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Пастава бацькоў з’яўляецца для дзяцей пер-
шым і самым значным узорам паводзін у кож-
най сферы жыцця. 

Крыж
як доказ любові

Чаму мы ўшаноўваем крыж, хоць ён з’яўляец-
ца інструментам жорсткай смерці і сімва-
лам найгоршых пакут?
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на старонцы  5
З нагоды літургічнага ўспаміну бл. сясцёр мучаніц з Навагрудка,  
заступніц сем’яў, прыгледзімся да жыцця адной сужэнскай пары

Адказнасць за выхаванне 
новых пакаленняў

ПРА РАЗУМЕННЕ АДЗІН АДНАГО, 
ВЕРУ Ў ЧАСЫ АТЭІЗМУ І ПАЧУЦЦЁ 

ГУМАРУ – 50 ГАДОЎ РАЗАМ
У бягучым годзе Га- 
ліна і Рамуальд Раж-
ко адсвяткавалі сваё  
залатое вяселле. 
Яны выхавалі шасцё- 
ра дзяцей, перажылі 
страту сына, сумлен- 
на працавалі – і ўсё 
гэта з верай у Бога. 
Цяпер сужэнцы пра-
цягваюць з радас-
цю прымаць на лета  
ўнукаў у вёсцы Ста-
радубавая, дзе ма- 
юць гаспадарку.

Ужо амаль паўгода Каталіцкі Касцёл перажывае Год сям’і. Цяпер 
рыхтуюцца новыя прапановы і інструменты для гэтага душпастыр-
ства. Разам з крытыкай сучасных хвароб сям’і адказныя ствараюць 
альтэрнатыву і пазітыўныя ініцыятывы.

на старонцы  3

С. МАР’ЯНА АЛЕШЧЫК:
“КАТЭХЕЗА – ГЭТА НЕДАСТАТКОВЫ 
МІНІМУМ. ТРЫВАЦЬ У СУЖЭНСТВЕ 

ВУЧАЦЦА Ў СУПОЛЬНАСЦІ”
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Сёлета супольнасць сясцёр салезіянак у Бела-
русі адзначае 30-годдзе свайго служэння ў на-
шай краіне.

Салезіянкі – гэта пра
аптымізм
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Крыж – найвялікшы і самы 
пераканаўчы доказ Божай 
любові да чалавека. Бог 

на крыжы прызнаўся ў любові: 
не словам, а змучаным целам; 
не вуснай заявай, а кроўю, што 
цякла з ран. Можна памер-
ці з-за недахопу любові аль-
бо з-за яе. Абедзве сітуацыі 
адносім да Езуса, які памёр  
на крыжы як нехта адкінуты, 

нялюбы і адначасова як Той, 
хто любіць да канца, без аб-
межаванняў. Хрыстос учыніў 
крыж знакам сапраўднай лю-
бові – даруючай і гаючай.

Крыж – гэта таксама знак 
даравання Бога, які, гледзячы 
на жаль і пакорную просьбу 
грэшніка, прабачае яму нават 
самыя вялікія грахі. З вышы-
ні крыжа любоў Усемагутнага 
сыходзіць на чалавека і сагра-
вае яго, як сонечныя прамя-
ні. Бог дакранаецца любоўю  
да балючых ран нашага жыц-
ця. І мы спазнаём прабачэн-
не, вылячэнне, адпушчэнне 
грахоў цаной ахвяры Хрыста, 
які прынізіў сябе, будучы па-
слухмяным ажно да смерці. 
Таму Бог узвысіў Яго па-над 
усім (параўн. Флп 2, 8–9).

Крыж быў узвышаны і асве-
чаны самім Хрыстом. Праз Яго 
крыжовую ахвяру Бог “узняў” 
чалавека. Паказаў моц любові, 
якая вызваляе ад зла, вяртае 
надзею, перадае сапраўднае 

жыццё. Любоў, што выцякае  
з крыжа, вяртае чалавеку на-
лежную годнасць.

Крыж адкрывае не толькі 
глыбіню Божай любові і пра-
бачэння. Гэта таксама важны 
ўрок для людзей. Кожная ча- 
лавечая любоў тоіць у сабе 
крыж – нейкую балючую не-
чаканасць. Той, хто любіць, 
рана ці позна пераконваецца,  

што ўсё інакш, чым мела быць. 
Расчараванне – неабходны 
этап развіцця любові. Гэта 
момант падзення ілюзій, гэта 
бласлаўлёны момант праўды 
пра сябе і тых, каго любім. Та-
кое знаёмства з сабой і іншымі 
можа быць вельмі балючым, 
цяжкім, а часам яно нават пе-
раўзыходзіць нашы сілы. Для 
многіх людзей гэта канец лю-
бові, а між тым гэта яе найвя- 
лікшы шанс. Любоў пачына-
ецца, калі мы перастаём лю-
біць свой уласны вобраз ін-
шага чалавека і пачынаем 
любіць яго такім, які ёсць  
на самой справе. У кожнай 
любові пэўным чынам выпра-
боўваецца вернасць і гатоў- 
насць дараваць. Жыццёвае 
выпрабаванне – гэта момант, 
які можа высветліць праўду 
любові – яе прыгажосць, сілу 
або яе далікатныя асновы.

У наш час чалавек усяляк 
уцякае ад таго, што цяжка, што 
баліць, што патрабуе ахвяр. 

Ён шукае любоў, якая нічога 
не каштуе, але такая не існуе! 
Сёння, на жаль, прасоўваец-
ца вобраз нясталай любові, 
заснаванай толькі на пачуц-
цях ці эратычным захапленні. 
Тое, што называецца любоўю, 
бывае эгаізмам, засяроджан-
нем толькі на сабе і пошукам 
толькі сябе.

Веруючы чалавек, наадва-
рот, шукае шчасце ў любо-
ві, але дзякуючы Евангеллю 
ведае, што шчасце ляжыць 
глыбей, а любоў расце, ачы- 
шчаецца, удасканальваецца 
больш у складаныя хвіліны, 
чым у хвіліны эмацыянальнага 
або пачуццёвага зачаравання. 

Веруючы чалавек разумее, што 
там, дзе ёсць сапраўдная лю-
боў, там ёсць і крыж, прычым 
не толькі свой, але і іншага ча-
лавека. І гэты “не мой” крыж 
таксама трэба ўзяць на ўлас-
ныя плечы. Наколькі я здоль-
ны на такую любоў? За каго я  
гатовы памерці? 

Нас кранае, калі хтосьці 
здольны ахвяраваць част-
ку сябе, аддаць кроў, нырку, 
касцявы мозг, каб вырата-
ваць іншых. Хрыстос аддаў  
за нас сваё жыццё, каб мы  
маглі жыць паўнавартасна і 
каб з Яго ахвяры чэрпалі сілы 
для уздымання сваіх што- 
дзённых крыжоў. Каб мы са-
праўды любілі іншых так, як 
Хрыстос палюбіў нас.

Давайце верыць у Езуса 
Хрыста, узнятага на крыжы, 
таму што кожны, хто верыць  
у Яго, будзе жыць вечна!

 Каляндар

 СЛОВА РЭДАКТАРА

13 верасня 
Успамін св. Яна Хрыза-

стома, біскупа і доктара 
Касцёла.

Ян нарадзіўся ў Антыёхіі 
(Сірыя) каля 349 года. Атры-
маў грунтоўную адукацыю 
і прысвяціў сябе манаскаму 
жыццю. Праславіўся як зала-
тавусны прапаведнік. Абраны 
біскупам Канстанцінопаля, ён 
аказаўся руплівым пастырам. 
Наклікаў на сябе нянавісць ім-
ператарскага двара і быў асу-
джаны на ссылку, дзе і памёр 
14 верасня 407 года. Лічыцца 
найвялікшым прапаведнікам 
Усходняй Царквы.

15 верасня
Успамін Найсвяцейшай 

Панны Марыі Балеснай.  
Праз успамін Марыі Ба-

леснай усведамляем пакуты, 
што выпалі на долю Маці Бо-
жай, якая, як ніхто іншы, была 
з’яднана з Хрыстом, таксама 
ў Яго муках, цярпенні і смерці. 

18 верасня
Успамін св. Станіслава 

Косткі, манаха.          
Станіслаў нарадзіўся  

ў Росткаве (Польшча). Цу-
дам вылечаны Найсвяцейшай 
Маці ад цяжкай хваробы, ён 
вырашыў далучыцца да Та-
варыства Езуса. Памёр у Рыме 
ў 1568 годзе ў арэоле святасці. 
З’яўляецца апекуном дзяцей і 
моладзі, а таксама літургіч-
най службы алтара. 

21 верасня
Свята св. Мацвея, апо-

стала і евангеліста.  
Мацвей паходзіў з Каперна-

ума. Займаў пасаду мытніка, 
калі Езус паклікаў яго стаць 
апосталам. Евангелле ад Ма-
цвея найбольш дакладна па-
казвае сувязь паміж Старым 
і Новым Запаветам. Паводле 
традыцыі, Мацвей прапаведа-
ваў Евангелле на Усходзе.

23 верасня
Успамін св. Айца Піо  

з П’етрэльчыны, прэзбітэ- 
ра і манаха.

Айцец Піо (Франчэска Фар-
джонэ) нарадзіўся 25 мая 1887 
года ў вёсцы П’етрэльчына 
каля Беневента (Італія). Да-
лучыўся да Ордэна Братоў 
Меншых Капуцынаў і прыняў 
пасвячэнне прэзбітэрату. 
Служыў вернікам праз ду-
хоўнае кіраўніцтва, яднанне 
грэшнікаў з Богам і разваж-
лівы клопат пра хворых і бед-
ных, служачы Божаму люду  
ў малітве і пакоры. Сваё зям-
ное паломніцтва завяршыў  
23 верасня 1968 года.

Адзінаццаць бласлаўлёных сясцёр назарэтанак з Навагрудка пад- 
час Другой сусветнай вайны прынеслі сябе ў ахвяру за сем,і. Мы мо-
жам быць упэўнены, што з кожнай ахвяры выходзіць новая сіла, якая 
ажыўляе веру нашых сем,яў.

Сёння, як ніколі раней, нам патрэбны сталыя ў веры бацькі, па-
трэбна сапраўднае сведчанне сужэнцаў і цэлых сем,яў, каб Евангелле 
перадавалася з радасцю і любоўю ўсім, асабліва тым, каго закрануў 
крызіс веры, хто апынуўся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі.

Праз заступніцтва сведкаў веры на нашай зямлі папросім добра-
га Бога, каб учыніў усе сучасныя сем,і ачагом веры, ахвярнай любові 
і глыбокай малітвы. Няхай нашы сем,і стануць сапраўднымі хатнімі 
Касцёламі, якія будуць выпраменьваць жывую веру.

                              Дарагія Чытачы!  

Надзённае

Крыж блізкі і дарагі нашаму сэрцу. Змяшчаем яго  
на сцяну кватэры, паказваем дзецям, каб яны пазналі  
ды ўпадабалі любоў Езуса і ў святле крыжа выраслі 
смелымі ды ахвярнымі людзьмі. Маленькі крыжык 
бацькі вешаюць на шыю дзіцяці, калі яно ўпершыню 
прыступае да св. Камуніі, а таксама са слязамі ў вачах 
дрыготкай рукой крэсляць знак крыжа на яго лбе, бла- 
слаўляючы ў дзень шлюбу. Да крыжа працягваюць  
сваю руку хворыя людзі, шукаючы ў ім сілы ў цярпен-
ні. Чалавек, які памірае, бярэ ў рукі крыж, каб у гадзі-
ну смерці развітацца з зямным жыццём ды прывітаць  
вечнасць. І на хрысціянскай магіле ставіцца крыж.

Чаму мы ўшаноўваем крыж? Чаму бярэм яго ў рукі, 
хоць з’яўляецца інструментам жорсткай смерці? Чаму 
шукаем яго, нягледзячы на тое, што гэта сімвал найгор-
шых пакут? Чаму становімся на калені пад крыжам, схі-
ляем перад ім галаву? Чаму з любоўю і пашанай цалуем 
яго?

Кс. Юрый Марціновіч 

     працяг са с. 1

Крыж з’яўляецца выратаваннем, збаўленнем, мес- 
цам аздараўлення і напаўнення жыццём. Крыж 
Хрыста – гэта знак перамогі над злом, д’яблам і  
смерцю. Гэта дрэва жыцця, якое вядзе да жыцця.
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КРЫЖ ЯК ДОКАЗ ЛЮБОВІ

Свята Узвышэння Свя-
тога Крыжа адзначаец-
ца 14 верасня.
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З жыцця Касцёла  

 АКТУАЛЬНА

Папа Францішак
ухваліў нормы  

для капітула базілікі
св. Пятра

Папа зацвердзіў пераходныя 
нормы для капітула ватыкан-
скай базілікі св. Пятра. Яны 
ўвойдуць у сілу 1 кастрычніка 
бягучага года і стануць часткай 
рэформы гэтай тысячагадовай 
структуры.

Новыя нормы, між іншым, 
тычацца ганарараў, якія атрым-
ліваюць канонікі і памочнікі 
капітула. Цяпер яны не мо-
гуць быць аб’яднаны з іншымі 
фінансавымі паступленнямі  
за выкананне паслуг у Рымскай 
курыі і структурах, звязаных 
з Апостальскай Сталіцай. Но-
ваўвядзенні закранулі таксама 
ажыццяўленне эканамічнай 
дзейнасці, звязанай са Скарб- 
ніцай базілікі св. Пятра і про-
дажам рэлігійных атрыбутаў. 
Цяпер усе гэтыя пытанні будуць 
знаходзіцца ў кампетэнцыі Фа-
брыкі св. Пятра. Капітул будзе 
надалей адказваць за захаванне 
і кіраванне маёмаснай і фінан- 
савай спадчынай, якой цяпер 
валодае, і яе магчымы продаж.

Ватыканская
пошта выпусціла

7 новых марак 
Дзве маркі наміналам 1,10 і 

1,15 еўра прысвечаны Міжнарод-
наму эўхарыстычнаму кангрэсу, 
які прайшоў 5–12 верасня 2021 
года ў Будапешце. На завяршаль-
най св. Імшы ў сталіцы Венгрыі 
прысутнічаў папа Францішак.

Іншыя маркі прысвечаны 
700-годдзю з дня смерці паэта 
Дантэ Аліг’еры, 450-годдзю  
з дня нараджэння мастака Міке-
ланджэла Мэрызі да Караваджа, 
100-годдзю Каталіцкага ўнівер-
сітэта Найсвяцейшага Сэрца і 
300-годдзю манаскай кангрэга-
цыі пасіяністаў. Акрамя таго, бу-
дзе выпушчана марка, прысве-
чаная 400-годдзю з дня смерці 
езуіта і тэолага-рэфарматара Ра-
берта Беларміна.

Святы Айцец ухваліў 
дэкрэты аб прызнанні 

гераічнасці цнотаў
Гаворка ідзе пра 37-гадова-

га італьянскага францысканца  
а. Плачыда Картэзэ (1907–1944). 
Падчас Другой сусветнай вайны 
ён дапамагаў ратаваць людзей,  
якіх праследавалі нацысты,  
за што трапіў у засценкі геста- 
па ў Трыесты, дзе памёр ад ка-
таванняў. 

Пантыфік таксама ўхваліў 
дэкрэт аб прызнанні гераічна-
сці цнотаў італьянскай свецкай 
верніцы Крысціны Чэлы Ма-
чэлін (1969–1995), якая памерла 
ва ўзросце ўсяго 26 гадоў, адмо-
віўшыся лячыцца ад рака дзеля 
захавання здароўя і жыцця дзі-
цяці, што насіла пад сэрцам.

Трэці дэкрэт датычыць іта-
льянкі Энрыкі Бельтрамэ Ква-
трокі (1914–2012), дачкі блас-
лаўлёных сужэнцаў Луіджы 
Бельтрамэ Кватрокі і Марыі Кар-
зіні, беатыфікаваных у 2001 го- 
дзе папам Янам Паўлам ІІ. 

Малітоўныя інтэнцыі
на верасень

паўсюдная 
Молімся, каб усе мы 

здзяйснялі мужны выбар  
на карысць стрыманага і  
экалагічна ўраўнаважанага 
ладу жыцця, радуючыся ма-
ладым людзям, якія рашуча  
ў гэта ўцягнуты.

дыяцэзіяльная 
Молімся, каб Пан бласла-

віў дзяцей і моладзь у новым 
навучальным і катэхетычным 
годзе.

 Ватыканскае радыё

Арцём Ткачук 

     працяг са с. 1

– Статыстыка датычна 
сем’яў у Беларусі вельмі сум-
ная. Гэта і колькасць разво-
даў, і колькасць дзяцей, якія 
выхоўваюцца ў сям’і без таты. 
Чаму так?

– Таму што сужэнцы, як мне 
падаецца, не маюць часу для 
сябе, для дзяцей і для Бога. Гэта 
асноўная і галоўная прычына.

– А ці адчуваеце нейкія 
змены, трэнды ў тым, як 
жывуць сем’і ў апошнія 20 га-
доў?

– Гэта ўсё той жа недахоп 
часу. Ёсць праблемы з працай, 
праблемы з грашыма, сем’і шу-
каюць выхад, раз’язджаюцца 
на заробкі. Паглядзець нават 
на рост колькасці дальнабой- 
шчыкаў у нашым асяроддзі. 
Колькі яны бачацца са сваімі 
сем’ямі? Якое можа быць ся- 
мейнае жыццё? Яны па паўго-
да не бачаць сваіх дзяцей. Таму 
гэта, перш за ўсё, звязана з са-
цыяльнымі праблемамі нашага 
грамадства.

– А маладыя сем’і чым 
адрозніваюцца ад старэйшых? 
Асабліва сем’і, якія ўжо 
прайшлі катэхізацыю і фар-
мацыю ў сучасным Касцёле,  
ад тых, што ажаніліся яшчэ  
ў Савецкім Саюзе.

– Старэйшыя сем’і трыма- 
юцца традыцыі. Маладыя су- 
жэнствы больш лёгка, магчы-
ма, менш сур’ёзна падыходзяць  
да спраў. Штосьці там не скла-
лася – можна развесціся, па-
спрабаваць жыць асобна і г. д. 
Такое стаўленне таксама звяза-
на з падыходам у грамадстве, 
у якім знаходзяцца каталіцкія 
сем’і. У наш час лічыцца цалкам 
нармальным сёння жыць з ад-
ным, а заўтра развесціся і жыць 
з іншым. Таму маладыя католі-
кі прапітваюцца гэтым духам 
сучаснасці. Таксама і Касцёл,  
магчыма, зрабіўся больш “лай-
товы” ў плане катэхізацыі і 
падрыхтоўкі да сужэнства.

– То-бок, маладыя ката-
ліцкія сем’і менш трывалыя  
за старэйшыя?

– Мне здаецца, так. Хоць 
моладзь і настроена трываць  
да канца, але я размаўляю і  
з тымі, хто думае пра развод. 
Калі для нашых бацькоў развод 
быў трагедыяй і яны старалі-
ся трываць да апошняга, то для  
маладых гэта нічога страшнага.

– Атрымліваецца, увесь 
аб’ём катэхезы, якую прахо- 
дзілі і праходзяць маладыя ка-
толікі цягам апошніх 30-ці га-
доў, не дае пажаданага плёну  
ў плане сямейнага жыцця?

– Нельга сказаць, што ўвогу- 
ле не дае. Напэўна, сённяшняя 
моладзь лепш разумее галоўныя 
праўды веры. Старэйшыя абапі-
раюцца больш на традыцыю, а 
маладзейшыя – на розум, веды. 
Аднак жыццё – гэта не катэхеза. 
Тое, што чалавек 10 гадоў быў 

катэхізаваны, не азначае, што 
гэта будзе ўплываць на прак-
тыку яго сямейнага жыцця. Так, 
катэхеза з’яўляецца фундамен-
там, але яна не дае моцы і сілы, 
каб трываць у сужэнстве і зна-
ходзіць правільныя падыходы  
ў вырашэнні праблем. Сямейнае 
жыццё – ахвяра, але не кожны 
гэта разумее. Часта людзям па-
даецца, што ўсё павінна быць 
намазана мёдам, а гэта не так.

– Калі катэхеза не можа 
быць галоўнай падставай ся-
мейнага жыцця, то што тады? 
Супольнасць?

– Так, менавіта. Супольнасці 
вучаць практыцы. У парафіі, дзе 
я служу, мы з групай катэхетаў 
адназначна пагаджаемся, што 
катэхеза – гэта недастатковы 
мінімум. Мы стараемся, каб усе, 
хто наведвае заняткі па рэлігіі, 
удзельнічалі таксама ў нейкіх 
парафіяльных групах: тэатр, 
музыка, нейкія іншыя суполкі. 
Трэба вучыцца трываць у групе 
іншых людзей, будаваць адно- 
сіны, сябраваць. Гэтаму вучацца 
ў супольнасці. 45 хвілін катэхе- 
зы на тыдзень замала.

– За апошняе дзесяцігод-
дзе ў беларускім Касцёле ўзнік 
шэраг сямейных рухаў. Сужэн-
скія сустрэчы, Équipes Notre-
Dame, Асацыяцыя пры кан-
грэгацыі сясцёр назарэтанак 
і іншыя. Гэта цешыць. Аднак 
колькасць людзей у падобных 
рухах усё-такі невялікая. Чаму 
каталіцкія сем’і не цягнуцца  
ў супольнасці?

– Мне здаецца, каталіцкія 
сем’і цягнуцца, але не хапае су-
польнасцей. Існуюць гэтыя тры 
рухі, але яны дзейнічаюць у не-
вялікай колькасці парафій. Калі 
б у кожнай парафіі была якая- 
небудзь супольнасць, якая яд- 
нала б сем’і, гэта была б моц.  
Нават там, дзе добра катэхі-
зуюць і актыўна працуюць з 
дзецьмі і моладдзю, вельмі час- 
та сем’і застаюцца на ўзбоччы.

– А ў чым праблема?
– У зацікаўленасці парафіі. 

Адказных за парафію.

– Адкуль гэта бярэцца? Пра-
ца з сем’ямі – гэта складана?

– Так. Не хапае падрыхта-
ваных асоб, не хапае духавен-
ства. Дастаткова, каб у парафіі 
былі прынамсі 1-2 сям’і, якія б 
хацелі яднацца з іншымі, і яны 
маглі б рухаць гэтую справу. Я 
асабіста ведаю толькі адну па- 
рафію, якая раз на год право- 
дзіць фэст для сем’яў. Таму іс- 
нуе шмат фактараў, гэта цэлы 
комплекс праблем.

– У такім ключы школа 
сямейнага жыцця падаецца 
трапным адказам на гэты 
выклік.

– Так, яна больш скіравана  
на працу з маладымі сужэнства-
мі: планаванне сям’і, якаснае 
жыццё і інш. Аднак, на жаль,  

нас замала – нават для ўласнага 
сямейнага развіцця, ужо не ка- 
жу пра быццё сямейнымі кан-
сультантамі.

– Слухаючы Вас, складваец-
ца ўражанне, што ў беларускім 
Касцёле ўсё ёсць: і супольнасці, 
і месца падрыхтоўкі сямейных 
кансультантаў, і парафіі. Бра-
куе людзей і зацікаўленасці.

– Так, гэта праўда.

– Многія кажуць, што нашы 
бабулі і дзядулі мелі трывалыя 
сем’і і без супольнасцей. Што 
Вы на такое адказваеце?

– Зноў жа, гэта праўда. Ра-
ней унутры сям’і было больш 
адносін, і будавалася ўсё на Бо- 
гу. Сёння муж і жонка добра,  
калі ўвечары пасля працы пабу-
дуць разам 2 гадзіны. Раней жа 
людзі болей часу праводзілі ра-
зам. Так мне здаецца, прынамсі.

– Як справы ў Вашай Аса-
цыяцыі? Чуў, што ў жніўні бы- 
ла агульнабеларуская сустрэча, 
шмат казалі пра аднаўленне.

– Так, дзякуючы ўдзельні-
кам нашага руху, мы арганіза-
валі гэтую сустрэчу. Увогуле, 
як, зрэшты, і паўсюль, карана-
вірус унёс свае карэктывы. Су-
польнасці баяліся сустракацца, 
кожны адчуў і ўбачыў, што мы 
дзесьці затрымаліся. Людзі самі 
кажуць, што нам трэба аднаў- 
ляцца. Мяне вельмі цешыць,  
што гэтая патрэба ёсць і ініцы- 
ятыва не зыходзіць ад нас, ду-
хоўных асоб, а ад саміх удзель-
нікаў нашых сустрэч. Таму, я 
думаю, мы ідзём у добрым на-
кірунку. Паспрабуем аднавіцца, 
больш будаваць супольнасць.

Першыя гады нашай Аса-
цыяцыі мне вельмі хацелася 
будаваць на фундаменце веры, 
а нават і тэалогіі. Многія сем’і 
не ўдзельнічалі ў катэхезе, та- 
му хацелася з’яднаць агульны 
ўзровень падрыхтоўкі. Сёння 
ж для нас стала больш важным 
будаванне адносін у супольна-
сці, каб яна была жывая. Таму 
мне падаецца, што мы выходзім  
на нейкі іншы ўзровень, мы дас-
пелі да давання. Раней удзельні-
кі больш бралі – веды, духоўнае 
развіццё. Сёння супольнасць 
хоча даваць. Гэта цешыць.

– Падзеліцеся нейкімі пла-
намі?

– Мы хочам, каб сем’і з ад- 
ных гарадоў наведвалі сем’і  
ў другіх гарадах. Нас шмат, і 
многія не ведаюць удзельнікаў 
руху з іншых мясцовасцей. Хо-
чам, каб людзі знаёміліся, дава- 
лі сведчанні.

Апошнія гады мы ладзім 
асобныя сустрэчы для муж-
чын і жанчын. Таксама пла-
нуем – спадзяёмся, што гэта 
прыжывецца, – каб падчас рэка-
лекцый для дарослых адбыва-
ліся адначасова рэкалекцыі для 
іх старэйшых дзяцей, моладзі. 
Сёлета ў нас нешта такое атры-
малася, будзем рухацца далей  
у гэтым накірунку. У нас падрас- 
ло цэлае пакаленне – Асацыя-
цыі ўжо больш за 10 гадоў. Дзеці 
выраслі, і хочацца таксама ім да-
ваць такую духоўную падпітку.

На бліжэйшыя паўгода ўжо 
запланаваны нашы стандартныя 
сустрэчы: супольны Новы год 
(ужо 13-ты па ліку), рэкалекцыі 
выхадных дзён, асобныя рэка-
лекцыі для мужчын і жанчын. 
Таму планы невялікія, але спа- 
дзяёмся на плён.

– Вы працавалі і з дзецьмі,  
і з моладдзю, а спыніліся  
на сем’ях і займайцеся гэтым 
ужо больш за 10 гадоў. Падаец-
ца, Вы цалкам шчаслівая ў та-
кой працы.

– Як і ў кожным Ордэне,  
у нас складаюцца абяцанні па-
слухмянасці. Таму мае ўлады 
мне казалі: сёння будзеш тут 
працаваць з дзецьмі, заўтра – 
там з моладдзю. Гэта нармальна, 
і я ўсё прымала.

У пэўны момант мне сказалі, 
што трэба паспрабаваць працу  
з сем’ямі. Я не ведала, з чаго па-
чынаць. Паехала ў Рым, паслу- 
хала, як Асацыяцыя працуе ў ін- 
шых краінах, вярнулася ў Бела- 
русь і распачала з нуля. Мы па-
чыналі проста з гарбаты, дзе я  
слухала людзей. Мне падабаец- 
ца будаваць адносіны з іншы-
мі, і так гэтая праца з сем’ямі 
выкрышталізоўвалася. Гэта ста-
ла вельмі блізкім майму сэрцу, і  
падаецца, што ўжо на ўсё жыццё.

Не магу сказаць, як будзе да-
лей, што мне скажуць мае ўла- 
ды, але за сем’і не перастану  
маліцца і буду адкрытая на іх  
заўсёды. Гэта маё паклікан-
не ў пакліканні. Я шчаслівая. 
Не ведаю, ці іншыя са мной 
шчаслівыя, але я шчаслівая.

С. МАР’ЯНА АЛЕШЧЫК:
“КАТЭХЕЗА – ГЭТА
НЕДАСТАТКОВЫ
МІНІМУМ. ТРЫВАЦЬ
У СУЖЭНСТВЕ ВУЧАЦЦА 
Ў СУПОЛЬНАСЦІ”

Сёння размаўляю з прадстаўніцай беларускага ся-
мейнага руху сястрой Мар’янай Алешчык. Назарэтан-
ка займаецца працай з сем’ямі ўжо больш за 10 гадоў.  
Размаўляем пра прычыны праблем, шляхі іх вырашэн- 
ня і прапанову беларускага Касцёла.

С. Мар’яна Алешчык CSFN – назарэтанка, сёлета ад-
значыла юбілей 30-годдзя манаскага жыцця. Дырэк-
тар сямейнага руху пры Кангрэгацыі Сясцёр Найсвя-
цейшай Сям’і з Назарэта, куды ўваходзіць больш  
за 100 сем’яў. 

Сустрэчы Асацыяцыі адбываюцца штомесяц у Гродне, 
Лідзе, Смаргоні, Мінску і Глыбокім. Далучыцца да руху 
можа кожны. Больш інфармацыі на старонцы ў інстаграме: 
https://instagram.com/nazaret_semja.
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У савецкія часы кс. Мі-
хал доўга быў адзіным 
каталіцкім святаром  

у Гродне. Як арханёл Міхал, 
ён бараніў Божую справу  
на працягу 59-ці гадоў слу- 
жэння, з якіх больш за 40 
прыпадае на Гродна.

Эўхарыстыю за душпасты- 
ра, заслужанага не толькі для 
горада і дыяцэзіі, але і для 

ўсёй краіны, узначаліў біскуп 
Гродзенскі Аляксандр Каш-
кевіч з удзелам генеральнага 
вікарыя Гродзенскай дыяцэ-
зіі біскупа Юзафа Станеўска-
га і святароў. Прысутнічалі 
таксама шматлікія сёстры  
з Кангрэгацыі Найсвяцейшай 
Сям’і з Назарэта, якія вельмі 
ўдзячны спачыламу свята-
ру. З самага пачатку свайго  

служэння ў Гродне ён клапа-
ціўся пра супольнасць сясцёр 
назарэтанак, у савецкія часы 
вымушаную дзейнічаць у вя-
лікай таямніцы.

На Імшы сабраліся так-
сама вернікі, каб у малітве 
выказаць удзячнасць Богу  
за дар сустрэчы гэтага свята- 
ра, які ахвярна служыў лю- 
дзям і месца прабывання 
якога стала цэнтрам Касцёла 
не толькі Гродзеншчыны, але 
і ўсёй Беларусі. Да яго скіроў- 
валіся вернікі з цэлай краіны, 
каб паўдзельнічаць у наба- 
жэнстве і проста атрымаць  
добрую пастырскую параду.

Святар адышоў у вечнасць 
30 жніўня 1991 года, паха-
ваны на старых гродзенскіх 
могілках.

З жыцця Касцёла  

 Паўсюдны Касцёл

ІСПАНІЯ. Дыяцэзія Кардоба ў Іспаніі адкрыла Дом 
св. Габрыэля для былых вязняў. Ён знаходзіцца ў коліш-
няй семінарыі Маці Божай Анёльскай (Санта-Марыя-дэ-
лос-Анхелес) у маляўнічым парку Сьера-дэ-Гарначуэлас. 
Семінарыя была пабудавана ў 1950 годзе і дзейнічала  
да пачатку 70-ых гадоў. У яе сценах вучылася каля 300 се-
мінарыстаў. Потым на працягу многіх гадоў будынак пу-
ставаў. Пасля капітальнага рамонту ён быў ператвораны 
ў цэнтр для былых зняволеных. Першыя кандыдаты ўжо 
звярнуліся ў Дом св. Габрыэля.

РАСІЯ. У Самары па загадзе ўлад пачаўся знос ката-
ліцкага касцёла. Фармальнай прычынай такога рашэння 
гарсавета з’яўляецца нібыта незаконнае ўзвядзенне гэта-
га аб’екта 5 гадоў таму. Двухпавярховы будынак храма 
быў пабудаваны ў 2016 годзе, але – па словах улад – гэта 
было зроблена без неабходных будаўнічых дакументаў і 
іншых дазволаў.

ІТАЛІЯ. Канферэнцыя біскупаў Швейцарыі і 
прэс-служба Святога Пасада абвясцілі, што папа Фран-
цішак прызначыў новым капеланам Папскай швейцар-
скай гвардыі 50-гадовага айца бенедыктынца Калумба-
на Рэйхліна. Ён уступіць на пасаду 1 кастрычніка замест  
36-гадовага кс. Томаса Відмера, які вернецца ў Швей-
царыю. Швейцарская гвардыя служыць папам з 1506 года. 
Яе члены адказваюць за асабістую абарону Святога Айца 
і кантралююць уваходы ў Ватыкан. Дом св. Марты, дзе 
жыве Пантыфік, ахоўваюць часткова гвардзейцы, а част-
кова – ватыканская жандармерыя.

ПОЛЬШЧА. Завяршылася перэгрынацыя сімвалаў 
Сусветных дзён моладзі. Яна ўяўляла сабой адзін крыж –  
той, які быў падораны моладзі Янам Паўлам ІІ, адзін 
абраз – Маці Божай “Salus Populi Romani”, адзін аўтобус, 
які перавозіў сімвалы ад парафіі да парафіі, ды некалькі 
дзесяткаў наведаных супольнасцей і парафій. Гэта 4 500 
кіламетраў, маладыя і сталыя людзі, сабраныя на чуван-
нях, Імшах, адарацыях і набажэнствах. Гэта таксама даво-
лі дзівосны маршрут: ад Снежніцы – прытулку ў Бескідзе 
Высповым, – праз Забаву, Люблін, Жэшаў, Брок, Беласток, 
Элк, Яраслаў, Сандамір, Чанстахову, Фестываль жыцця  
ў Какотцы, Кальварыю Зэбжыдоўскую, Скаржыска-Камен-
ную, Кельцы, Радам, Варшаву, Каліш, Кашалін, Гданьск 
ажно да Вестэрплатэ.

     Падрыхтавана на падставе інтэрнэт-крыніц.

30-АЯ ГАДАВІНА СМЕРЦІ
КС. ІНФУЛАТА МІХАЛА АРАНОВІЧА

30 жніўня ў гродзенскім касцёле Адшукання Свя-
тога Крыжа (пабернардынскі) адбылася св. Імша  
ў 30-ую гадавіну смерці кс. інфулата Міхала Арано-
віча, шматгадовага пробашча гэтай парафіяльнай 
супольнасці і генеральнага вікарыя Гродзенскай 
дыяцэзіі.

gr
od

ne
ns
is
.b
y

 Кс. Юрый Марціновіч

Няма ў бліжэйшых 
ваколіцах Гродна 
мястэчка больш заха-

ванага, чым наднёманскае 
Лунна. Дзесяткі цагляных 
“пажыдоўскіх” камяніц, 
праваслаўная царква ды 
сімпатычны касцёл быццам 
паглыбляюць у атмасферу 
пачатку ХХ стагоддзя, калі 
на гэтай зямлі мірна суісна-
валі іудзеі ды прадстаўнікі 
розных хрысціянскіх кан-
фесій. Пашанцавала Лун-
ну і на знакамітых асоб. Не  
адзін раз наведвала мястэч- 
ка каралева Бона Сфорца, 
малілася ў мясцовым касцё-
ле знакамітая пісьменніца 
Эліза Ажэшка, рупліва збірае 
гісторыю Лунна сучасны яго 
летапісец Лявон Карповіч…

Паводле Карповіча, пер-
шы касцёл у Лунне паўстаў  
у 1530-ых гадах. Яго зафун- 
давала каралева Бона Сфор-
ца як філіял парафіі ў неда- 
лёкай Воўпе. Да цяперашня- 
га часу каля касцёльнай ага-
роджы ляжыць вялікі камень  
з чырвонага граніту, які нібы- 
та Бона заклала ў фундамент 
таго касцёла. Каралева так 
упадабала гэтыя мясціны, 
што ў 1546 годзе стварыла 
ў Лунне асобную парафію, 
забяспечыўшы яе трыма ва-
локамі зямлі, што складала 
больш за 60 га ворнай зям-
лі і дазваляла мясцоваму  

пробашчу не клапаціцца пра 
хлеб штодзённы, а займац- 
ца духоўнымі патрэбамі сва- 
іх парафіян. Па звестках кан- 
ца другой паловы XVII cта-
годдзя, касцёл у Лунне быў 
мураваны і адбудаваны 
пасля разбуральных войнаў 
сярэдзіны таго стагоддзя. 

У 1782 годзе пасля па-
жару ў Лунне з каралеўскай 
фундацыі паўстаў новы кас- 
цёл пад тытулам св. Ганны.  
Ён быў пабудаваны ў кла-
сіцыстычным стылі, але ат- 
рымаў сучасны выгляд пасля  
рамонту, праведзенага на  
сродкі княгіні Марыі Друц- 
кай-Любецкай у 1890-ых га- 
дах. Інтэр’ер касцёла ўпры- 
гожваюць 7 драўляных ал-
тароў. Асаблівую ўвагу пры-
цягвае абраз Маці Божай  
з Дзіцяткам у пазалочанай 
сукенцы. Ён, верагодней  
за ўсё, паходзіць з раней- 
шага касцёла, аб якім нічо-
га не вядома. А вось грошы 
на алтар з гэтым абразом 
выдзеліла Эліза Ажэшка.  
У святыні захавалася і ложа 
пісьменніцы, бо менавіта  
тут яна ўдзельнічала ў св. Ім- 
шы, калі жыла ў недалёкіх 
Мінявічах і ў нядзелю пры- 
язджала ў Лунна.  

Менавіта Эліза Ажэшка, 
пішучы пра блакітны Нёман 
і белыя акацыі ў мінявіцкім 
двары, згадала і “касцёлік 

вясковы, прыгожы, як 
шэдэўр эпохі рэнесансу”. 
“Ёсць блізка касцёлік не-
вялікі, ладна збудаваны і 
густоўна ўбраны, каторы 
кожную раніцу, поўдзень і 
вечар найцудоўней звоніць 
на Анёла Панскага. Не магу 
перадаць, якое дзіўнае ўра-
жанне спраўляе на мяне ад-
галос гэтага звону. Штосьці 
нібы заклік да вышыні, нібы 
музычныя гукі, што рас-
сыпаюцца ў паветры. Упер-
шыню прыйшла мне так-
сама думка, які прыгожы і  

глыбокі касцёльны звычай 
узгадваць тых, хто адышоў”, 
– такім чынам у 1902 годзе 
апісала знакамітая пісьмен-
ніца кацёл святой Ганны  
ў Лунне.

У святыні знаходзіцца 
некалькі памятных табліц, 
прысвечаных фундатарцы 
перабудовы касцёла Марыі  
з Шэметаў Друцкай-Любец- 
кай (1833–1897) і Матэвушу 
Ромеру (1848–1900), прад-
стаўнікам рода Чахоўскіх. 
Каля касцёла захавался не-
калькі помнікаў, сярод якіх 

адзін з імёнамі Іосіфа і Ра-
заліі Каменскіх. Гэта сваякі 
Элізы Ажэшкі па лініі бабу- 
лі, а таксама бацькі паўстан-
ца 1863 года Яна Каменска-
га, правобраза Андрэя Кар-
чынскага, аднаго з герояў 
аповесці Элізы Ажэшкі “Над 
Нёманам”. 

Касцёл у Лунне – выдат-
нае месца для ціхай малітвы 
за Айчыну, а таксама за па-
каленні тых, хто адышоў  
да Пана Бога, зрабіўшы  
на зямлі ўсё, што павінен 
быў зрабіць. 

 Андрэй Вашкевіч

КАСЦЁЛІК ВЯСКОВЫ, 
ПРЫГОЖЫ, ЯК ШЭДЭЎР…
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Парафіяльны касцёл у Лунне
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з жыцця касцёла

50 гадоў – як Вы глядзіце 
на гэты час?

Рамуальд: З задаваль-
неннем. Як гавораць, столь-
кі пражыць сумесна і ні разу  
не пасварыцца – гэта невера-
годна. Канешне, былі і ў нас 
агрэхі – моманты, што раз-
злуешся трохі. Але мы хутка 
адыходзілі. Не было такога,  
каб некалькі дзён ці тыдняў  
не размаўлялі, каб глядзець  
адзін на аднаго не маглі.

Адзін выпадак магу раска-
заць. Мы тады толькі ажанілі- 
ся. Я вучыўся на завочным  
у інстытуце і мусіў пільна зра-
біць заданне. А тут Галя пры- 
ходзіць і пачынае канькаць: 
“Я да мамы хачу, давай хоць  
на 5 хвілін пад’едзем”. Зга- 
дзіўся. Селі на матацыкл, тро-
хі ад’ехаліся. “Ой, дакументаў  
не ўзяў!” – успомніў я і, раз- 
вярнуўшыся, вярнуўся дадому. 
Прыехаў, паставіў матацыкл 
пад сцяну ды кажу: “Пасядзі, я 
зараз”. А сам сеў і стаў пісаць, 
займацца. Яна чакала, чака-
ла… Чую: прыйшла, адчыніла 
дзверы, злосна паглядзела, за-
чыніла і больш не прыходзіла. 
Пазней спыталася ў мяне, чаму 
так зрабіў. А я адказаў: “Галя, 
ты можаш зразумець, што мне 
трэба гэта зрабіць і заўтра адве-
сці?”. І ўсё ўжо было ў парадку.

Колькі Вам было гадоў, калі 
ажаніліся?

Галіна: Мне было 22, а Ра-
ману 28 – на 6 гадоў старэйшы.

А як і дзе Вы пазнаёміліся?
Галіна: Ведаем адзін аднаго 

са школы. Я ў Падліпкі хадзіла  
з першага класа, а ён прый-
шоў у 8-ы. Пасля 10-га паступіў  
у тэхнікум, а затым у армію 

пайшоў, і мы не бачыліся.
Я, як скончыла тэхнікум, 

у краме тут працавала. Ра-
ман прыйшоў з бацькам неш-
та купляць: у ваеннай форме, 
“прыгажун мужчына”. І штось-
ці мне заклініла, я памылі-
лася. Ён нічога не сказаў. А 
бацька ўсміхнуўся і папрасіў  

пералічыць яшчэ раз. Я ўжо 
зразумела, што няправільна 
палічыла, і тады не толькі твар, 
але і вушы ў мяне чырвоныя  
ад сораму сталі (смяецца – заўв. 
аўт.).

Застаўся ён тут працаваць. 
Танцы ў клубе, на рэпетыцыі 
хадзілі… Так паціху раз правёў 
дадому, другі раз. А потым 
пост. Прыйдзе ў магазін, ку- 
піць – і нічога. Я ўжо думала, 
што ўсё, прайшла любоў. “Ну, 
не – значыць не”. Ужо да мяне 
і другі хлопец стаў падыхо- 
дзіць… А пасля Раман аб’яўляе, 
што ў посце мама яму не да- 
зваляла хадзіць да дзяўчат.

Рамуальд:  Бацькі строгія 
былі: пост ёсць пост. І яе бацькі, 
і мае.

Вы адразу і вянчаліся, і 
распісваліся?

Галіна: Мы распісаліся 17-га 
ў Падліпках у сельсавеце. Гэта 
была субота. А 25-га, у нядзелю, 
адкрыта павянчаліся.

Рамуальд: Атэізм быў тады, 
канешне.

Галіна: Пасля нас дзесьці  
ў райкоме “вывесілі”, што жа- 
ніліся так.

А як рашыліся ў такі час?  
У Вас не стаяла пытанне, каб 
не вянчацца?

Аднагалосна: Не, не стаяла.
Галіна: Раман не быў 

партыйным. У камсамоле, але 
непартыйны. Адзінае, калі 
Ваню хрысцілі – пятае дзіця, 
– то ўтаілі. Рамана правяралі 
на працы. Ён прыязджаў сюды 
з горада, мы разам ездзілі  
на Імшу, а назаўтра ўжо на-
чальства ведала, што ён быў 
у касцёле. Але заўсёды казаў, 
што мае сталых бацькоў і паві-
нен іх адвезці туды. 

Рамуальд: Мяне нават 
сакратар райкома камсамола 
выклікаў па гэтым пытанні. 

А я гаварыў так: “У вас баць-
кі ёсць? Вы іх паважаеце? Што  
ў нас напісана наконт бацькоў 
у Канстытуцыі нашай альбо  
ў Евангеллі? Шануй сваіх баць-
коў. Вось я і шаную іх. Мне 
тата купіў аўтамабіль і сказаў: 
«Сынок, бяры гэтую машы-
ну, але ты павінен пры любых  

абставінах нас з мамай адвезці 
да касцёла». І гэты іх завет я 
выконваю. Што яшчэ ад мяне 
трэба? Я што, п’ю на працы?  
Не выконваю сваіх абавязкаў  
па службе? Паглядзіце, прэміі 
кожны раз атрымліваю, па- 
дзякі”. І на Канстытуцыю спа- 
сылаўся. Казаў: “У нас у Кан-
стытуцыі ясна запісана, што 
незалежна ад веравызнання,  
ты можаш выбірацца ў любыя 
органы савецкай улады”.

Па сутнасці, да перабудовы 
ў мяне ўвесь час было змаган-
не з партыяй. Я меў такія ар-
гументы, што мог даваць ад-
пор і пастаянна адкрыта ездзіў  
у касцёл. Сваю работу ведаў, 
людзей паважаў, і яны мяне 
паважалі, начальства паважала. 
Калі шлюб браў, сябар замовіў 
аўтобус у аўтобусным парку.

Галіна: Мы на хутары жылі, 
кругом лес. Прыехаў галоўны 
інжынер, галоўны аграном, 
старшыня сельсавета. Яны спі-
лавалі бярозу і перавалілі праз 
дарогу, аўтобус пад’ехаў і стаў. 
Сват прыляцеў, пачаставаў іх – 
бярозу адцягнулі.

Старшынёй сельсавета была 
мая аднакурсніца з тэхніку-
ма. Яна потым казала, што я 
“распісвацца прыехала ў спад-
ніцы, а на шлюб апранула-
ся, як каралева”. На тыя часы  
ў мяне была прыгожая сукенка, 
з люрэксам. Дваюрадны брат  
з Польшчы матэрыял прывёз.

Рамуальд: Ты і сама была 
прыгожая. І цяпер засталася.

Часта пары спярша пры-
ціраюцца адно да аднаго. Вы, 
калі пачыналі жыць разам, 
сварыліся?

Галіна: Не сварыліся. Хіба 
што я на пачатку папускала. 
Нават больш у адносінах не да 
мужа, а да бацькоў, пакуль жы- 
лі разам. Пасля муж атрымаў 
кватэру, перабраліся ў Гродна.  
У нас тады было пяцёра дзяцей. 
Потым ізноў вярнуліся назад  
(у  в. Старадубавая – заўв. аўт.).

Рамуальд: Самы галоўны 
складнік таго, што мы так доў- 
га разам, – уменне саступаць і 
разумець адзін аднаго. І я мог 
папсіхаваць трохі, і яна. Мы 
тут пабурчалі, тут абняліся,  

пацалаваліся і пайшлі спаць. 
Канешне, у жыцці было рознае: 
і белыя палосы, і чорныя.

Галіна: Чорныя палосы… 
Самае наша вялікае гора – гі-
бель сына Паўла. Ён скончыў 
тэхнічны каледж у Гродне. 
Пасля паступіў у БНТУ (Бела- 
рускі нацыянальны тэхнічны  
ўніверсітэт – заўв. аўт.). Адву- 
чыўся на стацыянары і атры- 
маў скіраванне на Мінскі трак-
тарны завод у аддзел галоўнага 
канструктара. Стаў там праца-
ваць.

У той дзень праходзіла ней-
кае спаборніцтва па футболе. 
Паўлік таксама там быў. По-
тым яны кампаніяй неяк ака-
заліся каля трактарнага завода,  
у кафэ, была вечарына. Адтуль 
яму трэба было ў супрацьлеглы 
бок ісці, але чамусьці накі-
раваўся ў іншы і – апынуўся  
на рэльсах.

Я дагэтуль лічу, што Паўлік 
не сам туды пайшоў… Спіса- 
лі на неасцярожнасць. Мы яго 
нават не бачылі, бо цела было 
надта параненае. Так і пахава-
лі. Усё яшчэ не верыцца, што 
ён там ляжыць… Гэта для нас 
загадка, і думаю, што калі- 
небудзь яна праясніцца.

Рамуальд: Якія там былі 
абставіны, што там здарыла- 
ся – ніхто не ведае. Факт, што 
дадому сын не дайшоў. Я ездзіў 
у Мінск пасля пахавання, за-
даваў пытанні, але не атрымаў 
канкрэтных адказаў. Гэта быў 
самы змрочны час.

Як Вы захавалі сваю сям’ю? 
Як у такіх сітуацыях дапамаг- 
чы адно аднаму? Бо не ў кож-
най пары атрымліваецца пе-
ражыць страту дзіцяці.

Рамуальд: Дзеля дзяцей. 
Жыццё працягваецца. 

Галіна: У нас нават гаворкі 
не ішло, што разыдземся. Ад-
нойчы ў касцёле на Дзевятоў- 
цы я не магла стрымаць слёз.  
А. Вальдэмар Слота які быў  
у той час пробашчам, убачыў, 
што я плачу, і пасля Імшы па-
дазваў да сябе. Сказаў тады:  
“Спадарыня, даверцеся Богу. 
Ён забірае чалавека ў найбольш  
адпаведны час. Гэта значыць, 
што ваш сын дарос да Неба  

і гатовы да сустрэчы з Панам. 
Бог бачыць будучыню. Магчы-
ма, Павел пазней учыніў бы 
нейкі грэх. Пан яго ад гэтага 
засцярог. Даверцеся Богу”. Та- 
кія былі яго словы, і яны мне 
трохі камень з душы скінулі.

Як не разысціся, калі расча-
раваўся ў другім чалавеку? Як 
паверыць, што можна жыць 
адзін з адным, і гэты адзін 
чалавек будзе цікавы другому  
да канца жыцця?

Галіна: Давяраць і думаць аб 
тым, што ты выбраў чалавека 
на ўсё жыццё. Прысягнуў, што 
не пакінеш яго ажно да смерці.

Мы жаніліся па любві, як га- 
ворыцца. Перад гэтым сябрава-
лі тры з паловай гады. Мы ве-
далі, што жэнімся на ўсё жыц-
цё. Колькі нам Бог вызначыў, 
столькі і пражывём. І ніколі не 
было такой думкі – каб адысці.

Рамуальд: Неабходны са- 
крамант сужэнства. Трэба, 
найперш, усведамляць, што 
выбіраеш чалавека на ўсё  
жыццё. Відавочна, не могуць 
ужыцца пары, дзе кожны хоча 
камандаваць. Яны не ўступа- 
юць адзін аднаму, і гэта па-
чынае злаваць. Пачынаюцца 
склокі, нянавісць – і людзі раз-
водзяцца. Я так мяркую.

Галіна: Многія разводзяц-
ца праз рэўнасць. У нас ніколі  
не было рэўнасці, як і поваду 
для яе. 

Рамуальд: Было такое, што 
паеду на сесію на месяц, вярта-
юся, а мне шэпчуць, што Галя 
хадзіла туды ці туды. Адной 
асобе, памятаю, груба адказаў, 
а так жартамі: “Я цешуся, калі 
на маю жонку яшчэ звяртаюць 
увагу”. У нас не было кантролю, 
усё было пабудавана на даверы.

Так сужэнства і захоўваец-
ца: давер адзін да аднаго, вера 
ў Бога. Мы Імшаў не прапуска-
лі. Я вось і ў Мінску, калі ў ка-
мандзіроўках быў ці на курсах, 
то заўсёды заходзіў у Чырвоны 
касцёл. Мужыкі пытаюцца  
ў нядзелю: “Куды ты?”. Я ўсім 
не распавядаў, з адным кале- 
гам дзяліўся, што на Імшу іду, 
і ён разумеў. Перад іншымі ка-
заў: “Мужыкі, пачакаем яго. 
Справы мае”. Вяртаўся я, тады 
і стол накрывалі, сядалі, па ча-
рачцы выпівалі, вось так і ве- 
чар праходзіў.

Дзе бываў, не прамінаў, каб 
у касцёл зайсці.

Цяпер многія пары не разу-
меюць, навошта распісвацца і 
навошта вянчацца. Як бы Вы 
адказалі на гэтае “навошта”?

Галіна: Хіба нам у дзяцін-
стве ўлажылі, што жыць без 
шлюбу – гэта вялікі грэх. Мы 
старой закалкі. 

На 25 гадоў шлюбу на Дзевя-
тоўцы нас ксяндзы бласлаўлялі. 
У той час тры месяцы было на-
шай малодшай дачцэ Вераніцы. 
Яна нарадзілася, калі я мела 47 
гадоў, а Раман – 54. Для ўсіх, 
канешне, гэта быў шок, а для 
нас – падарунак на сярэбранае 
вяселле. На 30-ую гадавіну мы 
таксама Імшу запісвалі, блас-
лавіў нас святар. На 40-годдзе 
былі ў Адэльскім касцёле. Ця-
пер вось на 50-годдзе. Я лічу, 
што мы пражылі так з Богам,  
з Божым бласлаўленнем.

Мае бацькі таксама 50 гадоў 
сужэнства святкавалі ў касцёле. 
І Рамана бацькі 50 гадоў разам 
пражылі, таму мы шчаслівыя.

Рамуальд: Я лічу, што мы 
гэтыя 50 гадоў прайшлі з год-
насцю, вытрымалі ўсе выпра-
баванні. 

ПРА РАЗУМЕННЕ АДЗІН АДНАГО, ВЕРУ Ў ЧАСЫ 
АТЭІЗМУ І ПАЧУЦЦЁ ГУМАРУ – 50 ГАДОЎ РАЗАМ

Кацярына Паўлоўская 
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6 у пошуку праўды

Размова з няверуючым ча-
лавекам (атэістам ці агнос-
тыкам) заўсёды нялёгкая, та- 
му што закранае розныя пы- 
танні адносна веры ў Бога.  
У такім выпадку трэба най-
перш размаўляць пра існаван-
не Бога, пра мой вобраз Бога і 
пра ўласны досвед веры ў Яго. 
Няма сэнсу адразу разважаць 
пра нейкія справы, звязаныя 
з дысцыплінай Касцёла, таму 
што няверуючаму гэта бу-
дзе незразумела. Чаму? Бо ён  
не верыць у Бога, а значыць,  
усё іншае, звязанае з рэлігіяй,  
не мае сэнсу.

Наступным крокам будзе 
размова пра хрысціянскі лад 
жыцця (малітва, св. Імша,  
пост і г. д). Канешне, прыклад 
веры прыцягвае, і чалавек па-
чынае цікавіцца. Калі няве-
руючая асоба гатова слухаць  
аргументы другога боку, то 
гэта ўжо вельмі добра. Най-
перш, падчас размовы трэба 
распавесці ўласнае сведчанне 
пра сустрэчу з Богам і як Ён 
дзейнічае ў маім жыцці – бо 
гэта самы важкі аргумент! 

Нават тэалагічныя кнігі  
не ўзбудзяць веру, бо даюць 
толькі веды! Вера – гэта маé 
асабістыя адносіны з Богам! 
Чаму я веру і люблю Бога? Ча- 
му выбіраю Яго штодня ў сва- 
ім жыцці? Чаму гэта вель-
мі важна для мяне асабіста? 
Бо менавіта з гэтага вынікае  
маё жаданне захоўваць пост  
у пятніцу – дзень смерці Хрыс- 
та – і прысутнічаць на ня- 
дзельнай Эўхарыстыі – су- 
стрэчы з Уваскрослым!

У такой сітуацыі не трэба 
вялікіх багаслоўскіх аргумен-
таў. Тут усё вельмі асабіста. 
Спрабаваць размаўляць трэба 
заўсёды – бо гэта магчымасць 
абвяшчаць Евангелле! 

 ЗАДАЙ ПЫТАННЕ

Як растлумачыць 
няверуючаму

чалавеку, чаму
захоўваю пост

і хаджу ў нядзелю
ў касцёл?  

     grodnensis.by

СВ. СТАНІСЛАЎ КОСТКА: ГЕРОЙ ДЛЯ МАЛАДЫХ

УРОКІ АД СВ. СТАНІСЛАВА 

1. Станіслаў можа навучыць моладзь цярпенню і настой-
лівасці. Маладыя людзі часта чакаюць асаблівага стаўлення. 
Між тым Костка не баяўся працаваць на кухні і шараваць 
калідоры ў доме святара, бо гэтае выпрабаванне магло на-
блізіць яго да дасягнення мэты. Ён не чакаў спецыяльнага 
запрашэння з Рыма і не расхалоджваўся з-за першых нягод, 
якія спаткалі ўжо ў Вене.

2. Вельмі натхняльным у гісторыі Станіслава з’яўляец-
ца яго непланаванне. Мы часта думаем, што мусім напісаць 
сцэнарый свайго жыцця, а потым рэалізаваць яго. Але ў такі 
ж дзень, як сёння, Станіслаў Костка адправіўся ў падарож- 
жа – не ведаючы, што яго чакае. Ён ведаў толькі тое, што 
Гасподзь блаславіць яго шлях. Усё, што знаходзіў падчас 
сваёй вандроўкі, прымаў як Божае бласлаўленне. Ён атрым-
ліваў гэтае “ўсё” і ішоў далей.

3. Здзіўляе і заахвочвае да разважання выказванне, пра-
моўленае Станіславам па дарозе ў Рым: “Я зразумеў, што 
імкнуўся за нечым вельмі мімалётным. Але маё жадан-
не было настолькі моцным, што я нават не думаў вяр-
тацца назад. Гэта нашы жаданні вызначаюць, хто мы!”. 
Нашы жаданні акрэсліваюць тое, кім мы з’яўляемся. Калі 
маем якія-небудзь жаданні, гэта можа азначаць, што яны па-
ходзяць ад Бога, і тады мы павінны іх выконваць.

4. У жаданнях існуе таксама вельмі важнае імкненне па- 
стаянна распазнаваць і выконваць Божую волю. Але Костка 
рабіў гэта не ў адзіночку, а добрасумленна слухаючы і вы- 
конваючы парады духоўных кіраўнікоў ды настаяцеляў.

Часта ў гісторыі св. Станіслава Косткі мы робім акцэнт 
на яго актыўнасці: на мужнасці, калі адправіўся ў дарогу, і 
на настойлівасці, калі, нягледзячы на цяжкасці, прытрымлі-
ваўся прынятага рашэння. Але тады мы думаем па-людску і 
прыпісваем усё дзеянням хлопца – быццам зрабіў усё сваімі 
сіламі. Насамрэч ён толькі адкрыўся на Божую волю і дазво-
ліў сябе весці. І гэта яго галоўны ўрок.

Для моладзі надышоў час, які часта ставіць  
іх перад новымі выклікамі. А адным з най-
лепшых у пераадоленні праблем з’яўляец-
ца св. Станіслаў Костка, які для дасягнення 
сваёй мэты супраціўляўся магутным бацькам,  
не пазбягаў працы, што не адпавядала яго  
становішчу двараніна, не баяўся цяжкасцей  
самотнай вандроўкі з Вены ў Рым і не скар- 
дзіўся падчас хваробы. Малады святы можа 
быць добрым дарадчыкам для хлопцаў і 
дзяўчат на пачатку новага навучальнага го- 
да – у час прыняцця новых рашэнняў і планаў.

Літургічны ўспамін апекуна моладзі 
прыпадае на 18 верасня.

Станіслаў Костка – езуіт, святы Каталіцкага 
Касцёла. Нарадзіўся, верагодна, у снежні 1550 года 
ў Росткаве каля Пшасныша (Польшча). Калі яму 
споўнілася 14 гадоў, быў накіраваны ў езуіцкія шко-
лы ў Вене. Праз год цяжка захварэў. У бачанні яму 
з’явілася Маці Божая, якая ўсклала Дзіцятка Езу-
са на яго рукі. Наступнай раніцай Станіслаў устаў  
цалкам здаровым з моцным жаданнем увайсці  
ў Таварыства Езуса. Бацькі не дазволілі хлопцу 
ўступіць у ордэн езуітаў. Тады ён патаемна пакінуў 
Вену, пешшу накіраваўшыся ў Рым. Быў прыняты  
ў навіцыят. Ва ўзросце 18-ці гадоў Станіслаў Кост- 
ка склаў манаскія абяцанні. У тым жа годзе памёр 
ад малярыі. Праз два гады яго магілу адкрылі – па-
водле паданняў, цела не расклалася.

Апрацавала Ангеліна Марцішэўская 
на падставе deon.pl, jezuici.pl, biografia24.pl.
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“Што мы такога зрабі-
лі, што Бог нас так палюбіў 
і вырашыў выслаць да нас 
сясцёр?”. Гэта было першае, 
што мы пачулі, калі яшчэ  
з дзвюма манахінямі пры- 
былі ў Смаргонь. Сталыя лю- 
дзі ставіліся да нас з вялікай 
цеплынёй. Дакраналіся да 
нас, нібы да золата, і было 
бачна, што моцна прагнулі 
Бога. Парафіяне былі бедныя, 
але нягледзячы на гэта, дзя- 
ліліся з намі ўсім, чым маглі. 

У моладзі і дзяцей мы 
выклікалі цікаўнасць. Іх не 
бянтэжыла, што на катэхезу  

прыходзілася збірацца ў віль- 
готным падвале без вокнаў –  
іншага месца не было. Ад-
нак кідалася ў вочы тое, што 
хлопцы і дзяўчаты разгуб- 
леныя. Яны да канца не ра-
зумелі, да каго прыслухоў- 
вацца: да бабулі, якая заха-
вала веру з былых часоў, або 
да бацькоў, якія былі абыя-
кавыя да рэлігіі. Са свайго 
боку мы стараліся дапамаг- 
чы дзецям усвядоміць іх 
уласнае ўяўленне пра Бога, 
распавесці пра духоўныя 
каштоўнасці і паставіць іх 
перад свабодным выбарам. 

Бо калі справа тычыцца ду-
хоўнасці, не можа быць ні-
якага прымусу. Цяпер, калі 

я сустракаю сваіх колішніх  
вучняў, ужо дарослых, я 
шчаслівая, бо заўважаю, што 
ў іх няма ўнутуранага падзе- 
лу – яны аднолькавыя ў кас- 
цёле, сярод сяброў, у сям’і і 
ў працоўным калектыве. За-
кладзенае зерне прарасло. 

Наша супольнасць пра-
водзіць катэхезы, пачына-
ючы ад дзіцячага садка і 
да 11-га класа. Намагаемся 
стварыць месца – араторый, –  
дзе хлопцы і дзяўчаты мо-
гуць проста добра сябе адчу- 
ваць, быць у бяспецы, дзяліц-
ца ўсім, што маюць на душы. 
Адно з нашых галоўных за-
данняў – праз гульні вучыць 
дзяцей працаваць над сваім 
характарам. Пасля яны ра-
зумеюць, што не заўсёды 
важная перамога або ўлас-
ная значнасць. Што самае 
галоўнае ў любой супольна-
сці – гэта заўважыць іншага 
чалавека. 

На дадзены момант у Бе-
ларусі дзейнічае дзве суполь-
насці сясцёр салезіянак –  
у Смаргоні і ў Мінску. Абедз- 
ве складаюцца пераважна  
з сясцёр беларусак. І гэта на- 
ша вялікае дасягненне, што 
маем пакліканні з тутэйшых 

зямель. Думаю, патэнцыяль-
ных кандыдатак прываблівае 
ў нас, перш за ўсё, радасць, 
якая льецца знутры. Неад-
наразова чула ад дзяўчат: 
“Сястра, як так атрымлі-
ваецца, што Вы кожны дзень 
у адной і той жа сукенцы, а 
такая шчаслівая?”. 

САЛЕЗІЯНКІ – ГЭТА ПРА АПТЫМІЗМ
19 верасня супольнасць сясцёр салезіянак у Бе-

ларусі адзначае 30-гадовы юбілей сваёй прысутна-
сці ў краіне. Менавіта ў гэты дзень тры дзесяцігод-
дзі таму ў Смаргонь з Польшчы прыбыла с. Тэрэса 
Сольнічэк FMA. Маладая манахіня на пачатку свай-
го місійнага служэння прагнула трапіць у Бразілію, 
але апынулася каля вытокаў салезіянскай духоў- 
наці ў постсавецкай атэістычнай Беларусі. Успамі-
намі пра гэты перыяд сястра дзеліцца сёння з намі. 
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 Ангеліна Марцішэўская

С. Тэрэса Сольнічэк FMA  
за плячыма мае 14 гадоў 
служэння ў нашай краіне

sd
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by

Кангрэгацыю Дaчок Марыі Успамогі Хрысці-
ян заснавалі св. Ян Боско і св. Марыя Дамініка 
Мадзарэла ў Італіі ў 1872 годзе. Яна накірава-
на на выхаваўчую працу з маладымі людзьмі.

Каб атрымаць адказ 
на гэтае пытанне, с. Тэрэ-
са запрашае ўсіх, хто чуе 
пакліканне да манаства, 
наведаць іх супольнасць 
і бліжэй прыглядзецца  
да сясцёр. Радыя ўсім!
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 РАЗВАЖАННІ З БОЖЫМ СЛОВАМ

Роздум над адвечным  

19 верасня – XXV Звычайная нядзеля
Мк 9, 30–37

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

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

Быць першым 
Езус Хрыстус навучае сваіх вучняў найважнейшаму закону свайго валадарства – 

закону служэння. Ён падкрэслівае, што першынство і веліч дасягаюцца не дзякуючы 
прыніжэнню іншых і заваяванню іх пазіцый, а дзякуючы служэнню ўсім. Каб стаць 
першым, трэба ўмець заняць апошняе месца, бо не панаванне вядзе да першынства, 
а служэнне.

Настаўнік з Назарэта сам дае прыклад такога стаўлення: Ён прыйшоў не для 
таго, каб Яму служылі, але каб служыць і аддаць жыццё за многіх. Таму што, як піша 
св. Павел да Філіпянаў, Езус прынізіў сябе, стаўшы паслухмяным ажно да смерці –  
найгоршай, прызначанай толькі для рабоў – і атрымаў у спадчыну Імя, вышэйшае  
за ўсе імёны.

Узыходжанне Езуса на Божы трон з’яўляецца следствам Яго прыніжэння і пры- 
няцця паставы слугі. Гэта правераны і бяспечны спосаб дасягнення першынства. 
Шлях, які ўзбагачае, не збядняючы іншых. Гэта не дарога канкурэнтнай барацьбы,  
а дарога любові, якая заўсёды павінна выяўляцца паставай служэння.

Збаўца заахвочвае нас заўсёды старацца быць першымі, але не праз спрэчкі, свар- 
кі і прыніжэнне іншых, а праз служэнне любоўю. Гэта гарантуе прыярытэт, які  
павінен быць нашай амбіцыяй. Езус не адмаўляе амбіцый, але паказвае іх належнае 
вымярэнне і належны шлях рэалізацыі.

Пане Езу Хрысце, дапамагай мне заўсёды служыць маім братам і сёстрам: і бліз-
кім, і выпадковым, якіх Ты штодзень ставіш побач са мной.

 Кс. Юрый Марціновіч

12 верасня – XXIV Звычайная нядзеля
Мк 8, 27–35

Езус са сваімі вучнямі пайшоў у вёскі Цэзарэі Філіпавай. Па дарозе Ён пытаў- 
ся ў вучняў сваіх, кажучы ім: “Кім людзі лічаць Мяне?”. Яны адказвалі Яму: 
“Янам Хрысціцелем,  другія – Іллёю, іншыя – адным з прарокаў”. А Ён спытаў-
ся ў іх: “А вы кім лічыце Мяне?”. Пётр сказаў Яму ў адказ: “Ты – Хрыстус”. І 
загадаў ім, каб нікому не казалі пра Яго. І пачаў вучыць іх, што Сын Чалаве- 
чы павінен шмат выцерпець, і быць адкінутым старэйшымі, першасвятарамі 
і кніжнікамі, і быць забітым, і на  трэці дзень уваскрэснуць. І казаў пра гэта 
адкрыта. А Пётр, адвёўшы Яго ў бок, пачаў дакараць Яго. А Ён, павярнуўшыся і 
паглядзеўшы на сваіх вучняў, дакарыў Пятра, сказаўшы: “Адыдзі ад Мяне, са-
тана, бо ты не пра Божае думаеш, а пра чалавечае”. І, паклікаўшы натоўп разам 
з вучнямі сваімі, сказаў ім: “Калі хто хоча ісці за Мною, няхай адрачэцца ад 
сябе, возьме крыж свой і ідзе за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, 
загубіць яго, а хто загубіць жыццё сваё дзеля Мяне і Евангелля, той уратуе яго.

Быць верным  
Дзве тысячы гадоў таму асобу Месіі разумелі як вызваліцеля, ратаўніка з-пад 

рымскай акупацыі і ўлады. Ён павінен быў аднавіць страчаную свабоду. Яго пе-
рамога мусіла стаць канчатковай, несумненнай. Езус “выпраўляе” памылковае 
чалавечае мысленне аб ролі і задачах Месіі. Ён указвае на крыж, свае пакуты і 
смерць. Аднак такі вобраз быў для вучняў непрымальным. Вось чаму Пётр “да-
карае” Езуса, каб не думаў так, адзначаючы, што нічога з гэтага не можа з Ім 
адбыцца.

Збаўца ж паказвае, што не смерць пакладзе канец дзейнасці Месіі, а Яго 
ўваскрасенне. Гэта канчатковая перамога над пагібеллю, д’яблам. Ён – Езус 
Хрыстус – з’яўляецца Панам цэлага свету. Так выглядае Божае мысленне аб ролі 
Месіі для свету і ўсяго чалавецтва.

Нам таксама трэба парваць з падобным чалавечым мысленнем пра Езуса- 
Месію. Сёння існуе шмат магчымасцей, каб спазнаць, што Езус з’яўляецца Ме-
сіем. Але толькі з крыжам, на якім Ён канчаткова “пракрычаў” аб сваёй любові  
да кожнага чалавека.

Пане Езу Хрысце, учыні, каб я заўсёды быў верны, а таксама паслядоўны ў жыц-
ці і дзейнасці.

РЭЛІГІЙНАЕ
ВЫХАВАННЕ ДЗІЦЯЦІ

Паводле ІІ Ватыканскага 
сабору, выхаванне накіравана  
не толькі на поўнае развіццё 
чалавечай асобы, але, перш  
за ўсё, на тое, каб ахрышча- 
ныя, якія паступова знаёмяц- 
ца з таямніцай збаўлення,  
з кожным днём усё больш  
усведамлялі атрыманы дар 
веры. Больш за тое, каб, усве-
дамляючы сваё пакліканне, 
яны сведчылі аб надзеі, якая 
ёсць у іх, і каб дапамагалі фар-
міраваць свет па-хрысціянску 
(параўн. Дэкларацыя аб хрыс-
ціянскім выхаванні, 2).

Нельга абмяжоўваць рэ-
лігійную фармацыю дзіцяці 
адпраўкай “да касцёла”. Неда- 
статкова таксама яго прысут-
насці на катэхезах. Бацькі сва- 
ім прыкладам і словам павін- 
ны скіраваць дзіця да Хрыста 
і навучыць весці сяброўскі 
дыялог з Ім, пастаянна адказ-
ваць на заклік Бога. Навучаю-
чы дзіця быць верным Божым  

запаведзям і наказам сумлен-
ня, бацькі мусяць падрыхта-
ваць яго да пастаяннага выка- 
нання Божай волі і да рэаліза-
цыі свайго жыццёвага паклі-
кання. Усе формы бацькоўска-
га ўплыву на дзіця павінны 
быць накіраваны на тое, каб 
яно вучылася жыць для іншых 
і такім чынам імкнулася да да-
сягнення вечнага збаўлення.

КАНТАКТ З БОГАМ
Каб дзіця магло з даверам 

звяртацца да Бога, мусіць Яго 
добра ведаць. Таму бацькі па-
вінны шмат расказваць яму 
пра Бога, пра Езуса Хрыста. 
Вельмі важна знаёміць дзіця 
з Евангеллем з самага ран-
няга ўзросту, распавядаць 
пра падзеі з жыцця Езуса і 
падкрэсліваць Яго дабры-
ню, вялікую любоў да Айца і  
да людзей.

Неабходна пераканаць 
сваё дзіця, што Хрыстос на-
далей жывы і што з Ім можна 
заўсёды пагаварыць. Вучыць 
дзіця пастаяннаму кантакту  
з Богам – значыць уводзіць  

яго ў малітоўны дыялог з Ім,  
які выходзіць за межы паў- 
тарэння малітоўных формул. 
Хоць завучаныя на памяць 
малітвы таксама маюць сэнс, 
яны не могуць стаць адзі-
най формай размовы з Бо-
гам. Таму бацькі павінны на-
вучыць сваіх дзяцей гаварыць 
з Панам уласнымі словамі, 
напрыклад, дзякаваць Яму  
за перажытае цягам дня, пра-
сіць Яго і перапрашаць за па- 
мылкі. Можна заахвочваць іх 
ахвяраваць Збаўцу нейкія не-
прыемнасці, каб сфарміраваць 
дух ахвяры і жаданне ўдзель-
нічаць у збаўчай справе Езуса. 
Прыклад асабістай размовы  
з Богам, дадзены бацькамі, да-
паможа дзіцяці наладзіць са-
праўдны асабісты дыялог з Ім.

Яшчэ вельмі важна ўвесці 
дзяцей у разважанне літур-
гічных перыядаў, напрыклад, 
рыхтуючы адвэнтавыя ці велі-
капосныя ўпрыгажэнні і г. д., 
а таксама спасылаючыся на іх  
у малітвах. Трэба вучыць 
дзяцей належным чынам 
рыхтавацца да св. Камуніі і  

сакраманту паяднання, а  
ў хваробах і няўдачах злучац- 
ца з пакутуючым Хрыстом. 

МАРАЛЬНАЕ РАЗВІЦЦЁ 
ДЗІЦЯЦІ

Сямейнае асяроддзе аказ-
вае вельмі моцны ўплыў  
на дзіця, распрацоўвае ў ім 
розныя спосабы ацэнкі, пра-
пануе мадэлі паводзін. Вель-
мі верагодна, што дзіця бу-
дзе ставіцца да іншых так, як  
бацькі ставіліся да яго. Мадэл- 
лю абыходжання з людзьмі 
з’яўляюцца для дзіцяці так-
сама адносіны бацькоў адзін  
да аднаго: зычлівыя, чулыя  
або неахвотныя, зламысныя.

Бацькі павінны ведаць,  
з кім праводзіць час іх дзіця. 
Яны самі мусяць паклапа- 
ціцца, каб сваім прыкладам 
адносін паміж сабой, да іншых 
людзей і да дзіцяці навучыць 
яго паважаць каштоўнасць ін-
шага чалавека, уважліва слу-
хаць яго, суперажываць яго пе-
ражыванням, ставіцца да яго  
сур’ёзна і г. д. Яны таксама 
павінны моцна кантраляваць 

уласныя выказванні пра іншых 
людзей, асабліва ў прысутна-
сці дзіцяці, напрыклад, добра 
гаварыць аб адсутных, пад-
крэсліваць перавагі, а не толькі 
недахопы бліжніх, пра кожна-
га казаць з павагай. Словам і 
прыкладам бацькі вучаць сваіх 
дзяцей альбо любіць і пава-
жаць Бога і бліжняга, альбо  
не паважаць і ставіцца з абыя-
кавасцю ці нават грэбаваць.

Для фарміравання пра-
вільнага стаўлення важна па-
казваць дзіцяці адпаведныя 
станоўчыя прыклады высака-
родных людзей. Напрыклад, 
Хрыста, розных святых і на-
ват персанажаў фільмаў, кніг 
і г. д. Пасля прагляду фільма 
або прачытання кнігі баць- 
кам варта пагаварыць з дзі- 
цём, навучыць яго заўважаць 
дабро і адкідваць зло.

Нагодай для рэлігійнай гу-
таркі можа паслужыць кожная 
пропаведзь, удзел у катэхезе  
ці важная падзея ў жыцці  
сям’і. Для малодшых дзяцей 
вялікай дапамогай з’яўляюц-
ца адпаведныя ілюстраваныя 
кнігі, такія, як Святое Пісанне 
з малюнкамі. Праглядваючы 
з дзецьмі малюнкі, бацькам 
варта гаварыць з імі, зада- 
ваць пытанні і растлумачваць, 
каб сфарміраваць адпаведныя  
маральныя паставы. Яны му-
сяць унесці свой уклад у тое,  
каб іх сыны і дочкі ў лю-
бой жыццёвай сітуацыі ішлі  
за Хрыстом, дзейнічалі, дума-
лі, ацэньвалі і адчувалі так, як 
Ён. Яны самі для сваіх дзяцей 
павінны быць вернай копіяй 
ахвярнага Збаўцы, які ў сваім 
жыцці кіраваўся выключна  
любоўю да Айца і да братоў.

Пастава бацькоў з’яўляецца 
для дзяцей першым і самым 
значным узорам паводзін  
у кожнай сферы жыцця. Ма- 
лыя назіраюць за рэлігійнымі 
паставамі бацькоў у штодзён-
ным жыцці і выпрабоўваюць 
іх. Таму варта быць праўдзівы-
мі і згоднымі з верай у тым,  
што робіце ў кожнай сферы, каб 
даваць добры прыклад жыцця.
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АДКАЗНАСЦЬ ЗА ВЫХАВАННЕ НОВЫХ ПАКАЛЕННЯЎ
Абавязкі бацькоў пе-

рад сваімі дзецьмі не за- 
канчваюцца толькі на-
раджэннем іх на свет. 
Праз сакрамант шлюбу 
Касцёл даручыў ім мі-
сію хрысціянскага вы-
хавання. На іх плечы 
ўскладвае навучан-
не і вядзенне дзяцей  
на шляху збаўлення. Бог  
удзяляе бацькам аса-
блівыя ласкі і харыз- 
мы, каб яны маглі най- 
лепшым чынам падрых-
таваць сваіх дзяцей  
да самастойнага развіц-
ця і самастойнай дарогі 
да збаўлення.

 Кс. Юрый Марціновіч

     працяг са с. 1
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Адпачынак са “Словам”

 ад шчырага сэрца

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ
АЛЕГУ ЖУРАЎСКАМУ
з нагоды дня нараджэння ад усяго сэрца жа-
даем шчодрых Божых ласкаў і дароў Свято-
га Духа. Няхай кожны дзень будзе напоўнены 
цеплынёй, радасцю і надзеяй, вера толькі  
ўзмацняецца, і ўсё рэалізуецца дзякуючы да-
памозе Пана і добрых людзей.

Вернікі парафіі Наваельня

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ
ЯНУ САРЭЛУ
з нагоды дня нараджэння ад шчырага сэрца 
жадаем мноства Божых ласкаў на кожны 
дзень, нястомнай апекі Найсвяцейшай Маці і 
святога заступніка, шчодрых дароў Святога 
Духа, а таксама добразычлівых людзей наво-
кал. Няхай добры Бог бласлаўляе Вас і ўзна-
гароджвае за Вашу дабрыню і вялікае сэрца. 

Станіслава Сідаровіч і Люцыя Лабэцкая с Воўпы

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ
ЯНУ САРЭЛУ
з нагоды дня нараджэння ад шчырага сэрца 
жадаем усіх Божых ласкаў, радасці, моцна-
га здароўя, цярплівасці і стойкасці на свя-
тарскім шляху. Няхай Божая Маці няспынна 
Вамі апекуецца, а Святы Дух адорвае сваімі 
шчодрымі дарамі. Шчасці Божа!

Марыя Вішнеўская
і Вітольда Скорб з Воўпы

ПАВАЖАНАМУ АЙЦУ
ЯЦЭКУ МАРКЕЛЮ
з нагоды імянін ад шчырага сэрца жада-
ем моцнага здароўя, моцы, цярплівасці, ня-
стомнай радасці і надзеі на кожны дзень. 
Няхай кожная Твая хвіліна будзе шчаслівай і 
бласлаўлёнай, а побач будуць зычлівыя людзі. 
Няхай Марыя Панна і Анёл-ахоўнік няспынна 
Табой апекуюцца, а з твару не знікае шчаслі- 
вая ўсмешка.

З малітвай члены Апостальства дапамогі
чыстцовым душам з Зэльвы

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ ПРОБАШЧУ
АЛЯКСАНДРУ РАМАНОЎСКАМУ
з нагоды дня нараджэння і 18-ай гадавіны свя-
тарскіх пасвячэнняў жадаем поспехаў у душ- 
пастырскай паслузе, шчодрых дароў Святога 
Духа і мацярынскай апекі Марыі. Няхай Езус 
адорыць Вас патрэбнымі ласкамі і спадарож-
нічае на той дарозе, якую сам для Вас выбраў. 
Няхай святло малітвы Вашых парафіян за Вас 
заўсёды раз’ясняе Ваш шлях і дадае ўпэўненас- 
ці крокам на абранай жыццёвай сцежцы.

Парафіяне касцёла Беззаганнага Зачацця НПМ,
Гродна-Паўднёвы

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ
ПРОБАШЧУ ЯНУ ПУЗЫНУ
з нагоды 25-ай гадавіны святарскіх пасвя-
чэнняў і дня нараджэння складаем самыя 
сардэчныя пажаданні: добрага здароўя, ду-
шэўнага супакою, моцнай веры, аптымізму 
і шмат радасці ў святарскай паслузе. Няхай 
Найсвяцейшая Маці вядзе Вас найпрыгажэй-
шай сцежкай да Бога. Дзякуючы Вашаму свя-
тарскаму таленту і ахвярнай працы, Вы ра-
скрываеце нам праўды веры і самі з’яўляецеся 
прыкладам служэння Богу і людзям. 

Парафіяне касцёла св. Міхала Арханёла ў Ашмянах

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ ПРЭЛАТУ
ВІТОЛЬДУ ЛАЗАВІЦКАМУ
з нагоды дня нараджэння перасылаем най-
лепшыя пажаданні. Няхай добры Бог адорвае 
Вас здароўем на доўгія гады і дадае сіл, каб 
далей ісці Яго дарогай. Няхай Хрыстос, якому 
Вы даверыліся, будзе побач, узмацняе і абера-
гае, а Маці Божая заўсёды мае ў сваёй апецы.

Вернікі з в. Галавенчыцы

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ
АЛЕГУ ЖУРАЎСКАМУ
з нагоды дня нараджэння жадаем здароўя і 
шмат Божых ласкаў у штодзённай святар-
скай паслузе. Няхай Вам заўсёды спадарож-
нічае Божая любоў, Святы Дух адорвае сваімі 

дарамі, а Найсвяцейшая Маці нястомна чу-
вае над Вамі. Жадаем радасці, моцнага запа-
лу ў выкананні штодзённых задач і абавязкаў, 
якія Вам даручае Касцёл. Любіце святарства 
і будзьце яму верным да канца жыцця! Дзяку-
ем Вам за клопат пра нашу святыню. 

Касцёльны камітэт і парафіяне з Наваельні

ПАВАЖАНАЙ СЯСТРЫ
МАРЫІ СТАСЕВІЧ 
з нагоды дня нараджэння перасылаю букет 
найлепшых пажаданняў. Няхай Ваш шлях бу-
дзе шчаслівы і бласлаўлёны, а супакой і ра-
дасць заўсёды госцяць у Вашым сэрцы. Жадаю 
моцнага здароўя, сілы, стойкасці, моцнай 
веры, надзеі і любові.

З малітвай Аліцыя Воранава са Смаргоні 

ПАВАЖАНАМУ АЙЦУ
ЯЦЭКУ МАРКЕЛЮ
з нагоды юбілею 55-годдзя з дня нараджэн-
ня перасылаем сардэчныя пажаданні. Няхай 
здароўе будзе моцным, сілы – бясконцымі, а 
радасць – штодзённай. Няхай Вас заўсёды 
акружаюць промні Божай міласэрнасці, моц 
Святога Духа і апека Найсвяцейшай Пан-
ны Марыі. Няхай Езус валадарыць у Вашым  
сэрцы і адорвае сваімі ласкамі, а святы за-
ступнік заўсёды знаходзіцца побач.

Члены Руж Жывога Ружанца 

ПАВАЖАНАМУ КСЯНДЗУ
УЛАДЗІМІРУ АКСЕНЦЬЕВУ
з нагоды дня нараджэння перасылаем най-
лепшыя пажаданні: здароўя, душэўнага су-
пакою, поспехаў у душпастырскай паслузе, 
нязгаснай любові і веры, а таксама зычлівых 
людзей на святарскім шляху. Няхай Бог блас-
лаўляе Вас і ўзнагароджвае за нястомную 
працу і малітву. 

Вернікі з в. Еўлашы, Доўгая і Багданы парафіі Лядск 

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

 Каталіцкія СМІ Беларусі

інтэрнэт-партал
Касцёла ў Беларусі

інтэрнэт-партал
Гродзенскай дыяцэзіі

25 жніўня пры кляштары 
францысканцаў у Івянцы прай-
шоў дзень засяроджання для ма-
ладых братоў і сясцёр з манаскіх 
супольнасцей Беларусі. Сёлетняя 
сустрэча праходзіла пад дэві-
зам “Вы – соль зямлі (Мц 5, 13)” 
і была прысвечана каштоўнасці і 
ролі манаскага жыцця.

Падчас сустрэчы біскуп Аляк-
сандр Яшэўскі SDB нагадаў, што 
прыклад кансэкраванага жыцця 
даў сам Езус Хрыстус, які жыў 
ва ўбостве, чысціні і паслухмя-
насці. Таму, на думку пастыра, 
манаскае жыццё заключаецца 
менавіта ў тым, каб мець такі 
стыль жыцця, які меў Хрыстос, 
бо перад кансэкраванымі асо-
бамі стаіць задача не дапус- 
ціць, каб людзі забыліся пра ду-
хоўную сферу існавання чала- 
века.

30 жніўня ў рэктаральным 
касцёле Звеставання Найсвя-
цейшай Панны Марыі (пабры-
гіцкі) у Гродне адбылася сустрэ-
ча катэхетаў, якія служаць  
на тэрыторыі Гродзенскай дыя-
цэзіі. Ёю быў урачыста адкрыты 
катэхетычны год у дыяцэзіі.

На сустрэчы сабралася больш 
за 50 катэхетаў: святары, ма-
наскія сёстры, свецкія асобы. 
Прысутныя выслухалі дзве кан-
ферэнцыі, удзельнічалі ў ма-
літве перад Найсвяцейшым Са- 
крамантам і ў св. Імшы.

Асаблівым чынам была ад-
значана важнасць прабывання  
з маладымі людзьмі. 

беларуская
рэдакцыя

Юбілейная 5-ая школа міні-
странтаў прайшла ў парафіі На-
раджэння Найсвяцейшай Пан-
ны Марыі ў Верхнядзвінску 
напрыканцы лета. Традыцыйна 
тры дні хлопцы мелі магчымасць 
аднавіць і ўзбагаціць свае веды  
па тэорыі і практыцы літургікі, су-
польна памаліцца падчас св. Імшы 
і адарацыі Найсвяцейшага Сакра-
манту, а таксама пабавіць час, гу-
ляючы ў настольны тэніс і футбол.

Асаблівасцю сёлетняй сустрэчы 
стаў курс цесляра, на якім хлоп-
цы самастойна рабілі ружанцы. 
Спачатку выточвалі драўляныя 
пацеркі на станку, потым выпіль-
валі электралобзікам крыжыкі, а 
пасля шліфоўкі звязвалі ўсе дэта-
лі ў паўнавартасную “таямнічку”. 
Гатовыя ружанцы адразу ж былі 
выкарыстаны на малітве падчас 
адарацыі. 

У верасні Папа заклікае ма-
ліцца аб тым, каб людзі зрабі-
лі выбар на карысць экалагічна 
ўраўнаважанага стылю жыцця. Ён  
просіць падумаць пра наш лад 
жыцця, асабліва ў цяперашні час 
крызісу, які ахапіў сферы аховы 
здароўя, грамадства і экалогіі. 
“Падумаем пра тое, як мы харчу-
емся, спажываем, перасоўваемся 
ці выкарыстоўваем ваду, энер-
гію, пластмасу і многія іншыя ма-
тэрыяльныя даброты, што нярэд-
ка наносіць шкоду Зямлі. Давайце 
зробім выбар на карысць пера-
мен! Давайце ісці разам да больш 
простага і экалагічнага ладу жыц-
ця”, – заахвоціў Святы Айцец.

Пантыфік падкрэсліў, што мо-
ладзь знаходзіцца ў авангардзе, 
што тычыцца клопату пра пла-
нету, і заахвоціў следаваць яе 
прыкладу.

Актуальныя навіны, фота, 
відэа. Даведайся больш пра 
жыццё Каталіцкага Касцёла

на Гродзеншчыне!

газета
Віцебскай дыяцэзіі

У сувязі з працэсам, што праводзіцца ў Касцёльным судзе Гродзенскай дыяцэзіі,
спадара Базылевіча Барыса Юр’евіча, які 26.09.1999 г. у праваслаўнай царкве св. Мікалая ў Вялікай Бераставіцы

заключыў сужэнскі саюз з Брыш Марыяй Вацлаваўнай, просім звярнуцца ў сядзібу Касцёльнага суда ў Гродне па адрасе: вул. К.Маркса, 4.

Чытачоў, якія ведаюць адрас жыхарства ці валодаюць якой-небудзь інфармацыяй
аб месцы побыту Базылевіча Барыса Юр’евіча 14.07.1979 г. нар., просім перадаць гэтую інфармацыю ў Касцёльны суд. 


