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Не бачым ці...
не хочам
заўважаць?

Упершыню католікі ўсяго свету збіраюцца адзначыць Дзень убогіх, устаноўлены папам Францішкам. Свята,
прысвечанае асобам з найбяднейшага пласта насельніцтва, прыпадае на 19 лістапада – нядзелю перад урачыстасцю Пана Езуса Хрыста, Валадара Сусвету. Пантыфік звяртае ўвагу на актуальнасць праблемы ўбогасці,
запрашае людзей разглядзець яе ў шырокім разрэзе, прыпыніцца ля патрабуючых, паглядзець ім у вочы і
падаць сваю руку.
працяг на с. 3

Прачытаць знакі часу
і акрэсліць планы
на будучыню
16 лістапада, ва ўрачыстасць Найсвяцейшай Панны Марыі Вастрабрамскай, у нашым лакальным Касцёле распачнецца ўзнёслая гістарычная падзея. У гэты дзень у катэдральным касцёле ў Гродне будзе
ўрачыста адкрыты І Сінод Гродзенскай дыяцэзіі. У сённяшнім нумары
газеты кс. канонік Антоній Грэмза, генеральны сакратар сінода, распавядае аб мэтах яго склікання і значэнні для дыяцэзіяльнай супольнасці.
працяг на с. 4

“Бог стварыў неба і зямлю для ўсіх. На жаль, людзі збудавалі межы”. Папа Францішак
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ТОЕ, ШТО ЗАСТАЕЦЦА НАВЕКІ
Слова рэдактара

ХХХІІ ЗВЫЧАЙНАЯ НЯДЗЕЛЯ

Мц 25, 1–13

Езус расказаў сваім вучням такую прыпавесць:
“Валадарства Нябеснае будзе падобнае да дзесяці
паннаў, якія, узяўшы свае светачы, выйшлі
насустрач жаніху. Пяць з іх было неразумных,
а пяць – мудрых. Неразумныя, узяўшы свае
светачы, не ўзялі з сабою алею. Мудрыя ж
разам са светачамі сваімі ўзялі алей у пасудзіны
свае. Калі жаніх спазняўся, то задрамалі ўсе і
паснулі. Але сярод ночы ўзняўся крык: «Вось
жаніх, выходзьце яму насустрач». Тады ўсталі
ўсе панны гэтыя і прывялі ў парадак светачы
свае. Неразумныя ж сказалі мудрым: «Дайце
нам вашага алею, бо нашыя светачы гаснуць».
А мудрыя адказалі: «Каб хапіла і вам, і нам,
пайдзіце лепш да тых, хто прадае, і купіце сабе».
Калі ж пайшлі яны купляць, прыйшоў жаніх,
і тыя, якія былі падрыхтаваныя, увайшлі з ім
на вяселле, і зачыніліся дзверы. Пасля прыходзяць і астатнія панны ды кажуць: «Пане, пане,
адчыні нам». Ён жа сказаў ім у адказ: «Сапраўды
кажу вам: не ведаю вас». Таму чувайце, бо
не ведаеце ні дня, ні гадзіны”.

ЧУВАЦЬ, ЦІ БЫЦЬ
ЧАЛАВЕКАМ СУМЛЕННЯ
Сапраўдны смутак – гэта не момант вяртання
ў дом, дзе цябе ніхто не чакае, а хвіліна, калі ўжо
сам нічога не чакаеш ад жыцця. Паколькі чакаць –
значыць адчуваць смак жыцця.
Хрыстос наказваў: “Чувайце, бо не ведаеце
ні дня, ні гадзіны”. Трэба адзначыць, што чуванне не з’яўляецца звычайным чаканнем. “Чуваю” –
значыць стараюся быць чалавекам сумлення, якое
не заглушаю і не дэфармую, дабро і зло называю
сваімі імёнамі. У сучасным свеце людзі хутка губляюць гэты запал, страчваюць надзею, якая павінна распальваць у душы агонь веры. Так адбываецца, бо яны не ўмеюць чуваць.
Але і ў такія часы духоўных цяжкасцей мы як
хрысціяне павінны будаваць Валадарства Хрыста
і быць тымі палаючымі лямпамі, што сведчыць
аб знаку нашай унутранай падрыхтоўкі да вечнасці. Для гэтага патрэбна мудрасць, якую маем чэрпаць з Божага слова. Менавіта яно дае надзею і радасць ад жыцця ў веры і згодзе з навукай Хрыста.

Кс. Юрый Марціновіч
Убоства Збаўцы заключалася, перш за ўсё, у абсалютным даручэнні сябе Айцу.
Падчас смерці на крыжы
ў поўнай адзіноце Хрыстос
“выракся самога сябе, прыняўшы постаць слугі” (Флп 2, 7).
Нічога для сябе не пакінуў.
Менавіта на гэтым палягае
сапраўдная любоў.
Пан Езус вучыць нас заўважаць малое, нязначнае
ў вачах свету. Гэта надзвычай важна сёння, калі разам
з вялізнымі гандлёвымі цэнтрамі расце таксама беднасць, прычым часта ўтоеная
з-за нясмеласці ці сораму,
што чалавек сам не дае сабе рады. Хрыстос гаворыць:

Разглядзець
малое

Абавязковай умовай для таго, каб поўнасцю даверыцца міласэрнаму Богу,
з’яўляецца пастава пакаяння і ўбоства. Старонкі Новага Запавету, пачынаючы з апісання таямніцы нараджэння Пана ў беднай стайні ў Бэтлееме
ажно да Яго апошніх хвілін, заклікаюць нас да пераймання Езуса ўбогага.
“Не турбуйцеся аб сваім жыцці, што будзеце есці, і пра цела, у што апранацца. Бо жыццё важнейшае за ежу, а цела –
за вопратку” (Лк 12, 22–23).
Перасцерагае таксама, што
багачам цяжка ўвайсці ў Божае Валадарства (параўн.:
Мц 19, 23–26), паколькі яны
не разумеюць, што гэта дар,
які нельга купіць за грошы.
Толькі
калі
чалавек
не абцяжараны багаццем і
ахвяруе Езусу ўсё, Хрыстос
напоўніць яго душу спакоем,
якога свет не можа даць. Аддаючы Усявышняму тое, кім
з’яўляемся і што маем, дазваляем нарадзіцца ў нас Божай
радасці і духоўнай лёгкасці.

ганенняў, так і Касцёл пакліканы ўвайсці на той самы
шлях, каб удзяляць людзям
плён збаўлення” (ІІ Ватыканскі сабор, Lumen gentium, 8).
“Ах, як жа я прагну, каб Касцёл
быў бедным і для бедных”, –
прызнаўся Святы Айцец
Францішак падчас сваёй
першай сустрэчы з журналістамі. А на інаўгурацыйнай
св. Імшы ён сказаў, што як
Папа хоча “з любоўю і чуласцю прыняць усё чалавецтва,
асабліва
найбяднейшых,
найменшых, самых слабых,
тых, каго св. Мацвей апісвае
як галодных, спрагнёных,
падарожных, голых, хворых,
у вязніцы”.

Вучань Езуса не павінен быць абыякавы да лёсу ўбогіх. Нельга забываць словы Хрыста: “Тое, што вы зрабілі аднаму
з гэтых братоў Маіх меншых, вы Мне зрабілі” (Мц 25, 40). Давайце памятаць пра бедных і патрабуючых у сваіх малітвах.
Няхай усё наша жыццё стане адданай службай бліжняму!

Заступніца
чыстых сэрцаў:
бл. Караліна Кузка

ХХХІІІ ЗВЫЧАЙНАЯ НЯДЗЕЛЯ

Езус расказаў сваім вучням гэтую прыпавесць:
“Пэўны чалавек, ад’язджаючы, паклікаў слуг
сваіх і даручыў ім маёмасць сваю. Аднаму даў
пяць талантаў, другому – два, іншаму – адзін,
кожнаму паводле ўласных магчымасцей, і
ад’ехаў. Па доўгім часе прыходзіць гаспадар слуг
гэтых і патрабуе ад іх рахунку. Той, які атрымаў
пяць талантаў, падышоў і прынёс яшчэ пяць
талантаў і кажа: «Гаспадар, пяць талантаў ты даў
мне; вось яшчэ пяць талантаў я зарабіў на іх».
Гаспадар ягоны сказаў яму: «Добра, слуга добры
і верны, у малым ты быў верны: над многім цябе
пастаўлю. Увайдзі ў радасць гаспадара твайго»”.

КЛАПАТЛІВЫЯ ТАЛЕНТЫ

Кс. Юрый Бяганскі

Цешымся кожным дарам, нічога не ўспрымаем як сваю
выключную ўласнасць.
Сэрца ўбогага чалавека вольнае ад хцівасці, таму
што здольна цешыцца тым,
што мае (параўн.: Гбр 13, 5).
Яно даверліва моліцца словамі малітвы Панскай: “Хлеба нашага штодзённага дай
нам сёння”. Не клапоціцца
занадта пра сваю будучыню.
Не прагне багаццяў, бо яму
хапае блізкасці з убогім Езусам, прысутным у таямніцы
Эўхарыстыі.
Касцёл, як і яго Заснавальнік, падтрымлівае ўбогіх: “Як
Хрыстос здзейсніў справу адкуплення ва ўбостве і сярод

Дарагія Чытачы!

Мц 25, 14–15. 19–21

Часта ў чалавеку выклікаюць захапленне разнастайныя таленты, што былі яму дадзены дарма.
Пры гэтым неабходна разумець: усе нашы схільнасці і здольнасці – гэта дар ад Бога, які павінен
аздобіць свет. Таму таленты неабходна шанаваць і
памнажаць, але не рабіць з іх бажкоў.
Жыццё з’яўляецца пастаяннай працай, адказным і мудрым кіраваннем атрыманымі дарамі. Жыць – значыць служыць Усемагутнаму і любіць Яго ўсім сэрцам. Развіваючы свае таленты,
мы выражаем Стварыцелю ўдзячнасць. Калі ж
не робім гэтага, а “закопваем дары ў зямлю”, іх
у нас могуць забраць і аддаць камусьці іншаму, таму што ўтойванне талента – гэта непавага
да любячага Айца, ад якога яго атрымалі.
У Бога няма беспрацоўных. Кожны атрымаў
ад Яго ўласнае пакліканне і заданне для выканання. Калі станем на Судзе, Пан не будзе пытацца, дзе і колькі мы жылі. Ён запытаецца пра
тое, як мы жылі. Таму варта сумленна карыстацца атрыманымі дарамі, з любоўю да Стварыцеля
і бліжняга.
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Бласлаўлёная апекуецца дзяўчатамі і хлопцамі, якія, жадаючы спазнаць радасць чыстага кахання, бяруць на сябе абавязак устрымлівацца ад палавых зносін да заключэння сакраманту сужэнства. Папа Ян Павел ІІ абвясціў бл. Караліну заступніцай Руху чыстых сэрцаў і апякункай ахвяр дамаганняў.
МАЛІТВА І ПРАЦА

Караліна Кузка нарадзілася 2 жніўня 1898 года ў в. Вал-Руда (сёння Забава) пад Тарнувам (Польшча). Была 4-ым з 11-ці
дзяцей Яна і Марыі. Выхоўвалася ў доме, дзе панавала поўная
прастаты і духу малітвы атмасфера. З ранняга дзяцінства Караліна перажывала ў сваім сэрцы нястомную радасць, была адорана
асаблівай ласкай: пастанавіла належаць толькі Богу, адчувала
сябе апосталам Езуса.
Штодзённасць дзяўчыны можна заключыць у бенедыктынскім правіле “ora et labora” (“маліся і працуй”). Пры гэтым яна
не забывалася пра вучобу. Працавала часам нават звыш сваіх
сіл, каб аблегчыць працу братам і сёстрам або дапамагчы суседзям, асабліва хворым. Чытала ім рэлігійныя часопісы, дапамагала па гаспадарцы. Такім чынам заслужыла павагу і зычлівасць
жыхароў вёскі. Дзяўчына стала для іх прыкладам для пераймання. Яна ніколі не скардзілася на сваё поўнае працы жыццё.
Рэдка можна было сустрэць дзяўчыну сумнай ці пакрыўджанай,
таму што не любіла адчуваць крыўду да людзей, прабачала ўсе
прыкрасці, якія яе спатыкалі.
Вяла глыбокае ўнутранае жыццё, ззяла якімсьці натуральным бляскам. Умела распараджацца духоўным багаццем, атрыманым ад Бога, дадаючы да яго сваю працавітасць. Шукаючы
праўду, выказвала вялікі запал у здабыванні ведаў, чытанні кніг.
Пазычала рэлігійную літаратуру дзецям, тлумачыла ім таямніцы
святой каталіцкай веры і вучыла малітвам. Любіла Ружанец.
Мела таксама набажэнства да Мукі Пана, Крыжовага шляху і Езуса ў Эўхарыстыі, якога часта адаравала.
Драма адбылася 18 лістапада 1914 года, калі расійскі салдат
са зброяй у руках уварваўся ў дом сям’і Кузкаў. Пад маркай наказу з’явіцца да камандзіра ён запатрабаваў, каб Караліна і яе
бацька выйшлі з дому. Сілай скіраваў іх у лес. Пагражаючы смерцю бацьку, прымусіў яго адысці. Той у роспачы маліў салдата, каб
лепш яго забілі, чым пакрыўдзілі дачку. А ўрэшце з жахам пабег
у сядзібу дзядзькі Караліны, каб у таго знайсці дапамогу. Аднак
цела 16-гадовай дзяўчыны, скатаванае, знайшлі ў лесе толькі
праз 2 тыдні.
Дзякуючы ласцы ад Пана, Караліна абараніла сваю годнасць
дзіцяці Божага. Атрыманыя раны сведчаць пра веліч яе цярпення,
пра тое, што адважная дзяўчына хацела лепш памерці, чым абразіць любімую цноту нявіннасці.
ЧАМУ МЫ МОЖАМ НАВУЧЫЦЦА Ў БЛ. КАРАЛІНЫ КУЗКІ?

Бласлаўлёная сваім кароткім жыццём паказала, як цудоўна
рэалізаваць уласнае пакліканне, быць добрым чалавекам і ісці
праз жыццё з Хрыстом. Дала сведчанне прыналежнасці чалавека
да Бога. На сваім прыкладзе дзяўчына вучыць нас змагацца, каб
абараніць не толькі чысціню, але і ўсе хрысціянскія каштоўнасці.
ЦІКАВА!

Караліна штодзённа пераадольвала 7 кіламетраў да касцёла.
Прымала актыўны ўдзел у жыцці парафіі, навучала дзяцей катэхізісу, што прыносіла ёй вялікую радасць. Тагачасны пробашч
кс. Уладзіслаў Мэндраля, які быў яе спаведнікам, называў Кузку
сваёй правай рукой, аніматарам рэлігійнага жыцця.
З ВУСНАЎ СВЯТОЙ

“Вось бы трапіць у Неба. Як бы там было добра!” (“Прыгожая,
як жамчужына. Караліна Кузка. 100-годдзе мучаніцкай смерці”,
Генрых Бэйда).
У іканаграфіі бл. Караліна Кузка прадстаўлена
з пальмай мучаніцтва і ружанцам.

ЛІТУРГІЧНЫ ЎСПАМІН

Касцёл узгадвае бл. Караліну Кузку 18 лістапада. Сёлета мінула 30-ая гадавіна яе беатыфікацыі, здзейсненай папам Янам
Паўлам ІІ.
Кс. Юрый Марціновіч
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З ЖЫЦЦЯ КАСЦЁЛА
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Не бачым ці...
не хочам
заўважаць?

працяг са с. 1

Востры

як дзеці, адмаўляючыся
ад бацькоў, адмаўляюцца
ад саміх сябе.
– А прадукты не трэба
было... У нас ёсць што паесці, – пачаў запэўніваць
Сяргей.
– Не будзе лішнім.
І мы развіталіся.
На зваротным шляху я думала пра тое, што
ў кожнага з нас свая праўда. І кожны сам вырашае,
наколькі хоча паказаць яе
іншаму. Шчырасць? Многія
ўмеюць іграць у шчырасць,
калі гэта выгадна. І толькі просты чалавек, якому
няма чаго губляць, будзе
з табой па-сапраўднаму
шчырым. А ўсё чаму? Парог адчувальнасці ў такіх
людзей знізіўся. У якісьці час ім стала ўсё роўна
на жыццё. І на тое, як
яны выглядаюць у вачах акружаючых.
У дадзеным выпадку ўзнікае тая тонкая,
амаль нябачная мяжа,
на якой яшчэ можа
адрадзіцца

аж

рэпарт

“Дзеці, не будзем жа любіць словам ці моваю,
але ўчынкам і праўдаю”
(1 Ян 3, 18).
ЧЫЯСЬЦІ МАЦІ
Мы сустрэліся на цэнтральнай плошчы горада.
Жанчына вылучыла мяне
сярод натоўпу і, перапрашаючы, звярнулася з працягнутай далонню “даць
колькі не шкада”. На добрую справу грошай не шкада. Але ці адно і тое ж
мы разумеем пад добрай
справай?
– Мне на хлеб не хапае...
Некаторы час гляджу
на яе. Жанчына пажылога
ўзросту. Хударлявая, невысокага росту, з запалымі
вачыма. З выгляду, звычайная сярэднестатыстычная
бабулька, якая на пенсію
ледзьве зводзіць канцы
з канцамі. Адзначаю пра
сябе пафарбаваныя ў фіялетавы колер валасы і
не магу стрымаць лагоднай
усмешкі.
– Ну, хадземце, купім
Вам хлеба.
Праз нейкі час мы выпадкова спаткаліся на тым
жа месцы. Я спяшалася
на важную сустрэчу. Жанчына спыніла мяне і звярнулася з падобнай просьбай. Абяцала сплаціць
доўг з пенсіі, якую чакае.
Машынальна назвала свой
хатні адрас і аддана зазірнула ў вочы. Відаць,
не пазнала мяне...
Мы прыселі на лаўку і
разгаварыліся. Высветлілася, што ў жанчыны ёсць
сын. Але яны ўжо доўгі час
не маюць ніякіх зносін, хоць
і жывуць у адным горадзе. Нейкія незразумелыя
мне прычыны, абставіны...
Чужому чалавеку ў гэтым
не разабрацца. Але факт
застаецца фактам: маці і
сын знацца не хочуць.
Чаму ж ёй даводзіцца
так пабірацца? Зачапіла за жывое... Дамовіліся
сустрэцца з гаротнай жанчынай апоўдні наступнага

дня. Калі не падманвае,
адрас назвала сапраўдны.
ГОЛ Ы Я С Ц Е Н Ы
Дзверы кватэры ў шматпавярховым доме мне адчыніў малады хлопец гадоў
прыкладна 30-ці. Прызнацца, не чакала. Таму
на момант засумнявалася,
ці туды трапіла. Мімаходзь
акінула позіркам сцены
калідора: шпалераў няма,
падлога выскаблена...
– Я да Ніны Уладзіміраўны. Магу яе ўбачыць?
– Цёця-а! Гэта да цябе.
Пачулася шорганне. Пакуль жанчына павольна
тупацела з дальняга пакоя, хлопец з асцярогай
на мяне пазіраў.
– Вы з сацыяльнай
службы? – спытаўся ён.
– Не...
– З нейкай Царквы? –
усё ж хацеў высветліць.
– Не, не з Царквы. Проста... Пагаварыць. А Вы...
пляменнік, мабыць?
Махнуў галавой.
І вось паказалася цёця
Ніна. Мы прывіталіся, і я
запрасіла жанчыну на шпацыр.
– Вы толькі прывядзіце
яе назад, – сказаў хлопец. –
Уначы быў прыступ эпілепсіі. Абышліся без хуткай
дапамогі, але хто ведае...
Усё можа паўтарыцца ізноў.
Жанчына пайшла збірацца на вуліцу. Пляменнік
крыкнуў ёй наўздагон:
– Цёця, адзявайцеся цяплей! На двары сыра.
Д З І РА В Ы Я К РАСОЎ К І
Якраз скончыўся лівень.
Лужы трымцелі ад апошніх кропель дажджу. Каб
не паслізгнуцца на прыступках, жанчына няёмка,
быццам
пабойваючыся,
узяла мяне пад руку. Спусціўшыся, я не прыняла
рукі. Так і пайшлі разам.

У накірунку крамы.
Адразу звярнула ўвагу на абутак жанчыны –
на некалькі памераў большыя красоўкі, дзе-нідзе
дзіравыя. Разумею, што
нармальнага абутку ў яе
няма. А як жа зімой?
Высвятляецца, што “ну, якнебудзь”.
Ніна
Уладзіміраўна
не хочучы распавядае
пра сябе. Аказваецца, ёй
усяго (бо выглядае старэйшай) 62 гады. Раней працавала рэтушорам на “Аўтамагнітоле”. У маладосці
любіла паганяць на матацыкле. Але аднойчы трапіла ў аварыю, з-за чаго
да цяперашняй пары мае
праблемы з нагамі. Інвалід
ІІ групы.
– Зусім цяжка стала, як
муж памёр...
Зараз жыве з кватарантамі, як адзначае. З Сяргеем і яго нявестай Ганнай.
– За пражыванне яны
абяцаюць зрабіць у маёй
кватэры рамонт. Часам
купляюць нешта паесці.
Дык гэта, атрымліваецца, не пляменнік сустрэў
мяне на парозе? Адразу
вымаляваўся банальны сучасны сюжэт: у самотнай
пажылой жанчыны з’явіліся
прэтэндэнты на жыллёвую
плошчу. Але не мая справа.
Градус даверу да хлопца
ўсё ж упаў. Хоць і бачна:
клапоціцца пра яе, па словах жанчыны, “штодзень
варыць суп”.
І тут Ніна Уладзіміраўна пачынае гаварыць
пра мужа, якога “з раніцы
не бачыла, як пайшоў
на працу”. Ён жа... памёр
з яе слоў! Гэта потым даведаюся, што з-за даўняга
ДТЗ у жанчыны здараюцца
правалы ў памяці.
Мы падышлі да крамы.
Купілі там неабходныя
прадукты і зазбіраліся дадому.

З ГО Р Ы Ч Ы –
З А Б УТ ЭЛ Ь КУ
Так званы “пляменнік”
чакаў ля дзвярэй. У размове прызнаўся, што на
самой справе не сваяк –
“проста глядзіць цёцю
Ніну”. Раней прыглядваў
за ёю на адлегласці, цяпер
ужо некалькі тыдняў, як перабраўся. Не ўтойваў, што
гаспадыня любіць выпіць,
з-за чаго потым мае праблемы. Няраз яму даводзілася забіраць жанчыну
і з міліцыі, і з бальніцы.
– Сын яе перыядычна
заязджае. Забірае рахункі
на аплату. Але яны не размаўляюць нават.
З размовы вынікае, што
сын нядаўна быў назначаны на пасаду старшыні аднаго з калгасаў. Мае
2-іх дзяцей. Мажліва, я
не так шмат бачыла ў жыцці, але, здаецца, ёсць
святыя рэчы. І гэта бацькі.
Што б ні здарылася, як бы
ні закруціў лёс, абставіны,
перад бацькамі кожны
з нас у неаплатным даўгу. І
калі хтосьці нейкім страшным чынам страціў любоў
да людзей, якія далі жыццё (неверагодна!), павінен
усё ж захоўваць павагу і
мець сумленне паклапаціцца аб іх да апошняга
дня. Абавязвае Божая запаведзь. Дзеці з’яўляюцца
часткай сваіх бацькоў, працягам. І як жудасна бачыць,

ўзаемапаразуменне паміж
людзьмі розных сацыяльных пластоў. Калі гэты
чалавек разам са знешняй абалонкай не страціў
свайго нутра, грамадства
згаджаецца яго прыняць. А
калі ж страціў, акружэнне
ставіць на небараку крыж.
І тут вось якая справа:
хто асмельваецца даваць
ацэнку адносна гэтага тым
няшчасным, у выніку панясе перад Богам адпаведную адказнасць. Асабліва
ў тым выпадку, калі акажацца няправы. Як кажуць,
не нам судзіць – са сваім
жыццём разабрацца б.
Р Э М А Р КА
І
гэта
не
нейкая
выключная гісторыя. Такіх людзей вакол нас нямала – толькі ці хочам
заўважаць? Часам бачым
адно іх брудную вопратку, адварочваемся ад паху
алкаголю. Але гэта не пазбаўляе прапашчых людзей чалавечай годнасці.
Яны, як і ўсе, хочуць паесці, сагрэцца, быць, у рэшце
рэшт, шчаслівымі. Як бачна,
у іх гэта не атрымліваецца. Можа, не навучылі
таму або штосьці ўпусцілі
самі. Але не ўсё страчана!
Гледзячы на безнадзейных, здавалася б, людзей,
варта ўсведамляць: пакуль
яны жывуць, Бог дае шанс.
І верыць у іх.
Ангеліна Пакачайла

У тэму

Убогія, бо ў Бога
Кожны раз, калі думаеш, што Тваё жыццё няўдалае
ды нешчаслівае, азірніся. Паглядзі вакол і паспрабуй
заўважыць тых, чыё жыццё здаецца найбольш прыніжаным у вачах астатніх. Гэта і ёсць Ён.
Адрачэнне ад усялякіх даброт свету па сваёй ці, можа,
іншай волі – вось ён, галоўны крытэрый хрысціяніна, таго,
хто ідзе за Хрыстом. Ён сам наказаў вырачыся ўсяго людскога, каб асягнуць Валадарства Нябеснае. Таму будзь такім жа шчырым і пакорным, як Езус. Будзь простым і добрым, як дзіця. Як дзіця, якое не судзіць па знешнасці ці
сацыяльным становішчы, а адкрыта ставіцца да навакольнага свету і людзей, якія побач. Бо толькі пераймаючы дзяцей зможам увайсці ў Дом Божы, стаць валадарамі таго,
што міласэрны Айцец пакінуў для нас.
Дык што ж перашкаджае Табе быць такім жа? Памятай,
не страшна, калі ўбогі целам. Страшна, калі помыслы Твае
бяднейшыя, чым кішэні.
Марыя Валюк

Папа Францішак
Мы не павінны
думаць пра бедных, як пра адрасатаў міласэрных
учынкаў валанцёраў, якія робяць
гэта раз на тыдзень, ці адмысловых жэстаў
добрай волі з нашага боку,
што маюць на мэце супакойванне сумлення. Такі досвед,
хоць часта важны і карысны
для павышэння дасведчанасці аб патрэбах братоў
і для паказу несправядлівасці, што ляжыць у іх аснове, усё ж павінен весці нас
да сапраўднай сустрэчы
з убогімі, а таксама да дзялення, якое павінна стаць
стылем жыцця. Малітва,
учынкі на шляху вучня і навяртанне знаходзяць у супольнай
любові пацвярджэнне сваёй
евангелічнай аўтэнтычнасці.
Менавіта там нараджаецца
таксама радасць і душэўны
супакой, бо ўласнай рукой
асоба дакранаецца да Цела
Хрыста... Таму мы закліканы падаць руку бедным,
сустрэцца з імі, зазірнуць
ім у вочы, прытуліць, каб
адчулі цеплыню любові, якая
пераламвае кола адзіноты.
Іх далонь, выцягнутая ў наш
бок, з’яўляецца своеасаблівым
запрашэннем выйсці са сваёй
зоны ўпэўненасці і камфорту
і распазнаць каштоўнасць,
якую ўбоства мае само ў сабе.
Фрагмент з паслання
Святога Айца
на І Сусветны дзень убогіх

Кс. бп Аляксандр
Кашкевіч
Для бл. Цэліны ва ўсім,
што рабіла і чым
жыла, важнай
была выключна
Божая воля. Яна
ніколі не шукала сябе, ніколі
не станавілася ў цэнтры асабістага “я”, уласных жаданняў, планаў ці амбіцый. З усёй
упэўненасцю можна сказаць,
што бл. Цэліне былі вельмі
блізкія словы малітвы Езуса
ў Аліўным садзе: “Ойча, калі
Ты жадаеш, адхілі ад Мяне
гэты келіх. Але не Мая воля,
а Твая няхай станецца”
(Лк 22, 42). Магчыма, не аднойчы ў сваім нялёгкім жыцці паўтарала за Марыяй:
“Вось я, слуга Пана, няхай
мне станецца паводле твайго слова” (Лк 1, 38). Альбо за
св. Паўлам: “Ды і ўсё лічу
стратаю дзеля перавагі пазнання Хрыста Езуса, майго
Пана. Дзеля Яго я ўсё страціў
і лічу смеццем, каб набыць
Хрыста” (Флп 3, 8).
Гэтая глыбокая вера
дапамагала бл. Цэліне адкрываць на сваім жыццёвым
шляху вялікую таямніцу
Хрыстовага крыжа. Прымала яго з пакорай, у духу любові і паслухмянасці. […] Калі
10 гадоў таму Маці Цэліна
Бажэнцкая была ўключана
ў лік бласлаўлёных, папа Бенедыкт XVI назваў яе жыццё
маўклівым, але гераічным
сведчаннем бескампраміснага жыцця Евангеллем праз
выкананне сваіх абавязкаў і
адданае служэнне ўбогім.
Фрагмент гаміліі, прамоўленай падчас урачыстасці
10-годдзя беатыфікацыі
бл. Цэліны Бажэнцкай,
Кэнты (Польшча), 29.10.2017
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 У рамках сустрэчы
ў Ватыкане Апостальскі
нунцый ва Украіне арцыбіскуп Клаўдыа Гуджэроці перадаў папе Францішку падарунак ад католікаў Данбаса – шкляны падсвечнік
у выглядзе ружы. Вернікі
прэзентавалі яго Святому Айцу ў знак адданасці і
падзякі з нагоды апошняга
візіту нунцыя ў вобласці.
Пантыфік папрасіў свайго
дыпламатычнага прадстаўніка выказаць яго бацькоўскую любоў да ўсяго ўкраінскага народа, запэўніць у
яго малітве і перадаць бласлаўленне.
 Папа Францішак паразмаўляў з астранаўтамі,
якія знаходзяцца на МКС.
Тэлемост арганізавала Еўрапейскае касмічнае агенцтва ў супрацоўніцтве
з НАСА. Святы Айцец прывітаўся з экіпажам (у складзе
якога былі 3-ое амерыканцаў, 2-ое расіян і 1 італьянец, які і каардынаваў гэтую
выключную “аўдыенцыю”)
і задаў некалькі пытанняў
адносна таго, як астранаўты бачаць месца чалавека ў Сусвеце. Яго таксама
цікавіла, чаму мужчыны
выбралі сабе дадзеную справу жыцця і якое значэнне
для іх мае служба ў такім асаблівым месцы. Варта заўважыць, што гэта
не першае “падключэнне”
Ватыкана да МКС. У 2011 годзе з астранаўтамі размаўляў папа Бенедыкт XVI.
 Камісія Сейма па справах сацыяльнай палітыкі і
сям’і Польшчы працуе над
законапраектам аб увядзенні вольных ад гандлю
нядзель. Раней яго разглядала падкамісія Сейма па
справах рынку працы, якая
ўнесла пэўныя папраўкі. Так
гандаль павінен быць дазволены ў 2-ую і 4-ую нядзелі
месяца, а таксама ў 2 чарговыя нядзелі перад першым
днём урачыстасці Божага
Нараджэння. З камісіі законапраект будзе перададзены
да 2-га чытання. Калі працы
ў Сейме будуць ісці такімі ж
тэмпамі, існуе шанс, што
новы закон уступіць у сілу
ўжо 1 студзеня 2018 года.
 Цэнтральная музычная дыяконія руху “Святло-Жыццё” абвяшчае конкурс на песню 2018/2019
года. Выбраны твор будзе
спадарожнічаць фармацыі і евангелізацыі членаў
т. зв. “аазіса”. Да ўдзелу
ў конкурсе запрашаюцца
ўсе члены Руху, асаблівым
чынам музычныя аніматары, музычныя дыяконіі,
кампазітары і зацікаўленыя
асобы. Кампазіцыі могуць
быць складзены індывідуальна ці групай асоб”, – зазначаюць арганізатары. Свае
прапановы можна дасылаць
да 31 снежня на электронны
адрас: konkurs@cdmuz.pl.
 “Парафіябус” штодзень
бясплатна падвозіць людзей на вячэрнюю св. Імшу
ў касцёл св. Якуба ў Санчына
(Італія). Ідэя арэндаваць мікрааўтобус, каб палегчыць
вернікам з перэферый шлях
да святыні, належыць пробашчу а. Джузэпэ Нэві.
Ініцыятыва фінансуецца
з парафіяльнай касы. За рулём аўтобуса знаходзіцца
вікарый. Ён зазначае, што
дадзеная ідэя прыйшлася
людзям даспадобы. Для яе
падтрымання зараз разглядаецца магчымасць пакупкі
транспарта ў парафію.
credo.pro; pch24.pl;
niedziela.pl
Ангеліна Пакачайла

№21

З ЖЫЦЦЯ КАСЦЁЛА

12 лістапада 2017

Прачытаць знакі часу
і акрэсліць планы
на будучыню
працяг са с. 1

– Што такое дыяцэзіяльны сінод і з якой мэтай
яго склікаюць?
– Слова “сінод” паходзіць ад грэчаскага слова
“sýnodos” і перакладаецца
як “сход” альбо “супольны
шлях”. У разуменні кананічнага права дыяцэзіяльны
сінод з’яўляецца кансультатыўным сходам, які ўтвараюць святары, кансэкраваныя і свецкія асобы Касцёла
на тэрыторыі дадзенай дыяцэзіі, і які склікаецца і праводзіцца пад кіраўніцтвам
біскупа для новага апісання і вызначэння аблічча
партыкулярнага Касцёла.
Сінод – вельмі старажытная практыка ў Касцёле. Ужо ў першыя стагоддзі хрысціянства біскупы
праводзілі нарады са святарамі як са сваімі найбліжэйшымі супрацоўнікамі для кансультавання і
з мэтай супольнага пошуку
найлепшых рашэнняў актуальных праблем і выклікаў.
І сёння каталіцкая супольнасць збіраецца, каб абмеркаваць важныя справы
альбо прыняць сумесныя
рашэнні, што ў далейшым
дапамогуць развівацца і
рэалізаваць тыя заданні,
якія даручыў Езус Хрыстус.
Гэта таксама добрая нагода
да ўзрастання ў веры і любові ў супольнасці.
На
працягу
стагоддзяў адбываліся шматлікія
змены ў разуменні і функцыянаванні дыяцэзіяльных
сінодаў. Да найважнейшых
трэба залічыць уведзеныя
ІІ Ватыканскім саборам,
калі да ўдзелу ў іх працах
былі запрошаны, акрамя
духавенства і кансэкраваных асоб, што служаць у дыяцэзіі, таксама свецкія вернікі. Яны могуць прымаць
удзел у дыскусіях сінода,
выражаць сваё меркаванне, мець уплыў на характар
выніковых дакументаў. Так
яшчэ больш падкрэслена
калегіяльнасць сінода і сумесная адказнасць усёй
дыяцэзіяльнай
супольнасці – значыць не толькі
душпастыраў, але і вернага
люду – за ўласны лакальны
Касцёл.
Таму, згодна з дэкрэтам,
“у славу Бога, у Тройцы
Адзінага, у клопаце пра
духоўнае дабро вернікаў,
кіруючыся наяўнымі патрэбамі дыяцэзіяльнага гродзенскага Касцёла, якія
тычацца паглыблення веры
і адказнасці Божага люду
дыяцэзіі за Святы Касцёл,
для акрэслення асноўнай
душпастырскай
дзейнасці ў парафіях і жыцця паводле Евангелля, а таксама
з мэтай уніфікацыі цэлебрацыі літургічных абрадаў
і ўстанаўлення касцёльнага
лакальнага права з захаваннем норм Кодэкса кананічнага права і ўказанняў Святога Пасаду” біскуп
Аляксандр Кашкевіч прыняў
рашэнне аб скліканні сінода. Спадзяёмся, што гэта
будзе сапраўды адметная
гістарычная падзея, якая
задасць Касцёлу на Гродзеншчыне новы напрамак
развіцця.
– Якія факты прамовілі
за патрэбу склікання І Сінода Гродзенскай дыяцэзіі?
– Апошні сінод, які

датычыў Касцёла на нашых
землях, меў месца ў 1931 годзе, калі тэрыторыя Гродзеншчыны належала да Віленскай архідыяцэзіі. З таго
часу сітуацыя лакальнага
Касцёла вельмі змянілася. Неабходна пры гэтым
падкрэсліць, што змяніліся
не толькі абставіны месца і
часу, у якіх Касцёл выконвае
сваю місію, але таксама сам
Касцёл. Найперш дзякуючы
вялікай справе аднаўлення,
пачатак якой быў пакладзены ІІ Ватыканскім саборам і якая была паслядоўна рэалізавана чарговымі
Папамі і іх супрацоўнікамі – біскупамі. Не падлягае сумненню, што многія
з пастанаўленняў віленскага сінода папросту страцілі
актуальнасць, іншыя ж патрабуюць глыбокай рэвізіі
і дастасавання да сучасных
умоў. Акрамя таго, паслясаборная рэчаіснасць, у якой
мы жывём, знакі часоў, якія
спрабуем адчытаць, і выклікі, перад якімі стаіць сёння
наш партыкулярны Касцёл,
патрабуюць
супольнага
шукання новых, лепшых,
больш паспяховых рашэнняў, адпаведна меркам
ХХІ стагоддзя.
– Сінод распачнецца
ва ўрачыстасць Найсвяцейшай Панны Марыі Вастрабрамскай, Маці Міласэрнасці,
і пройдзе пад дэвізам “Жыць
Евангеллем”. Чаму абраны
менавіта такі заклік?
– Сёння хрысціянства
патрабуе прыпамінання неабходнасці вяртання да навукі Езуса Хрыста. Таму
“Жыць Евангеллем” – гэта
вельмі важныя і актуальныя
словы, свайго роду выклік
для сучасных людзей, як
духоўных, так і свецкіх, якім
трэба задумацца над тым,
ці сапраўды будуюць жыццё згодна з Божым законам. Калі ў якасці падмурка
выкарыстоўваць навучанне
Езуса, то мяняцца да лепшага будзем не толькі мы самі,
але і грамадства, дыяцэзія,
краіна. Таксама прыкладзём
намаганні, каб уся праца
сінода, пасяджэнні камісій,
сустрэчы адпавядалі закліку
“Жыць Евангеллем”. Гэта самая простая навука, і трэба
яе трымацца.
Чаму сінод пачнецца менавіта 16 лістапада?
Гэта дзень, калі ўзгадваем
Маці Міласэрнасці – галоўную апякунку Гродзенскай
дыяцэзіі. Хочам даручыць
Ёй першы гістарычны сінод, усіх яго арганізатараў
і ўдзельнікаў. Верым, што
Маці Божая дапаможа нам
у вырашэнні важных пытанняў.
– Адной з задач сінода з’яўляецца разважанне
над грамадска-душпастырскай сітуацыяй. Якія праблемы ці выклікі будуць абмеркаваны ў ходзе дыскусій?
– Да асобных пытанняў належаць, між іншым,
спецыфічныя душпастырскія выклікі ў гарадскіх і
вясковых парафіях; патрэба глыбокага духоўнага і
маральнага аднаўлення грамадства; клопат аб узрастанні колькасці святарскіх, манаскіх і місіянерскіх пакліканняў; развіццё
і актывізацыя касцёльных

таварыстваў і рухаў; выпрацоўка форм больш блізкай
сумеснай дзейнасці духавенства і свецкіх вернікаў;
пошук аптымальных эканамічных і адміністрацыйных
вырашэнняў для дыяцэзіі
і парафіі; а таксама іншыя
практычныя пытанні, якія
будуць узнікаць падчас працы сінода.
– Сінод павінен прадстаўляць усю дыяцэзію. Хто
будзе ўваходзіць у яго склад?
– Членамі Сінода, у адпаведнасці з палажэннямі
Кодэкса кананічнага права
(Кан. 463) і інструкцыі Кангрэгацыі па справах біскупаў ад 19 сакавіка 1997 года
“Аб дыяцэзіяльных сінодах”,
будуць прызначаны прадстаўнікі духавенства, асобы кансэкраванага жыцця і
свецкія католікі-дыяцэзіяне.
Асобнымі дэкрэтамі біскуп
Гродзенскі Аляксандр Кашкевіч зацвердзіць галоўную
камісію, сінадальныя камісіі і сакратарыят сінода,
задача якіх заключаецца
ў распрацоўцы праектаў,
прызначаных для статута
сінода, і прадстаўленні іх
на пленарных сесіях сінода. Біскупам таксама будзе вызначана прапорцыя
ўдзельнікаў (духоўных і
свецкіх асоб). Варта адзначыць, што наш пастыр сардэчна заахвочвае свецкіх
вернікаў, якія турбуюцца
за
будучыню
Касцёла,
да ўдзелу ў сінодзе.
– Якім чынам сінод павінен паспрыяць плённай
дзейнасці і развіццю Касцёла
на Гродзеншчыне?
– Сінод дапаможа біскупу ў паспяховым кіраванні
лакальным Касцёлам і фарміраванні душпастырскага
аблічча дыяцэзіі. У сваю
чаргу для ўсёй дыяцэзіяльнай супольнасці сінод будзе запрашэннем да яшчэ
больш актыўнага і свядомага ўключэння ў яго “сёння” і да адказнага клопату
пра яго “заўтра”. Гэта іспыт
нашай дзейнасці і свайго
роду экзамен для ўсіх –
біскупаў, святароў, кансэкраваных асоб і свецкіх
вернікаў – ці сапраўды
з’яўляемся вернай супольнасцю Пана.
Важна, каб, абмяркоўваючы актуальныя праблемы
і выклікі, людзі не баяліся
выказваць сваё меркаванне,
каб абаранялі хрысціянскія
каштоўнасці і не цураліся
браць на сябе адказнасць
за Касцёл, які мы разам будуем. Добрага плёну можам
чакаць у тым выпадку, калі
ўдзельнікі сінода будуць актыўна і адказна працаваць,
а вернікі – суперажываць
і маліцца ў інтэнцыі працы
камісій.
Кінга Красіцкая

Згодна з пастановай
кс. біскупа Аляксандра Кашкевіча,
у кожную нядзелю пасля св. Імшы
вернікі парафій дыяцэзіі
будуць прамаўляць
спецыяльную малітву ў інтэнцыі сінода.

МАЛІТВА
Ў ІНТЭНЦЫІ І СІНОДА
ГРОДЗЕНСКАЙ ДЫЯЦЭЗІІ
Божа Адзіны ў Святой Тройцы,
з’яднаныя ў супольнасці гродзенскага Касцёла,
мы хочам разам вырушыць у дарогу, каб добра
падрыхтаваць і плённа перажыць першы дыяцэзіяльны сінод.
Просім Цябе, Ойча, поўны міласэрнасці,
напоўні нас сваёй праўдай, любоўю і супакоем,
каб мы верна здзяйснялі Твой план збаўлення
чалавецтва, былі адкрытыя на дар актыўнага
супрацоўніцтва ўсіх вернікаў дыяцэзіі.
Просім Цябе, Езу, Сын Жывога Бога,
каб мы заўсёды з вялікай пакорай і даверам
распазнавалі знакі часу ў святле Евангелля, будуючы супольнасць нашай дыяцэзіі па Тваім вобразе.
Заклікаем Цябе, Святы Дух Жыватворца,
каб мы, напоўненыя Тваімі дарамі, аднавілі і ажывілі супольнасць гродзенскага Касцёла ў еднасці
з Паўсюдным Касцёлам.
Марыя, Маці Міласэрнасці,
Апякунка Гродзенскай дыяцэзіі, вядзі нас і падтрымлівай у сінадальнай пілігрымцы веры!
Святы Казімір, маліся за нас!
Святы Максімільян, маліся за нас!
Бласлаўлёныя сёстры мучаніцы з Навагрудка,
маліцеся за нас!
Бласлаўлёны Генрых Глябовіч, маліся за нас!
Бласлаўлёная Мар’яна Бярнацкая, маліся за нас!

Праграма
адкрыцця сінода
10.00 – канферэнцыя на тэму “Роля і выклікі дыяцэзіяльнага сінода для гродзенскага Касцёла” (могуць
прыняць удзел як духоўныя асобы, так і свецкія);
11.00 – адарацыя Найсвяцейшага Сакраманту;
12.00 – урачыстая св. Імша на распачацце сінода
(прымуць удзел біскупы, а таксама першы сакратар
Апостальскай Нунцыятуры ў Беларусі мансеньёр
Марынка Антолавіч).
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Пад акампанемент Стварыцеля

Кожны тэкст можна разабраць на літары, кожную карціну – на фарбы,
а кожную песню – на ноты. Але мала каму вядома, што ўсе музычныя творы
ў некаторым сэнсе будуюцца на аснове старадаўняга царкоўнага гімна
“Ut queant laxis”, прысвечанага св. Яну Хрысціцелю. Менавіта першыя радкі
гэтага твора былі ўзяты за назвы нот. У гімне спевакі просяць слыннага святога
ачысціць вусны ад граху, каб маглі чыстымі галасамі славіць яго цуды.
Сёння прапануем чытачам “Слова Жыцця”
пазнаёміцца з некаторымі музыкантамі,
якія праз сваю дзейнасць нясуць людзям Бога.
Усе яны ў адзін голас сцвярджаюць,
што малітва ў суправаджэнні музыкі хутчэй дасягае Неба,
заахвочвае чалавека да разважанняў
над сваёй існасцю, сэнсам жыцця, месцам у свеце.

Таленты на тое, каб імі дзяліцца
Анна Кулікоўская працуе выкладчыкам харавых дысцыплін у Дзіцячай музычнай школе
мастацтваў ім. Ю. Семянякі ў Гродне. Паралельна з гэтым кіруе моладзевым вакальным ансамблем “Liberamente” ў парафіі Найсвяцейшага
Адкупіцеля, “падцягвае” вакал у акцёраў мясцовага тэатра імя св. Яна Паўла ІІ.
Музыка запаўняе амаль усё жыццё
дзяўчыны, з’яўляецца часткай яе асобы. Як
да гэтага прыйшла – і сама не памятае. Але
цвёрда ўпэўнена ў тым, што знаходзіцца на правільным шляху.
– Мяне заўсёды кранала прыпавесць пра таленты, уражваў той вялікі сэнс, які ў ёй закладзены: трэба памнажаць свае таленты, не хаваць іх, а дзяліцца з іншымі. І таму, калі аднойчы

Чароўная сіла музыкі

Віталій Шмурай спявае ў дыяцэзіяльным хоры “Cantate Domino”. На ўрачыстасці
і святы сольна выконвае псалмы.
А пачалося ўсё з роднай парафіі, дзе
хлопец разам з мясцовай моладдзю спяваў
і іграў на гітары падчас літургіі. Дарэчы,
музычнай адукацыі малады чалавек не мае.
Яго проста заўсёды вабіў гэты дзіўны меладычны свет.
– Вельмі важна тое, што музыка ў сабе
нясе. Веру, што прыгожая мелодыя і пакладзены на яе тэкст могуць тварыць з чалавекам цуды: уплываць на яго, змяняць паводзіны
і нават унутраны свет. Музыка здольна абудзіць чалавека ад штодзённай мітусні, адцягнуць яго ўвагу ад нейкіх матэрыяльных рэчаў.

На хвалу Бога

Павел Кмецік – дырыжор. Скончыў кансерваторыю ў Маскве. Да 2011 года выконваў функцыі
ваеннага дырыжора Гродзенскага гарнізона. Зараз
на заслужаным адпачынку, але працягвае творчую дзейнасць. На працягу 24-ох гадоў мужчына
ў складзе аркестра суправаджае гарадскія працэсіі
падчас урачыстасцей Божага Цела і Вялікадня.
– Яшчэ мой бацька распавядаў, што да 1939 года
касцёльным урачыстасцям у Гродне заўсёды спадарожнічаў ваенны аркестр. Ды і я, шчыра кажучы, быў
моцна ўражаны, калі назіраў па тэлебачанні трансляцыю аўдыенцыі польскага войска ў Ватыкане. Іх
аркестр так упрыгожваў літургію! І мы вырашылі
ў якасці эксперыменту паспрабаваць уласныя сілы.
Неяк закруцілася – і даўняя традыцыя адрадзілася.
Зараз касцёльныя святы, як мне здаецца, праходзяць
на належным узроўні. Гэта можа нават прывабліваць некаторых няверуючых у святыню: з цікаўнасці. Я якраз з’яўляюся прыхільнікам таго, каб людзі

Для людзей

Бруна Тэрмён – піяніст. Скончыў кансерваторыю ў Мінску. Выкладае ў музычным каледжы
ў Гродне. Каля 20-ці гадоў служыў арганістам у катэдральным касцёле св. Францішка Ксаверыя.
– З арганам звязана ўся мая сям’я. І дзед, і бацька, дзядзька і цётка – усе былі арганістамі. Таму я
літаральна рос пад гукі гэтага велічнага інструмента. І захапляўся. Нездарма арган называюць каралём
музычных інструментаў. Гэта практычна аркестр
у руках аднаго чалавека!
На пачатку 2000-х, калі я служыў у катэдры,
атрымалася арганізаваць у касцёле арганны
фестываль, каб паказаць людзям прыгажосць гучання адметнага інструмента. На канцэртах збіралася
шмат людзей – назіралася зацікаўленасць. Але каб
мець працяг падобнай гісторыі, неабходны шэраг
адпаведных умоў. Арган – дарагі ў абслугоўванні
інструмент. І таму патрабуе належнага догляду,
перыядычнай настройкі і фінансавых укладанняў.

выкладчык у музычнай школе, дзе вучылася, прапанаваў мне паступаць у музычны каледж, я задумалася, што праз музыку змагу дзяліцца сваім
талентам і потым нават адкрываць і развіваць
яго ў іншых. І рызыкнула.
Не ўтойваю, было няпроста. І зараз нялёгка…
Да слова, рэпетыцыі ў нашым ансамблі звычайна праходзяць 2 разы на тыдзень. Здараюцца
і часцей. Парою даводзіцца рабіць дадатковыя
сустрэчы, ахвяруючы свой вольны час, – самі дзеці прагнуць гэтага. Шмат часу затрачваецца
на пошук цікавага рэпертуару. Але для мяне вельмі важным і вызначальным з’яўляецца вынік працы! Яго бачу ў шчырым жаданні дзяцей спяваць,
праз музычныя творы праслаўляць Стварыцеля.
Цешуся, што магу дапамагаць у гэтым маладым
людзям.

Музыка нагадвае аб тым, што ў гэтым свеце
ёсць нешта больш важнае, духоўнае...
Я шчаслівы, што выхаваны ў веры. Гасподзь вельмі шмат мне дае. Адчуваю і бачу
праяўленне Яго любові ў жыцці. Бязмерна ўдзячны Усемагутнаму за ўсё тое, што
са мной адбываецца, і таму хачу служыць
Яму, аддаваць часцінку сябе. Праслаўляючы
Бога ў спевах, нагадваю людзям пра найвялікшую любоў Айца да свайго стварэння. Гэта
набліжае кожнага – як выканаўцу, так і слухача – да Бога, да Яго чыстай любові. Упэўнены, дзякуючы музыцы ўсе мы можам стаць
лепшымі, больш добрымі і чулымі адзін да аднаго.

прыходзілі, хоць і несвядома на пачатку. Мяркую,
гэта ў любым выпадку лепей, чым іх раўнадушная
адсутнасць на дадзены момант.
Не сакрэт, што сёння прафесія духавіка вымірае.
І нават сам сутыкаўся з сітуацыяй, калі музыкантаў
у аркестры не хапала, і даводзілася самому браць
саксафон і іграць. Гэта цэлае мастацтва ў дзейнасці дырыжора – падрыхтаваць састаў так, каб ён
адчуваў сябе спаяным, упэўненым. Я давяраю сваім
музыкантам і магу ў любы момант цалкам на іх пакласціся.
У будучым мару выдаць усе існуючыя напрацоўкі.
Асобнымі цыкламі – песні на Вялікі пост, працэсію
Божага Цела, урачыстасці Божага Нараджэння, Вялікадня. Маем шырокі рэпертуар. І таму сумна, калі
падчас развітальнай працэсіі ў мільённы раз гучыць
“Пахавальны марш” Шапэна. А такі сборнік мог бы
прапанаваць музыкантам у касцёле разнастайную
подборку твораў на выбар.

Нядаўна размаўляў з пробашчам катэдры наконт
адраджэння ідэі з правядзеннем арганных канцэртаў у галоўнай святыні дыяцэзіі, і высветлілася, што ўсё можа адбыцца ўжо ў бліжэйшы
час. Ёсць зацікаўленыя людзі, гатовыя дапамагчы
ў арганізацыі мерапрыемства. Выдатна!
На дадзены момант фестывалі арганнай музыкі
праводзяцца ў нас у каледжы. Але месца гэта выбрана, хутчэй, як выключэнне з правіл: у больш за 90%
выпадкаў падобныя фестывалі арганізоўваюцца
ў святынях, дзе ні з чым не параўнальная акустыка.
Спадзяюся, усё атрымаецца, і вядомыя музыканты
з усяго свету ўжо хутка парадуюць нас сваёй
творчасцю ў сценах гродзенскай катэдры! А
пакуль запрашаю ўсіх на канцэрты ў музычны
каледж, якімі 16 і 23 лістапада ў 19.00 завяршаецца ІV Міжнародны фестываль арганнай музыкі
ў нашым горадзе.

22 лістапада Касцёл успамінае св. Цэцылію –
апякунку касцёльнай музыкі і спеваў, а таксама музыкантаў і спевакоў.
Ангеліна Пакачайла
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Ці стануць 1 і 2 лістапада
выхаднымі ў Беларусі?
На сайце zvarot.by распачалася кампанія па
зборы подпісаў за тое,
каб урачыстасць Усіх
Святых і Задушны дзень
зрабіць непрацоўнымі
днямі.
Аўтары петыцыі адзначаюць, што ў пачатку
1990-х у Беларусі Задушкі
былі выхадным днём, што
давала грамадзянам магчымасць выканаць хрысціянскі
абавязак і ўшанаваць памяць
продкаў, наведваючы могілкі.
Калектыўны зварот
будзе накіраваны ў Савет
Міністраў і Адміністрацыю
Прэзідэнта 7 снежня. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі
арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч станоўча выказаўся
адносна гэтай прапановы.

Ватыканскія
спартсмены падтрымалі
місіянераў у Індыі
Сваю згоду з дзейнасцю
салезіянскіх святароў,
якія вядуць барацьбу
са з’явай выдавання непаўналетніх дзяўчат
замуж за дарослых мужчын, выказалі спартсмены з клуба “Athletica
Vaticana”.
“Марафонцы Папы”,
як назвалі ватыканскіх
спартсменаў, кажуць,
што іх духоўным трэнерам
з’яўляецца Святы Айцец
Францішак.
У забегу ў падтрымку
місіянераў прынялі ўдзел
швейцарскія гвардзейцы,
жандармы, супрацоўнікі
ўстаноў Рымскай курыі,
Ватыканскай пошты,
аптэкі, музеяў, радыё
і газеты “L’Osservatore
Romano”.

Папскі ўніверсітэт
прадставіць кнігу
пра Касцёл у СССР
Выдаўцом выступіць
кс. Ян Мікрут, а аўтарам прадмовы – Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш
Кандрусевіч.
Іерарх, чыя вучоба, а затым пастырскае служэнне праходзілі ў Расіі і Беларусі, узгадвае канкрэтныя
гісторыі з камуністычных
часоў і перыяду адраджэння.
“Сёння каталіцкі Касцёл
у Расіі і іншых краінах, якія
ўзніклі пасля распаду СССР,
мае пастаянныя структуры і дынамічна развіваецца”, – напісаў арцыбіскуп
Кандрусевіч. Па яго словах,
нягледзячы на ўсе цяжкасці,
лакальны Касцёл актыўны
ў душпастырстве, а таксама ў сацыяльнай і культурнай сферах. “Калі б у часы
пераследу не было герояў
веры, не адбылося б настолькі хуткае адраджэнне супольнасці верных”, – выказвае
меркаванне Мітрапаліт.
Кінга Красіцкая
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ВЫХАВАННЕ ДА АДКАЗНАСЦІ
Пачні дзень з малітвы
Хоць раніцай звычайна спяшаешся, знайдзі літаральна 5 хвілін і прысвяці іх малітве. Выберы сваю
любімую форму: Ружанец, “Вітай, Марыя”, спантанную малітву сваімі словамі... Важна заўжды пачынаць
дзень размовай з Тым, хто даў Табе жыццё. Можаш,
напрыклад, папрасіць у Стварыцеля бласлаўлення
на надыходзячы дзень.

Прыгадай сабе цноту любові
Не прыходзь на працу з кіслым тварам і
не ўдзельнічай у непатрэбных сварках. Успрымай
іншых так, як хочаш, каб успрымалі Цябе. Будзь
спакойны і цярплівы таксама да сябе. Хрысціянская
любоў палягае на мілаванні Бога ўсім сваім сэрцам,
розумам і душою, а бліжняга свайго,
як самога сябе.

Падыскутуй на тэму Бога
Калі саромеешся гэтага, пачні з размовы з кімсьці, хто таксама веруючы. Вы можаце ўзбагаціцца
ўзаемна, дзелячыся набытымі ведамі, знойдзенай
інфармацыяй, уласнымі разважаннямі. Гэта важна,
таму што тады ўсведамляеш, што Ты не адзін, і
не баішся ўжо гаварыць пра тое, што для Цябе
сапраўды істотнае і цэннае.

Праглядзі дадатак
з біблійнымі чытаннямі
Гэта вельмі прыдатная прылада, якая дазволіць
Табе з лёгкасцю прачытаць любы фрагмент Святога
Пісання. Уключае таксама чытанні, якімі ў дадзены
дзень моліцца ўвесь Касцёл. Дадаткова там могуць
быць змешчаны каментарыі да выбранага
раздзела Бібліі.

Падумай пра тое, што маеш
і што атрымаў
Выражэнне ўдзячнасці Богу за дадзеныя Ім дары –
эфектыўны спосаб барацьбы з прагнасцю і пыхай. Гэта
спрыяе таму, што будзённыя праблемы ўжо не ўздымаюцца да ўзроўню жыццёвых драм, а мабілізуюць
да пошуку выхаду з сітуацыі. Падзякуй за здароўе,
ежу, супакой і папрасі за тых, хто гэтага не мае.

Падзяліся сваёй верай
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рэчаў,
якія католік
павінен рабіць
штодзённа

Ніколі не ведаеш, калі і як Твае словы могуць узняць
чыйсьці дух ці паспрыяць таму, што хтосьці зусім
па-іншаму зірне на справу, якая дагэтуль яго турбавала.
Штодзённа дзяліся цытатамі са Святога Пісання. Сучаснымі прыладамі, якія дазваляюць аператыўна і неабмежавана дзяліцца сваёй верай, з’яўляюцца сацыяльныя
рэсурсы. Гэта таксама выдатная магчымасць
адкрываць іншыя погляды на свет і рэлігію.

Скажы камусьці, што любіш яго
Для кожнага хрысціяніна найлепшым узорам
з’яўляецца Бог, які штодзённа паўтарае нам гэтыя
словы: “Люблю Цябе, дачка”, “Люблю Цябе, сын”.
Але пры гэтым неабходна памятаць, што ў свеце
ёсць таксама людзі, для якіх Ты неабыякавы,
важны. Зрабі першы крок і дай зразумець сваім
бацькам, дзядулі і бабулі, мужу ці жонцы, дзецям,
дзяўчыне ці хлопцу, сябру, што любіш іх.

Пад канец дня выканай
падсумаванне

Ахвяруй штосьці
Гаворка не ідзе пра вялікія рэчы, але пра малыя
пастановы, якія можаш выканаць. За з’эканомленыя грошы купі бяздомнаму пасілак, у вольную
хвіліну пабудзь у цішыні і паразмаўляй з Богам
пра свой дзень.
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Зрабі нешта добрае
Схадзі за пакупкамі для пажылой суседкі, прытрымай дзверы таму, хто ідзе за Табой, або проста
ўсміхніся сустрэчнаму. Варта штодзённа ўсведамляць, што зрабіў штосьці добрае для іншых.

Прыгадай, што з запланаванага Табе ўдалося рэалізаваць, а што – не. Ці добрае ўчыніў сёння, ці
здзейсніў якія-небудзь цяжкія грахі. Падзякуй
за ўсё Богу і папрасі, каб даў Табе
сіл на чарговы дзень.

Кінга Красіцкая

Чаму Апошні Суд
называюць
страшным?
“І ў яго святле будуць
хадзіць народы, і валадары
зямлі прынясуць яму сваю
славу” (Ап 21, 24). Гэтымі
словамі ў Бібліі апісаны дзень
Апошняга Суда. Здаецца,
такое выказванне павінна
выклікаць радасць і супакой.
Але чаму Суд называюць
страшным?
Бог – гэта святло, якое
азорыць сусвет у дзень Апошняга Суда. У тым святле
страшна будзе стаць таму,
хто “брудны”, таму што ўсе
яго “плямы” адразу стануць
бачныя. Улічваючы, што
ўсе мы не без граху, Апошні
Суд сапраўды можа прыняць
жахлівае аблічча. Можа, але
не павінен.
Па-першае, трэба памятаць, што шанс на збаўленне мае кожны. Ад чалавека
залежыць, як з ім паступіць
Бог: літасціва ці справядліва. Калі чалавек шукае Бога
міласэрнага, то павінен
аказваць міласэрнасць свайму бліжняму. А калі гэтага
не робіць, яго чакае справядлівы суд, інакш кажучы,
страшны, бо чалавек павінен
будзе адказаць за свае правіны.
Па-другое, Усявышні
да апошняй хвіліны жыцця
дае асобе шанс раскаяцца
ў грахах і заняць сваё месца
ў Божым Валадарстве. І
гэта ісціна. Доказам таму
з’яўляецца гісторыя пра
2-ух злодзеяў, якіх укрыжавалі побач з Езусам: адзін
з іх выкарыстаў свой шанс,
а другі – не.
Кс. Чэслаў Паўлюкевіч
Паводле grodnensis.by

Назаўсёды
ў памяці вернікаў

Лістапад – асаблівы месяц малітвы за памерлых. Ён мабілізуе вернікаў штодзённа ўзгадваць перад Богам аб тых, хто пераступіў ці пераступае “парог надзеі”. Хрысціянская памяць пра памерлых – гэта значна больш, чым толькі праяўленне людской
зычлівасці да іх. Яна вырастае на фундаменце веры ў вечнае жыццё, несмяротнасць
чалавечай душы і паўсюдны заклік да жыцця ў хвале ўваскрасення.
У гэты час узгадваем у малітве таксама памерлых святароў, якіх мы ведалі і
якія не шкадавалі свайго часу, сіл і ўменняў, каб служыць Богу, Касцёлу і людзям,
да каторых былі пасланы. За свайго шматгадовага пробашча кс. Іпаліта Ядкоўскага
ў 50-ую гадавіну яго смерці маліліся вернікі парафіі св. Яна Хрысціцеля ў Воўпе. Святар прыбыў на месца паслугі ў 1916 годзе і аддана служыў там да моманту спачыну
24 кастрычніка 1967 года. Хоць з таго часу мінула столькі гадоў, памяць пра памерлага душпастыра надалей жыве ў сэрцах людзей. Старэйшае пакаленне ўсё
яшчэ памятае яго словы і ўчынкі, прасякнутыя вялікай любоўю да Бога і клопатам
пра Хрыстовы Касцёл ды душы вернікаў.
СВЯТАР МАЛІТВЫ
Антоній Вішнеўскі, які
пачаў працаваць арганістам у мясцовай парафіі
яшчэ пры жыцці кс. Іпаліта
і працягвае сваю паслугу
па сённяшні дзень, памятае
душпастыра як Чалавека
з вялікай літары, цалкам
адданага ўласнаму пакліканню. Менавіта дзякуючы
намаганням пробашча ў касцёле з’явіўся арган.

ксёндз прамаўляў вельмі
доўга і дакладна, а яго казанні заўсёды былі прасякнуты верай і духам. Мы
слухалі свайго пастыра затаіўшы дыханне, бо ў яго
заўсёды было штосьці важнае, каб перадаць нам”.
СВЯ ТА Р ЧАЛ А ВЕ КА
Вернікі да сёння памятаюць, што душпастырскія
абавязкі кс. Іпаліт заўсёды
выконваў сумленна. Калі
трэба было падрыхтаваць
кандыдатаў да сакраманту сужэнства, запрашаў іх
да сябе ў плябанію і знаёміў
з галоўнымі праўдамі хрысціянскай веры, гаварыў
пра абавязкі і вынікі, якія
паўстаюць пасля заснавання сям’і.

сакрамант шлюбу яе бацькам, ахрысціў яе саму і 3-іх
братоў, а таксама асісціраваў пры заключэнні яе
ўласнага сужэнства.
“Перад шлюбам мы
з нарачоным тройчы былі
ў кс. Ядкоўскага. Я да канца жыцця буду памятаць
словы, якія ён тады сказаў
нам: «Вы засноўваеце сям’ю,
таму памятайце, што
ніколі нельга забывацца
аб перадачы веры. Вучыце
гэтаму сваіх дзяцей і ўнукаў, вядзіце іх да Бога»”, –
гаворыць жанчына. Спадарыня Яніна адзначае,
што святару было вельмі
важна, каб новае пакаленне вернікаў, нягледзячы
на вялікае супрацьстаянне
і пераслед, узрастала ў веры сваіх продкаў.
СВЯТА Р М У ЧА НІК

“Гэта быў вельмі набожны святар. Ён меў асаблівае
замілаванне да ружанцовай
малітвы, якую часта адгаворваў і да якой заахвочваў
іншых. Сваім прыкладам сціплага жыцця паказваў нам
дарогу, якой трэба крочыць,
каб ніколі не расчаравацца”, – расказвае мужчына.
Спадар Антоній прыгадвае, што “з амбона

Яніна Банцэвіч расказвае, што кс. Іпаліт удзяліў

Кс. Іпаліт за сваё бясстрашнае і мужнае жыццё
ў веры неаднойчы трапляў
пад прыгнёт. За катэхізацыю дзяцей і моладзі ды
заахвочванне да ўдзелу
ў нядзельных і святочных
св. Імшах упаўнаважаны
па справах рэлігій забраў
у ксяндза т. зв. “спраўку”,
што на некаторы час рабіла
для яго немагчымым яўнае

выкананне святарскай паслугі. Таму душпастыру даводзілася рэалізоўваць яе
патаемна.

“Самымі цяжкімі для
кс. Іпаліта былі пасляваенныя часы. Яго маглі вывезці
ў гулаг. Але Бог спрацаваў
эфектыўна! Падчас арышту ксёндз сустрэў савецкага партызана, якога некалі выратаваў ад немцаў,
даўшы таму сховішча. Дзякуючы яго ўмяшанню наш
святар быў вызвалены”, –
адзначае Генрых Дземешчык.
Ксёндз жыў справамі
Касцёла і сваіх вернікаў
да апошняга дня. Адышоў да Бога ў сталым веку.
Спадар Генрых узгадвае
пахаванне
душпастыра,
на якое прыйшло шмат
людзей. “Гэта быў пахмурны кастрычніцкі дзень,

але ў меру цёплы. Нягледзячы на гэта ў сэрцы панаваў
смутак, таму што адышоў
ксёндз, які хрысціў мяне ды
маіх братоў і сясцёр”, – дзеліцца мужчына.
Святар, згодна з яго
воляй,
быў
пахаваны
на парафіяльных могілках,
а не каля святыні. Так
ксёндз хацеў выразіць жаданне быць побач са сваімі авечкамі, як пры жыцці.
Ля яго магілы пастаянна
гараць знічы, ляжаць кветкі. Для сваіх парафіян ён
назаўсёды застанецца ўзорам
сапраўднага
душпастыра і мучаніка ў цяжкі
для Касцёла перыяд.
Кожнае імя – гэта
асобная гісторыя, непаўторны лёс. Молячыся за памерлых, давайце дзякаваць за іх жыццё, прасіць прабачэння грахоў,
маліць аб дары Неба
для іх. Няхай Хрыстос, які
з’яўляецца Дарогай, Праўдай і Жыццём, адорыць
душы ласкай трывання
ў любячай прысутнасці
з Трыадзіным Богам на вякі.
Кс. Юрый Марціновіч
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Сустрэчы членаў малітоўных рухаў, ушанаванне памяці бласлаўлёнай
зямлячкі і неардынарнае святкаванне ўрачыстасці Усіх Святых
Сярод найважнейшых падзей можна адзначыць дыяцэзіяльную сустрэчу членаў
Колаў Жывога Ружанца, што па традыцыі адбылася ў санктуарыі Маці Божай Яснагорскай, Цярпліва Слухаючай, на Узгорку надзеі ў Капцёўцы (дэканат Гродна-захад),
і з’езд прадстаўнікоў малітоўнага руху “Маці ў малітве”, якія ўпершыню сабраліся
ў касцёле Узвышэння Святога Крыжа ў Лідзе. Падобныя спатканні згуртоўваюць
удзельнікаў рэлігійных аб’яднанняў і садзейнічаюць іх узрастанню ў веры.
З нагоды чарговай гадавіны смерці і 10-годдзя беатыфікацыі бл. Цэліну Бажэнцкую ўзгадалі ў парафіі Заневічы (дэканат Вялікая Бераставіца). Сабраныя на чале
з дапаможным біскупам Гродзенскай дыяцэзіі Юзафам Станеўскім ушанавалі рэліквіі бласлаўлёнай, якія знаходзяцца ў мясцовай святыні. Некалькімі днямі пазней
біскуп Гродзенскі Аляксандр Кашкевіч узначаліў адпустовую св. Імшу ў касцёле
св. Малгажаты і св. Кацярыны ў Кэнтах (Польшча). Гэтыя землі з’яўляюцца вельмі
блізкімі заснавальніцы супольнасці Сясцёр Змёртвыхпаўстанак: тут яна рэалізоўвала сваё жыццёвае пакліканне.
У некаторых парафіях дыяцэзіі ўжо стала традыцыяй арганізоўваць Баль Усіх
Святых з нагоды літургічнага ўспаміну нябесных заступнікаў. Ініцыятыва з’яўляецца адказам на святкаванне язычніцкага свята Хэлоўін: дзеці і моладзь апранаюцца
ў касцюмы на падабенства святых. У бягучым годзе мерапрыемства прайшло ў гродзенскіх касцёлах Маці Божай Анёльскай і Найсвяцейшага Адкупіцеля, а таксама
ў лідскім касцёле Узвышэння Святога Крыжа. У касцёле св. Мікалая ў Геранёнах
(дэканат Іўе) маладыя людзі прадставілі мясцовым вернікам сцэнку пра св. Хасэ
Санчэс дэль Рыа.
Па ўсёй дыяцэзіі адбыліся малітоўныя набажэнствы ў памяць пра ўсіх памерлых. У гродзенскім касцёле св. Францішка Ксаверыя канонікі катэдральнага капітула
Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі і св. Казіміра на чале з біскупамі Гродзенскай дыяцэзіі ўзгадалі святароў, якія адышлі па ўзнагароду да Бога.
З ЖЫЦЦЯ МАНАСКІХ СУПОЛЬНАСЦЕЙ
Некалькідзённыя рэкалекцыі для хлопцаў і дзяўчат падчас школьных канікул
зладзілі айцы з Ордэна Братоў Меншых Канвентуальных (францысканцы), айцы
з Ордэна Пабожных Школ (піяры), манахіні з Кангрэгацыі Сясцёр Найсвяцейшай
Сям’і з Назарэта (назарэтанкі) і манахіні з Кангрэгацыі Сясцёр Кармэлітак ад Дзіцятка Езус (кармэліткі). У межах духоўных практыкаванняў для ўдзельнікаў быў таксама
арганізаваны супольны адпачынак.
У лідскай парафіі Святой Сям’і сёстры з Кангрэгацыі Дачок Беззаганнай Марыі
падзякавалі Богу за 125 гадоў існавання супольнасці. На ўрачыстасць, якую ўзначаліў дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Юрый Касабуцкі, прыбыла
генеральная настаяцельніца кангрэгацыі с. Дарота Коцьян SMI.
У парафіі св. Тэрэзы Авільскай у Шчучыне айцы піяры дзякавалі Усемагутнаму
за дар новага святога сабрата – Фаустына Мігеза. Яго кананізацыя адбылася 15 кастрычніка. Прысутныя на літургіі вернікі супольна памаліліся са святарамі ля рэліквій а. Мігеза, якія ўжо некалькі гадоў знаходзяцца ў мясцовым касцёле.
Таксама айцы піяры распачалі падрыхтоўку моладзі да Піярскага сінода маладых людзей, які адбудзецца ў маі наступнага года ў межах Сінода Біскупаў на тэму
“Моладзь, вера і распазнанне паклікання”. Сабраныя на сустрэчы хлопцы і дзяўчаты
разважалі над сваёй верай і тым, што могуць зрабіць для супольнасці Касцёла.
ВЫШЭЙШАЯ ДУХОЎНАЯ СЕМІНАРЫЯ
За ўсіх памерлых, якія працавалі ў Гродзенскай ВДС, а таксама за памерлых
ахвярадаўцаў памалілася ў капліцы семінарыі падчас Нешпараў. Літургію Гадзін
узначаліў біскуп Гродзенскі Аляксандр Кашкевіч.
Над няспынным дзеяннем Божага Духа ў жыцці разважалі клерыкі падчас
чарговага дня засяроджання, які правёў кс. канонік Юзаф Ганчыц, пробашч парафіі Святой Сям’і ў Лідзе. Падчас канферэнцый святар заахвочваў алюмнаў спаўна выкарыстоўваць семінарыйную фармацыю, паглыбляючы тым самым адносіны
са Стварыцелем.
ДАБРАЧЫННАЕ ТАВАРЫСТВА “КАРЫТАС”
Дзень засяроджання быў арганізаваны ў Доме міласэрнасці ў Сапоцкіне для супрацоўнікаў “Карытас” Гродзенскай дыяцэзіі. Духоўным кіраўніком сустрэчы выступіў кс. Валерый Быкоўскі, пробашч парафіі Імя Найсвяцейшай Панны Марыі i св. Яна
Непамука ў Вялікіх Эйсмантах (дэканат Вялікая Бераставіца). Святар звяртаў увагу
прысутных на важнасць працы дабрачыннага таварыства, на неабходнасць служэння патрабуючым.
Некалькімі днямі пазней у Гродне прайшла сустрэча валанцёраў “Карытас”,
прысвечаная падрыхтоўцы да калядных дабрачынных акцый. У рамках спаткання
каардынатар валанцёрскага руху правёў трэнінг, праз удзел у якім маладыя людзі
змаглі пазнаёміцца бліжэй і настроіцца на калектыўнае супрацоўніцтва.
КУЛЬТУРНЫЯ ПАДЗЕІ
З канцэртам у касцёле Святога Крыжа ў Брэсце выступіў гурт “OPEN”. Музычная
падзея адбылася ў межах сустрэчы моладзі Пінскай дыяцэзіі. Шмат ахвотных сабралася паслухаць канцэрт студэнтаў-католікаў з Афрыкі і Азіі ў гродзенскім касцёле
Найсвяцейшага Адкупіцеля. Выступоўцы парадавалі прысутных адметнымі песнямі
і танцамі, дэманструючы адрознасць культуры і адзінства ў веры. Канцэрт класічнай
музыкі адбыўся ў касцёле свсв. апосталаў Пятра і Паўла ў Іўі.
У Гродзенскім музеі гісторыі рэлігіі адкрылася ўнікальная экспазіцыя прац
разбяра-самавука кс. Антанаса Рымавічуса з Літвы. Выставу пад назвай “Богу і чалавеку” можна наведаць да 10 снежня.
АДНЫМ РАДКОМ
• Католікі з Іўя павіншавалі татарскую абшчыну з 620-годдзем ад часу яе пасялення ў Беларусі. • Дзень засяроджання для прадстаўнікоў літургічнай службы алтара прайшоў у парафіі Святой Сям’і ў Лідзе. • Міністранты з лідскай парафіі Узвышэння Святога Крыжа арганізавалі міні-суботнік па добраўпарадкаванні тэрыторыі
мясцовых могілак. • Біскуп Гродзенскі Аляксандр Кашкевіч прыняў удзел ва ўрачыстай цырымоніі ўскладання палія Мітрапаліту Беластоцкаму арцыбіскупу Тадэвушу
Войду.
Агляд навін падрыхтаваны на аснове інтэрнэт-старонкі grodnensis.by.
Ангеліна Пакачайла

КАНЦЭРТ ДЫЯЦЭЗІЯЛЬНАГА
ХОРУ “CANTATE DOMINO”
АДБУДЗЕЦЦА Ў ГРОДНЕ
Выступленне запланавана на 22 лістапада ў касцёле
Божай Міласэрнасці (Вішнявец).
У 19.00 пачнецца св. Імша, якую хор упрыгожыць
сваім спевам. Пасля літургіі ў яго выкананні пройдзе
ўрачысты канцэрт пад назвай “Марыя з Фацімы
просіць нас...”, прысвечаны 100-годдзю
аб’яўленняў Маці Божай у Партугаліі.
Запрашаюцца ўсе жадаючыя!

РЭКАЛЕКЦЫІ ДЛЯ СУЖЭНЦАЎ
ПРОЙДУЦЬ У ОРШЫ
Духоўныя практыкаванні па традыцыі арганізоўвае
касцёльны рух “Сужэнскія сустрэчы”. Сёлета яны
пройдуць 8–10 снежня па адрасе: вул. Савецкая, 6
(манаскі дом айцоў марыянаў).
Мэтай рэкалекцый з’яўляецца ўзмацненне сужэнскай
еднасці і любові. Падчас сустрэч кожная пара зможа
засяродзіцца на сутнасці таямніцы шлюбу, перажыць
аднаўленне ўзаемных пачуццяў і паглыбіць сваё
каханне. Мужу і жонцы прапаноўваецца дыялог, які
дапамагае лепшаму ўзаемапаразуменню і дазваляе
нанова адкрываць прыгажосць сужэнскага жыцця.
Запісацца на рэкалекцыі можна да 3 снежня
па тэлефоне: (8 044) 773-40-76,
а. Браніслаў Дашкевіч OP.

КАНФЕРЭНЦЫЯ НА ТЭМУ МЕТАДАЎ
РАСПАЗНАВАННЯ ПЛОДНАСЦІ
АДБУДЗЕЦЦА Ў ОРШЫ
Мерапрыемства пройдзе 15–17 снежня ў парафіі
св. Юзафа па адрасе: вул. Савецкая, 6.
У рамках штогадовай навукова-практычнай канферэнцыі метады распазнання плоднасці па традыцыі разглядаюцца як шлях да ўмацавання сужэнства. У праграме, між іншым, будуць разбірацца прычыны паніжанай
плоднасці сужэнскіх пар (у тым ліку, духоўныя), пытанні
сучаснай дыягностыкі бясплоддзя, спосабы рашэння
найбольш тыпічных гінекалагічных праблем.
У ролі спікераў канферэнцыі выступяць доктар тэалогіі,
настаўнікі МРП, урачы акушэры-гінеколагі з Беларусі
і Расіі. Асаблівасцю сёлетняга форуму будзе абмеркаванне плана стварэння беларуска-расійскай Асацыяцыі
настаўнікаў натуральнага планавання сям’і.
Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца настаўнікі МРП
і сямейныя кансультанты, а таксама сужэнскія пары
з паніжанай плоднасцю.
Атрымаць больш падрабязную інфармацыю і запісацца
на канферэнцыю можна да 1 снежня па тэлефонах:
(8 029) 306-22-22, (8 029) 812-22-76,
або праз e-mail: prolife.belarus@gmail.com.
У сувязі з судовым працэсам
у Касцёльным судзе Гродзенскай дыяцэзіі
спадарыню Запаснік Кацярыну Іванаўну,
якая 20.07.2012 года ў праваслаўнай царкве Георгія
Перамаганосца ў Лідзе заключыла сужэнскі саюз
з Рыбак Антонам,
а таксама
спадара Галіева Цімура Рынатавіча,
які 04.10.2008 года ў парафіяльным касцёле Адшукання
Святога Крыжа ў Гродне заключыў сужэнства
з Лукашэвіч Ганнай,
просяць з’явіцца ў Касцёльны суд у Гродне
(вул. К. Маркса, 4) ці патэлефанаваць па нумары
(8 0152) 75-64-37.
Чытачоў, якія ведаюць адрас пражывання ці валодаюць
якой-небудзь інфармацыяй пра месца побыту Запаснік
Кацярыны Іванаўны або Галіева Цімура Рынатавіча,
просяць перадаць гэтую інфармацыю ў Касцёльны суд.

У малітве ўспамінаем
памерлых душпастыраў:
13 лістапада 1994 г. – кс. Яцэк Якубчык SAC,
душп. Беняконі;
16 лістапада 1953 г. – кс. Альфонс Чыжэўскі SJ,
душп. Бердаўка;
16 лістапада 1999 г. – кс. Мацей Мацяеўскі CR,
проб. Крамяніца;
17 лістапада 1990 г. – кс. Эдуард Жураўскі,
проб. Кемелішкі;
18 лістапада 1975 г. – кс. Мечыслаў Радзішэўскі,
проб. Новы Двор;
19 лістапада 1967 г. – кс. Уладзіслаў Матуліс,
проб. Солы;
24 лістапада 1966 г. – кс. д-р Севярын Яноўскі,
проб. Вавёрка;
25 лістапада 1949 г. – кс. канонік Міхал Маеўскі,
душп. Мінойты.

Каляндар
падзей
16 лістапада

Урачыстасць
НПМ Вастрабрамскай,
Маці Міласэрнасці –
галоўнай заступніцы
дыяцэзіі.

19 лістапада

I Сусветны дзень
убогіх.

22 лістапада

Успамін св. Цэцыліі,
заступніцы арганістаў
і касцёльных хораў.
Молімся ў інтэнцыі
развіцця касцёльнай
музыкі і спеву.

Праграмы
каталіцкай
рэдакцыі
“Голас Евангелля”

Разважанні
над Божым словам.
Выходзіць на Першым
нацыянальным канале
Беларускага радыё
кожную нядзелю ў 8.00
у Гродне на 96,9 FM,
у Свіслачы на 100.8 FM.

“Сімвал веры”

Тэлеперадача аб
рэлігійным жыцці
Гродзенскай дыяцэзіі.
Выходзіць
пры супрацоўніцтве
Каталіцкай тэлестудыі
Гродзенскай дыяцэзіі
і дзяржаўнага
тэлебачання на
тэлеканале “Беларусь–4”.
Чарговы выпуск –
5 снежня.

Навіны з Ватыкана
па-беларуску

Радыёвяшчанне
з Апостальскай Сталіцы.
Штодзённа ў 22.10
на 98,1 FM – у Гродне,
Ваўкавыску, Шчучыне,
Лідзе, Мастах і побач
з гэтымі гарадамі;
на 99,2 FM – у Брэсце
і побач з ім;
у 20.00 на кароткіх
хвалях 6185 і 11715 кГц.;
у 20.00 і 6.20
на спадарожніку “Еutelsat
Hotbird 13” на канале
“Radio Vaticana Telepace”.
Кожную нядзелю ў 8.55
на хвалях Першага
нацыянальнага канала
Беларускага радыё
і на Канале “Культура”
Беларускага радыё.
У інтэрнэце на старонцы
vatican.by.

Ружанцовыя
інтэнцыі
Лістапад
За Святога Айца
Францішка і папу на пенсіі
Бенедыкта XVI.
Аб беатыфікацыі
і кананізацыі духоўных
і кансэкраваных асоб,
а таксама свецкіх
вернікаў
з нашай зямлі.
Аб дары добрай
падрыхтоўкі
да дыяцэзіяльнага сінода.
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Кожны, напэўна, не аднойчы бачыў бедных людзей на вуліцы ці ў краме, калі яны перабіралі некалькі манет на сваёй далоні і доўга
выбіралі, што можна за гэта купіць. Якое пачуццё да іх у Цябе тады ўзнікала? Некаторыя людзі, праходзячы ля ўбогіх, адварочваюць
галаву, робяць уражанне, нібыта іх не заўважаюць. Хтосьці глядзіць на такіх няшчасных з пагардай. А іншыя наогул папракаюць ці
насмейваюцца. І як жа мала тых, хто сапраўды хоча ім дапамагчы, ці хаця б найменшае – выказаць сваё спачуванне, што трапілі ў
дадзенае становішча. На самой справе мы не ведаем, чаму яны такімі сталі, і таму не ў праве іх асуджаць. Пан Езус гаварыў: калі
дапаможам аднаму з гэтых людзей, то Яму самому дапаможам. Пра тое, што трэба заўсёды мець адкрытае сэрца на бліжняга, распавядае
гісторыя пра дзвюх удоў, якую прапануем Тваёй увазе.
У вузкай даліне пасярод дзікіх панурых гор у напаўразбураных хатках ля аднаго манастыра жылі дзве бабулькі-ўдавы. Адна з іх
была скупая, рэдка каму дапамагала. Другая ж, наадварот, – шчодрая і спачувальная, аддавала бедным апошні грош.
Аднойчы пад вечар разбушавалася моцная бура. Пачула скупая бабулька, што да яе ў дзверы хтосьці стукаецца. “Ах, Божа мой, і
павячэраць не паспела”, – прабурчала яна з прыкрасцю, прыбіраючы ў шафу сваю незакончаную вячэру. Дзверы адчыніліся, і ў пакой
увайшоў манах. Бабулька, чакаючы ўбачыць якога-небудзь валацугу, спалохалася, замяшалася пры выглядзе неспадзяванага госця.
– Здаецца, я перашкодзіў табе. І павячэраць не паспела, – сказаў манах.
– Так, – адказала бабулька, дастаючы старую скарынку. – Вось што я ела. Вазьмі яе сабе, з’ясі.
Насамрэч, ёй было шкада аддаваць і гэтую чэрствую скарынку.
– Што за непагодная ноч! – ціхім голасам прамовіў манах. – Як сябе цяпер адчуваюць тыя, у каго няма ні хаты, каб
абараніцца ад непагадзі, ні кавалка хлеба, каб здаволіць свой голад…
– Так, бяда… Сапраўднае няшчасце быць зараз у лесе без прытулку, – прамармытала бабулька.
– Ведаеш, – працягваў манах, – да нас у манастыр прыйшлі двое такіх няшчасных. Дапамажы ім! Яны з удзячнасці будуць
маліцца Богу, каб не пакінуў і цябе ў няшчасці. Дай, калі ласка, для іх коўдру ці хаця б хустку.
Удава ледзь стрымлівалася ад прыкрасці.
– Як?! Змілуйся, айцец! – амаль са слязьмі на вачах ускрыкнула яна. – Хіба багацей мяне не знойдзецца нікога ў суседняй
вёсцы?
Але незнаёмы так строга і гнеўна паглядзеў, што не паслухацца яго тая пабаялася.
– Вось, вазьмі гэтую хустку, – сказала бабулька, падыходзячы да манаха. – Яна можа сагрэць азяблае цела.
Больш яна не дала нічога.
Са смуткам манах пайшоў і пастукаўся ў дзверы суседкі. Другая ўдава сустрэла яго вельмі ласкава. Адразу ж развяла агонь,
паставіла на стол кубак малака і дастала ўсё, што ў яе заставалася ў каморы. Манах і суседцы распавёў тое ж самае. Але тут
яго слухалі зусім інакш. Бабулька аддала сваю апошнюю вопратку. Набрала прыстойны вузел, звязала яго моцнай вяроўкай і амаль
выштурхнула манаха з дзвярэй, прыгаворваючы:
– Ідзі, ідзі хутчэй да беднякоў, бо яны чакаюць на дажджы! Калі трэба, прыводзь іх да мяне.
Манах пайшоў, бласлаўляючы яе.
Пасля яго адыходу бура зараўла яшчэ мацней. Раптам аглушальным трэскам маланка ўдарыла ў дах. Абедзве ўдавы са страхам
выбеглі з хат, не паспеўшы нічога захапіць з сабою. У лесе яны сустрэлі таго ж манаха. Ён узяў іх абедзвюх за рукі і павёў
да манастыра.
Манах аддаў усе нядаўна атрыманыя рэчы спагадлівай удаве назад. Да таго, даў ёй яшчэ шмат чаго іншага.
– Навошта ж ты мне аддаеш усё гэта? Што аддасі няшчасным, пра якіх распавядаў? – спыталася здзіўленая ўдава.
– Вы самі гэтыя няшчасныя і ёсць! – адказаў манах.
Затым павярнуўся да другой удавы і выняў з-пад плашча старую хустку.
– Яна хоць і вельмі зношаная, але ўсё ж зможа сагрэць твае акалелыя плечы, – сказаў манах.
Скупая бабулька разгубілася і надзела хустку, мармычучы сама сабе: “Ах, калі б я толькі ведала, што гэта ён пра нас
распавядаў…”.
Манах усміхнуўся і заўважыў:
– О, я і не сумняваюся, што ты паступіла б інакш! – сказаў ён. – Гэта табе ўрок, дачка мая. Іншым разам будзеш думаць, што
і сама можаш аказацца ў патрэбе.
Раптам маланка асвятліла манаха з ног да галавы так, што ён стаяў у светлым ззянні. У яркіх промнях ён здаваўся грозным
у сваёй цудоўнай прыгажосці. А калі бабулькі апамяталіся, манаха перад імі ўжо не было.
Яны прыйшлі ў манастыр, дзе добрыя манахі іх прытулілі і абагрэлі. Бабулькі сталі распытваць пра манаха, які да іх
наведваўся. Але высветлілася, што ніхто з іх нікуды не выходзіў і нідзе не бачыў такога чалавека.

Чаму трэба
дапамагаць
бедным?

Заданне:
падумай разам
з бацькамі, што
можаш зрабіць
для бедных,
і пастарайся
гэта выканаць.

Мы павінны быць зычлівымі да кожнага чалавека і імкнуцца дапамагаць убогім. Няхай стымулам да гэтага будзе невядомасць, якая
нас чакае. Бо нават не здагадваемся, у якім становішчы можам самі некалі апынуццца.
С. Вераніка Блізнюк FMA

Чакаем Тваіх “чаму”, якія можаш дасылаць на адрас рэдакцыі. На пытанні заўсёды гатовыя адказаць салезіянкі са Смаргоні.

Ад шчырага сэрца
Паважаны Ксёндз
Ян Раманоўскі!
З нагоды Дня нараджэння
жадаем Вам усіх Божых
ласкаў, радасці на кожны
дзень, супакою ў сэрцы,
лагоднай пакоры і веры,
што пераносіць горы. Няхай
Святы Дух падтрымлівае Вас
сваімі дарамі ў абвяшчэнні
людзям Добрай Навіны,
Езус Хрыстус заўсёды будзе
прыкладам бязмежнай
любові і безумоўнага прабачэння, Марыя Панна за
руку вядзе па часта крутых
сцежках гэтага жыцця прама
ў Неба, а людзі, якія Вас
акружаюць, стануць крыніцай натхнення і шчасця.
З дарам малітвы, рэдакцыя
“Слова Жыцця”

Паважанаму Айцу
Казіміру Енджэйчаку
з нагоды Дня нараджэння
складаем самыя сардэчныя
пажаданні. Няхай здароўе
будзе моцным, у сэрцы
заўсёды госціць супакой
і дабрыня, а энергія спадарожнічае на працягу
доўгіх гадоў жыцця. Жадаем
бязмежнай радасці з плёну
святарскай працы. Няхай
святы Заступнік апекуецца
Вамі, а Езус Хрыстус і Яго
Найсвяцейшая Маці
адорваюць любоўю і
асвячаюць кожны дзень
душпастырскай паслугі.
Сям’я Бондзюш з в. Монькаўцы

Паважанаму Ксяндзу
Андрэю Радзевічу
з нагоды Дня нараджэння
ад усяго сэрца жадаем
шчодрых Божых ласкаў
на кожны дзень душпастырскай паслугі, добрага здароўя, нязгаснага запалу,
моцнай веры і непахіснай
надзеі. Няхай Ваша сэрца
перапаўняе радасць, побач
заўсёды будуць зычлівыя
людзі і добрыя сябры, а святарскі шлях будзе асвечаны
Святым Духам. Упэўнена

крочце дарогай да святасці,
а дапамогай хай Вам будуць
Езус Хрыстус і Яго
Маці – Найсвяцейшая
Панна Марыя.
Апостальства “Маргарытка”,
члены Апостальства дапамогі
чыстцовым душам і парафіяне
з Радуні

Шаноўныя Спадарыні
Генавэфа Выдра,
Генавэфа Крышаловіч
і Генавэфа Гедроіч!
З нагоды Дня нараджэння
прыміце самыя сардэчныя
пажаданні: моцнага здароўя, сіл, радасці, добразычлівых людзей побач і
шчодрых дароў Святога
Духа. Няхай Маці Божая
няспынна Вамі апекуецца і
ахоўвае ў розных жыццёвых
сітуацыях, а святая Заступніца чувае над Вамі
кожны дзень.
З павагай і малітвай, Францішканскі ордэн свецкіх і Колы Жывога
Ружанца з парафіі Тэалін

Паважанаму Ксяндзу
Вітольду Чургану
з нагоды Імянін ад усяго
сэрца жадаем добрага здароўя, нястомнай апекі Маці
Божай і святога Заступніка,
мноства дароў Святога Духа,
а таксама добрых і зычлівых
людзей побач. Няхай Бог
бласлаўляе Вас кожны дзень.
Члены Апостальства дапамогі
чыстцовым душам з Юрацішкаў

Паважанаму Айцу
Вітольду Жэльветра
з нагоды Імянін ад усяго
сэрца жадаем моцы Святога Духа на кожны дзень
жыцця і душпастырскай
паслугі, надзейнай апекі
святога Заступніка і ўсіх
Божых ласкаў. Няхай кожны
дар, які Вы атрымліваеце
ад Пана, будзе моцнай
падтрымкай на жыццёвым
шляху. Шчасці Божа!
Члены Апостальства дапамогі
чыстцовым душам, Ліпнішкі

Паважанаму Айцу
Вітольду Пяцельчыцу
з нагоды Імянін перасылаем сардэчныя пажаданні:
шчодрых Божых ласкаў,
здароўя на доўгія гады, дароў Святога Духа, няспыннай апекі Маці Божай,
стойкасці на святарскім
шляху, які вызначыў Вам
усемагутны Бог, а таксама
людской дабрыні.
Члены Апостальства дапамогі
чыстцовым душам са Шчучына

Паважанаму
Ксяндзу Прэлату
Вітольду Лазавіцкаму
з нагоды Імянін ад шчырага сэрца жадаем моцнага
здароўя, душэўнага супакою
на кожны дзень жыцця і
душпастырскай паслугі, аптымізму, нязгаснага запалу.
Няхай Пан Бог Вас заўсёды
бласлаўляе, а Найсвяцейшая Маці і святы Заступнік
нястомна Вамі апекуюцца.
Шчасці Божа!

Парафіяльная рада і вернікі
з Балі Касцёльнай

Паважанаму
Ксяндзу Прэлату
Вітольду Лазавіцкаму
з нагоды Імянін ад усяго сэрца жадаем Божага
бласлаўлення. Няхай кожны
дзень жыцця будзе напоўнены здароўем, шчасцем і
радасцю. Няхай Святы Дух
асвячае і вядзе па Божых
сцежках, Найсвяцейшая
Маці апекуецца Вамі, а
праца на ніве Пана
прыносіць шчодры плён.
Апостальства “Маргарытка”,
Францішканскі ордэн свецкіх і Колы
Жывога Ружанца з парафіі Тэалін

Паважанаму Ксяндзу
Пробашчу Яну Радзюку
з нагоды 13-ай гадавіны
святарскіх пасвячэнняў перасылаем букет сардэчных
пажаданняў, спалучаных
з малітвай: здароўя, шчасця,

спакойных дзён, задавальнення і радасці ад выконваемай святарскай паслугі.
Няхай Хрыстос прытуляе
Вас да свайго Найсвяцейшага Сэрца і ўдзяляе бласлаўленне і свае шчодрыя
ласкі, а Маці Божая абараняе ад няшчасцяў. Няхай
наша супольная малітва
ўзнясецца ў неба і будзе
ўдзячнасцю за душпастыра,
якога нам паслаў Усемагутны. Няхай Пан узнагародзіць бацькоў за сына!
Вернікі з парафіі св. Юзафа ў Гродне

Паважанаму Айцу
Казіміру Енджэйчаку
з нагоды Дня нараджэння
перасылаем найлепшыя пажаданні: апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, дароў
Святога Духа, нязгаснага
запалу ў нясенні людзям
Добрай Навіны, а таксама
шчодрага плёну
на Божай ніве.
Яна, Вераніка і Валерый

Паважанаму Ксяндзу
Паўлу Раманоўскаму
з нагоды 3-яй гадавіны
святарскіх пасвячэнняў і
35-га Дня нараджэння
жадаем моцнага здароўя,
духоўных і фізічных сіл
для далейшай паслугі, Божай апекі ў рэалізацыі душпастырскіх планаў. Няхай
Святы Дух дапамагае Вам
у працы, і яна прыносіць
шчодры плён. Няхай Маці
Божая і святы Заступнік
нястомна чуваюць над Вамі
і вядуць да святасці.
З павагай вернікі з парафіі
св. Юзафа ў Гродне

Паважаны Ксёндз
Павел Раманоўскі!
З нагоды Дня нараджэння
і 3-яй гадавіны святарскіх
пасвячэнняў ад шчырага
сэрца жадаю Вам шчодрых
Божых ласкаў і ўсіх дароў
Святога Духа. Няхай кожны
дзень будзе напоўнены

цеплынёй, радасцю і надзеяй, вера з кожным днём
толькі ўзмацняецца, а ўсё,
што Вы запланавалі, рэалізуецца з дапамогай Бога
і добрых людзей. Аддзяч,
Божа, Вам за малітву.
З малітоўнай памяццю Крысціна
з парафіі св. Юзафа ў Гродне

Паважанаму Ксяндзу
Дзянісу Бразінскаму
з нагоды 1-ай гадавіны
святарскіх пасвячэнняў
перасылаем сардэчныя
пажаданні. Няхай Пан Бог
бласлаўляе кожны дзень,
а Найсвяцейшая Маці
нястомна апекуецца Вамі.
Жадаем моцнага здароўя,
душэўнага супакою, радасці ад святарскага служэння, зычлівых людзей побач.
Няхай добрая ўсмешка
ніколі не гасне, а шчодрае
сэрца будзе заўсёды гатова
дзяліцца радасцю. Падарункам для Вас няхай
будуць нашыя
шчырыя малітвы.
З павагай і ўдзячнасцю, апостальскі рух “Маргарытка” і супольнасць
“Маці ў малітве” са Смаргоні

Паважанаму Ксяндзу
Андрэю Лішко
з нагоды Дня нараджэння
жадаем Божага бласлаўлення, апекі Найсвяцейшай
Маці і святога Заступніка,
шчодрых дароў Святога
Духа, моцнага здароўя,
штодзённай радасці, сардэчных і шчырых людзей,
а таксама бласлаўлёнага
плёну ў душпастырскай працы.
Цёця Марыя з сям’ёй, Гродна

Паважаны
Ксёндз Пробашч
Віктар Захарэўскі!
З нагоды 11-ай гадавіны
святарскіх пасвячэнняў
прыміце нашы сардэчныя
пажаданні: моцнага
здароўя, стойкасці
ў душпастырскай працы,

апекі Маці Божай, людской
зычлівасці і павагі ад людзей. Няхай Ваш жыццёвы
шлях будзе шчаслівы і бласлаўлёны, а праца прыносіць радасць і задавальненне. Няхай міласэрны Бог
адорвае ўсімі сваімі ласкамі.
Шчасці Божа!
Парафіяне з Моцевічаў

Паважанаму
Ксяндзу Прэлату
Вітольду Лазавіцкаму
з нагоды Імянін ад усяго
сэрца жадаем шчодрых
Божых ласкаў, дароў Святога
Духа, аптымізму, надзеі,
здароўя, душэўнага супакою, моцы і нястомнай
апекі Маці Божай. Цешцеся
кожным днём святарскай
паслугі. Мы памятаем
пра Вас у сваіх малітвах.
Шчасці Божа!
Члены Апостальства дапамогі
чыстцовым душам, Ружанцовае
кола і вернікі з парафіі Радунь

Паважанаму
Ксяндзу Пробашчу
Мар’яну Хаменю
з нагоды 60-годдзя жадаем моцнага здароўя, сіл,
цярплівасці, усіх дароў
Святога Духа, апекі Маці
Божай. Няхай Вам заўсёды
спадарожнічае людская
зычлівасць, Бог бласлаўляе
святарскі шлях, а Анёл-ахоўнік суправаджае ў кожнай
справе. 100 гадоў!
Парафіяне з Шылавічаў

Паважанаму Ксяндзу
Алегу Кудэрку
з нагоды 8-ай гадавіны святарскіх пасвячэнняў складаем сардэчныя пажаданні:
добрага здароўя, шчодрых
Божых ласкаў, радасці, аптымізму. Няхай сэрца палае
любоўю да Пана і бліжняга, а
Маці Божая атуляе плашчом
сваёй дабрыні і нястомна
Вамі апекуецца.
Малітоўная група
з Гродна-Аўгустоўка
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