, 
перадусім, тыя, хто стаў са-
мотным па прычыне смерці 
блізкай асобы, з якой раней 
жыў разам. Таксама мы мо-
жам назваць самотнымі тых,  
у каго не атрымалася нала- 
дзіць добрыя сужэнскія ад-
носіны, тых, каго наведала 
трагедыя разводу, а таксама 
тых, каго пакрыўдзілі іншыя, 
з-за чаго яны закрыліся ў са- 
бе. Іншай катэгорыяй са-
мотных людзей з’яўляюцца 
тыя, хто ў святы вымушаны  

працаваць, асабліва за мяжой, 
удалечыні ад сваіх родных. 
Некаторыя самі сабе выбралі 
самотнае жыццё па прычы-
не будавання сваёй кар’еры,  
прафесійнага занятку. Але  
ў большасці, кажучы пра са-
мотных, мы маем на ўвазе  
людзей сталага ўзросту, удоў  
і ўдаўцоў, часта вельмі хво- 
рых, якія, асабліва сёння, 
баяцца выйсці з хаты, каб  
не заразіцца смяротнай хва-
робай COVID-19, да якіх рэд- 
ка прыязджаюць дзеці ці ўну- 
кі або якія ўвогуле іх не ма- 
юць. Кожны з вышэй пералі-
чаных людзей у большай ці 
меншай ступені пакутуе ад 
адзіноты, нярэдка адчуваючы 
сябе пакінутым і непатрэб-
ным нават для самых блізкіх.

З тымі, хто сам добра-
ахвотна выбірае самотнасць, 

усё зразумела. Гэта іх выбар. 
А што рабіць з асобамі, якія 
аказаліся адны “з прымусу” 
жыцця? Якія не маюць чала-
века (параўн. Ян 5, 7), з якім 
маглі б перажыць радасныя 
святы? Мне здаецца, дзецям 
не трэба нагадваць пра іх 
абавязак памятаць і навед-
ваць сваіх бацькоў, гэта ві-
давочная справа. Прыехаць, 
прыбраць у іх доме, паставіць 
елку, прыгатаваць стравы… А 
нават калі самаізаляцыя та-
кіх людзей дзеля захавання 
жыцця і здароўя становіцца 
абавязкам і няма магчымас-
ці наведаць іх асабіста, у XXI 
стагоддзі існуе шмат іншых 
магчымасцей звязацца з баць-
камі, павіншаваць іх са свя-
тамі праз тэлефон або нават, 
калі гэта тэхнічна магчыма, 
арганізаваць прамы тэлемост  
пры дапамозе сучасных ін- 
тэрнэт-платформ. Падарунак  
у такой сітуацыі можна вы- 
слаць па пошце ці замовіць 
дастаўку. У любым выпадку 
лічыцца памяць пра самотных 
людзей, а таксама аказаная ім 
увага і добразычлівасць.

А калі ў чалавека няма 
ані дзяцей, ані ўнукаў? Тады 
ўвайсці ў ролю апошніх – наш 
абавязак. З улікам вышэй 
згаданых засцярог, калі мы 
гэта зробім, тады для нашых 
знаёмых станем сапраўды 
як іх дзеці і ўнясём у іхняе 
жыццё радасную Бэтлеем-
скую зорачку цяпла і шчасця, 
гэты прыгожы дар, які самот-
ныя людзі прымуць з вялікай 
удзячнасцю. Нездарма існуе 
даўняя традыцыя пакідаць  
на вігілійным стале адну пу-
стую талерку – для тых, хто 
хоча далучыцца, каб разам ча-
каць Нараджэння Збаўцы.

“Дарагі брат, дарагая 
сястра, – звяртаецца да са-
мотных людзей папа Франці-
шак, – калі твае рукі здаюц-
ца табе пустымі, калі лічыш 
сваё сэрца бедным любоўю, 
гэтая ноч для цябе. З’явіла-
ся ласка Божая, каб заззяць 
у тваім жыцці. Прымі яе, і 
заяснее ў табе святло Божа-
га Нараджэння”. Няхай гэты 
заклік Святога Айца здзейс-
ніцца ў сэрцах усіх, каго разам 
духоўна злучае Навароджаны 
Езус!

НЕСАМОТНАЕ БОЖАЕ НЕСАМОТНАЕ БОЖАЕ 
НАРАДЖЭННЕНАРАДЖЭННЕ
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“Чалавецтва, Бог цябе любіць і дзеля цябе стаў чалавекам. Ты больш не самотнае!” – прамовіў папа Фран-
цішак у базіліцы св. Пятра ў Рыме падчас св. Імшы Пастэркі на Божае Нараджэнне 2019 года. Папа тады растлумачыў, 
што гаворка ідзе пра Божую ласку, дадзеную людзям, якая нясе збаўленне. “Але чым ёсць гэтая ласка? Гэта Бо-
ская любоў, якая змяняе жыццё, абнаўляе гісторыю, вызваляе ад зла, напаўняе супакоем і радасцю. У гэ- 
тую ноч Божая любоў аб’явілася нам: гэта Езус”, – дадаў Пантыфік.

 Кс. Павел Эйсмант
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Адпачынак са “Словам”

 ад шчырага сэрца

У сувязі са святамі Нараджэння Пана і Новым годам
чарговы нумар газеты “Слова Жыцця”

выйдзе 9 студзеня 2022 года.

ВІНШАВАННІ З НАГОДЫ ІМЯНІН 

Паважанаму Ксяндзу Валерыю Лісоўскаму жадаем здароўя, 
радасці, моцнай веры, добрых і спагадлiвых людзей пабач. 
Няхай Ваша паслуга прыносiць задавальненне і добры плён,  
а святы заступнік кожны дзень атуляе сваёй апекай.

Члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам з Вярэйкаў 

Паважанай Сястры Луцыі жадаем моцнага здароўя, радас-
ці, нястомнага запалу і задавальнення ад выконваемай паслу-
гі, зычлівых людзей, а таксама дапытлівых і адкрытых дзі-
цячых сэрцаў. Няхай Мрыя атуляе Вас сваёй любоўю і апекай,  
а святая заступніца знаходзіцца побач. 

Парафіяне касцёла св. Казіміра ў Ліпнішках

ВІНШАВАННІ З НАГОДЫ СВЯТ
БОЖАГА НАРАДЖЭННЯ І НОВАГА ГОДА

Яго Эксцэленцыі Ксяндзу Біскупу Аляксандру Кашкевічу, 
Ксяндзу Галоўнаму Рэдактару Юрыю Марціновічу і ўсім 
Ксяндзам, якія раней працавалі ў рэдакцыі, жадаем, каб 
навароджанае Дзіцятка Езус дадало Вам сілы, мудрасці і цяр-
плівасці, каб пераадолець усе цяжкасці, а таксама ўмацавала 
веру, а душу напоўніла радасцю.

Рэдакцыя “Слова Жыцця”

Іх Эксцэленцыям Ксяндзу Арцыбіскупу Юзафу Станеўска-
му, Ксяндзам Біскупам Аляксандру Кашкевічу і Антонію 
Дзям’янку, Ксяндзу Пробашчу Пятру Кубелю і ўсім Свя-
тарам і Сёстрам Гродзенскай дыяцэзіі жадаем моцнага 
здароўя, доўгіх гадоў жыцця, шчасця, радасці, душэўнага супа-
кою, шчырых і верных людзей побач, а таксама шчодрых дароў 
Святога Духа і бласлаўлення ад Дзіцятка Езуса.

Члены Апостальства дапамогі
чыстцовым душам і парафіяне з Крупава

Яго Эксцэленцыі Ксяндзу Біскупу Аляксандру Кашкевічу і 
Ксяндзу Міхалу Ластоўскаму, апекуну Апостальства дапа-
могі чыстцовым душам Гродзенскай дыяцэзіі, жадаю добрага 
здароўя, нязгаснага запалу ў паслузе і зычлівых людзей побач. 
Няхай навароджаны Езус адорвае Вас бясконцым натхненнем 
і асвячае Ваш жыццёвы шлях.

Генеральная настаяцельніца Супольнасці
Сясцёр Дапаможніц Чыстцовым Душам Ірэна Златкоўская

Яго Эксцэленцыі Ксяндзу Біскупу Аляксандру Кашкевічу, 
Ксяндзам Юрыю Марціновічу і Яну Раманоўскаму жада-
ем дароў Святога Духа, апекі Маці Божай, моцнага здароўя, 
шчасця, спакойных дзён, мудрасці і поспехаў. Няхай Бэтлеем-
ская зорка асвячае Ваш шлях, а Дзіцятка Езус дае сіл і цярплі-
васці ў складаныя хвіліны. 

Апостальства “Маргарытка”
і Легіён Марыі з парафіі св. Яна Паўла ІІ у Смаргоні

Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Віталію Чургану жадаем 
моцнага здароўя, доўгіх і шчаслівых гадоў жыцця, шчодрых 
Божых ласкаў і апекі Маці Божай. Няхай Яна будзе побач  
з Вамі ўсё жыццё!

Ружанцовае кола Маці Божай
Тракельскай і парафіяне з Юрацішкаў

Паважанаму Ксяндзу Міхалу Ластоўскаму жадаем моц-
нага здароўя, душэўнага супакою, шмат радасці, шчодрых 
Божых ласкаў, добрых і зычлівых людзей на жыццёвым шляху. 
Няхай навароджаны Хрыстос бласлаўляе і ахоўвае Вас.

Члены Апостальства дапамогі
чыстцовым душам Гродзенскай дыяцэзіі і Андрэй Слонімец

Дарагому Ксяндзу Паўлу Эйсманту жадаем, каб Цябе заў- 
сёды акружалі прамяні Божай міласэрнасці, моц Святога Духа 
і апека Найсвяцейшай Панны Марыі. Няхай Езус Хрыстус Вала-
дарыць у Тваім сэрцы, а святы заступнік заўсёды будзе побач.
З нагоды дня нараджэння жадаем таксама, каб здароўе было 
моцным, сіла – бясконцай, а радасць – штодзённай!

Мама, тата і брат з сям’ёй 

Паважанаму Айцу Пробашчу Антонiю Пажэцкаму жа-
даем, каб навароджаны Хрыстос узбагацiў Ваша сэрца сваёй  
ласкай ды адарыў здароўем i бласлаўленнем. Дзякуем за паслу-
гу ў нашай парафii i цудоўны прыклад веры.

Парафіяне касцёла св. Францiшка з Асізі, г. Свiслач
 
Паважанаму Айцу Валерыю Шэйгерэвічу жадаем добрага 
здароўя, цярплiвасцi, стойкасцi ў святарскай паслузе. Няхай 
навароджаны Хрыстос адорвае патрэбнымi ласкамі, а Мацi 
Божая заўсёды апекуецца Вамi.

Былыя парафiяне

Паважанаму Ксяндзу Зянону Рамейку жадаем, каб Бэт-
леемская зорка асвячала Ваш шлях, Дзіцятка Езус адорвала 
супакоем, любоўю і радасцю, а Маці Божая апекавалася ў кож-
ную хвіліну жыцця.
З нагоды імянін жадаем таксама здароўя, доўгіх гадоў жыц-
ця, супакою і ясных дзён у святарскай паслузе, а таксама 
зычлівых людзей побач.

Ружанцовыя колы і члены
Апостальства дапамогі чыстцовым душам з Астрыны

Паважаным Ксяндзам Пробашчу Яну Пузыну, Аляксандру 
Пятровічу, Юрыю Садоўскаму і Эрнэсту Мікалайчыку жа-
даем, каб навароджаны Збаўца, які нясе супакой усяму свету, 
адарыў Вас сваімі дарамі: здароўем, радасцю і душэўным супа-
коем. Няхай Пан Бог вядзе Вас праз жыццё і дапамагае пера- 
адольваць усе цяжкасці.

Вернікі парафіі св. Міхала Арханёла ў Ашмянах

Паважаным Айцу Пробашчу Вальдэмару Слоту, Ксяндзу  
Леону Лішку і Сястры Мір’ям жадаем моцнага здароўя, ду-
шэўнага супакою, бясконцай радасці з плёну сваёй працы, до-
бразычлівых людзей на жыццёвым шляху, шчодрых ласкаў  
ад Дзіцятка Езуса і сталай апекі Найсвяцейшай Панны Марыі.

Члены Апостальства дапамогі
чыстцовым душам з Вялікай Бераставіцы

Паважаным Ксяндзам Артуру Малафею і Міхалу 
Ластоўскаму жадаем моцнага здароўя, доўгіх гадоў жыцця, 
спакойных і ясных дзён у святарскай паслузе, душэўнага супа-
кою, добрых людзей побач і мноства ласкаў ад навароджанага 
Хрыста.

Вернікі парафіі Гродна-Аўгустовак

Паважаным Ксяндзам Віктару Захарэўскаму, Здзіславу Пі-
кулу і Паўлу Звяжынскаму жадаем моцнага здароўя, спакой-
ных і ясных дзён. Няхай Бэтлеемская зорка асвячае Ваш шлях, 
Дзіцятка Езус адорвае сваімі ласкамі і бласлаўленнем, а Най-
свяцейшая Маці вядзе да святасці і нястомна апекуецца Вамі.

Парафіяне з Варнянаў і Вароны

Паважаным Ксяндзам Пробашчу Яну Этэлю, Аляксею 
Венцкевічу і Генадзю Лаўніковічу, Дыякану Валерыю 
Пупкевічу, Сёстрам Дароце і Аўгустыне, Арганістцы Юліі 
жадаем, каб навароджаны Езус Вас блаславіў, адарыў сваімі 
ласкамі, умацаваў сваёй любоўю і моцай, каб Вы стойка ішлі 
па абранай жыццёвай дарозе, служачы Богу і людзям.
Ксяндзу Пробашчу з нагоды дня нараджэння жадаем таксама 
моцнага здароўя на доўгія гады жыцця і добразычлівых людзей 
побач. 

Касцёльны камітэт і парафіяне, Гродна-Вішнявец

Паважанаму Ксяндзу Юрыю Канапельку жадаем, каб на-
вароджаны Пан Езус адарыў Вас сваімі дарамі, моцным зда-
роўем, радасцю, супакоем у душы, а таксама дабрынёй і 
людской добразычлівасцю, а Маці Божая няспынна Вамі апе-
кавалася на шляху жыцця.

Парафіяне з Поразава

Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Паўлу Безляповічу жадаем 
здаровых, радасных, поўных цеплыні і спакою свят Божага На-
раджэння, а таксама поспехаў і Божага бласлаўлення на кожны 
дзень новага года.
З нагоды 8-ай гадавіны святарскага пасвячэння жадаем ду-
шэўнага супакою, сапраўднай радасці, моцнай веры, непахіснай 
надзеі і шмат сіл, каб ісці выбраным шляхам.

Вернікі парафіі Мсцібава

Паважаным Ксяндзам Валерыю Спірыдону, Юрыю Кана-
пельку і Андрэю Пышынскаму жадаем прыемных, радасных, 
поўных надзеі і дабрыні свят Божага Нараджэння і шчасліва-
га, багатага на Божыя дары і ласкі новага 2022 года.

Былыя парафіяне са Мсцібава

Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Паўлу Беланосу жадаем, 
каб заўсёды хапала сіл, запалу і стойкасці ў душпастырскай 
паслузе, кожная хвіліна жыцця была радаснай і бласлаўлёнай, 
а навароджанае Дзіця Божае адорвала ўсімі патрэбнымі 
ласкамі.

Парафіяне з Макараўцаў

Дарагому Ксяндзу Вячаславу Матукевічу жадаем, каб на-
вароджаны Збаўца адарыў Цябе здароўем, сілай, радасцю, до-
бразычлівасцю людскіх сэрцаў, супакоем і моцнай верай. Радас-
ных Свят і шчаслівага новага года!

Мама і тата

Паважаным Ксяндзам Пробашчу Паўлу Скубу і Вікта-
ру Захарэўскаму жадаем, каб навароджанае Дзіцятка Езус 
адорвала Вас сваімі ласкамі, напаўняла спакоем, радасцю, лю-
боўю і бласлаўляла кожны дзень, каб Марыя заўсёды апекава-
лася, а Бэтлеемская зорка паказвала шлях да Пана.

Вернікі з Раготна

Паважанаму Ксяндзу Юрыю Павайбу жадаем, каб свят-
ло Хрыста асвячала святарскi шлях, Марыя Панна i Анёл- 
ахоўнiк няспынна Табой апекаваліся, а з твару не знiкала 
шчаслiвая ўсмешка. 
З нагоды дня нараджэння жадаем таксама, каб здароўе было 
моцным, сiлы – бясконцымi, а радасць – штодзённай.

Родныя 

Паважаным Ксяндзу Каноніку Віктару Субелю, Сёстрам 
Ганне і Агнешцы, Кансэкраваным Удовам Сабіне і Зоф’і 
жадаем, каб навароджаны Хрыстос бласлаўляў кожны Ваш 
дзень, Маці Божая ахінала сваёй апекай, а Святы Дух нястом-
на адорваў сваімі ласкамі. Жывіце ў здароўі і радасці, а сэрцы 
няхай будуць напоўнены супакоем і любою.

Касцёльны камітэт і парафіяне з Трабаў

Паважанаму Ксяндзу Аляксандру Рудзевічу жадаем, каб 
Бог блаславіў Вас на кожны дзень, адарыў сілай, цярплівасцю, 
вытрымкай і адвагай. Няхай ніколі не згасне Ваша руплівасць 
на ніве Пана, палымянасць у малітве, цеплыня і любоў, якімі 
дзеліцеся з намі. 

Парафіяне з в. Старое Сяло

Паважанаму Ксяндзу Дзянісу Шмыгіну жадаем радаснага 
чакання і гатоўнасці прыняць Божага Сына, а таксама зда-
роўя, доўгіх гадоў жыцця, добразычлівых людзей побач, плён-
най душпастырскай паслугі, Божага бласлаўлення і апекі Пан-
ны Марыі.

Парафіяне з Міжэрычаў

Паважанаму Ксяндзу Паўлу Безляповічу жадаем Божа-
га бласлаўлення, моцнага здароўя, шчодрага плёну ў паслузе  
на ніве Пана, а таксама Божай дапамогі на святарскім шляху 
і апекі Панны Марыі на кожны дзень.

Вернікі капліцы Вердамічы

Паважаным Ксяндзам Юрыю Канапельку, Андрэю Пышын-
скаму і Валерыю Спірыдону жадаем шчодрых Божых ласкаў і 
доўгіх гадоў жыцця. Няхай Езус заўсёды будзе Вашым Сябрам, 
Святы Дух асвячае кожны дзень, Маці Божая прытуляе да свай-
го сэрца, а святыя заступнікі нястомна апекуюцца.

Былыя парафіяне з капліцы Вердамічы

Паважанаму Ксяндзу Юрыю Канапельку жадаем шчодрых 
дароў Святога Духа, сталай апекі Найсвяцейшай Маці, доўгіх 
гадоў жыцця, моцнага здароўя і патрэбных Божых ласкаў.

Вернікі капліцы Верабейкі

Паважаным Ксяндзам Пробашчу Яну Радзюку, Тадэвушу  
Крыштопіку, Паўлу Звяжынскаму, Паўлу Урбану і ўсім Ксян-
дзам, якія працавалі ў нашай парафіі, жадаем бласлаўлення 
ад Божага Діцяці, няспынай апекі Панны Марыі, шчодрых дароў 
Святога Духа, нязгаснага запалу ў абвяшчэнні Божага слова,  
моцнага здароўя, душэўнага супакою і зычлівых людей побач.

Вернікі парафіі св. Юзафа ў Гродне

Паважаным Ксяндзу Пробашчу Яну Кучынскаму і Спадару 
Старшыні Тадэвушу Жукоўскаму жадаю шчасця, радасці, 
моцнага здароўя, шчодрых Божых ласкаў і апекі Найсвяцей- 
шай Маці. Няхай навароджанае Дзіцятка Езус бласлаўляе  
і ўдзяляе свае дары. Аддзяч Вам Бог за Вашы чулыя сэрцы і ад-
даную паслугу.

Парафіянка гродзенскай катэдры Пелагея

Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Антонію Казлоўскаму 
жадаем моцнага здароўя, спакойных і ясных дзён у святар- 
скай паслузе, душэўнага супакою і цярплівасці. Няхай Дзіцят-
ка Езус бласлаўляе, Маці Божая аберагае ад нягод, а Бэтлеем-
ская зорка асвячае шлях да Пана.

Вернікі з в. Малінавая

Паважаным Ксяндзам Пробашчу Здiславу Пiкулу, 
Казiмiру Мураву, Алегу Жураўскаму, Артуру Ляшнеўска-
му і Сястры Каралiне жадаем, каб Дзiцятка Езус адорвала 
Вас супакоем i радасцю, Мацi Божая нястомна апекавалася, 
а Святы Дух спасылаў свае дары. Жадаем шчасця, здароўя  
на доўгiя гады жыцця, стойкасцi i ясных дзён.

Парафiяне з Дзятлава

Паважаным Ксяндзам Пробашчу Антонію Філіпчыку, 
Юрыю Садоўскаму і Яўгену Ціхану, Сёстрам Мір’ям, На-
таллі, Ліліяне і Антаніне жадаем моцнага здароўя, ап-
тымізму, дароў Святога Духа, мноства шчаслівых і сонечных 
хвілін. Няхай навароджаны Хрыстос адорвае Вас сваімі ласка-
мі і бласлаўленнем, а Найсвяцейшая Маці дадае сіл служыць 
Богу і людзям.

Парафіяне, Францішканскі ордэн свецкіх
і Ружанцовыя колы парафіі св. Вацлава ў Ваўкавыску

Паважаным Айцу Пробашчу Аляксандру Махначу, Дыя-
кану Аляксанру Гецевiчу i ўсім Айцам Пiярам жадаем, каб 
навароджанае Божае Дзіцятка адарыла Вас сваімі ласкамі і 
напоўніла сэрцы супакоем, радасцю і любоўю, а Найсвяцейшая 
Панна Марыя штодзённа апекавалася Вамі ў новым годзе.

Вернікі парафіі Ліда-Індустрыяльны

Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Юрыю Барташэвiчу 
жадаем здароўя, душэўнага супакою і радасных дзён. Няхай 
Дзіцятка Езус бласлаўляе Вас i адорвае сваiмi ласкамі, Най-
свяцейшая Мацi ахiнае апекай, а Бэтлеемская зорка асвячае 
святарскi шлях.

Парафiяне i Ружанцовыя колы з Жырмунаў

Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Яўгену Учкуронісу жада-
ем, каб Бэтлеемская зорка заўсёды асвячала Ваш шлях і дапа-
магала весці да навяртання тых, хто не ведае Хрыста. Няхай 
Дзіцятка Езус адорвае Вас здароўем, спакоем, любоўю і радас-
цю, а Маці Божая апекуецца ў кожную хвіліну жыцця.

Легіён Марыі, апостальства “Маргарытка”, Маці ў малітве,
Ружанцовыя колы і вернікі парафіі св. Яна Паўла ІІ у Смаргоні

Паважаным Ксяндзам Дзмітрыю Урбановічу, Віталію 
Цыбульскаму, Юрыю Ёдзіку, Аляксандру Вараб’ёву, Ар-
туру Валчкевічу, Алегу Яновічу, Віталію Валюку, Анджэю 
Ганчару і Сястры Магдаліне Кулай жадаем здароўя, ра-
дасці, аптымізму, душэўнага супакою і Божага бласлаўлення  
ва ўсім. Няхай Дзіцятка Езус адорвае Вас спакоем і любоўю, 
Маці Божая прытуляе да свайго сэрца, а Бэтлеемская зорка 
асвячае Ваш шлях.

Былыя парафіяне са Смаргоні 

Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Паўлу Скубу жадаем, каб 
навароджаны Збаўца адорваў Вас супакоем і любоўю, Маці 
Божая вяла найпрыгажэйшай дарогай жыцця, Святы Дух 
спасылаў свае дары, а побач былі толькі добразычлівыя людзі.

Вернікі парафіі Дварэц

Паважанаму Ксяндзу Віктару Захарэўскаму жадаем моц-
нага здароўя, доўгіх гадоў жыцця, радасці, душэўнага супакою, 
шмат сіл і стойкасці ў душпастырскай працы, бласлаўлення 
ад Дзіцятка Езуса і няспыннай апекі Маці Божай у кожную  
хвіліну жыцця.

Былыя парафіяне з Дварца

Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Паўлу Раманоўскаму жа-
даем моцнага здароўя, шчасця і доўгіх гадоў жыцця, Божага 
бласлаўлення і міласэрнасці, а таксама шчодрых дароў Свя-
тога Духа. Няхай святло Бэтлеемскай зоркі свеціць Вам сярод 
зямной вандроўкі, а новы год прыносіць бляск Божай ласкі.

Парафіяне касцёла свсв. апосталаў Пятра і Паўла  
ў Граўжышках

Паважанаму Ксяндзу Пробашчу Алегу Канановічу жадаем, 
каб навароджанае Дзіцятка Езус адорвала Вас сваімі ласка-
мі, напаўняла спакоем, радасцю, любоўю і бласлаўляла кож-
ны дзень, Маці Божая апекавалася Вамі, а Бэтлеемская зорка 
ўказвала найлепшую дарогу да Пана.

Ружанцовае кола св. Яна Непамуцкага і вернікі са Станевічаў

Паважаным Ксяндзу Каноніку Яну Рэйшалю, Сястры Ган-
не Насевіч і Арганістцы Ганне Стасевіч жадаем, каб ма-
ленькі Езус прытуліў Вас да свайго сэрца і блаславіў, Найсвя-
цейшая Маці ахінала апекай, а Святы Дух апраменьваў сваім 
святлом. Жадаем таксама моцнага здароўя, Божай міласэр-
насці, аптымізму і душэўнага супакою.

Вернікі капліцы Ліпічна

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


